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Abstrakt
Diserta ní práce se zabývá popisem a analýzou zdravého sebev domí z hlediska jeho utvá ení;
vliv , které do procesu utvá ení vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebev domí ve školním prost edí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém žák žije. V teoretické ásti práce jsou na základ odborné literatury zpracována nejzásadn jší východiska a okolnosti, které ve velké
mí e ovliv ují sebev domí žáka a p ispívají k jeho rozvoji v pozitivním slova smyslu. Pozornost je v nována témat m teoretického vymezení konceptu Já a vnit ním vliv m, které na utvá ení sebev domí
p sobí. Rodina, škola a vrstevnická skupina jsou zde uvedeny jako zásadní sociální a kulturní vn jší
vlivy, které spolu s náboženským kontextem p sobí na utvá ení sebev domí. P edstavena je fenomenologická teorie Chrise Mruka, která ukazuje problematiku sebev domí v komplexn jší podob .
Teoretická ást je uzav ena nastín ním možností rozvoje zdravého sebev domí žáka, zahrnující i me todu peer mediace – ešení konflikt ve školním prost edí, a analýzou otazník , vyplývajících ze zahrani ních výzkum sebev domí.
Cílem výzkumné ásti je zjistit, zda a do jaké míry má vliv poci ované sebev domí, atribuce
a aspirace žáka na jeho školní prosp ch, který z vliv p sobících na sebev domí žák poci uje jako dominantní a který jev ve školním prost edí žák vnímá jako nejvýznamn jší. Kvantitativní výzkum me todou dotazníkového šet ení je s ohledem na náboženský kontext zam en na žáky ze sekulární, židovské a k es anské 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
Sebev domí, tak jak se s ním lze setkat v lidovém pojetí, je obvykle chápáno velmi zúžen
jako namyšlenost, nadutost, hrdost. Stal se z n j „terminus technicus“ pro ozna ení suverénního chování, které m že hrani it až s drzostí. Že se jedná o pochopení mylné a ve svých d sledcích málo užite né, by m ly ukázat následující stránky. Život lze p ipodobnit k ledovci. V tšina lidí si je v doma
jen desetiny skute ného d ní, desetiny, kterou vidí a slyší. N kte í tuší, že tam toho m že být více, ale
nev dí, co to je, nemají pon tí o tom, jak to zjistit. Neznalost m že jedince navést na nebezpe ný kurz.
Tak jako osud cestujících je závislý na tom, zda kapitán ví, že hlavní ást ledovce je pod vodou, tak
i budoucnost dít te závisí na tom, zda jeho okolí pochopí jeho city a pot eby, které se skrývají pod povrchem každodenních událostí – v rodinném, školním i mimoškolním prost edí.
eské základní vzd lávání prochází transforma ním procesem, ve kterém dochází k zásadním
zm nám cíl v oblasti postoj a hodnot. Na elním míst v oblasti základního vzd lávání je rozvoj
daných klí ových kompetencí. Jedna z klí ových kompetencí - sociální a personální - zahrnuje také cíl
vytvo ení pozitivních p edstav o sob samém, které by podpo ily sebed v ru a samostatný rozvoj
žák . Žáci by m li ovládat a ídit své chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Jakým zp sobem si žák utvá í pozitivní p edstavy o sob ? Lze sebeovládáním dosáhnout pocitu sebeúcty? Nebo jsou pozitivní p edstavy o sob samém ovlivn ny ješt jinými faktory? Jakou úlohu
v procesu utvá ení pozitivních p edstav hraje školní prosp ch, hodnocení u itele, vztahy s vrstevníky,
vliv náboženské výchovy nebo sociální prost edí, ve kterém jedinec vyr stal? Na tyto a ješt další
otázky bude hledat odpov di p edložená diserta ní práce.
Cílem diserta ní práce je popsat a analyzovat teoreticky i empiricky pedagogicko-psycholo gické aspekty sebev domí žáka. Vyložit problematiku sebev domí, dát do vzájemných souvislostí r zné p ístupy a názory tak, aby vznikl syntetický p ehled, který by mohl posloužit jako východisko dalším badatel m. Vytvo it kritický p ehled 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 sd lit myšlenky, které doposud e eny nebyly.
Cílem teoretické ásti diserta ní práce je popis a analýza sebev domí z hlediska jeho utváení; vliv , které do procesu utvá ení vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebev domí ve školním
prost edí s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém se žák pohybuje v etn po pisu a analýzy vztahu sebev domí žák ke školní úsp šnosti.
Cílem výzkumné ásti práce je zjistit p í iny utvá ení sebev domí žáka a tyto p í iny podrobn ji rozkrýt. Cílem výzkumu je zjistit na základ dotazníkového šet ení zda a do jaké míry má poci ované sebev domí, aspirace a atribuce vliv na školní prosp ch žáka, který z vliv na utvá ení se bev domí žák poci uje jako dominantní a který jev ve školním prost edí je pro sebev domí žáka
nejvýznamn jší. Výzkumné šet ení bylo realizováno na ZŠ, církevní (k es anské) ZŠ a Lauderových
(židovských) školách.
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Struktura diserta ní práce
Specifikace problém a ujas ování definitivní podoby diserta ní práce probíhala postupn po
dobu n kolika let v návaznosti na diplomovou práci autorky. Kone ná podoba diserta ní práce zohled uje zám r co nejsystemati t ji reflektovat zkušenosti a výstupy z tohoto dlouhodobého procesu.
P edkládaná diserta ní práce je roz len na do dvou základních celk – teoretické a empirické ásti.
V teoretické ásti práce stojí v centru pozornosti proces utvá ení sebev domí v konceptu Já.
Poté je pozornost zam ena na vlivy, které na sebev domí žáka p sobí, a na možnosti rozvoje sebev domí žák ve školním prost edí.
Teoretickou ást tvo í p t hlavních kapitol.
První kapitola se v nuje teoretickému vymezení konceptu Já, jáství, strukturálnímu já
a sebepojetí, je zde uvedena základní terminologie. Okrajov se dotýká i filosofického pohledu na sebev domí.
Druhá, nejrozsáhlejší kapitola, je v nována sebev domí. Vymezuje pojem sebev domí, seznamuje

tená e s fenomenologickou teorií sebev domí Chrise Mruka, která p edstavuje dvou-

dimenzionální model sebev domí jako komplexní jev.
Samostatná podkapitola sleduje proces utvá ení sebev domí z vývojov psychologického hlediska, podtrhuje význam jednak vnit ních vliv – psychických i fyzických dispozic jedince p i vývoji
sebev domí, tak i vliv vn jších – rodiny, školy, médií, vrstevnické skupiny a náboženství. Záv r
kapitoly pat í vý tu d sledk nízkého sebev domí, p íliš vysokého sebev domí a významu sebev domí zdravého.
T etí kapitola charakterizuje t i monoteistická náboženství – judaismus, k es anství a islám
s ohledem na sebev domí dít te. Jednotlivá náboženství jsou pojednána z obecného pohledu, víry, se bereflexe a identity, rodiny, vzd lávání a konkrétního zp sobu výchovy k rozvoji sebev domí d tí.
tvrtá kapitola je v nována úst ednímu tématu práce a tím jsou možnosti rozvoje zdravého
sebev domí žáka ve školním prost edí. Nabízí popis n kolika možností vhodných pro tento ú el, jakými jsou kooperativní vyu ování, zprost edkované u ení, osobnostní a sociální výchova, dramatická
výchova i zatím netradi ní pohled na rané tená ství. V této kapitole se poprvé klade d raz na vý znam procesu peer mediace ve škole pro zdravé sebev domí žáka, v etn popisu jeho metod.
Pátá kapitola se zabývá diagnostickými možnostmi zjišt ní sebev domí žáka. Obsahuje také
zamyšlení nad otázkami, které si lze klást nad n kterými v zahrani í uskute n nými výzkumy sebev domí a jejich výsledky, v etn program pro zvyšování sebev domí žák . Velká pozornost je v nována vlivu sebev domí na školní prosp ch žák .
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Empirická ást se zabývá p í inami utvá ení sebev domí žáka jejich podrobným rozkrytím.
Cílem výzkumu je zjistit na základ dotazníkového šet ení zda a do jaké míry má poci ované sebev domí, aspirace a atribuce vliv na školní prosp ch žáka, který z vliv na utvá ení sebev domí žák poci uje jako dominantní a který jev ve školním prost edí je pro sebev domí žáka nejvýznamn jší. Jako
nástroj mapování této problematiky je použit Dotazník sebev domí žáka. Jádro empirické ásti je tvoeno vlastním kvantitativním výzkumem. Výzkumné šet ení bylo realizováno na ZŠ, církevní
(k es anské) ZŠ a Lauderových (židovských) školách.
První kapitola popisuje koncepci vlastního výzkumu, vymezuje výzkumný problém a realizaci výzkumu.
Druhá kapitola se zabývá metodologickým p ístupem, ve t etí kapitole jsou zpracovány výsledky výzkumu.
Diserta ní práci uzavírají shrnutí výzkumné ásti práce s diskusí a záv ry, které jsou p im ené možnostem výzkumu tohoto charakteru.
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Teoretická ást
1. Obecná ást
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 íci, že pojem osobnosti vyjad uje celkovou psychickou strukturu lov ka, jeho schopnosti, rysy charakteru, pohnutky, zvyky a procesy poznávání, je to vše, co psycholog m že vypov d t
o individuu.
Osobnost jako lidskou psychickou individualitu je nutné pojímat ve dvou rovinách. První rovina p edstavuje specifickou, od jiných odlišnou strukturu všech dispozic k innosti ve vztahu ke sv tu
a prost edí i ve vzájemných souvislostech. Druhá rovina je charakterizovaná kontinuitou osobnosti
a v domím vlastní identity a odlišnosti od ostatních lidí. Pro tuto druhou rovinu je lov k vybaven
specifickými dispozicemi, svým zp sobem nad azenými ostatním psychickým funkcím a dispozicím.
Pat í k nim sebeuv dom ní, sebepoznání, sebehodnocení a sebep ijetí, motivy k sebeuplatn ní a seberealizaci, schopnost seberegulace, sebekorekce a sebevýchovy. Na t chto Já-dispozicích se podílejí
všechny základní kategorie dispozic a inností (od biologických p es biopsychické po psychické a sociopsychické), uvádí V. Hrabal (1989, s. 28). Nesnázemi p i ešení praktických problém sebev domí
a sebeobrazu žák je teoretická koncepce Já, která není v sou asné psychologii jednotná.
Specifickým rysem každé osobnosti je v domí vlastního Já, na n mž závisí rozvoj sebepojetí,
vymezení vlastní identity i uchování její kontinuity v ase. Pojetí sebe sama, sebepojetí neboli pojetí
vlastního Já definuje E. B. Hurlocková (in Hyhlík - Nakone ný, 1977, s.71) jako „...obraz toho, co si
jedinec o sob myslí, obrazem jeho schopností, charakterových rys , hodnot a vztah k obklopujícímu
sv tu. Pojetí sebe sama má podle nich následující 3 složky: sebeocen ní, sebev domí a ideální Já,
a vždy vyjad uje cit i soud o sob samém.“
Sebepojetí jako mnohotvárný koncept (viz. p íloha . 1) p edstavili R. J. Shavelson a W. H.
Marsh (1976). Sebepojetí obecn d lí na oblast sebepojetí akademickou a neakademickou. Neakademické sebepojetí zahrnuje emociální, sociální a t lesné sebepojetí. Oblasti sebepojetí se dále d lí na
podoblasti sebepojetí – akademickými podoblastmi jsou jazyky, matematika, p írodní v dy. Mezi neakademické podoblasti pat í vrstevníci, významní druzí, konkrétní emocionální vztahy, t lesné
schopnosti a t lesný vzhled.
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Jáství pat í mezi integrativní procesy a kvality osobnosti spolu s v lí a v domím. Ego (Já)
chápeme jako hypotetický konstrukt. Poukazuje na strukturální a dynamické jádro osobnosti, vyjad uje podstatu jejího fungování, její psychologickou podstatu. Je obohacována, vymezována a determinována dalšími pojmy, které mají konkrétn jší obsah. Já nebo-li jáství („self“) je jedním z více
možných aspekt osobnosti, „prožívatelných aspekt “.

lov k o sob ví, že má ur ité schopnosti

a ur ité poznatky, ví, že v n co v í, má ur ité cíle, nároky, ur ité vazby ke svému okolí. Všechny tyto
aspekty dohromady vytvá ejí sebepojetí (koncepci Já) a r zné složky svého Já nahlíží lov k jako více
i mén centrální, bližší svému Já, jiné aspekty nahlíží spíše jako periferní a povrchní.
Vyvinuté pojetí sebe sama, které se asto v psychologii ozna uje jako ego (latinsky Já), má dv roviny:
1. reálné ego, tj. to, za koho se jedinec považuje
2. ideální ego, tj. to, ím by cht l být.
Míra rozpor mezi ob ma t mito rovinami sebehodnocení, tj. míra spokojenosti i nespokojenosti se
sebou samým (míra sebeakceptování), vytvá í sílu ega: ím jsou tyto rozpory v tší, tím je ego slabší
a naopak.
M. Nakone ný (1995, s. 44) považuje ego za centrum duševního života lov ka. Ego se stává
základním vztažným rámcem: hodnota v cí a jev je „pom ována“ vztahem k egu, subjektivní sv t
jedince je ego - centrický sv t (což neznamená, že je nutn egoistický). V tomto smyslu lze hovo it
o „ego - vztažných motivacích“. Vztah objektu k egu rozhoduje o tom, zda se o n j zajímáme i nikoli,
zda je nám sympatický i nikoli apod. Rozhodujícím aspektem tohoto vztahování se ega ke sv tu je
udržování, zvyšování a snižování vlastní hodnoty subjektu, resp. základní tendence lov ka udržovat
i zvyšovat jeho vlastní hodnotu, konkrétn mít pocit, že je významný, uznávaný, kompetentní, ct ný
atd. Deprimující jsou neúsp chy, selhání, pocity „ztráty tvá e“ atd. Pocit hanby ze sebe sama m že
vést i k sebevražd – pocit ztráty hodnoty ega tak m že být siln jší než pud sebezáchovy.
Jáství je pojednáváno pojednáváno sou asn s v domím, protože jsou fakticky vzájemn
spjaté. Jáství se d lí na inné Já, pro které je podstatná svoboda a spontaneita, odkrývá se vždy jen ve
vzpomínce, nikdy bezprost edn . Do inného Já pat í i vázanost v domí na budoucnost ( asová
perspektiva) i v domí cíl . Obraz Já je n kdy vyjad ovaný jako kognitivní aspekt Já – sebepojetí.
Ve v domí se shoduje se sebeuv dom ním. Základem sebehodnocení, n kdy pojímaného jako zvláštní
p ípad sebepojetí, je hodnotící vztah k sob . Sebehodnocení se shoduje ve v domí s vysokým nebo
nízkým sebev domím, p ípadn

sebejistotou. Sebeúcta je klí ovým aspektem konceptu jáství,

vyjad uje podstatu jeho dynamické funkce, tj. ego-vztažnou motivaci. Identita bývá uvád na jako
pojem totožný se sepojetím.
Já není jen slovo, ale to, co toto slovo ozna uje, tj. naše vlastní osoba. Existuje však vnit ní Já,
jakési jádro osobnosti, postihnutelné introspekcí, pozorováním vlastního nitra. Jaká je funkce
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introspektivního Já vysv tluje P.

í an (1975) na p íkladu cesty a mapy. Život je cesta, ke které

pot ebujeme mapu. Mapou je obraz sv ta, tak jak ho jedinec vidí, souhrn veškerých poznatk
a p edstav, subjektivní univerzum. Toto subjektivní univerzum je u každého lov ka jiné.
V map jsou dále obsaženy i naše vztahy k lidem, naše vzpomínky na to, jak se k nám zachovali, a p edstavy o tom, co od nich m žeme ekat – jde o sociáln psychologickou mapu osobního
sv ta. Ta spoluur uje i naše vlastní spole enské postavení, naše role, naši identitu. V map lze najít
i obraz vlastního t la – anatomii, sílu, vzhled, odolnost a zdravotní stav. Pat í sem i obraz našich duševních vlastností, vytrvalosti, inteligence, našich sklon a zájm . Jednání lov ka záleží na tom, jaká
je jeho osobní mapa. Jde o to, jak spolehliv jsou na ní ozna ena „místa“ bezpe í a „místa“, kde nám
n co hrozí. Zdrav sebev domý a cílev domý lov k rozumí svým motiv m a zná svoje síly. Mapa
„samotného Já“ však nemá smysl, Já nemohu být uzav en sám v sob – obraz Já je totiž zárove obrazem sv ta: mohu si o sob 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“ spo ívá v tom, že procesy,
které ve svém souhrnu p edstavují instanci zvanou Ego, vytvá ejí a udržují Já jako obraz. To neznamená, že Ego je sou ástí obrazu Já. Je p edevším nositelem tohoto obrazu.
Já je základním vztažným rámcem, který zpracovává a sjednocuje veškerou zkušenost. Je
centrem integrace a koordinace všech psychických projev . Ty jsou prožívány a chápány jako sou ást
Já, a vzhledem k tomu jsou také ur itým zp sobem regulovány. Já je funkcí, která iní osobnost
konzistentním, integrovaným a jedine ným celkem.“ Lze ji chápat ze dvou hledisek:
1. Já jako subjekt, aktivní initel (poznávající, poci ující, 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, poznávaný, poci ovaný, hodnocený atd.). Obraz Já je sou ástí vlastní identity, vyjád ením její jedine nosti a specifi nosti. (Vágnerová, 2004, s. 252-253)
Jiný zp sob d lení uvádí M. Nakone ný (1995, s. 40):
1. T lové Já, které vzniká z vnímání vlastního t la, které se postupn vyd luje jako celek odlišný
od vn jšího prost edí
2. Sociální Já jako v domí jedine nosti (jsem jiný než všichni ostatní) a v domí kontinuity, resp.
identity (jsem to stále já, a koli se m ním, stárnu).
Zajímavou variantou len ní je rozlišení devíti jáských reprezentací:
1. reálné – aktuální Já (jaký jsem)
2. ideální Já (jaký bych cht l být)
3. necht né Já (jaký bych necht l být)
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4. Já podle rodi

(jak si myslím, že m vidí rodi e)

5. Já podle vrstevník (jak si myslím, že m vidí vrstevníci)
6. Já podle autorit (jak si myslím, že m vidí d ležití dosp lí)
7. ideál podle rodi

(jak by si m p áli vid t rodi e)

8. ideál podle vrstevník (jak by si m p áli vid t moji kamarádi)
9. ideál podle autorit (jak by si m p áli vid t d ležití dosp lí).

(Macek 2004)

Jáství nelze ztotožnit s otev eným chováním; akceptujeme informace potvrzující naše schopnosti
a naše sebepojetí a zážitky úsp chu ovliv ují to, jak se interpretujeme a cítíme.
Vytvo í-li se jakési pomyslné schéma utvá ení osobnosti, bude prvním, po áte ním stupn m
v domí t lového Já. V domí sociálního Já bude navazovat. Sebehodnocení, které zahrnuje zvnit n ní
ur itých hodnot potom vede k sebepojetí (reálnému a ideálnímu egu). Následují dv rovnob žné koleje
– na jedné stran utvá ení superega v podob sv domí, na druhé stran ega se sebev domím. Kone ným cílem je tzv. ego v akci a tím je v le.
Schéma je kognitivní stuktura, která jedinci pomáhá vnímat, organizovat a využívat informa ce. S jeho pomocí si vytvá í systém pro posuzování, co je v jeho prost edí d ležité. Schémata posky tují strukturu pro uspo ádání a zpracování informací. Nejd ležit jším schématem je sebeschéma, které
se skládá... „z kognitivních generalizací, vyvozených o sob z minulých zkušeností, tyto generalizace
organizují a ídí zpracování informací, které se vztahují k vlastní osob “, íká Markus 1977 (in Hoeksema, 2012 s. 560). Každý jedinec si od raného d tství vytvá í kognitivní reprezentaci toho, kdo vlastn je. Výsledné sebeschéma se skládá z aspekt chování, které jsou pro jedince nejd ležit jší. Jádro
sebeschématu je tvo eno základními informacemi, jako je jméno, vzhled a vztahy s pro jedince d ležitými lidmi. Sebeschémata ídí vnímání a zpracování informací a poskytují rámec pro jejich
uspo ádání a uchování.
1.1.1 Strukturální slo ky sebepojetí
lov k existuje jako sou ást sv ta, který, stejn jako sebe sama, poznává a hodnotí. Vytvá í si
nejen kognitivní schéma vlastního Já, ale také kognitivní schéma sv ta, ve kterém žije. Každý jedinec
je vybaven základní pot ebou poznání sebe sama i svého okolí. Ve všech t chto oblastech se orientuje
pon kud selektivn . Vybírá si informace, které pro n ho mají n jaký význam, p itahují jeho pozornost
a ve vztahu ke svým dosavadním zkušenostem je ur itým zp sobem zpracovává, interpretuje. Kognitivní funkce jsou p izp sobeny tak, aby sloužily pot ebám lov ka. Z toho vyplývá mimo jiné i obecn
lidská tendence ke zjednodušení a odstran ní rušivých informací. T ch, které by nebyly v souladu
s dosavadní zkušeností nebo by narušovaly vytvo ený sebeobraz. Tímto zp sobem si lov k vytvá í
p edstavu sv ta i obraz sebe sama.
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Ego samo, jak jsme ukázali v p edchozí kapitole, má n kolik složek, složkou integrující je globální Já. Globální Já propojuje procesuální Já, které je centrem prožívání a uv domování si, obraz
pojetí sv ta a strukturální Já, které je sebeobrazem nebo sebepojetím, celkovým souhrnem všeho, co
jedinec o sob ví.
Do strukturálního Já pat í sebev domí, sebeúcta, (relativn stálý citový vztah k sob ), sebehodnocení (citov podbarvený vztah k sob v ur itých díl ích situacích a innostech.) Sebeobraz se
vyvíjí v sebepojetí pomocí proces myšlení.
Identitu lze chápat jako prožívání a uv domování sebe sama, své jedine nosti a odlišnosti od
ostatních, tj. v domí toho, kdo jsem a jaký jsem. V domí vlastní identity, tj. prožívání a uv domování
sebe sama, své jedine nosti a odlišnosti od ostatních, stejn jako kognitivní schéma sv ta, slouží pot eb orientace a zárove pot eb jistoty a bezpe í. Jestliže se lov k dostate n dob e vyzná ve sv t
i v sob samém, cítí se bezpe n . Tato jistota ovliv uje i rozhodování a z n ho vyplývající chování.
Sebereflexe lov ka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká jako zobecn ní
poznatk o sob , které každý lov k získává p edevším v interakci s okolním sv tem. Nejde však
o jednoduchý odraz toho, jak je jedinec vnímán druhými, v jeho vlastním v domí, ale i v podv domí,
ale spíše o subjektivní zpracování signál , které p ijímá z vn jšího prost edí. Výb rovost vnímání je
ovlivn na adou faktor osobnostních, ale i situa ních. Z osobnostních uve me nap íklad celkové aktuální sebepojetí, hodnotové systémy, osobní sv tový názor, orientace osobnosti jako integrace
osobních vztah k sob i jiným atd. Ze situa ních faktor lze uvést nap . aktuální psychický stav, o ekávání a adu dalších. (Pelikán 1995)
Pojetí sebe sama, tj. vlastní identity, je výsledkem zobecn ní zkušenosti se sebou samým. Tato
zkušenost se vytvá í na základ smyslových vjem , emo ních prožitk , tj. na základ sebeprožívání,
ale i uvažování o sob , a pod vlivem reakcí a postoj jiných lidí. Informace tohoto druhu každý jedinec n jak prožívá, rozumov zpracovává a hodnotí. V p edstav sebe sama rozlišuje M. Vágnerová
(2000) t i základní složky:
1.) T lesná identita.
lov k svoje t lo ur itým zp sobem vnímá, poci uje, poznává a hodnotí, ale také v dom
reguluje jeho aktivitu. Výsledkem prožívání vlastního t la a komplexního zpracování všech informací,
které mají k t lu n jaký vztah, i jejich uchování v pam ti je t lové schéma. T lové schéma je
významnou sou ástí identity.

lov k ke svému t lu zaujímá ur itý postoj: hodnotí je, má k n mu

n jaký citový vztah, akceptuje je, anebo je odmítá atd. D ležité je, aby lov k p ijal svoje t lo takové,
jaké je, aby byl sám se sebou identifikován. Hodnocení vlastního t lového schématu je ovliv ováno
i sociokulturními faktory. Pro lov ka je významné, jak na n ho 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 individuáln typických proces a vlastností, které vytvá ejí p edstavu o sob samém, o své vlastní psychice.

lov k chápe svoje psychické projevy jako sou ást Já,

zaujímá k nim ur itý postoj a umí je odlišit – ví, co je produktem jeho vlastního uvažování, a co
naopak p ichází z okolí, tj. oblasti ne-Já.
Z hlediska obsahu a zam ení lze diferencovat:
Integrující a regula ní složku, tj. v domí, že je lov k schopen aktivn reagovat a regulovat
vlastní psychiku (a samoz ejm i jiné projevy), a ídit ji tak, aby fungovala integrovan , jako
celek
kognitivn – receptivní složku; lov k si uv domuje svoje vlastní pocity, myšlenky, postoje
i projevy chování, stejn jako informace o sob samém.
Tato kategorie zahrnuje:
a) pocitové schéma vlastního Já – to znamená, jak lov k vnímá své psychické projevy a prožívá
svou existenci
b) kognitivní schéma vlastního Já, které zahrnuje rozumové zpracování všech informací, jež se
stanou obsahem v domí, v etn vlastního chování, tj reprezentace aktivní složky Já.
3.) Sociální identita
Sou ástí sebepojetí je i p íslušnost k ur itým sociálním skupinám, jeho role, které zde jedinec
získal, a míra jejich prestiže, kterou svému nositeli p inášejí. P íkladem m že být pozitivní role
hv zdy, nejoblíben jšího žáka ve t íd nebo negativní role neúsp šného jedince. Jednotlivé role jsou
n jakým zp sobem integrovány do celkového sebepojetí, tj. obrazu Já. Pro lov ka jsou d ležité
i názory a postoje ostatních lidí a jejich chování. Ty mohou mít charakter stereotypu, který vyplývá
z jeho rolí, ale mohou být i individuáln specifické. Lidé mu poskytují informaci o n m samém,
r zným zp sobem mu sd lují, jaký se jim jeví. Také tato dimenze má kognitivní i emotivní složku.
lov k m že být ostatními lidmi r zn hodnocen, m že být pozitivn akceptován i zavrhován atd.
Sociální identita zahrnuje sebevymezení tím, kam lov k pat í, a jak je zde hodnocen a akceptován.
Sebepojetí je reprezentováno komplexním obrazem vlastního Já, p edstavou o sob samém. Do této
kategorie pat í:
Sebehodnocení

jeho základem je znalost vlastních kompetencí, zkušenost s úsp chem i neúsp -

chem, s hodnocením a názory ostatních lidí atd. Op t se zde uplat uje rozumové i emo ní hodnocení.
J. Slavík (1999, s.143) zd raz uje, že lov k, který nedokáže správn odhadnout a posoudit své vlastní možnosti, je obvykle zklamáván ve svých o ekáváních, a proto ztrácí sebed v ru i sebeúctu, stává
se úzkostlivým a zbyte n bojácným nebo agresivním.
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Sebehodnocení se vztahuje k r zným projev m, kritériem jejich hodnocení se mohou stát
spole enské normy. Pokud se lov k chová v souladu s t mito normami, je takový projev oce ován
a toto ocen ní slouží jako p íznivá zp tná vazba, podporující pozitivní sebehodnocení. Na ur ité
vývojové úrovni se dodržování t chto pravidel stane vnit ní pot ebou, reprezentovanou sv domím.
Sv domí, spojené se systémem osobních hodnot, získává ve vztahu k sebehodnocení d ležitou autoregula ní funkci. lov k se pozitivn hodnotí jen tehdy, když jedná podle svého sv domí.
Hodnocení je možné i na základ srovnání sebe sama s n kým jiným. To znamená bu s ostatními lidmi, kte í p edstavují referen ní skupinu (pro dít školního v ku to bývají nap . spolužáci),
s reálnou bytostí, která slouží jako osobní vzor, nebo pouze s p edstavovaným ideálem. Tato tendence
se výrazn ji projevuje nap . v období puberty, kdy si dospívající za íná aktivn vytvá et vlastní
identitu a pot ebuje vzory, k nimž by mohl sm ovat. Idealizované modely jsou výsledkem ur ité
osobní volby a mají p edevším ten význam, že ur ují obecn jší zam ení lov ka. Ideální Já lov ka
stimuluje k rozvoji ur itých vlastností a kompetencí. P.

í an definuje ideál Já jako rozumný,

realistický projekt seberealizace.
D je se tak prost ednictvím aktivizace a koordinace takového chování, o n mž se lze do mnívat, že by mohlo dosažení tohoto cíle umožnit. Ideál Já p edstavuje zdroj motivace. V této situaci
se uplat uje zp tná vazba sociálního charakteru (reakce ostatních lidí) i vlastní hodnocení (rozumového i citového). Rozdíl mezi reálným Já, tj. aktuálním sebepojetím jedince a ideálním Já, které p ed stavuje cíl osobního sm ování, zárove vyjad uje míru spokojenosti se sebou samým, úrove sebev domí a sebeúcty. Jestliže je jedinec sám se sebou nespokojený, má nízké sebev domí, rozdíl mezi
reálným sebehodnocením a ideálním Já bývá velký. Ideální Já m že být definované jako nedosažiteln
dokonalý model, který svou nedostupností jedince dále traumatizuje a ješt více jeho sebev domí snižuje.
Virginie Satirová (1994, s. 34) upozor uje na skute nost, kdy lov k, který si sám sebe necení,
o ekává, že n kdo jiný je povinen mu toto ocen ní projevit. To m že asto vést k manipulacím s nežádoucími ú inky na obou stranách. A naopak: „Lidé milující a cenící si sebe sama jsou schopni vážit si
jiných a chovat se p im en okolnostem. V domí vlastní hodnoty je cestou k pln jšímu lidství, zdraví
a št stí, k navázání a udržení vztahu a ke vhodnému, ú innému a zodpov dnému chování.“
Sebed v ra a sebeúcta zahrnuje sebepoznání, ale zárove dává tomuto obrazu vlastního Já
ur itou hodnotu. Ta se projevuje jako p edstava vlastních možností v aktuálním sociálním kontextu.
Z toho vyplývá i o ekávání úsp šnosti. Míra sebed v ry bude spoluur ovat další motivaci, úrove
cíl , které si jedinec troufne stanovit. P ijatelná sebed v ra je spojená s pocitem kontroly, možnosti
n jak ovliv ovat sv j život. Jestliže je sebehodnocení spíše pozitivní, jedinec d v uje svým
schopnostem.

17

lov k s nízkým sebehodnocením podce uje svoje možnosti a setrvává v pasivn jší roli, než
by bylo nutné. Netroufá si aspirovat na lepší pozici a prosazovat vlastní p edstavy. Tito lidé bývají ve
v tší mí e závislí, hledají oporu a pomoc u n koho jiného. Míra sebed v ry ovliv uje i názor na obtížnost dané situace a její zvládnutelnost. Nízká sebed v ra se projevuje p ece ováním její náro nosti.
Sebed v ra, víra ve vlastní kvality a schopnosti, se utvá í tím, že dít hodnotí obraz sebe
sama – sv j „portrét“. Ten sestává z mnoha fragment : d ležitých vzpomínek, initel prost edí, vnímání vlastního t la, stupn prožitého uspokojení. Tyto k ehké a rozmanité prvky se mohou podílet na
utvá ení jak harmonické, tak – v tom nejhorším p ípad – i narušené osobnosti.
Základní vlastnosti sebed v ry:
1. je v domá
2. je uspo ádanou konfigurací
3. tvo í ji vjemy, hodnoty a ideály
4. jde o do asnou hypotézu, již si lov k o skute nosti vytvá í, ne o realitu samu
(Melgosa, Posse 2003).
Sebev domí jako výsledek p isuzování si ur itých kvalit, v domí hodnoty vlastní, v domá
vlastnost, je vyjád ením toho, že všichni lidé si již od d tství vytvá ejí v domý, avšak ne vždy správný
názor na své schopnosti, vlastnosti a stupe spole enského p ijetí, které ho se jim dostává. Sou ástí
tohoto názoru na sebe jsou i prohry, zklamání, slabosti a omezení. Tyto vjemy p edstavují jakýsi kredit
nebo naopak dluh na osobním ú tu jedince ve vztahu ke spole nosti.
Soubor t chto prožitk spolu s ideály a hodnotami nabytými prost ednicvím výchovy tvo í
sou ást osobnosti jedince. Jedná se o jakousi nosnou konstrukci, jež umož uje lov ku fungovat
v rámci ur itých menších i v tších „jistot“ a dosáhnout ur itého stupn osobní svobody. Tímto zp sobem si lov k vytvá í o své realit do asnou „hypotézu“, jež se m že neustále zlepšovat. Z tohoto
d vodu je tedy velmi významné, aby si dít vytvo ilo pozitivní a podn tný obraz o sob samém.
Sebeobraz a sebepojetí jsou úzce spjaty s adou proces , pomocí nichž jedinec udržuje pro zachování
integrity své osobnosti ur itou stálost v pohledu na sebe sama, brání se ztrát sebev domí a devalvaci
vlastní hodnoty.
Psychické procesy zajiš ující integritu osobnosti zahrnují pestrou škálu zvládacích a obranných mechanism (nap . selektivní percepce, selektivní interakce). Bezd n

i zcela v dom se žák

vyhýbá nap . situacím a osobám, které by podle jeho mín ní mohly ohrozit jeho sebev domí a narušit
pocit jeho vlastní hodnoty. Programov i mimovoln vyhledává takové situace, které jeho sebepojetí
potvrzují, dávají mu pocit vlastní hodnoty a zvyšují jeho sebev domí (Bláha, Šebek 1988)
Sebereflexe lov ka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká jako zobecn ní
poznatk o sob , které každý lov k získává p edevším v interakci s okolním sv tem. J. Pelikán
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(1955, s. 68) upozor uje, že nejde o jednoduchý odraz toho, jak je jedinec vnímán druhými, v jeho
vlastním v domí, ale i v podv domí, ale spíše o subjektivní zpracování signál , které p ijímá z vn jšího prost edí. Výb rovost vnímání je ovlivn na adou faktor osobnostních, ale i situa ních. Z osobnostních uve me nap íklad celkové aktuální sebepojetí, hodnotové systémy, osobní sv tový názor,
orientace osobnosti jako integrace osobních vztah k sob i jiným atd. Ze situa ních faktor lze uvést
nap íklad aktuální psychický stav, o ekávání a adu dalších.
Sebeláska. Sou ástí postoje k sob samému není jen rozumové hodnocení, ale i citový vztah,
sebeláska. Je vyjád ena mírou sebeakceptace, která je výsledkem r zných díl ích, asto ambivalent ních pocit . P ispívá rovn ž k integraci jednotlivých složek vlastního Já.

iní tak tím zp sobem, že

jim dává ur itý význam a tudíž i podporu. E. Fromm (1967, in Vágnerová, 2004, s. 257) pojímá sebelásku jako projev sebed v ry k vlastní bytosti, k jejím prožitk m i projev m chování. Zahrnuje sebeúctu a potvrzuje tak hodnotu vlastní existence. Jde zejména o pot ebu sebed v ry, víry ve správnost
a smysl svých pocit i vlastních rozhodnutí a z toho vyplývající sebeúcty.
Psychoterapeut Guido Groeger (in Trobisch,1993, s. 5) íká, že vrozená láska k sob samému
neexistuje, nikdo sám sebe od p irozenosti nemiluje. Kdo ji nezíská nebo získá jen v nedostate né
mí e, není schopen mít druhé lidi rád – bu v bec, nebo je má rád jen z ásti (miluje s námahou, protože má a musí mít rád). W. Trobisch (1993, s.9) upozor uje na to, že sebelásce se máme nau it, za tímco egoismus je nám vrozený. „Sebeláska je krokem, který p edchází pravému sebep ijetí.“
(Trobisch, 1993, s. 9)
J. Prekopová (2012, s. 10) zd raz uje, že „nejvyšší hodnotou není svoboda, ale láska, bezvýhradná láska jak k sob samému, tak k bližnímu“.
1.1.2 Základní terminologie
Identita (totožnost) je zp sob, jakým jedinec vnímá sebe, své místo ve spole nosti nebo též
subjektivní obraz vlastní osobnosti. Je faktorem, který ovliv uje veškeré jednání a sm ování dít te.
V tomto smyslu má význam i pro budoucnost: p edur uje, o co se bude dít snažit, jakou pozici s nejv tší pravd podobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat.
Identitu lze chápat jako prožívání a uv domování sebe sama, své jedine nosti a odlišnosti
od ostatních, tj. v domí toho, „kdo jsem a jaký jsem“.
Sebepojetí má kognitivní charakter, je vyjád ením toho, co si lov k o sob myslí a jak se po suzuje. Sebepojetí je p edstava sebe sama, jak jedinec vidí sám sebe; je zd razn na poznávací složka,
na rozdíl od sebeoce ování (self – esteem) zahrnuje i kognitivní mapy, ozna ováno též jako „integrují cí gyroskop“ osobnosti. Sebepojetí je p edstava jedince o svém Já, vyvíjí se ve vztahu k okolnímu sv tu, je jím ovliv ována. (Pr cha 2001) Školní sebepojetí lze vymezit jako zp sob, jak žák vnímá
a hodnotí sám sebe v porovnání s vrstevníky v uvedených vyu ovacích oblastech. (Mertin 2012)
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Sebeúcta znamená komplex sebed v ry a respektu k sob samému. (Vágnerová 2000)
Sebed v ra jako sou ást sebepojetí vyjad uje kladný postoj lov ka k sob samému. Sebed v ra je do zna né míry sociáln ovlivn na, závisí na p ijetí a ocen ní jinými lidmi. (Pr cha 2001)
Sebejistota siln souvisí s optimismem resp. pesimismem. Jak sebejistota, tak optimismus jsou
vlastnosti, které se zakládají již v raném mládí. Jiné vlastnosti vyzrávají mnohem pozd ji, jako t eba
znalost lidí. Proto je také možné si tyto vlastnosti i v pozd jším v ku pom rn snadno osvojit, kdežto
rozvíjet sebejistotu je nesrovnateln obtížn jší. (Lauster 1993)
Self-efficacy - vnímaná osobní ú innost - je d v ra ve vlastní schopnosti zvládání ur itých
aktivit a životních situací, která je založená na osobní a zástupné zkušenosti, názorech druhých lidí
a pocitech z aktuálního t lesného stavu. (Bandura, 1994)
Sebev domí je sou ástí sebepojetí, tedy p edstavy jedince o vlastním Já. Ta se vyvíjí ve vztahu
k okolnímu sv tu, je jím ovliv ována, je p ed ním brán na. Má adu dimenzí, nap . zobrazení Já (já
jsem p edevším...), hodnocení Já (mám být...), sm rování (cht l bych být...), vyjád ení moci (mohu
u init...), vyjád ení role (mám d lat...). Vyvíjí se ve styku s rodi i, sourozenci, vrstevníky, kamarády,
u iteli, spolupracovníky. Sebev domí je sebed v ra, v domí vlastní ceny, kvalit a schopností, provázená vírou v úsp šnost budoucích výkon ; p esv d ení, že lov k jedná vhodn . Umož uje lov ku
orientovat se ve sv t , stabilizovat svou innost. (Pr cha 2001)
Nízké sebev domí je nevíra ve vlastní úsp ch. Vzniká v d tství nízkým hodnocením ze strany
klí ových osob.
Zdravé sebev domí je p im ená míra sebev domí, která je základem životní rovnováhy;
hodnocení, které se dít ti dostává od klí ových osob. (Hartl, Hartlová 2000)
Zdravé sebev domí je výrazem zformované sociáln zralé osobnosti, která dokáže odhadnout
vlastní reálné možnosti a meze, vyty uje si dosažitelné cíle a odpov dn plní zadané úkoly. Ve spole enském kontaktu si dokáže získat p irozený respekt, adekvátn se prosazuje, respektuje druhé, je
schopná kooperovat, je p im en sebekritická, není p ehnan závislá na hodnocení druhými lidmi.
(Vališová 1995)
Zdravé sebev domí nem žeme chápat jako slepou sebed v ru, že mohu zvládnout vše, co si
myslím. Zdravé sebev domí je sebev domí kritické. Pro vytvo ení takového sebev domí je d ležité
navozování úcty k vlastní osob . ( ánská 2003)
Zdravé sebev domí je výsledkem interních proces , které se odehrávají v daném jedinci,
i vlivu rodi , u itel , ostatních dosp lých a spole nosti, s nimiž a v níž dít žije. Tento vliv m že pomoci dít ti p i vytvá ení vyváženého a zdravého sebev domí, jež ho bude podporovat p i rozvoji
sociálních, pracovních, emocionálních, intelektuálních a morálních schopností. Nedostatek této podpory je p í inou formování narušeného a nevyváženého sebev domí. (Melgosa, Posse 2003)
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1.2 Pohled filosofie na sebev domí
Otázka, jak se život stal sebev domým životem, je jedním z nejd ležit jších problém , které
ešila novov ká filosofie. Už postavení této otázky sv d í o tom, že byla prolomena hranice noetické
filosofie, která zná sebev domí pouze ve smyslu jistoty myslícího v domí o sob samém. Tím, že sebev domí za alo být vykládáno v souvislosti s biologickým životem a p edm tnou aktivitou živého organismu, bylo prolomeno kontemplativní pojetí duševna, které um le osamostat uje v domí proti
vn jšímu sv tu i proti životu, které je nese, takže sebev domí je pak pojímáno výlu n jako jistota
o sob samém, která nesahá za hranice v domí.
Milan Sobotka (1964, s. 91) vidí problém sebev domí v jistém smyslu jako mezný problém
noetismu: práv p i jeho ešení došlo v n mecké filosofii k opušt ní noetismu a k nastoupení cesty
k uznání „práv p írody“, stejn jako k pojetí práce jako v domé roviny p vodn biologické aktivity.
V koncepci sebev domí jako sebev domého života je tak obsaženo, že primární vztahy živé bytosti ke
sv tu jsou vztahy praktické.
Jaká je role sebev domí ve filosofii?
Tato otázka je vícezna n jší, než jak se na první pohled jeví. Týká se role, kterou m že tento
pojem ješt dnes hrát, vztahují se k problému lidské identity. P itom však sám tento pojem je p ijímán
jako n co samoz ejmého a evidentního, jako to, co každý m že poznat sám na sob stejn snadno jako
svou ruku, kterou sta í „pocítit“, aby v d l, že ji má. A práv v této samoz ejmosti se skrývá nebezpeí. Ozna uje-li se n co jako nebezpe né p íliš dlouho a p íliš velkým po tem filosofických autorit, lze
to to snadno p ijmout jako samoz ejmé, aniž o této samoz ejmosti pochybujeme.
P i opa ném postupu lze p edpokládat, že sebev domí je pojmem, který má být nejprve dostate n objasn n, a teprve poté p ijat jako samoz ejmý. Nespokojíme-li se ujišt ním, že sebev domí znamená v domí sebe sama, že sebev domí máme podobn jako svoji ruku, nalezneme jen nepatrnou
skute nou pomoc ve filosofické tradici. „Hledáme-li v d jinách filosofie dostate né vysv tlení tohoto
pojmu, které by ho u inilo samoz ejmým, a tím si vynutilo jeho p ijetí, nacházíme r zn obsáhlé pokusy, o nichž nelze íci, že by kon ily p esv d ivým úsp chem,“ soudí M. Hauser (1998, s. 4)
Filosofové, kte í se tímto tématem zabývali - René Descart, Davida Hume, I.Kant a J. G. Fichte - byli vedeni r znými zám ry a ídili se r znými p edpoklady, ale jen st ží lze prohlásit o kterémko li výsledku t chto pokus , že p edstavuje dostate né vysv tlení. Nestalo se tak ani u Fichta, který tuto
otázku považoval za hlavní program své filosofie. Pojem „Já“, s nímž pojem sebev domí spojoval,
prod lal zna né zm ny, po nichž ztratil sv j význam pro teorii poznání.
Pokusy, které m ly sebev domí vyložit, se v tšinou vázaly k celému filosofickému systému,
a proto využívaly metody a terminologie, které tento systém poskytoval. To s sebou samoz ejm p iná šelo nejasnosti ve výsledcích, v tom, eho jednotlivé pokusy dosáhly.
21

Dv strategie výkladu sebev domí
Fenomén sebev domí nem že být interpretován vy erpávajícím zp sobem, pokud nebude
známa logická forma a obsah „základní v ty“ sebev domí. H. Rademacher (in Hauser, 1998) uvádí
dv základní strategie:
1. syntetická strategie
Jestliže chceme v d t, na koho se použití slova „Já“ vztahuje, musíme mít možnost v d t, kdo
je ten, který íká „Já“. Slovo „Já“ by jinak nem lo žádný význam pro lidskou komunikaci. P edstavme
si prázdný list papíru a na n m stojí tyto dv v ty z n jaké divadelní hry:
Pavel: „Já si vzpomínám, že jsi mi n co slíbil.“
Ji í: „Jenže já si nevzpomínám.“
V t chto dvou v tách se „Já“ vztahuje ke dv ma r zným osobám. Víme, kdo každou z t chto
v t pronáší, a proto víme, ke komu se vztahuje „Já“ v první i ve druhé v t . Kdybychom na tomto listu
papíru nalezli jen dvakrát napsané „Já“ a všechna ostatní slova by chyb la, bylo by to stejné, jako kdyby zde stálo dvojí N.N. a vysv tlivka „jméno n jaké osoby“. Jaký jiný význam by mohlo mít slovo
„Já“, které je zcela nezávislé?
Tato strategie vychází z p edpokladu, že o „Já“ má smysl mluvit pouze ve vztahu ke stav m,
v nichž se daná osoba nalézá, k proces m, které v ní probíhají nebo k asoprostorovým souvislostem,
v nichž se vyskytuje. Tato strategie má sv j název odvozen od eckého slovesa TITHENAI, které zna mená položit, klást, umístit a p edložky SYN, p ekládaným jako s, spolu, zárove s. Složením vznikne
složené sloveso: SYNTITHENAI, což znamená klást v ci zárove . Odvozené substantivum SYNTHESIS pak znamená spojení (spolu–položení, spolu–pokládání) dvou element nebo substancí v jeden celek.
2. Chórizontní strategie
Druhá strategie postupuje v opa ném sm ru než strategie syntetická. Nejprve izoluje „Já“
z v t, v nichž se toto slovo objevuje a tím ho zbavuje v tšiny jeho p vodních funkcí, které m lo v p irozeném jazyce. U iní z n j samostatn existující princip nebo entitu. Tím se p vodn vždy vztahové
„Já“ stává p edm tem analýzy, p i níž tato vztahovost hraje podružnou roli. Autonomie „Já“ potom
m že mít r zné stupn . Název této strategie je odvozen od eckého CHÓRIZEIN, které znamená
"rozd lit, odd lit, rozlu ovat, separovat" ve významu odd luji jednu v c od druhé.
T i modely sebev domí
Pro výklad sebev domí se v d jinách se v d jinách filosofie uplatnilo n kolik interpreta ních
model , které p vodn vznikly k jinému ú elu než k výkladu sebev domí. Zp sob jejich uplatn ní byl
asto poznamenán tím, ke které strategii se doty ní škola p iklán la. Všechny teorie sebev domí je
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možné chápat jako r zné varianty t í základních model , které lze jednozna n poznat následujícím
zp sobem:
1. Aristoteles - historicky nejstarší model:
Jeho základem je vztah mezi substancí a jejími stavy (habity). Jedná se o vztah mezi ontologickými kategoriemi. Substance je chápána jako pojem vyjad ující samostatn existující entitu – tedy
tém

totéž, co je dnes myšleno termínem „osoba“.

2. Novov ká n mecká filosofie:
Jejím nejvlivn jším modelem se stal subjekt – objektový vztah. Subjekt dosahuje poznání tím,
že „p ed sebou“ má n jaký p edm t jako objekt poznání. P edm t poznání je chápán jako p edm t „v domí“, protože každé poznání probíhá prost ednictvím v domí. Subjekt m že v d t sám o sob jen
tak, že „p ed sebe“postaví sám sebe jako objekt.
3. Empirická tradice:
V empirické tradici vznikl model založený na p edpokladu, že každé poznání vychází z bezprost edního vnímání. I psychické stavy tedy m žeme poznat jen tehdy, když se stanou p edm ty bezprost edního vnit ního vnímání. Sami o sob se p i n m musíme stát p edm tem bezprost edního vnit ního vnímání. Tento model se uplatnil p edevším v humeovské tradici.(Hauser 1998)
Pozornost bude zam ena na n které myšlenky z díla Fichta, Hegela a Leon jeva, jejichž pojetí
sebev domí se zdá být pro porozum ní této problematice klí ové.
Jedním z motiv Fichtovy filosofie je pojetí praktického jáství jako centra aktivity. Projevuje se
praktickou inností ve sv t a to instinktivní p edm tnou inností na úrovni nev domého, k sebev domí dosud neprocitnutého jáství, i prací na úrovni sebev domí. Fichte uvádí výklad sebev domí v
souvislosti s praktickými vztahy ke sv tu – tíhne k ontologické jednot jáství a sv ta. (Sobotka 1964)
Úkolem filosofie je podle Fichteho tvo it základ všech v d, tj. být v doslovím. V duchu racionalismu 17. století Fichte soudil, že v da jako systematické poznání musí vycházet z jedné nepochybné
teze. Vycházel z toho, že nikoli v c, substance, ale v domí musí být principem, z n hož má být vyvozen celý sv t. V domí není danost, ale úkol.
V dosloví by m lo být v dou všech v d – m lo by všem v dám poskytovat jejich zásady, jejich
formu. Ale nakolik je pouhou v dou, pouhým v d ním ve formálním významu, je v dou o n em. Má
n jaký p edm t a tím je systém lidského v d ní v bec. Prost ednictvím v dosloví je dána p íroda,
kterou máme co do jejího bytí a ur ení chápat jako na nás nezávislou, a zákony, podle nichž musí a má
být zkoumána.
Objektem v dosloví je systém lidského v d ní. Toto v d ní se vyskytuje nezávisle na v d
o n m, ale jejím prost ednictvím je p edvedeno v systematické form .
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Úkol v dosloví:
Jak, nakolik, za jakých podmínek a v jakém stupni m že být n co jisté a co to znamená být „jistý“
Prokázat zásady všech možných v d, které v nich samých prokázat nelze. Zásadou Fichte
myslí v tu, která je jistá nezávisle na ostatních v tách: „Kdyby mezi spojenými v tami nebyla ani jedna v ta jistá, pak by nebyl jistý ani celek vzniklý jejich spojením. Musela by tedy být jistá alespo
jedna v ta, která by t m ostatním udílela svou jistotu: takže jestliže a pokud by m la být jistá tato jed na v ta, musela by také být jistá tato druhá v ta, musela by také být jistá t etí atd. a tak by m lo více
o sob snad r zných v t práv tím, že by m ly všechny jistotu, spole nou jen jednu jistotu, a tím by se
stávaly jen jednou v dou.“ (Fichte 2008, s. 42)
Naprosto jistá v ta nem že svou jistotu získat teprve spojením s ostatními v tami, ale musí ji
mít již p ed tímto spojením; protože sjednocením více ástí nem že vzniknout nic, co není v žádné
ásti. Všechny ostatní v ty ale musely získat svou jistotu od této v ty. Taková v ta, která je jistá p ed
spojením a nezávisle na n m, se nazývá zásada. Každá v da musí mít n jakou zásadu. V da ale nem že mít víc než jednu zásadu, protože by jinak netvo ila jednu v du, nýbrž více v d.
Fichte uvádí, že jeho první a absolutní zásadou je zd vod ovat – a to nejen ást lidského v d ní, ale celé v d ní. Roz le ování je možné podle n j pouze jako kladení protikladu, jehož leny musí
být rovny n emu t etímu. Fichte tedy vychází z toho, že není možné p edpokládat existenci „Já“subjektu, který p edchází aktu sebev domí. Podle jeho teorie subjekt vyvstává teprve zárove s celým
v domím „Já“ - „Já“. Fichte tento proces nazývá kladením Já. Identita „Já rovná se Já“ je dána jako
bezprost ední akt, který není zam en na žádný objekt, protože jinak by se nejednalo o bezprost ední
identitu „Já“. Tato p vodní aktivita „Já“ je spontánní. „Já“ se vztahuje samo k sob , aniž je rozd leno
na subjekt a objekt vztahu. „Sebekladení“ – Fichte tento termín používá pro dv koncepce Já. P vodní
koncepce zn la takto: „Já klade zcela samo sebe (nepot ebuje žádné zprost edkování). Fichte si však
uv domil, že tím ješt není dostate n vysv tleno, jak vzniká v d ní jedné složky Já o druhé složce Já,
pokud ob vznikají neodd len ,“ uvádí M. Hauser (1998, s. 30)
Budeme-li p edpokládat, že Já je nejvyšším pojmem a že proti já je kladeno Ne-Já, pak je pod le Fichta z ejmé, 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 t eba chápat v dvojím ohledu: jakožto to,
v em 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 m lo být rovno Ne-Já v tom ohledu, že jsou Já i Ne-Já kladena v absolutním Já,
a práv v tomtéž ohledu by m lo být v i absolutnímu Já protikladné. Toto by bylo možné myslet pouze pod podmínkou n eho t etího v Já,v n mž by si bylo Já i Ne-Já rovno, a tímto t etím by byl pojem
kvantity. Já i Ne-Já by m lo kvantitu ur itelnou na základ 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 pomoci protikladení a srovnávání všechny ostatní pojmy.
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Já je tedy to nejvyšší, co je pojmem uchopitelné. Bu je Já ur eno Ne-Já a potom je závislé –
Fichte (2008, s. 52) ho nazývá inteligencí.
Já však má být absolutní a ur ené naprosto skrze sebe sama: je-li ur ováno skrze sebe sama.
Je-li ur ováno skrze Ne-Já, pak se neur uje samo, a to odporuje nejvyšší a absolutní zásad . Vyhnout
se tomuto rozporu znamená p edpokládat, že Ne-Já, jež má ur ovat inteligenci, je samo ur ováno
skrze Já, jež by v tomto ohledu nebylo p edstavujícím Já, nýbrž m lo by absolutní kauzalitu.
Základem druhé ásti v dosloví je usilování, které Fichte ozna uje praktickou ástí. První ást
je d ležitá jen natolik, nakolik z ní lze pochopit druhou ást.
Fichte (2008, s.54) se zde ptá: „K emu má sm ovat bádání?“ Odpov

zní – nejvyššímu

ú elu lidstva, ímž je mín no zušlech ování rodu, „...jehož leny jsme a od u edník v dy a kolem
nich musí se jako ze svého st edu ší it humanita v nejvyšším slova smyslu.“
Základní tvrzení filosofa jako takového je toto: Tak jako je Já pouze pro sebe, zárove pro n j
nutn vzniká bytí mimo n j. Jeho d vod leží v Já – je tímto Já podmín no sebev domí a v domí n eho, co nemá být námi samými, jsou nutn spojené. Sebev domí je však t eba chápat podmi ující a v domí onoho n eho jako podmín né. Aby filosof toto tvrzení prokázal, a to ne pomocí úvahy, jakožto
platné existence o sob , musel by nejprve ukázat, že toto bytí sebe sama pro sebe sama by nebylo
možné, aniž by pro n j sou asn nevznikalo bytí mimo n j.
V Já jakožto intelektuálním názoru tkví pouze forma Jáství, ono k sob samému se vracející
jednání, jež se samoz ejm stává rovn ž obsahem já. V této podob je Já pouze pro filosofa, a tím že
Já uchopujeme, se k filosofii pozvedáme, vysv tluje J.G. Fichte (2008, s.105)
Já jakožto idea je pro Já samo, které filosof zkoumá. On je samoz ejm nevytvá í jako své
vlastní Já, ale jako ideu p irozeného, nicmén zcela vzd laného lov ka; stejn jako se vlastní bytí
neuskute uje pro filosofa, ale pouze pro zkoumané Já. To první leží tedy ve zcela jiné ad myšlení
než to druhé. Já jakožto idea je rozumovou bytostí potud, pokud si jednak v sob samém v úplnosti
znázornilo obecný rozum, pokud je skute n zcela rozumové a nic než rozumové není tedy již individuem, jímž bylo pouze skrze smyslové omezení; jednak, pokud rozumová bytost v úplnosti uskute nila rozum také mimo sebe ve sv t , který tedy z stává kladen i v této ideji. Sv t z stává v této ideji
jako sv t v bec, jako substrát s t mito ur itými mechanickými a organickými zákony.
Tyto zákony jsou však zcela vhodné k tomu, aby znázor ovaly kone ný ú el rozumu. Idea Já
má s Já jakožto názorem spole né jen to, že Já není ani v jednom ani v druhém p ípad myšleno jako
individuum. V druhém p ípad proto, že jáství není ješt ur eno k individualit , v prvním p ípad
naopak proto, že vzd láním podle obecných zákon individualita mizí.
Protikladné jsou si však v tom, že v Já jakožto názoru leží pouze forma Já a k vlastnímu materiálu Já, jež je myslitelný jen na základ myšlení sv ta, se v bec nep ihlíží; zatímco v druhém p ípad
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 ásti pouze vyty it jako nejvyšší cíl úsilí rozumu.
První Já je, jak míní Fichte, p vodním názorem a dostate n popsaným zp sobem se stává
pojmem.
Druhé já je pouze idea; nelze je myslet s ur itostí a nikdy se nestane skute nou, nýbrž se
máme této ideji pouze do nekone na p ibližovat.
Vznik Já
J.G. Fichte (2008, s. 102) klade otázku: „Jsi si bezprost edn v dom svého myšlení; jak si toto
v domí p edstavuješ?“ A následuje jeho odpov

: „Zjevn nijak jinak než takto“ tvá vnit ní innost,

která sm uje k n emu mimo sebe (k objektu myšlení), sm uje sou asn do sebe a k sob . Avšak
prost ednictvím k sob se vracející innosti nám vzniká, podle výše e eného, Já. Ve svém myšlení jsi
si tedy uv domoval sebe sama a toto sebev domí bylo oním bezprost edním v domím tvého myšlení, a
už byl myšlen objekt nebo ty sám. Sebev domí je tedy bezprost ední. Subjektivno a objektivno je v n m
neodd liteln sjednoceno a je absolutn jedním.“
Já tedy nelze pojímat jako pouhý subjekt, jak se až dosud tém

výlu n pojednávalo, ale jako

subjekt – objekt v uvedeném smyslu.
Inteligence a jáství
Fichte ozna uje podstatu inteligence v sebenazírání – inteligence nazírá sebe samu pouze ja kožto inteligenci. Místo slova inteligence J.G. Fichte používá rad ji ozna ení „jáství“- n m. Ichheit,
protože pro každého, kdo je schopen i té nejmenší pozornosti, nejbezprost edn ji ozna uje ono vracení
se innosti k sob samé.
ím je tedy pro Fichta Já? J. Karásek (in Fichte 1998), soudí, že Já je pro Fichta pojmem
o entit , která má schopnost uvád t samu sebe v existenci; jak íká Fichte: klást samu sebe. Tím se
ovšem nemíní n jaký akt podobný Božímu aktu „creatio ex nihilo“, nýbrž akt, díky n muž si entita,
která jej realizuje, uv domuje sebe sama, a uv domuje si sebe samu pouze tehdy, jestliže odpovídající
akt sebeklamní realizuje. Jako Já lze tedy ozna it jen takovou entitu, která si je v doma sama sebe.
Nejvyšším axiomatem Fichtovy filosofie je tedy v ta sebev domí. Další dv axiomata jsou formulací
základní struktury každého p edm tného v domí: Já si uv domuje p ítomnost n jakého objektu ve
svém v domí. Subjekt si zárove uv domuje svou odlišnost od jeho objektu. T etím axiomem je potom akt, který vysv tluje v domí jako jednotu subjektu a objektu v domí, p i sou asném podržení
jejich diference.
Mluví-li Fichte o Já, nemá na mysli individualizované „persony“, ale pro každou personalitu
jako takovou obecn platné struktury, které ji zakládají. Pojímáme-li se jako subjekt našeho v domí,
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pak podle Fichta neuchopujeme svou individualitu, ale duchovnost v bec, a odlišujeme se tak od všeho, co je kolem nás. Velmi ilustrativní je v tomto sm ru Ficht v p íklad: Když m m j krej í píchne
špendlíkem a já na to zareaguji zvoláním: „Poslechni, to, do eho jsi píchnul, to jsem byl já,“ pak výrazem „já“ v tomto výroku nechceme upozornit na svou zvláštní individualitu, na okolnost, že píchnuto bylo do individuality XY, nýbrž chceme tím dát krej ímu najevo, že špendlík nezapíchnul do mrtvé ho a necitlivého kusu látky, nýbrž do živoucího a poci ujícího Já.
Námitky odp rc v dosloví
V následujících ádcích se Fichte (2008, s. 96) vypo ádává s t mito námitkami odp rc v dosloví: „My za svou osobu si pod pojmem Já nedokážeme myslet nic jiného než svou milou osobu v protikladu k jiným osobám.“
„Já znamená mou ur itou osobu, a už se nazývám Caius nebo Sempronius, v protikladu k jiným, kte í se tak nejmenují. Abstrahuji-li nyní, jak požaduje v dosloví, od této individuální osobnosti,
nez stane mi nic, co by bylo možno charakterizovat prost ednictvím Já; to zbývající bych mohl práv
tak dob e nazvat Ono.“
Co chce íci tato námitka? Mluví o reálné p vodní syntéze individua a chce íci: na základ
odlišení od n jakého objektu od jeho rovných – od jiných objekt , nevzniká nic jiného, než n jaký
ur itý objekt, avšak v žádném p ípad n jaká ur itá osoba.
Se syntézou pojmu osoby je tomu zcela jinak, píše dále Fichte. (2008, s. 96) Jáství (Ichheit)
jako k sob sm ující innost je kladeno p vodn proti onomu ono – pouhé objektivit , a kladení
t chto pojm je absolutní, žádným jiným kladením nepodmín né – 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 z eteln zpozorovat
složenost. Pojmem jáství se klademe proti všem, co je mimo nás, a nejen proti osobám mimo nás;
a nemyslíme v n m jen naši ur itou osobnost, ale naši duchovnost v bec. A tak je toto slovo používáno ve fyzickém i oby ejném jazyce. (Fichte 2008)
M. Sobotka (1964, s. 92) považuje Fichtovo ešení (máme-li na mysli praktickou ást jeho filosofie) za vyúst ní do pokusu o genetický výklad lidského v domí na základ biologické zkušenosti.
Také u Hegela, stejn jako u Fichta, je východiskem živá bytost, která se dosud nestala
lov kem. Hegel také nachází zárodky lidského sebev domí již v biologickém život , ale zárove p iítá vznik lov ka více jeho vlastnímu úsilí.
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Lidské v domí vzniká tak, že se naivní v domí dít te („bytí o sob “ - tzv. these) nejprve obrátí ke druhému („bytí pro druhé“ - tzv. antithese) – a teprve v reflexním návratu k sob m že být
nejprve „o sob “, ale také pro sebe, lidskou osobu. „Sebev domí se pozvedá ze života. Život je plynulost, kolob h živého, který se uskute uje potla ováním 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)
Utvá ení, formování v jednotlivé tvary života i op tné unikání t chto životních bod ve všeobecné substanci, a to nikoli jako dva na sebe navazující procesy, ale jako identický proces, v n mž
celek života z stává jednoduchým – to je obsah života. Jistota vlastního bytí sebe ili sebev domí se
tedy podle Hegela rodí již v p írod . Jenže jistota sebe sama se musí exteriorizovat, musí se zp edm tnit, musí se stát jistotou nejen pro subjekt sebev domí, ale i pro jiné živé bytosti – a teprve ve
zp tném odrazu sebe sama z uzná ní t mito jinými bytostmi dosahuje sebev domí „pravdu“. To je
však již proces, který p esahuje hranice p írodního sv ta – m že se uskute nit pouze p ekro ením p í rody.
Konstrukce jistoty sebe sama vrcholí tzv. kopulací, p i níž se p edm t žádosti antropogenního
tvora jeví jako identický se sebou samým. Tím, že tento tvor nachází ve vrcholném vzep tí své existence sebe v jiném, že se p edm t uspokojením žádosti neni í, ale ve vst ícném pohybu se ztotož uje
se subjektem žádosti, vzniká zárode né sebev domí. (Sobotka 1964)
Jistota sebe sama se musí exteriorizovat – zp edm tnit. Toto zp edm tn ní sebev domí se d je
uznáním jeho jistoty jinými sebev domími. Sebev domí se musí zrcadlit v jiných sebev domích, jiné
živé bytosti se musí ke mn vztahovat ne jako k vn jšímu p edm tu, nýbrž jako k životu, který má jistotu sebe sama.
Sebev domí sm uje k tomu, aby bylo sebev domím i pro druhé. Ale druhá bytost si je jista
sama sebou, stejn jako naše sebev domá bytost neuznává jako sebev domou tu, od níž uznání své jistoty vyžaduje. To klade nárok na zap ení p irozeného bytí na obou stranách – ob bytosti vidí
v druhém pouze vn jší p edm t.
Uznání v domého bytí pro sebe jiným sebev domím se tedy m že uskute nit pouze oboustranným záporem p irozeného bytí, v n mž je sebev domí vno eno do biologického života. Zápas
„protikladných sebev domí“ vede k okamžiku smrtelné úzkosti, v níž ten, u n hož touha po potvrzení
jistoty sebe sama druhým p evládne nad úzkostí ze smrti, p ekro il biologickou rovinu života.
Zatímco lidské sebev domí je u Fichta bytostn vázáno na p ekro ení zadržené lidské žádosti,
Hegel tento motiv rozvinul: „P ekonáním úzkosti p ed smrtí se nyní již lidské sebev domí vytrhlo
z bezprost edního splývání se životem v biologickém slova smyslu. Pro vít ze se stalo uznání jeho se bev domí jinými žádoucn jší než jeho vlastní život. Prokázal tím, že dovede abstrahovat od života, že
dovede klást jiné hodnoty nad bezprost ední život.“ (Sobotka, 1964)
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A. N. Leon jev byl psychologem, nikoliv filosofem. Jeho výklad sebeuv dom ní však p ináší
adu zajímavých myšlenek o vzniku uv dom ní si sebe sama, které jsou p inejmenším na pomezí psychologie a filosofie. Podle Leon jeva je individuální v domí procesem vzájemné p em ny bezprost edn smyslových obsah a význam , který v závislosti na motivech innosti nabývá ur itý smysl.
Jak se podílí t ídní zvláštnost osobnosti na jejím rozvoji? Leon jev (1978, s. 153) tuto z ejm
dobou podmín nou teorii popisuje takto: „Vrátíme-li se k jev m zna ícím p echod od období p ípravy
osobnosti k období jejího rozvoje, pak je t eba poukázat ješt na jednu probíhající transformaci. Je to
transformace vyjád ení t ídních zvláštností osobnosti, obecn

e eno zvláštností, které závisejí na so-

ciální diferenciaci spole nosti.“
T ídní p íslušnost subjektu již od samého po átku podmi uje vývoj jeho vztah k okolnímu
sv tu. „Je možné a nutné hovo it vzhledem k tomu o t ídním charakteru osobnosti?“, ptá se Leon jev.
Odpovídá: „ano i ne“. Ano, máme-li na mysli, co dít p ejímá z prost edí. Ne, protože v této etap je,
lze-li to tak vyjád it, pouze objektem své t ídy, sociální skupiny.
Další obrat nastane, když se stává jejich subjektem. Tehdy se teprve za íná osobnost utvá et
jako t ídní v jiném vlastním významu slova. Zpo átku možná bezd n , pozd ji již uv dom le, avšak
d íve i pozd ji nutn zaujímá svou více i mén aktivní pozici, rozhodnou i váhavou.
Proto v podmínkách t ídní konfrontace se subjekt nejen prost „jeví“, ale staví se na ur itou
stranu barikády. A ješt se ukazuje n co jiného. P edevším to, že se subjekt musí p i každé zm n
životní cesty od n eho osvobozovat, o n em sám sebe p esv d ovat. To vše je pot eba provést, ne
pouze „podléhat vliv m prost edí“, zd raz uje Leon jev (1978, s. 156).
Osobnost jako produkt života
Názor na osobnost jako produkt života lov ka je podle Leon jeva (1978, s. 157) pro svoji
rozší enost neuspokojující a od vod uje fatalistické pojetí lidského osudu. „M š ák podle Leon jeva
(1978, s. 157) p emýšlí takto: „Dít kradlo – to znamená, že se stane zlod jem!“ Tento názor jist p ipouští možnost zm ny v lov ku, ale pouze za cenu vn jšího zásahu, který svou silou p eváží to, co se
vytvo ilo 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 Leon jev 1978)
Já jako osobnost
Další teoretickou otázkou je otázka uv dom ní si sebe jako osobnosti. V psychologii se tato
otázka formuluje jako otázka sebeuv dom ní a proces jeho vývoje. Proces vývoje byl pe liv prozkoumán pomocí hodnocení jiných i sebe samého u d tí, hodnocení, ve kterých se nejd íve vyd lují
fyzické zvláštnosti a potom se k nim p idávají zvláštnosti psychické a morální.
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Sebeuv dom ní
Paraleln probíhající zm ny tkví v tom, vysv tluje Leon jev (1978, s. 164), že konkrétní charakteristiky jiných lidí i sebe samého postupují své místo charakteristikám obecn jším, zahrnujícím
lov ka v jeho celistvosti a vyd lujícím jeho podstatné rysy. Takový je empirický obraz vývoje sebepoznání, poznání svých individuálních vlastností, zvláštností a schopností. Dává však tento obraz
odpov

na otázku o vývoji sebeuv dom ní, o uv dom ní si svého Já?
Ano, jestliže budeme chápat uv dom ní si sebe pouze jako znalost sebe. Jako veškeré poznání,

i sebepoznání za íná u vyd lení vn jších, povrchních vlastností a je výsledkem srovnání, analýzy a zobecn ní, vyd lení všech podstatných faktor . Individuální v domí není ale jen znalostí a pouhým systémem získaných význam a pojm . Je mu vlastní vnit ní pohyb, odrážející reálný pohyb samotného
reálného života subjektu, který v domí zprost edkovává – teprve v tomto pohybu poznatky získávají
své za azení do objektivního sv ta a svou aktivitu. Stejn je tomu i v p ípad , kdy jsou objektem
v domí vlastnosti, innosti nebo stavy samotného subjektu – v tomto p ípad je t eba rozlišovat znalosti o sob a sebepoznání.
Znalosti a p edstavy o sob se hromadí již v raném d tství. N co jiného je sebeuv dom ní,
uv dom ní si svého Já. Je to výsledek, produkt utvo ení lov ka jako osobnosti. Leon jev íká, že uv dom ní si svého Já „...p edstavuje fenomenologický p evrat forem skute ných vztah osobnosti, který
ve své bezprost ednosti vystupuje jako jejich p í ina a subjekt.“ (Leon jev, 1978, s. 164)
Problém vznikne, jakmile se ptáme na to, k jaké skute nosti se vztahuje všecko to, co o sob
víme, jestli vše, co o sob víme, pat í k této skute nosti. Jak dochází k tomu, že v n em odhaluji své
Já a v n em jiném ho ztrácím (jsem tzv. „mimo sebe“)? Nesoulad Já a toho, co p edstavuje subjekt
jako p edm t vlastní znalosti o sob , je z ejmý. Problém sebeuv dom ní osobnosti, uv dom ní si své ho Já pokládá Leon jev za problém velikého životního významu. Nejde podle n j jen o znalost svých
individuálních vlastností, ale i o uv dom ní si sebe v systému spole enských vztah . (Leon jev 1978)
Sebeuv dom ní a spole enské vztahy
Základní myšlenkou je, že lov k p edstavuje st ed, v n mž se koncentrují vn jší vlivy a z n hož se rozcházejí linie jeho vazeb, jeho interakce s vn jším sv tem. Tento st ed, obda ený v domím, je
lidské Já. Je tady ale ješt n co jiného. Mnohotvárné innosti subjektu se totiž navzájem k íží a spojují
objektivními a svou podstatou spole enskými vztahy, do kterých subjekt nevyhnuteln vstupuje. Tyto
situace a jejich hierarchie tvo í Já – toto „centrum osobnosti“, jak je Leon jev (1978, s. 165) nazývá,
nespo ívá v individuu, ale v jeho bytí. Leon jev se tak p iklání ke „koperníkovskému“ pojetí lov ka,
které zkoumá lidské Já jako za azené do obecného systému vzájemných vztah lidí ve spole nosti.
Toto za azení do systému neznamená rozplynutí se v n m, ale naopak získání síly k projevu své
innosti v systému.
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2. Sebev domí
Každý lov k si o sob utvá í sv j vlastní obraz. Tento obraz závisí na tom, co se o sob , p ímo i nep ímo, jedinec dozví od jiných lidí. Sebev domí se týká hodnoty, kterou si jedinec p isuzuje.
Sebev domí je d ležitou složkou sebepojetí. Známou skute ností je, že neschopnost n kterých lidí
vážit si sebe sama takovým zp sobem, který odpovídá jejich skute né hodnot , je závažným initelem,
který m že ovlivnit vznik duševních onemocn ní (Fontana 1997).

2.1. Vymezení pojmu sebev domí
Sebev domí není totéž, co domýšlivost. Je samoz ejmé, že v d tech nem žeme p stovat pýchu
a domýšlivé mín ní o nich samotných. Zdravé sebev domí nevyplývá ze zveli eného mín ní o své
osob , ale z uv dom ní toho, že na lov ku záleží lidem, které má rád, kte í jsou za n j zodpov dní
nebo s nimiž pracuje. Zdrav sebev domý lov k ne eká se strachem, až ho ostatní p istihnou p i chyb , ale po íná si tak, jak to se svými schopnostmi nejlépe dokáže. Zdravé sebev domí vyplývá
z v domí, že pochopení, které lov k poskytuje druhým, by m l poskytnout i sob samotnému.
Sebev domí je odvozováno z interakce s druhými lidmi p i dosahování cíl , stupn úsp šnosti
p i jejich dosažení, od toho, že jsem a jak jsem uznáván a respektován druhými a srovnáváním
s druhými. (Kasíková 1995)
Sebev domí je pojmenování postojové složky sebesystému, v širším mín ní jedince o sob
samém a zainteresovaný vztah k sob jako hodnot . Na rozdíl od sebepojetí tu p evažuje kognitivní
stránka.
Sebev domí je posuzování vlastní ceny, kompetence, hodnoty, které je založeno na procesu
konceptualizace a shromaž ování informací o sob a zkušeností. Má dva komponenty: úrove ocen ní, kterou si jedinec p isuzuje a proces, kterým si odvozuje záv ry o své cen . (Johnson 1989)
Sebev domí je vlastnost, která není u každého stejn vyvinuta. Jen málo lidí má sebev domí
dostatek a je mnoho t ch, kte í ho mají velmi málo a proto touží po v tší sebejistot . Na první pohled
se sebejistota zdá být z psychologického hlediska jednoduchou záležitostí, ale není tomu tak. Je totiž
hluboce provázána s ostatními vlastnostmi lov ka. (Lauster 1993)
Sebev domí m žeme d lit na:
a) celkové (globální) sebev domí, které zahrnuje vnímání vlastních kompetencí a aspirací
b) situa ní sebev domí, které vyplývá ze srovnání výkonových možností se specifickými úkoly
nebo konkrétními podmínkami. D ležitým kritériem sebev domí je míra vlastní ízenosti
života a k ú el m vycházejícím z jeho sebepojetí. ( ánská 2003)
Brian Way rozlišuje zásadn dva pojmy: „conciousness of self“ a „self – conciousness“.
J. Valenta (1995, s. 136) vysv tluje: „Pokusme se o takovýto p eklad: „v domí vlastního já“ a „sebe31

uv domování“. V p ípad druhého pojmu volím práv tuto podobu eského p evodu, nebo z Wayova
výkladu vyplývá, že self–consciousness není pouze ur itý vnit ní model, ale do zna né míry spíše
okamžik konfrontace nevyrovnaného vnit ního modelu sebe se sociální skute ností. Jádrem tohoto
blokujícího sebeuv domování je ve Wayov podání „ne–možnost“ být autentickým, která fakticky
deformuje sebeobraz se všemi d sledky pro praktické chování a jednání.“
Opozitním jevem je v domí vlastního já (consiousness of self). Way pokra uje: „Sou ástí rozvoje je formování v domí vlastního já nejen v rovin intelektové, ale i emocionální a spirituální
(duchovní). V domí vlastního já utvá í základ (pevný zvlášt tehdy, je-li r st pomalý a organický)
života v harmonii se sebou samým, v domí o vlastních zdrojích v r zných životních ohledech
a schopnost užívat tyto zdroje, nezávistivost v i t m, kte í mají nadání nám odep ená, vnímavost v i
vnit ním i vn jším silám života. Je pozitivní a vyr stá z intuitivního v domí jedine nosti individuální
osobnosti. P ináší schopnost využívat vlastních vnit ních zdroj s pravou skromností, jejíž ást vyr stá
z citlivosti v i druhým lidem.“ (Way in Valenta 1995)
Stojí tu tedy proti sob dobré, zdravé sebev domí a sebev domí spíše nemocné. J. Valenta
(1995, s. 137) pokra uje vý tem defini ních prvk sebev domí:
1. Sebev domí má formu racionáln definované i intuitivn získané informace o sob i formu
pocitu – prožitku já; je to souhrnná reflexe zahrnující racionalitu, intuici, emocionalitu,
t lesnost.
2. Sebev domí je v domí vlastních možností. Možností tu p itom není mín n jen limit (kam až
mohu), ale i otev enost existenciálních cest (já mohu, mám možnost) v pozitivním smyslu.
3. Sebev domí je sou ástí individuality jednoho každého z nás, ale je sou asn jevem sociální
povahy, závislým na obousm rném vztahu já – okolí.
P ímo sebev domí dít te definují J. Melgosa a R. Posse jako pevnou soustavou vlastního
obrazu lov ka, která se vytvá í na základ vnímání jeho schopností nebo omezení. Tato konfigurace
podporuje nebo potla uje jeho chování v i druhým. Sebev domí je v domým autoportrétem dít te. Je
to jeho sebevnímání, sebeo ekávání a sebehodnocení osobnostních schopností. Je to jakýsi „interní
pr kaz totožnosti“. (Melgosa, Posse, 2003,s.152)

2.2 Fenomenologická teorie Chrise Mruka
Tento model sebev domí amerického klinického psychologa Chrise Mruka byl vybrán, aby
doplnil a stru n a názorn ztvárnil jev, jakým je sebev domí. Pomocí tohoto modelu lze spat it ur ité
aspekty skute nosti, které by jinak mohly poznání vzdorovat.
Model obecn

p edstavuje stru né a názorné ztvárn ní ur itého jevu, který m že mít

grafickou, matematickou a slovní formu. Pokud jde o modely složit jších jev , mají zpravidla všechny
zmín né stránky. J. Bergier (in Vidlák, M., 1992, s. 15) o nich íká, že jsou ur itým symbolem. Podle
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n ho jsou symboly - nap íklad matematické - výrazem ur itých abstrakcí sledovaného spole enského
jevu, na n mž modelujeme jen jeho ur itou stránku, zatímco od ostatních jeho rys do asn upouštíme. „Symboly jsou totiž abstraktní modely ur ité skute nosti a struktury, které lidská inteligence
nem že zvládnout pln p ímo, ale jejich teorii na rtává. Modely ukazují ur ité aspekty skute nosti,
které jinak vzdorují poznání... Vlastnosti modelu p edstírají vlastnosti p edm tu nebo situace, které
takto abstraktn p edstavuje a jejichž základní aspekt z stává skryt.“
Modelování se asto setkává se dv ma extrémními postoji – n kte í v n m vidí n co chimérického, jiní od n j o ekávají ešení všech problém , a tak asto sklouzávají k mechanickému chápání
výsledk modelování. Spole enská skute nost je však mnohem složit jší než modely, které vznikaly
abstrakcí všech znak studovaného p edm tu mimo p edm t, který studujeme.
Americký psycholog Chris Mruk ozna uje svou teorii sebev domí jako fenomenologickou.
Hartl, Hartlová (2009) vysv tlují pojem fenomenologie jako postup, v n mž experimentální údaje jsou
p ijímány a nejsou dále analyzovány; jedná se o prvotní shromážd ní dat.
Zden k Vybíral (2006, s. 89) vysv tluje rozdíl mezi poznáváním kategoriálním a fenomenologickým takto: kategoriální poznávání a porozum ní sv tu skrze ustavené kategorie je dle Lyotarda
postupem, jehož p vod je v evropské tradici p ítomný již u Aristotela. Aristoteles píše, že „bytí se
dává vždy v r zných aspektech, jimiž jsou kategorie, a nikdy jako takové.“ Rozmanité taxonomie
vznikly p edevším ve 20. století. Vyzna ují se vírou v to, že práv p iložením kategorie ke konkrétnímu lov ku rozpoznáme podstatné aspekty jeho bytí.
Z opa ných pozic, tedy z pozic fenomenologického p ístupu, nám skute né hodnoty a charakteristiky bytí takovýmto p ístupem (tj. p ikládáním pojm ) z stávají skryty nebo unikají. (Vybíral,
2006, s. 90)
Mrukova fenomenologická teorie sebev domí si kladla za úkol t i splnit t i základní požadavky, které pro úplnost stru n zmíníme. Detailn je Ch. Mruk (1995) popisuje ve své monografii,
podrobn ji se budeme zabývat požadavkem 3a a 3d., které se pokusíme integrovat do komplexn jšího
rámce.
1. v decké hledisko – vychází z v dou uznávaného pohledu na lidské chování a je založena na
porozum ní vlastnímu sebev domí ve vztahu ke kompetencím i vnímání vlastní hodnoty.
2. definice sebev domí – obsahuje kompetence, v domí vlastní hodnoty (bezpodmíne né p ijetí)
nebo obojí. Chris Mruk vychází z teorie humanisticky orientovaného léka e N. Brandena, t etí
nejvýznamn jší postavy období tzv. „revoluce sebev domí“ v 60. letech 20. století. Ten íká:
„Sebev domí má dva aspekty, které jsou spolu p íbuzné. Je to sm sice sebed v ry a sebeuznání. Je to p esv d ení, že je jedinec kompetentní a hodný života.“ (Branden, N. 1969, s.110
in Mruk, 1995)
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3.

ešení klí ových vlastností zkoumaného jevu, a to zejména:
a) skute nost, že existují r zné typy sebev domí
b) vývojovou podstatu sebev domí
c) vztah k motivaci
d) souvislost mezi sebev domím a ur itým zp sobem chování
e) sebereflexi
f)

možnosti rozvoje zdravého sebev domí

Následující kapitoly ukazují, jak této teorie s její základní strukturou použít, aby m la smysl
i v oblastech mimo v decký výzkum, nap . p i programech zam ených na rozvoj sebev domí
prost ednictvím zvýšení kompetencí na jedné stran , a na stran druhé jakými zp soby posílit v domí
vlastní hodnoty.
Otázkou z stává, jak tyto informace uspo ádat, aby byly soudržné a konzistentní. Chris Mruk
(1995) se s tímto úkolem vypo ádal za pomoci schémat, vyjád ených následujícími grafy:

KVALITATIVNÍ MODEL SEBEV DOMÍ

obr. 1 - Kvalitativní model sebev domí
Na tomto grafu na obr.1 vidíme, že sebev domí je utvá eno interakcí, vzájemným p sobením
mezi v domím vlastní ceny a kompetencemi jedince. Tyto dv složky m žeme chápat jako osy samotné stavby sebev domí, které jsou navzájem v dynamickém vztahu.
První dimenze sebev domí - kompetence
Kompetence podle Ch. Mruka (1995) sm ují více k chování a mohou být jednodušeji vyjádeny v termínech: jedná se o to, zda jakýkoli daný in je vzhledem k výsledk m efektivní – ú inný,
nebo neefektivní – neú inný. To vysv tluje znázorn ní kompetence na horizontální ose, která sm uje
od negativního, neefektivního ke kladnému, pozitivnímu výsledku. Je tím vyjád eno, jak dob e
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vykonává jednotlivec ve skute nosti to, co vykonává, nap . jak eší problémy, elí životním výzvám
apod. Zp sob chování jedince lze tedy m it nebo hodnotit na škále: neúsp šný výkon – úsp šný
výkon. Jakémukoli jednotlivému úkolu, dovednosti a dané innosti lze p i adit záporné hodnoty
od -10 po -1, a pozitivní, kladné hodnoty v rozmezí od +1 do +10.
Výsledkem je pr b h kompetencí nebo efektivního, ú inného chování, které se pohybuje mezi
nízkými hodnotami p es st ední hodnoty k hodnotám vysokým.
Druhá dimenze sebev domí - v domí vlastní hodnoty
V domí vlastní hodnoty je mnohem obtížn ji m itelné zejména proto, že do hry vstupují
zážitky, zkušenosti a dojmy jedince, jeho osobní prožívání, které se týká se tak subjektivních jev jako
je vnímání vlastní hodnoty v rodin , v zam stnání, ve škole, ve vrstevnické skupin apod.
Ch. Mruk však také uvádí, že hodnota je „ocen ní“ relativní – n která bývá více preferovaná
než jiná. Proto ur ujícím faktorem popisu nebo m ení 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 mén . Tento hierarchický rozm r v domí vlastní hodnoty lze zachytit na svislé ose, která p edstavuje kvalitativní rozdíly – vyšší nebo nižší úrove v domí vlastní ceny.
Jedince, kte í dosáhnou nejvyšších hodnot svého sebev domí, adíme na ose od neutrálního
bodu 0 po velmi pozitivní: na škále od 1 do 10.
Naopak jedinci, kte í jen z ídka mohou být hodnoceni jako zdrav sebev domí, se umístí na
druhém konci kontinua: od -1 do -10.

KVANTITATIVNÍ MODEL SEBEV DOMÍ

obr. 2 - Kvantitativní model sebev domí
Druhý graf (obr.2) zachycuje tento kvantifika ní rozm r. Umož uje uvažovat o r zných kombinacích dvou výše zmín ných dimenzí: kompetence a v domí vlastní ceny. Komu je blízké kvantita 35

tivní myšlení, m že zam it svoji pozornost na plochy tvo ené k ížícími se osami. Tyto plochy (jsou
ty i), ukazují existenci nejmén

ty typ sebev domí. Lze tak uvažovat o daném konkrétním jedi-

ne ném sebev domí jedince umíst ném v tom kterém ze ty kvadrant schématu.
Výzkumníci, kte í up ednost ují spíše kvalitativní výzkum, mohou rozší it symboliku tohoto
grafického ztvárn ní o význam k íže. Vnímáná vlastní hodnota jako psychologická zát ž, b emeno,
„k íž“, který si nese životem každý z nás.
P i pohledu na t etí graf vidíme znázorn ní ty základních typ sebev domí. Je nutné poznamenat, uvádí Chris Mruk, že odborníci i výzkumníci se rozcházejí v termínech, kterými jednotlivé
typy popisují.

ZÁKLADNÍ TYPY SEBEV DOMÍ

obr.3 - Základní typy sebev domí
Zastavme se u krátkého popisu jednotlivých kvadrant , znázor ujících základní typy sebev domí znázorn ných t etím grafem na obr.3.
Tento graf nabízí rozd lení sebev domí na základní typy sebev domí a na varianty od t chto
základních typ sebev domí odvozené prost ednictvím možných kombinací kompetence a v domí
vlastní hodnoty. Ukazuje, že r zné typy sebev domí pat í k základní struktu e sebev domí. Obecná
struktura tohoto jevu umož uje ur ité kombinace kompetence a v domí vlastní hodnoty. Jedinci
mohou sebev domí prožívat r znými zp soby. Každý lov k prožívá sebev domí svým individuálním
zp sobem a to ovliv uje jeho reakci na r zné životní situace a problémy. Jednotlivé chování se vlivem
vývoje postupn upev uje, stává se ur itým vzorcem a nakonec získá výslednou podobu jednoho typu
sebev domí – vlastní cestu sebev domí, které dal jedinec p ednost p ed ostatními cestami.
Tyto jednotlivé formy sebev domí chápeme jako typy. Každá kombinace se chová jako paradigma vztahu k vlastnímu sebev domí, a už se týká vnímání, zkušeností nebo chování. To samoz ejm neznamená, že každá oblast je uzav enou zónou. Jedinec m že mít zkušenost s kterýmkoli z typ
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sebev domí, ale jeden typ sebev domí dodává osobnosti její svérázné rysy, potenciál, vývojová omezení, ale i množství p íležitostí. Výzkumy prokázaly, že vývojová podmín nost sebev domí hraje
v procesu jeho utvá ení d ležitou roli.
Vysoké sebev domí
V horním pravém kvadrantu vidíme kombinaci vysoké kompetence a vysokého vnímání vlastní ceny, které logicky ústí do vysokého sebev domí. Vysoké sebev domí svou ochrannou funkcí tém
neumož uje propad zp t a dol do obranných pozic. To, že si je jedinec v dom toho, že má hodnotu,
že je kladn p ijímaný a zárove má co nabídnout (kompetence), ho chrání p ed nep íznivými okolnostmi života lépe, nežli jedince s jakýmkoli jiným typem znázorn ným na této pomyslné map
sebev domí.

lov k s tímto typem sebev domí je mén kritický k sob samému, odolává snadn ji

sociálnímu tlaku okolí, je schopen jednat podle vlastního p esv d ení a hodnot, je mén omezován
vlastní úzkostí. Obecn

e eno - vysoké sebev domí p ináší svým vlastník m lepší p ipravenost

obstát v r zných životních tlacích a problémech. Jedinec s tímto typem sebev domí ve svém vývoji
zažil úsp ch a získal trvalé v domí vlastní hodnoty.
Co je d sledkem vysokého sebev domí?
a) Základní orientace k sebev domému chování. Pokud se p ed jedincem otev ou ur ité
možnosti, znamená to vždy zaklapnutí dve í za jinými možnostmi. To, emu dává jedinec
p ednost, odpovídá tendenci k vyhnutí se takovým situacím, ve kterých by se cítil i choval
mén cenn .
b) V tší ochrana p ed životními vzestupy a pády, které, i když pat í do zkušeností jedince,
nejsou vnímány jako ochromující a ohrožující.
c) Chris Mruk (1995) mluví také o hedonické povaze vysokého sebev domí. Kladná citová odezva ze zkušenosti s vysokým sebev domím posiluje a motivuje jedince, aby v tomto sm ru
pokra oval. Stává se totiž pro n j p íjemn jší a efektivn jší, než ostatní typy sebev domí.
Nízké sebev domí
Nízké sebev domí je vyúst ním nedostatku kompetence a v domí vlastní hodnoty. Jedinec se
stává zranitelný na dvou frontách. Ohrožují jej nejen druzí lidé a sv t okolo n j, ale i on sám je asto
ob tí sebe sama.
Na prvním míst je pocit nedostate nosti, bezcennosti, který zp sobuje, že se jedinec obtížn
zapojuje do vztah , ve kterých se nakonec cítí ponižován, kde mu nikdo nepomáhá, nepovzbuzuje ho,
nenese, nemá se o koho op ít. Vzhledem k tomu, že tyto negativní vztahy k druhým asto sílí, jedinec
jen obtížn nachází zdroje, které by mu p i utvá ení v domí vlastní hodnoty pomohly (nap . kladné
hodnocení a ocen ní od druhých, pocit, že má význam, aby kv li druhému n co ud lal), což asto ústí
do nau ené bezmocnosti.
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N kdy je p ekážkou paradoxn i pozitivní zm na. To, že by byl jedinec vnímán jako hodnotný
nebo schopný, by narušilo jeho zab hlý vnit ní model sebev domí a vyžádalo by si zm nu, které je
možná lépe se vyhnout, než se jí postavit tvá í v tvá . Tak se m že tato situace stát bludným kruhem,
který zaru uje stálé utvrzování pocitu jedince v tom, že je bezvýznamný a bezcenný.
Podobn platí, že nedostatek kompetencí, p íp. vnímání tohoto nedostatku, p edur uje jedince v mnoha oblastech života k selhávání. Nízké kompetence vedou jedince k selektivnímu zam ení
pozornosti na problémy, místo na jejich ešení, a tak je mén schopen tolerovat selhání i následnou
frustraci, která asto p ichází ruku v ruce s u ením dovedností, které jsou pro úsp ch nezbytné.
Kone n nízké sebev domí utvrzuje jedince v negativním smýšlení o sob .
Stupe obtíží spojených s nízkým sebev domím je r zný. Liší se podle individuálních dispozic osobnosti, ale obecn platí: ím více jedinec poci uje svoji mén cennost, tím je náchyln jší k chro nické nespokojenosti s vlastním já, má v tší tendenci k neefektivnímu chování, k úzkostným stav m a
depresi, vykazuje nízkou úrove

energetických hladin. Rychle se unaví, lehce vzdá zamýšlenou

innost, stává se ob tí nekvalitních vztah a v neposlední ad p isuzuje p í iny za sv j neúsp ch
výhradn sám sob .
Obranné sebev domí
Co je obranné sebev domí? Chris Mruk používá tento termín pro jedince, kte í sami sebe vní mají a popisují jako ty, kte í mají vysoké sebev domí, ale tato charakteristika se neshoduje s tím, jak
je vidí jejich okolí. Tito jedinci nejenže trvají na svém zkresleném vid ní sebe sama, ale navíc jsou
schopni odfiltrovat informace, které získávají ze zp tné vazby od svého okolí a které jsou v rozporu
s jejich vlastním vid ním s jediným cílem: ubránit svoje sebev domí – odtud je odvozen pojem
obranné sebev domí.
Chris Mruk (1995) mluví o dvou zp sobech, jakými m že jedinec prožívat obranné sebev domí:
První zp sob zahrnuje jedince s narcistickým sebev domím (obranný typ I - levý horní kvadrant, obr. 3), kte í zažívají vysoké v domí vlastní ceny a podle toho také jednají. Zárove vidí sami
sebe jako osoby kompetentní a schopné, i p esto, že toto vnímání sebe sama není podpo eno n jakým
d kazem o jejich úsp ších. Tento typ sebev domí se nazývá obranné sebev domí I. typu nebo také
narcistické sebev domí. Jedinec popírá skute nost, že ve svém život postrádá úsp ch, dovednosti
a schopnosti pot ebné k tomu, aby byl v život opravdu úsp šný.

asto tedy musí p ehán t jakékoli

svoje dovednosti a úsp chy a tím absenci kompetencí kompenzovat.
Vyhýbání se bolesti je dalším faktorem, kterým je jedinec motivován k tomuto sebeklamu.
Postavit se realit s v domím svých nedostatk znamená pro tohoto jedince uznat bolestnou pravdu.
Jedinec s tímto typem sebev domí je také umíst n do levé horní ásti grafu - na místo, kde kompetence jsou nízké, ale v domí vlastní hodnoty se pohybuje v kladných íslech. Takového jedince v b žné
e i ozna ujeme jako rozmazleného, nafoukaného a sebest edného.
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Na druhé stran uvádíme jedince s obranným sebev domím neboli pseudo-sebev domím
(obranný typ II - pravý dolní kvadrant obr. 3). Tento typ sebev domí spo ívá v kombinaci dostate né
kompetence bez odpovídajícího v domí vlastní hodnoty. Tito jedinci by mohli být ve skute nosti
zru ní a schopní v mnoha oblastech - fyzicky, spole ensky nebo intelektov , mohou i v reálném život
zažívat výrazné úsp chy, jak tomu asto bývá v p ípad snaživých žák . P esto jejich sebev domí
n kde v základech postrádá v domí vlastní ceny. Tento nedostatek zkresluje jejich vnímání prožitých
zkušeností i chování.
Tito jedinci se strachují o sv j výkon a bojí se vlastního selhání. Myslí si o sob totiž, že jsou
neschopní a bezvýznamní, nebo nejsou schopni poznat uspokojení z úsp chu. Cosi je neustále nutí
dokazovat svoji hodnotu, což v jejich p ípad znamená vytvá et nep etržitý et zec úsp ch .
Sebev domí a jeho problémy – dv základní roviny
P i pohledu na schéma sebev domí je d ležité si povšimnout skute nosti, že každý typ sebev domí se pohybuje v termínech stup

a intenzity. Jedním ze zp sob , jak blíže porozum t t mto roz-

m r m sebev domí, je rozlišovat mezi problémy se sebev domím, které jsou klinicky významné,
a t mi, které se týkají rozvoje sebev domí a otázkami s ním spojenými. Toto rozd lení má veliký
význam pro práci s rozvojem sebev domí – umož uje odd lit od sebe dv

základní roviny

sebev domí. První rovinu, která pat í do pé e klinických odborník , od druhé roviny, ve které se b žn
pohybuje v tšina jedinc , která je ješt v pásmu „normality“.
Problémy mén významné nebo více orientované na r st odpovídají lépe na ur ité typy zásah
(nap . psychoeduka ní programy, programy zam ené na rozvoj zdravého sebev domí). Vážn jší
problémy se sebev domím vyžadují intenzivn jší zásah a pé i a pat í již do oblasti klinické.
Závažnost tohoto rozlišení vynikne obzvláš tehdy, když se podcení diagnostika tohoto rozdílu, nebo
pokud se jedná o p ítomnost dalších klinických problém jako je deprese a n které poruchy osobnosti.
V následujícím grafu na obr.4 je znázorn n rozdíl mezi menšími vývojov danými problémy
se sebev domím, a problémy, které jsou závažn jší až klinicky významné. Toto schéma nám pom že
vyjád it problémy se sebev domím, co se tý e jejich stupn a intenzity. Každý kvadrant je dále možné
rozd lit do dvou pásem.
Vnit ní prostor, který je blíže ke st edu grafu, p edstavuje odnož základního typu sebev domí,
která p edstavuje typické, neklinické zm ny v chování jedince. Tyto neklinické problémy se sebev domím provázejí svého nositele, aniž by se svým sebev domím zabýval, i když asto za cenu snížené
spokojenosti a asto zvýšené úzkostnosti a zranitelnosti. Tyto problémy se sebev domím lze úsp šn
ešit pomocí program orientovaných na posílení sebev domí (b žné v USA).
Informa ní schéma sebev domí pomáhá pochopit ostatní výsledky výzkumu. Je nap íklad
vid t, že existují rozdíly mezi st edním a vysokým sebev domím. Schéma dále ukazuje, jak sílí dynamika sebev domí tím víc, ím déle od centra se pohybuje, a to ve všech sm rech. V ur itém bod tak
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dochází k p echodu mezi typickými, b žnými problémy se sebev domím a mén typickými až klinickými obtížemi.

SEBEV DOMÍ A JEHO PROBLÉMY

obr. 4 - Sebev domí a jeho problémy
Vysoké sebev domí
Vysoké sebev domí, pokud má p sobit na jedince p ízniv , má svoje limity. N které obtíže
ve vztazích u lidí s vysokým sebev domím bývají asto spojeny s nedostatkem pochopení, vhledu,
cít ní a empatie. Na druhé stran se zdá, že st ední (zdravé) sebev domí postrádá ur itou míru kompetencí a vnímání vlastní hodnoty. Tyto mírn snížené úrovn , které zde nacházíme, se pojí s ur itou vyš ší mírou zranitelnosti. P esto byla zjišt na u t chto jedinc se st edním, zdravým sebev domím v tší
schopnost introspekce než u jedinc s vysokým sebev domím, a také bohatší vztahové možnosti.
Tento graf umož uje za lenit další d ležitý poznatek ve stejné teoreticky konzistentní podob :
pom že v p emýšlení o tom, co je zdravé (normální) sebev domí. Fenomén vysokého sebev domí
bývá ve spole nosti asto p íliš idealizován (Heatherton, Ambady, 1993 in Mruk, 1995)
Nízké sebev domí
Jedinec s nízkou úrovní kompetencí a nízkým stupn m v domí vlastní hodnoty má tendenci
k výrazn negativním postoj m, které se odrážejí v chápání sebe sama, druhých lidí i sv ta okolo sebe.
Na nižší úrovni intenzity tato kombinace sil znamená, že jedinec strádá v jemných, nepatrných, ale
p esto pro n j d ležitých aspektech. Tyto potíže lze p irovnat na fyzické úrovni ke zvýšené teplot ;
jedinci n co chybí, ale úrove „fungování“ je zachována, nebyla narušena.
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Kdo jsou hlavními p edstaviteli této skupiny? Jedinci, kte í na sob vidí asto to nejhorší, kteí již p edem trpí úzkostí, že je ostatní budou vnímat kriticky, kte í se bojí zkusit n co nového, protože
mají strach ze selhání, nebo ti, kte í jsou obecn negativisti tí a pesimisti tí.
P esuneme-li se do diagonální linie v tomto kvadrantu, nedostatek sebev domí dále zintenziv uje, až dosáhne bodu klinické významnosti. V tomto p ípad nedostatek sebev domí 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 život setkali. (To však neznamená,
že nízké sebev domí je výhradní p í inou sebevražedného chování. P ítomny jsou i další faktory jako
nerovnováha v p enosu transmitter nebo vlivy prost edí). Skute ností však je, že nízké sebev domí se
m že podílet na depresích a s nimi souvisejících jevech. Souvislost mezi nízkým sebev domím
a depresemi je uvád ná nej ast ji.
Obranné sebev domí - narcistické (typ I)
T etí kvadrant - typ I narcistický - se týká problém se sebev domím, které vznikají p edevším zkreslením, nereálnou p edstavou o vlastní hodnot . Tato sebest ednost je typem sebev domí,
které je více nep íjemné pro okolí, než pro jedince samotného. Jedinec, který se takto chová, sám stre sován není. Primární projevy tohoto druhu sebev domí jsou pom rn
Jedinci vykazují vysoké smýšlení o sob

snadno identifikovatelné.

i o tom, co v život d lali, d lají a ud lají, i když podklady

a d kazy pro jejich tvrzení obvykle nejsou.
astou neklinickou variantou tohoto chování je nadm rn sebest edný, chlubivý jedinec
s velkým zájmem sám o sebe a s naléhavým zájmem o své sociální postavení (zvlášt u t ch jedinc ,
kte í ho získávají vlastní tvrdou prací). Vyhýbání se nebo pop ení jako hlavní obranné mechanismy
pat í k dalším charakteristikám t chto jedinc , kte í odmítají p ijmout sebe sama takové, jací ve skute nosti jsou.
Extrémním vyhrocením a zárove zakon ením tohoto pásma na intenzívn jší úrovni je jedinec
extrémn citlivý na kritiku od ostatních s pocitem nároku na bezpodmíne né p ijetí. Zde se však již
pohybujeme v oblasti narcistického sebev domí a narcistní osobnosti. (Raskin, Novacek, Hogan 1991
in Mruk 1995)
Obranné sebev domí – pseudo (typ II)
Povšimn me si souvislosti mezi typem II – pseudosebev domím a úzkostí, která se projevuje
ve vztahu k vlastní výkonnosti. Na nižších úrovních intenzity je tou nejb žn jší formou této poruchy
p ehnaná starost o úsp ch nebo neúsp ch. Tento druh problému se sebev domím se m že projevovat
jako prostá úzkost (která asto vypadá jako nejistota) nebo jako silná pot eba n eho dosáhnout, n co
si dokázat, založená více na vyhýbání se pocitu nedostate nosti nežli na touze n co ud lat dob e - stejn jako u snaživých žák .
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Budeme-li se pohybovat dále sm rem ven z tohoto kvadrantu, dostáváme se do klinické ásti
této oblasti sebev domí, do souvislosti mezi sebev domím a poruchou osobnosti. N které výzkumy
uvád jí závažné spojitosti s antisociálním chováním v p ípad kombinace vysoké kompetence a nízkého v domí vlastní hodnoty. (Tennen, Afleck, 1993, in Mruk, 1995).
Toto pseudosebev domí se m že objevit také u jedince, který je p im en nebo dokonce
vysokou m rou kompetentní, a p esto žije životem založeným na manipulaci, zneužívání práv ostat ních, lidem kolem sebe ubližuje, škodí a zra uje je. Tak tomu je v p ípad antisociální osobnosti i
osobnosti se sadistickými sklony. Jedinec je v tomto p ípad schopen zažít v domí vlastní hodnoty
jen tehdy, ponižuje-li n koho druhého. Tito jedinci jako by se natolik d kladn vyhýbali v domí
vlastní hodnoty, že všelidské hodnoty (nap íklad slušnost a mravnost), se v jejich chování nevyskytují.
Tyto problémy se sebev domím jsou nejvážn jší, protože postižení jedinci p sobí svojí patologií negativn i na své okolí.
Ve školním prost edí by bylo dobré se zamyslet nad otázkou závislosti – jak se nap íklad
projeví dynamika sebev domí p i kontaktu antisociálního jedince s jedincem s nízkým sebev domím?
Shrnutí
Daná schémata umož ují vid t i další vztahy mezi potížemi se sebev domím a klinickými
problémy. Nap íklad problémy s kompetencemi a v domím vlastní hodnoty asto souvisejí s návykovými poruchami. Podstata zneužívání omamných látek m že p sobit jednak jako nárazník úzkosti
spojené se strachem z neúsp chu a selhání, který doprovází problémy s kompetencí nebo v domím
vlastní ceny b žné p i depresi nebo pocitu osam losti. Jedinec je dvojnásobn ohrožen, je-li geneticky
predisponován k závislostem nebo žije-li ve stresu. Ch. Mruk se domnívá, že problémy se sebev 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 sebev domím
a psychózou - tzv. grandiozita m že být áste n zp sobena kompenzací nízkého sebev domí. Je pravd podobné, že hrani ní poruchy osobnosti zahrnující problémy se sebev domím, které se týkají jak
kompetence, tak zejména v domí vlastní hodnoty, se navenek mohou projevit ve form

sebedestruk-

tivního až sebevražedného chování.
Význam uvedeného schématu netkví jen v názornosti diagramu, grafu nebo modelu. Hlavní
význam spo ívá v samotném zp sobu, v n mž se kompetence a v domí vlastní ceny podílejí na smyslu života. Jsou to neveliké, ale stabilní síly, které utvá ejí a formují zp soby lidského chování, a na
druhé stran jsou chováním utvá eny. To, co bylo na tomto modelu ukázáno, znázor uje nejen stabilitu t chto jev na jedné stran , ale také jejich otev enost p ípadným zm nám na stran druhé. Význam
schématu sebev domí lze chápat jako prazákladní sebestrukturu, která se chová jako projekt, jehož
prost ednictvím jedinec po ádá v pr b hu asu svoje vnímání, chování, i zkušenosti.
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2.3 Utvá ení sebev domí - vývojov psychologické hledisko
Vývoj sebev domí pat í do oblasti psychosociálního vývoje lov ka. Je ovlivn n vn jšími faktory sociokulturními, to znamená p sobením rodiny, sociálních skupin a vrstev, do kterých jedinec
pat í. Sociální vrstva nebo skupina, do které jedinec pat í, mu obecné sociokulturní jevy ur itým zp sobem zprost edkovává a interpretuje, n které jevy mají pro skupinu v tší hodnotu nebo k nim zaujímá specifický postoj.
U každého dít te jako jedine né osobnosti je vývoj sebev domí odlišný. N které d ti jsou
optimistické, rozhodné a sv domité. Jiné jsou p emýšliv jší a citliv jší. A další jsou netrp livé, snadno
se dají odradit. Všechny tyto povahové vlastnosti vytvá ejí charakter dít te, mají významný vliv na
jeho chování, myšlení a city v dob vývoje a ovliv ují jeho každodenní život. „P ítomnost úsp chu,
prohry, št stí i dramatických životních událostí v našem život je z velké míry výsledkem našeho
vlastního sebepojetí,“ íkají J. Melgosa a R. Posse ve své knize Um ní výchovy dít te (2003, s. 156).
Sebev domí dít te je spole ným výsledkem t í aspekt : t lesné stránky, smyslových p edstav
a osobních vzpomínek. Rodi e a u itelé mohou s pomocí t chto aspekt nau it d ti p ijímat své individuální t lesné vlastnosti a maximáln využívat svého vzhledu. Velmi d ležitou roli hrají také smyslové, sociální a emociální prožitky, které vznikají osobními vzpomínkami na pocity uspokojení, pohody, úsp chu a št stí. Zdravé sebev domí v období d tství je základem pro pozd jší psychické zdraví
lov ka.
Formování sebev domí je pomalý a složitý proces. U každého lov ka probíhá jinak, v závislosti na jeho typologii, t lesném i duševním zdraví, sociálním a domácím prost edí i výchov od raného v ku. Popíšeme nyní jednotlivé fáze, etapy lidského života a zam íme se podrobn ji na to, co for movalo a formuje pohled lov ka na sebe, sebepojetí a sebev domí.
Kojenec 0 - 12 m síc
První rok života je ozna ován jako kojenecký v k. Velmi rychlý vývoj se v této fázi projeví
prom nou jedince vybaveného na po átku jen minimálními kompetencemi (které mají spíše charakter
vrozených dispozic k rozvoji ur itého projevu) v d tskou osobnost, která je schopna základního
osamostatn ní. Na konci tohoto období dosáhne dít základní orientace ve svém nejbližším prost edí
a vytvo í si k n mu ur itý vztah. Zpo átku nerozlišuje ani mezi tím, co je v n m a co je mimo n ,
nerozlišuje své akce od toho, co se d je nezávisle na n m ( í an 1975).
Období mezi 3. a 6. m sícem je považováno za fázi jakéhosi základního uv domování vlastní
bytosti. Mezi 6 - 12 m sícem pokra uje rozvoj d tského sebepojetí. K jeho zp esn ní p ispívají i reakce lidí, s nimiž dít žije. Mnohé jejich projevy mají charakter informací, potvrzujících, že dít je samostatnou bytostí. Dít si prost ednictvím jiných lidí potvrzuje hodnotu vlastní bytosti. Postupn dochází
ke generalizaci takového hodnocení, které dít p ijímá, a tudíž se stává i sebehodnocením. Vztah
k sob samému je již od po átku ur ován i mírou sociálního p ijetí a ocen ní. Pozitivní akceptace
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posiluje jistotu a v domí p ijetí dít te. Je d ležité, aby dít zakusilo p ijatelnou hodnotu vlastní existence. V této oblasti je ur ující typ a kvalita sociálních vztah .
Je to zejména matka, která svými reakcemi poskytuje dít ti informaci o jeho hodnot významu. Matka je v interakci s dít tem aktivn jším initelem, který má diferencovan jší repertoár chování,
a proto má i v tší vliv. Pro malé dít má nejv tší význam chování jeho matky. Dít její názor p ejímá,
p edstavuje pro n základ sebehodnocení. Pokud matka ve své roli selhává, dít samo sebe obtížn
vymezuje (pop ípad se hodnotí negativn ). Není tak uspokojována ani jeho pot eba potvrzení vlastního významu. Tyto d ti mívají i v pozd jším v ku nízkou sebed v ru, považují se za mén hodnotné
a nevýznamné. D sledkem emo ní deprivace bývají problémy v oblasti socializace, kde jde o p ijetí
hodnot, norem, o rozvíjení rolí a diferenciace mezilidských vztah . S tím souvisí již zmín né pochybnosti o sob samém a nejasnost, nevyhran nost nebo nezralost sebepojetí. V této oblasti jsou rizikové ty skupiny d tí, jejichž vrozené vlastnosti organismu jsou n jakým zp sobem odlišné nebo které
jsou pro své matky symbolem n eho negativního (nap . d ti necht né), které p inášejí ztrátu jiných
hodnot (nap . sociálního statutu u svobodné matky, v profesi i jiné oblasti). Za rizikové lze považovat
i matky, které nejsou schopné p ijatelného mate ského chování (nap . alkoholi ky).
Batole 1 - 3 roky
Batolecí období je obdobím, kdy dochází k výraznému rozvoji d tské osobnosti. Charakteristickým znakem této fáze je osamostat ování a uvol ování z r zných vazeb, spojené s expanzí do širokého sv ta.
V tomto období je pro dít nejd ležit jší utvo ení základní d v ry v sebe a své schopnosti.
Jestliže je batole nezíská, budou je pochybnosti negativn ovliv ovat i v dalších vývojových fázích.
První pot ebou je prosazení vlastní varianty – dít pot ebuje prosadit vlastní variantu a je mu zatím
jedno, jaká je. Cvi í si tak svoji v li, jejím cílem je potvrzení sebe sama. Druhou pot ebou je pot eba
ádu – dít pot ebuje poznat, jaký ve sv t panuje ád, protože ád je garantem ur ité jistoty a bezpe í
pro dít . Pokud jim rodi e tento ád svým p ístupem nepotvrdí, dít provokuje chováním tak dlouho,
až se jim dostane n jaké omezující reakce. Naproti tomu náhodné omezení i povolení není ádem, ale
chaosem informací.
Zp sob, jakým se batole orientuje ve sv t , je spojen i se zm nou sebepojetí. Proces rozvoje
chápání sebe sama je ovliv ován typickým zp sobem uvažování batolete. Vlastní bytost je postupn
reprezentována obrazem, p edstavou i slovním ozna ením. Vývoj d tského sebepojetí ovliv uje na
jedné stran reálný rozvoj jeho kompetencí a typických znak , na druhé stran je d ležité hodnocení
jejich významu, daného reakcemi okolí. K vymezení sebepojetí batolete p ispívají ve zna né mí e jeho
rodi e, resp. lenové rodiny. V. P íhoda (1971, s. 179) upozor uje v tomto období na výskyt marnivosti, zvlášt u dívek, který vysv tluje jako citový projev vznikající diferenciací od sebecitu, a na ctižádost batolat, která je projevem touhy dít te být „uznáno za rovnocenného lov ka.“ Dít chce být
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chváleno – pochvala p sobí p ízniv na jeho náladu i na jeho výkonnost. Zajímavostí je, že ve ejný
výkon batolete je z eteln lepší, nežli výkon provád ný o samot . Po výkonu dít o ekává pochvalu
nebo potlesk.
Sou ástí sebepojetí jsou r zné role, které dít získá. Jejich obsah je ur ován konkrétními
postoji a o ekáváním nejbližších lidí, p evážn z okruhu širší rodiny. Dosp lí asto íkají dít ti, co je,
a tím p ispívají k formování jeho identity, protože dít jejich sd lení bez jakékoliv korekce p ijímá.
V tomto období se dít identifikuje s obdivovanou osobou - podílí se ur itým zp sobem 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 vyjad uje takto: „Ztotožn ním s obdivovanou osobou, která má z jeho
hlediska vysokou prestiž, se dít ur itým zp sobem podílí na její významnosti. Nemusí se tudíž bát a
být nejisté. Jeho vlastní identita se tímto zp sobem obohacuje.“
P edškolní v k 3 - 6 let
Charakteristickým znakem tohoto v ku je postupné uvol ování vázanosti na rodinu a rozvoj
aktivity, která už není tak samoú elná, umož uje nap . dít ti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupin . K uvoln ní této závislosti p ispívá osvojení b žných norem chování, znalost obsahu
rolí a p ijatelná úrove komunikace (Vágnerová 2000, s. 102).
Rozvoj poznávacích proces ovliv uje sebepojetí. Dít o sob uvažuje, uv domuje si svoji
jedine nost i odlišnost od ostatních lidí. V p edškolním v ku za ínají d ti chápat sebe sama jako subjekt, a tak vzniká v domí vlastní identity. (Sebepojetí mladších d tí zahrnovalo r zné informace
o sob samém, které m ly popisný i hodnotící charakter, nap . sebeobraz, p edstavu sebe sama
i názory a hodnocení jiných lidí).
T lové schéma, tj. obraz vlastního t la má p evážn vizuální charakter. Dít ví, jak vypadá,
pozná se v zrcadle a orientuje se ve svém t le. T lesná identita má i svou funk ní složku, která je dána
schopností vlastní t lo nejen poci ovat, ale také ovládat. V tom se projevuje rozvoj sebepojetí, dít se
posuzuje jako aktivní subjekt, vybavený r znými kompetencemi. T lesný vzhled nemá v tomto období
pro dít velký význam, pokud se n jak významn neliší od ostatních d tí.
Sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti d tí p edškolního v ku závislé na názoru
jiných osob, zejména rodi . Rodi e ovliv ují své d ti v tomto období zejména takto:
a) svojí citovou v elostí
b) svými požadavky a mírou spokojenosti s jejich spln ním
c) svým chováním a zájmem, slovním vyjád ením svého názoru na dít
P edškolní dít p ijímá názor dosp lých na sebe sama nekriticky, tak, jak je mu prezentován.
V této podob se mu stává sou ástí jeho sebepojetí. Ztotožn ní s rodi i slouží jako obohacení d tské
identity, posiluje jeho sebev domí. Projevuje se v tomto v ku i zna ným d razem na vn jší znaky –
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nap íklad v pot eb

ur ité úpravy zevn jšku (dít

chce stejné oble ení, jaké má tatínek nebo

maminka). Sou ástí identity p edškolního dít te jsou i všechny sociální role, které má. V této dob
nabývají na významu p edevším ty, jež p esahují rámec rodiny a signalizují jeho pozici v jiném sociálním prost edí, nap . role žáka mate ské školy nebo role v d tské skupin . Tyto role potvrzují dosažení ur itého postavení, které se projeví i v sebepojetí, a takto je chápe i samo p edškolní dít . Je na
tyto role v tšinou velmi hrdé.
Je obvyklé, že dít ješt p edtím, než za ne chodit do mate ské školy, dosp je k názoru, že je
ošklivé, nemilované, zbyte né, hloupé nebo divné. Tyto prvotní pocity mén cennosti mohou být
b hem základní školy utlumeny a umrtveny.

íhají v podv domí dít te a lze je snadno probudit. Ale

dít se silnými pochybnostmi o sob samém b hem t chto st edních d tských let shromaž uje d kazy
o své mén cennosti. „Každý nezdar a nelaskavá poznámka se ost e vpisuje do jeho pam ti. Každé
odmítnutí nebo výsm ch zjizvuje v t chto „tichých létech“ osobnost dít te,“ íká J. Dobson (1994-b,
s. 15). A potom se stane, že se vstupem do let dospívání jsou všechny d kazy vzk íšeny a osídlí jeho
v domí. Tato zkušenost se m že stát jeho nemilým pr vodcem po celý zbytek jeho života. (Dobson-b,
1994)
Sociální atraktivitu zvyšuje vlastnictví zajímavého p edm tu (nap . hra ky nebo jiné v ci,
zví ete). D ti cht jí získat ú ast na této výhod , pop ípad

ást prestiže, kterou p ináší, a zárove s ní

akceptují i dít – majitele. Tímto zp sobem se rozvíjejí ur ité sociální strategie: jedinec se nau í, že
lze vlastní prestiž zvýšit prost ednictvím n eho žádoucího, co jiní nemají.
Nejisté a ohrožené d ti se chovají asociáln . Jedním z p edpoklad prosociálního chování je
uspokojení d tské pot eby jistoty a bezpe í. P edškolní d ti, které získaly základní pocit d v ry
v život, nahlížejí na sv t jako na relativn bezpe né místo, bez v tší úzkosti dávají a berou, respektují
pot eby jiných lidí.
Velkou komplikací pro vývoj sebepojetí je v tomto p edškolním období rozvod rodi

. Dít

ješt není schopné pochopit p í inu rozvodu, nerozumí pocit m rodi . V rámci své poznávací rigidity
interpretuje p í iny rozvodu nesprávn – m že se pokládat za viníka situace (myslí si nap ., že rodi
odešel, protože se špatn chovalo). Rozvod vede ke ztrát jistoty a bezpe í domova. D ti z rozvedených manželství vyžadují ve zvýšené mí e pozornost rodi

a opakované potvrzení jejich lásky.

Nezanedbatelným nedostatkem je chyb jí model osobn významné mužské nebo ženské role v dalším
život dít te.
Mladší školní v k 6 - 8 let
V tomto období se dít prosazuje p edevším svým výkonem. Pot ebuje dosáhnout spoleenského uznání, být druhými akceptováno a oce ováno. Nesta í mu jen „zdání“ výlu né pozice, ale
pot ebuje v d t, zda si ji skute n zasloužilo (nap . tím, že splnilo ur itý úkol). Také již výše zmín né
vlastnictví zajímavého p edm tu m že dít ti pomoci k získání spole enského uznání.
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Pozitivní zkušenost posiluje sebed v ru dít te. Jestliže je dít úsp šné, bývá také jist jší, protože si ov ilo, že je schopné nároky okolního sv ta zvládnout. Jestliže se dít ti neda í, zvyšuje se
pocit nejistoty a jeho sebed v ra klesá. Dít se m že vzdát svého úsilí a p ijmout roli nešikovného,
neschopného, což vede ke ztrát sebev domí, k pocit m mén cennosti. D. Krowatschek a D. Holger
v nují zvláštní pozornost bázlivým d tem. Upozor ují na skute nost, že bázlivé d ti asto ve svých
myšlenkách d lají dv chyby- podce ují své vlastní schopnosti a p ece ují hrozby a d sledky jednotlivých situací. (Krowatschek, Domsch, 2007)
Dít chce být dob e hodnoceno. Jestliže není dobrý výkon dít te oce ován nebo chybí citov
významná osoba, která by jej ocenila, nebude mít žádný význam ani pro dít samo. T ída je pro dít
referen ní skupinou, která slouží ke srovnávání výkonu i ostatních d tských projev – vytvá í ur itou
normu. Dosažení dobré pozice ve t íd a sympatie spolužák má v tomto v ku velký význam – dít si
potvrzuje pozitivní hodnotu vlastní osoby, získává v tší sebejistotu a sebeúctu, což se projevuje
i v jeho sebepojetí. Dít se prezentuje zevn jškem, má tendence odmítat odlišnost a preferovat stereotyp. P íslušnost k rodin je sou ástí identity mladšího školáka. Rodi e jsou pro dít zdrojem jistoty
a bezpe í. V tomto v ku mají d ti pocit, že tento sv t bude trvat beze zm ny navždy.
V mladším školním v ku se posiluje identifikace s rodi em stejného pohlaví: dcery se identifikují s matkami a synové s otcem. Když se dít ztotožní s rodi em, alespo symbolicky p ejímá
i ást jeho prestiže. D ti tohoto v ku se nap . rodi em dost asto vychloubají. Podstatou takového
chování je pot eba ostatním d tem oznámit, „Podívejte se, jak já jsem dobrý, když mám tak báje ného
otce.“ Takový postoj na druhé stran posiluje tendenci stát se stejným lov kem jako rodi a dosáhnout téhož, poznamenává M. Vágnerová (2000, s. 172).
St ední školní v k 8 - 11 let
Období st edního školního v ku je relativn mén dynamická vývojová fáze. Tuto fázi lze charakterizovat jako dobu vyrovnané konsolidace, tedy dobu klidu a pohody. P esn ji e en, mohla by jí
být, kdyby nebylo sociálních tlak , které produkuje škola a n kdy i vrstevnická skupina. Ve st edním
školním v ku se m ní vztah ke škole, role žáka získává postupn jiný význam. D ti se v tšinou na
školu adaptovaly a osvojily si základní normy chování, které zde platí. Pod vlivem zkušenosti dojde
k vymezení osobního standardu v prosp chu i chování. To znamená, že dít ví, jakého výkonu
pot ebuje dosáhnout, s ím by dosp lí mohli být spokojeni.
Sebehodnocení dít te st edního školního v ku se m ní, obdobn se m ní zp sob hodnocení
ehokoliv jiného, nap . ostatních d tí, rodi , u itele apod. Jeho názor je stabiln jší a mén ovlivni telný okamžitým výsledkem i situací. (Trvalost sebehodnocení je ur itou obranou, protože fixuje již
vytvo ený názor. Jestliže by byl ímkoliv ovlivnitelný, tak jako je tomu u malého dít te, nemohl by
dob e sloužit jako základ stabiln jšího sebepojetí. To pot ebuje být, alespo do ur ité míry, nezávislé
na aktuálních výkyvech.) asem se bude zmenšovat i závislost na cizích názorech, zejména budou-li
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odporovat zkušenostem dít te. Avšak zcela se od nich neoprostí nikdy. V tomto smyslu p edstavují
korekci realitou.
V tomto období dít te získává vliv na dít skupina. Vyžaduje konformitu, zárove však poskytuje pocit jistoty, sounáležitosti a prestiže.
Obsah identity závisí na tom, ím se dít cítí být, za koho se považuje. Identita je subjektivní
obraz vlastní osobnosti. Je faktorem, který ovliv uje veškeré jednání a sm ování dít te. V tomto
smyslu má význam i pro budoucnost: p edur uje, o co se bude dít snažit, jakou pozici s nejv tší pravd podobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat.
Identita dít te vyplývá jednak ze zkušeností se sebou samým (nap . dít o sob

ekne, že je

chytré, i když se mu jen jednou poda ilo napsat úkol správn ). To ovšem neznamená, že je nadm rn
sebev domé, p í inou je tendence k nesprávnému zevšeobec ování. Na po átku st edního školního
v ku bývá d tské sebehodnocení ješt nep esné a asto ovlivn né aktuálními zážitky. Teprve na konci
st edního školního v ku se stává sebehodnocení stabiln jším. D tská identita je významn spoluurována názory, postoji a hodnocením jiných lidí, které bez korekce akceptuje. Dále je ovliv ována
emo ním p ijetím, které vede k posílení sebed v ry a sebeúcty a racionálním hodnocením - kladné
hodnocení výkonu nebo chování podporuje d v ru ve vlastní schopnosti i v možnost zvládnout budoucí úkoly.
Hodnocení rodi

podstatn ovliv uje d tskou identitu. D ti, kterým rodi e více v í a podpo-

rují jejich snahu o výkon, skute n snáze dosáhnou dobrých výkon . Dostate ná sebed v ra pozitivn
ovliv uje nejenom jejich školní výkon, ale i popularitu v d tské skupin – zejména ve školní t íd .
D tská identita je tedy rovn ž ur ena p íslušností k n jaké sociální skupin – nejvýznamn jší je
rodinná identita, dále identita daná p íslušností k n jaké vrstevnické skupin .
Pro rozvoj sebehodnocení je významné i to, aby dít v d lo, co se od n j vlastn o ekává. Je
t eba, aby byla stanovena jasná pravidla, která se musí respektovat. Vztah k výkonu, jako jedné
z významných složek vlastní identity, se m že pod vlivem zkušeností z prvních let docházky stát
i extrémní:
a) dít bylo neúsp šné, a proto rezignuje, ztratilo sebed v ru, která by byla pot ebná k další iniciativ
b) dít projevuje nadm rné úsilí, protože se pro n pot eba výkonu a sebeprosazení stala hlavním
motivem
Pot eba dosáhnout pozitivního sebehodnocení a sebeúcty vede postupn k vytvo ení jakési
ideální identity, která by byla vysoce cen na, a proto by bylo dobré, aby o ni dít usilovalo. Dít se
pak hodnotí pomocí srovnání s takovým ideálem, normou, kterou mu stanovili dosp lí. V domí rozdílu vlastního reálného chování a žádoucí normy a ideálu motivuje dít k jeho dosažení. Tato motivace,
kterou posiluje pozitivní hodnocení dosp lých osob, je obsažena i v morálce typické pro tento v k.
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Zde má velký význam pot eba dosáhnout statusu hodného a p ijatelného dít te, které plní všechny
požadavky, a proto je akceptováno (Vágnerová 2000, s. 206).
Dospívání 11 - 15 let
Období dospívání je p echodnou dobou mezi d tstvím a dosp lostí. Dochází v n m ke komplexní prom n všech složek osobnosti dospívajícího. Jedním z úkol puberty je dosažení nové p ijatelné pozice, a tím potvrzení ur ité jistoty.
Všechny zm ny související s dospíváním mají n jaký subjektivní význam. Komplexní prom na zásadním zp sobem ovlivní identitu dospívajícího. Období dospívání je ozna ováno jako as hledání a rozvoje vlastní identity. Dospívající hledá nový smysl vlastního sebepojetí a jeho kontinuity.
Usiluje o integraci jednotlivých složek vlastní identity, které se v této dob m ní. Osvojuje si nové
kompetence a získává nové role, s nimiž se musí n jak vyrovnat a zaujmout k nim n jaký postoj –
hodnotí jejich význam pro jiné i pro sebe sama.
Subjektivní hodnocení zevn jšku v období dospívání vzr stá. Projevuje se nejenom v tším
zam ením pozornosti na vlastní t lo, ale i na oble ení a jeho celkovou úpravu. I tato složka je sou ás tí identity dospívajícího. D vodem zvýšeného zájmu o vlastní t lo je p edevším jeho viditelná prom na, která pozornost p itahuje, ale i stoupající sociální význam ur ité úpravy zevn jšku. N kdy až
nesmyslné lp ní na detailu a intenzita odmítání neakceptovatelného oble ení sv d í o jeho významu
pro sebepojetí dospívajícího.
Jestliže se pubescent za atraktivního nepovažuje, m že to ovlivnit jeho další sm ování i hierarchii hodnot. V domí menší t lesné p itažlivosti stimuluje snahu o n jakou kompenzaci, stává se
impulsem k tomu, aby jedinec hledal jiný zp sob seberealizace. Mnoho dalších možností nemá a žít
z úsp ch daných t lesnou krásou nem že. Menší atraktivita tak paradoxn m že p edstavovat výhodu, protože se stane podn tem k dalšímu osobnostnímu rozvoji.
T lesné zm ny v dospívání jsou podmín ny prom nou hormonálních funkcí. Proto s sebou
p inášejí, jako všechny hormonální zm ny, vesm s v tší i menší kolísavost emo ního lad ní, v tší
labilitu a tendenci reagovat p ecitliv le i na b žné podn ty. S celkovou nejistotou a emo ní nevyrovnaností pubescent souvisí výkyvy sebehodnocení. Nejistota a zranitelnost sebeúcty se projeví
v p ecitliv losti na jakékoliv reakce jiných lidí.
Jakmile si pubescent osvojí hypotetické myšlení, je svými schopnostmi natolik okouzlen, že je
za ne považovat za všemocné. Starší pubescenti a mladší adolescenti mají tendenci tento zp sob uva žování p ece ovat. Dochází k výkyv m v sebehodnocení. Nejistota a zranitelnost sebeúcty se projeví
v p ecitliv losti na jakékoliv reakce jiných lidí, které se jim zdají být urážlivé a nep átelské. Sebeúcta
je nejvíce labilní a zranitelná v období od 12 do 14 let v ku dospívajícího.
Sebeúcta dospívajícího zahrnuje 2 složky – aktuální pocity a bazální sebeúctu, která p ed stavuje ur itý základ, vytvá ený d tskou zkušeností v pr b hu celého dosavadního života. V pubert
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osciluje p edevším aktuální sebeúcta. Ta závisí na tom, jak se práv vztahova ný a p ecitliv lý
pubescent cítí, jak jej ovlivnily náhodné události, kterým ve své generalizované nejistot zatím
nedovede dob e odolávat. Sebeúctu ovliv ují pubescentovy pochybnosti o sob samém, které vedou
k p esv d ení, že jej neberou vážn ani ostatní. Sebed v ru dospívajícího ovliv ují zejména vrstevníci. Jejich názor se v dob puberty stává velmi d ležitým kritériem sebehodnocení.
Sebehodnocení je do ur ité míry generalizováno, a jestliže je jedinec nejistý, obtížn odliší,
které reakce jeho okolí byly odezvou na n ho samého (na jeho chování nebo zevn jšek) a které více
vyplývají z osobnostních vlastností interak ního partnera, nebo jsou dokonce zcela náhodné. Jestliže
má pubescent pochybnosti o sob samém, bude mít spíše tendenci vykládat si veškeré reakce okolí ve
sv j neprosp ch, podez ívav a p ecitliv le. N kdy m že v rámci obrany reagovat i zcela opa n :
bude považovat za negativní všechny projevy ostatních a sebe bude p ece ovat. D ležitá je role, kterou dospívající získává ve vrstevnické skupin , je pro ni schopen hodn ud lat.
Úsp šnost ve škole p estává být cílem, stává se prost edkem z hlediska dlouhodobé perspektivy. Prom nou prochází vztah dospívajícího k rodi m. Dít ti mnohdy více záleží na tom, co eknou
kamarádi, než na jejich názorech a pocitech. Takovým zp sobem se projevuje pot eba umenšit závislost na rodin , která se pubescentovi zdá p íliš omezující. Po ur ité p echodné dob se vztahy mezi
rodi i a dít tem zase zlepší, protože už nebude d vod si svou sob sta nost vymezovat negativn ,
odmítáním.

ím je dospívající jist jší a vyrovnan jší, tím mén netolerance a k e ovitosti bude

projevovat.
V tomto období vzr stá význam zevn jšku – t la, oble ení, úprava. Dospívající usiluje o to,
aby byl individuáln specifický, odlišoval se od ostatních lidí a získával potvrzení jako samostatná
bytost.
Z. Mat j ek a M. Pokorná (1998, s. 156) upozor ují na skute nost, že rodi e si asto st žují na
p íliš velké nebo naopak p íliš malé sebev domí svých d tí v období dospívání. Dít jednou plane
nadšením a sebed v rou, když se mu náhodou n co poda ilo ud lat dob e – a podruhé upadá do depre se, když se mu n co nepovedlo. První úsp ch u n j vzbuzuje p edstavu, že již všechno dovede a že se
už ni emu nemusí u it. A první neúsp ch je srazí tak, že už se necht jí ani o nic pokusit. D ti na své
nov objevené „já“ bývají až p íliš ned tklivé a p ecitliv lé. Ze všeho nejmén snášejí poznámky
dotýkající se jejich nové lidské d stojnosti. Vidí ponižování a podce ování i tam, kde si to vychovatelé
v bec neuv domují (Vágnerová 2000, s. 209 - 252).
Adolescence 15 - 20 let
Období adolescence je druhou fází relativn dlouhého asového úseku dospívání. Období
adolescence ohrani ují dva sociální mezníky – prvním je ukon ení povinné školní docházky, druhým
je dovršení p ípravného profesního období. Hranicí je zde ekonomická samostatnost.
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Friedenberg (1967) pokládá sebeúctu v období dospívání za životn d ležitý problém. Mladí
lidé se ješt nemohou op ít o hlubší životní zkušenosti a ty zkušenosti, které mají, jsou p íliš ur ovány
rodinným prost edím a vrstevnickou skupinou. „Jsou p íliš jednostranné (zkušenosti – pozn. DS),
mladí se z nich nedokážou vymanit a to všechno vylu uje objektivní p ístup. Adolescent m chybí zásoba sebeúcty, která by jim pomohla p ekonat poko ující situace. Vlastní Já je ohroženo ve stadiu, kdy
ješt není zcela poznáno a dobudováno, a mládenec nebo d v e propadá vedle pocitu zahanbení
i zmatku a desintegraci.“ (Friedenberg, 1967, s. 67)
D ležitou sou ástí adolescentní identity je t lesný vzhled. Adolescent se svým t lem asto
a v hojné mí e zaobírá. Tento kult t la je navíc podporován obecn platným sociokulturním standardem vysoké hodnoty mládí a fyzické krásy. Vlastní t lo je posuzováno ve vztahu k aktuálnímu standardu atraktivity, je srovnáváno s ostatními adolescenty i aktuáln p ijímaným ideálem, popisuje
P.

í an (2004, s. 194). T lové schéma se m že stát nejd ležit jší sou ástí vlastní identity. Pokud

odpovídá aktuálnímu ideálu krásy, vytvá í oporu vlastního sebev domí. Podporuje pocit jistoty, že
jedinec bude sociáln akceptován a pomáhá mu dosáhnout uspokojivé prestiže, zejména ve vztahu
k druhému pohlaví. Adolescent se pot ebuje líbit jiným i sob , aby se ubezpe il o své hodnot .
Zevn jšek je prost edkem k dosažení sociální akceptace a prestiže. Krása je úkol, který je t eba splnit.
Atraktivita je p edpokladem k dosažení dobré sociální pozice.
Vlastní intelektuální kompetence jsou na po átku adolescence potvrzeny p ijetím do n jaké
školské instituce, která reprezentuje i budoucí profesní roli, resp. její sociální status. Na konci
adolescence lze prokázat své schopnosti absolvováním této školy. Úsp šnost v roli studenta nebo u n
má jiný význam, než m la pro žáka základní školy.
P edpokládaná hodnota školy jako prost edku k dosažení lepší profesní role a v tší sociální
prestiže p íliš nefunguje. Vyšší sociální status a zejména dobré ekonomické postavení na kvalit vzd lání v takové mí e nezávisí. Úsp šné, i jakékoliv absolvování školy nep inese absolventovi bezprost edn zisk. Jeho budoucí sociální postavení ani ekonomické výhody nebudou jeho prosp chem
v bec ovlivn ny. Vzhledem k tomu je motivace ke školní práci u u
potenciálních uchaze

i st edoškolák s výjimkou

o studium na prestižní vysoké škole pom rn slabá.

Adolescent má zcela obecn ješt tém

neomezenou možnost seberealizace. (Pokud n jaký

limit existuje, je dán p edevším schopnostmi, eventuáln motivací jedince). Jeho volba není ve v tšin
p ípad p edem zásadn jším zp sobem omezena a anticipace budoucnosti bývá spíše optimistická.
Stanovené cíle bývají vysoké a p edstavují p íležitost k prokázání kompetencí, a tím i k potvrzení
vlastní hodnoty adolescenta.
O významu sn v období adolescence je p esv d ený K. G. West (2002). Sny o úsp šné
budoucnosti podle n j mohou adolescenty motivovat ke sledování pozitivních cíl . Adolescenti chápou, že ke spln ní svých sn bude zapot ebí tvrd pracovat, a tak se v tšina z nich nau í odkládat své
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uspokojení a místo toho studovat a p ipravovat se na budoucí povolání. U dospívajících, kte í zažili
velké množství neúsp ch , se realistické sny nedostaví. Nar stá pocit mén cennosti a jejich sny se
stávají bu nep im en velikášské nebo p íliš omezené. Jiní dospívající nekriticky p ijímají sny, které
jim rodi e vnucují. Pozd ji mohou zjistit, že poslušn vstoupili do oblastí, které jim nep inášejí radost
ani uspokojení. Jako zklamaní dosp lí stojí na startu procesu vytvá ení své vlastní identity, procesu,
který m l za ít mnohem d íve. Rodi e, vyrovnaní se svými vlastními životními sny, budou podporovat
své d ti, aby i ony napl ovaly své sny. Rodi e, nespokojení se svým životem, mají sklon bu své d ti
p íliš nutit, nebo jim do cesty klást zbyte né p ekážky. „Schopnost starší generace dob e snít je hluboce propojena se schopností mladší generace vytvá et zdravé cíle,“ zd raz uje K.G. West (2002,
s.123)
V adolescenci se dotvá í vztah k výkonu. V této dob jde p evážn o školu, ale v budoucnu se
bude projevovat v n jaké pracovní innosti, v profesní roli. Komplex zkušeností a osobnostních vlastností vytvá í p edpoklad preference aktivní nebo pasivní strategie, zam ení na úsp ch a na riziko
nebo opa n , na jistotu, která neriskuje. Tady už nejde jenom o to, zdali byl jedinec dosud úsp šný
a m l by d vod anticipovat dobrý výkon i v budoucnosti. Jde i o hodnoty, s nimiž se ztotož uje: jaký
osobní význam má úsp ch sám o sob , k emu je prost edkem a za jakých okolností je ho ve spole nosti obvykle dosahováno. Jestliže tento typ úsp chu nep edstavuje žádnou hodnotu, eventuáln
pokud by jeho dosažení bylo spojeno s nutností p ekonávat p íliš velké p ekážky, adolescent jej m že
odmítnout. M že se spokojit s jistotou pr m ru, který není vy erpávající ani ohrožující.
Tlak autorit m že p ispívat k nejistot i v adolescenci. Obranou proti takové ne jistot
a úzkosti, která z ní vyplývá, m že být zdánlivá konformita a neangažovanost, nebo generalizovaný
negativismus a otev ená revolta. Konformita oby ejn neznamená identifikaci s vnucovaným systémem, je pouze obranným mechanismem, kompromisem nebo rezignací, kterým lze získat klid za cenu
ur itého ochuzení vlastní identity. Adolescent ví, že tuto strategii volí pod tlakem okolností. Uv domuje si, že je to ešení kompromisní a asto jej prožívá jako prohru (pokud si je neracionalizuje).
„Je t eba p ipomenout, že ur ité p izp sobení spole nosti je nutné,“ poznamenává M. Vágnerová (2000, s. 266). „Každý adolescent se musí vzdát ásti své jedine nosti, aby se mohl stát sou ástí
spole nosti a být zde akceptován. Jde spíše o to vystihnout pot ebnou míru kompromisu. Dále je
nutné, aby dospívající realisticky zhodnotil svoje kompetence a vybral si takovou variantu, která by
pro n j byla dosažitelná. lov k je svými dispozicemi do ur ité míry limitován a musí je brát v úvahu
i v procesu rozvoje vlastní identity.“
Další vývojové fáze se budou týkat rozvoje sebev domí od mladé dosp losti až po pravé stá í.
Jde-li o pochopení vliv , v jejichž d sledku se vytvá í a vyvíjí sebev domí žák , je d ležité mít
alespo základní informace o vývoji sebepojetí u t ch, kte í se na vzniku sebev domí a identity dít te
podílejí – jejich rodi ích, prarodi ích, u itelích i ostatních dosp lých.
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Mladá dosp lost 20 - 35 let
Za nejvýznamn jší znaky dosp losti lze považovat samostatnost, relativní svobodu vlastního
rozhodování a chování, spojenou se zodpov dností ve vztahu ke druhým lidem, se zodpov dností za
svá rozhodnutí i iny.
Nová zkušenost v oblasti sebehodnocení – partner se stává zrcadlem k poznání vlastní
osobnosti, sou ástí osobní identity. Partner poskytuje mnohem hlubší a komplexn jší zp tnou vazbu
než jiné kontakty s ostatními lidmi. Partnerský vztah potvrzuje normalitu jedince, který tímto zp sobem spl uje o ekávání spole nosti. Pokud se z n jakého d vodu nepoda ilo takový vztah vytvo it,
i když se mu jedinec nebrání, mladý dosp lý se m že cítit mén cenný. Rodi ovská role je d ležitou
sou ástí identity dosp lého lov ka, je sociáln vysoce cen na. Zvládnutí profesní role funguje jako
potvrzení vlastních kompetencí i statusu dosp losti. (Vágnerová 2000, s. 301 - 316)
St ední dosp lost 35 - 45 let
Pro toto životní období je charakteristická pot eba korekce dosavadního sm ování, signalizovaná pocity nedostatku energie, vyhaslosti a osam losti. Vzr stá tendence zabývat se sám sebou.
Koncentrace na úsp ch a moc se postupn m ní na preferenci pohody a jistoty.
Úbytek t lesné atraktivity ovliv uje zejména ženskou identitu. Profesní role se stává sou ástí
individuální identity, m la by být v tomto období na vrcholu. Sebepojetí proto zat žuje ztráta profesní
role nebo její neúsp šnost.
Manželství – manžel již nebývá pro sebevymezení tak d ležitý jako d íve. V pln ní své rodiovské role jsou rodi e nuceni vzít na v domí i vlastní stárnutí. Postupn ztrácejí nad azenou pozici,
která byla sou ástí jejich identity a podporovala jejich sebeúctu. M ní se také vztah k vlastním rodim, nebo jedinci v této životní etap p ebírají roli zodpov dné a dominantní generace.
Starší dosp lost 45 - 60 let
Stárnutí je spojeno s rizikem ztráty možnosti užít si dosažené sociální pozice, prost edk
i citového zázemí. Zhoršení n kterých funkcí a první viditelné zm ny tuto skute nost potvrzují.
Vedou ke zvýšení nejistoty a obav ze selhání, narušují sebehodnocení a n jakým zp sobem m ní
postoj k sob samému. Stárnoucí jedinec se m že snadno v rámci obrany popíráním p ecenit, nebo
m že být jeho sebehodnocení mnohem horší, než by odpovídalo skute nosti. Zvýšená nejistota m že
navíc sama o sob zhoršovat aktuální výkon, zejména v t ch oblastech, kde emo ní nap tí p sobí inhibi n . Stárnoucí lov k již nem že svou identitu opírat o biologicky podmín né kompetence, musí se
zam ovat na jiné hodnoty. Profesní role tvo í stále významnou sou ást identity. Pro sebehodnocení je
však d ležitá pozice, kterou lov k ve spole nosti zaujímá. Zárove si lidé uv domují pokles své
hodnoty pro spole nost, p inejmenším práv v profesní oblasti.
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Celkové sebehodnocení ovliv uje dosažená úrove vzd lání, a z ní vyplývající sociální postavení.
D. E. Papaliová a S. W. Oldsová (in Vágnerová 2000, s. 410) uvád jí, že lidé s vyšším vzd láním mají
celkov vyšší sebehodnocení.
V období stárnutí má pro vymezení osobní identity velký význam rodina. Životní partner se
stává d ležit jším než v p edchozím období, d ti bývají již samostatné. S jejich odchodem z domova
dochází k pocitu opušt nosti, zbyte nosti, kompenzací m že být prarodi ovská role. Smrtí vlastních
rodi

se ztrácí vazba na p vodní d tskou identitu.
Mimomanželský vztah je projevem pot eby seberealizace, sebepotvrzení, má prokázat p e-

trvávající atraktivitu. P itažlivost, kterou má jedinec pro milence, potvrzuje jeho sebeúctu a umož uje
udržet si p ijatelné sebev domí bez ohledu na stereotypnost a zát ž rodinných povinností. Zvládnuté
a zdravé sebev domí zde p sobí jako prevence mimomanželských vztah .
Zajímavá jsou n která pozorování v oblasti stability manželství uzavíraných fyzicky krásnými
lidmi. Ukázalo se, že dívky, které byly velmi atraktivní, jsou po dvaceti p ti letech manželství mén
š astné než ženy mén hezké. Navíc „... ím je lov k v mládí p itažliv jší, tím více bolí stárnutí,“ konstatuje J. Dobson (1994-b, s. 18).
Rozvod vede ke ztrát partnerské role a vždy se projeví zm nou identity. Po rozpadu manželství se role jedince negativním zp sobem zm ní a v této podob bude do asn individuální identitu
zat žovat.
Rané stá í 60 - 75 let
Identita jedince se v tomto období zakládá na osobn významných minulých rolích a kompetencích, i když jen na symbolické úrovni. D raz je kladen na kompetence, které jsou dosud zachované.
Pro starého lov ka je dále d ležité, kam a ke komu pat í – podstatnou složkou identity je rodina,
v tomto je ješt o n co významn jší, než byla d ív, dále potom teritorium, tj. místo, kde žije a spole nost, ke které náleží. Umíst ní do jakéhokoliv ústavního za ízení lov ka anonymizuje, což se
mimo jiné projeví ochuzením identity. Zdravotní stav je dalším stavebním prvkem identity starého
lov ka. Starý lov k, který trpí závažn jším onemocn ním, chápe sv j chorobný stav jako trvalou
sou ást vlastní osobnosti. O ekávaná smrt je chápána i jako ztráta vlastní identity.
Pravé stá í - nad 75 let
V tomto období je starý lov k ohrožen zvýšeným rizikem vzniku a kumulace r zných zát žových situací, které kladou zna né nároky na adaptaci – nemoc a úmrtí partnera, zhoršení zdravotního stavu a ztráta jistoty soukromí a vynucená zm na životního stylu. Tato zm na je spojena se ztrátou
zázemí, známého teritoria a s ním spojené identity. Starý lov k pot ebuje dosáhnout p ijatelné
rovnováhy mezi pot ebou autonomie, tj. mírou samostatnosti a nezávislosti, a pot ebou jistoty a bezpeí (posilovanou úbytkem ztráty sob sta nosti). Umíst ní do domova pro seniory je spojeno s nutností
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vzdát se p inejmenším ásti své autonomie. I starý lov k pot ebuje n kam pat it, k n jakému teritoriu
nebo být lenem n jaké skupiny. Takové vymezení je sou ástí jeho identity a funguje jako podpora
proti anonymit , nejistot sebevymezení (které vyvolává úzkost a strach). K narušení, eventuáln ke
ztrát této sou ásti lidské identity dochází práv

p i umíst ní do n jakého ústavního za ízení. Starý

lov k vnímá redukci zna né ásti své identity jako ohrožení.
U starých lidí m že víra p isp t k vyrovnanému postoji k vlastnímu stá í a s ním spojených
problém . „Ve stá í, kdy se mnohé životní hodnoty ztrácejí, je d ležitá jistota Boží existence, jistota
zakotvení, které není vázáno jen na dobu t lesného života,“ poznamenává M. Vágnerová (2000,
s. 507).

2.4 Vnit ní vlivy p sobící na sebev domí žáka
2.4.1 Psychické dispozice
Z ady vnit ních initel , o kterých lze p edpokládat, že se úzce vztahují k danému tématu,
byly vybrány ty, které pat í do faktorové taxonomie osobnosti, tzv. Big Five neboli Velké p tky. Ta
zahrnuje p t vlastností lov ka, o nichž lze na podklad výsledk

etných studií soudit, že umož ují

svému nositeli spole enský úsp ch, p inejmenším v dnešní západní civilizaci. Takový lov k se podle
Z. Mat j ka (2004, s.114) „...dob e uplatní v práci, je oblíbený, jeho životní dráha je vyrovnan vzestupná. Samoz em , neplatí to absolutn – ale pon vadž to vychází opakovan a statisticky významn ,
n co na tom je!“
Jde o syntézu faktorových analýz osobnosti s lexikálním p ístupem, o kterou se pokusil O. P.
John, který vyšel z p irozeného jazyka, jímž lidé popisují sebe samé a jiné. Strukturu osobnosti tvo í
„p t silných“ faktor , resp. znak „faktorové taxonomie osobnosti“ - „big – five – factors“ (Nakone ný 1995).
1)

Jedna z nejsiln jších vnit ních prom nných, která ovliv uje sebev domí, je inteligence.

Tomuto pojmu bude v nována v tší pozornost, protože jde o skute nost, která p edstavuje d ležitou
složku sebev domí. Z hlediska Velké p tky je podstatný ten druh inteligence, který se nem í inteligen ními testy. Lze ji nalézt i pod ozna ením otev enost, originalita, otev ené smýšlení („open min dedness“). Jedná se spíše o aktivní zvídavost a otev enost v i novým poznatk m a zkušenostem,
chu do u ení ze života (n kdy i ze školy), schopnost poznatky zpracovávat a n co z nich ud lat. Je to
jakási aktivní složka inteligence – tedy to, co nás motivuje k poznání.
Sou asn to znamená, že d ti s vysokým IQ ješt nemají automaticky zajišt nu úsp šnou životní dráhu (což je poznatek z výsledk Termanova výzkumu v USA už od dvacátých let minulého
století) – a naopak, že mnohé d ti se mohou v život uplatnit lépe, než by se dalo ekat jen podle ísla
jejich IQ. Z. Mat j ek (2004, s.114) tento typ inteligence nazývá sociální inteligencí. Inteligence, která je m itelná inteligen ními testy, bude pojednána samostatn na konci této kapitoly, protože nebývá
ve Velké p tce zmi ována.
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2)

Druhou vlastností je sv domitost, kontrola, zdrženlivost. Ve výzkumných studiích tuto vlast-

nost skládají p ívlastky jako spolehlivý, pracovitý, disciplinovaný, pe livý, pilný, ale také cílev domý,
vytrvalý, rozhodný apod. Základem slova je „sv domí“ – takovému jedinci sv domí nedá, aby n co
zanedbal a je na n ho spolehnutí v práci i v mezilidských vztazích. Ve svém okolí p irozen budí pocit
jistoty – a pocit jistoty je jednou ze základních psychických pot eb.
3)

Následujícím znakem osobnosti je extraverze, energie, entuziasmus a znamená ur itou aktivi-

tu myšlení, cít ní a jednání, a to ven ze sebe sm rem do spole nosti. Takoví lidé snáze navazují
známosti, ve spole nosti je jim lépe, než když mají být n kde sami, zbyte n 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 p ívlastky jsou odolnost v i nep íznivým nápor m, ale také ur itý optimismus
v pohledu na p ítomnost a ve výhledu do budoucnosti. Takový lov k se nedá jen tak lehce vyvést
z míry, je klidný a vyrovnaný, není úzkostný ani zlostný. Z. Mat j ek (2004, s. 117) považuje sou asn tuto charakteristiku i za jeden ze základních kamen resilience (odolnosti), nebo takto vybavení
lidé se z psychického úrazu patrn snáze vzpamatují. „Mohou být citovou oporou t m, kterým v našich
zam ených dotaznících naopak vychází zvýšený neuroticismus, ili malá psychická odolnost a malá
stabilita.“
Z opa ného pohledu se na tuto problematiku dívá P.

í an (2005, s. 247) i M. Nakone ný

(1995, s. 172), kte í uvád jí shodn tuto dimenzi osobnosti jako neuroticismus, negativní afektivitu
a labilitu s t mito sklony:
podléhat pokušením (drogy, alkohol)
k pocit m studu, rozpak , trapnosti,
k hn vu, nep átelství, zatrpklosti
k obavám a strachu z toho, jak vše dopadne.
5)

Jako poslední z faktor je ve Velké p tce uvád na p ív tivost nebo také p íjemnost, altruismus,

citovost, p átelskost. Vst ícnost v i p átelské aktivit druhých lidí, vst ícnost v p ijímání nabídky p átelské pomoci, pozitivní odezva na citové p iblížení n koho druhého atd. Jak je vid t, pojmenování se
pro takovouto vlastnost dost t žko hledá. Tito jedinci si snáze získávají p átele, protože bývají dobrosrde ní, snášenliví, poctiví, zdvo ilí a tolerantní. Nejsou sobe tí ani panova ní, nemají rádi hádky
a konflikty.
Vlastnosti ve Velké p tce jsou vlastnosti složené, komplexní. Mají n kolik spole ných
jmenovatel . Ve všech je n co aktivního, všechny jsou zam eny z lov ka ven (nejvýrazn ji u extraverze), všechny jsou takové, že nemohou n komu druhému škodit, ale spíše mu n co kladného poskytují (pocit jistoty a opory) a všechny jsou tedy prosociální, tj. spole nosti p íznivé. „Není potom divu,
že spole nost jejich nositele p ízniv p ijímá a tím umož uje i jejich (v mezích možností) optimální
osobnostní rozvoj a spole enskou úsp šnost,“ dodává Z. Mat j ek (2004, s. 119).
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Výše uvedené vlastnosti mají vliv na pozitivní akceptaci dít te sociálním okolím, na oblíbenost nebo popularitu dít te. V tší popularitu získávají d ti, které jsou dob e lad né, mají smysl pro
humor, jsou otev ené, p átelské, které dovedou pomoci a nejsou sobecké. Populární d ti bývají sociáln zdatné, jsou to ty, jež zvládly pot ebné sociální dovednosti, tj. dovedou ostatním d tem imponovat
svými schopnostmi a bez problém sta í v b žných skupinových aktivitách. Nepopulární d ti to
nedovedou. Nezvládají dovednosti, které jsou pot ebné ke kontaktu s vrstevnickou skupinou. Neumí
se s ostatními d tmi domluvit, nejsou schopné respektovat jejich normy a nedovedou spolupracovat.
Prosazují se neadekvátním zp sobem, užívají agresivní strategie a jsou egocentrické. Problémy se
za azením do vrstevnické skupiny mohou mít i d ti nadpr m rn nadané, které mají jiné zájmy. Nepopulárními se stávají d ti, které jsou ostatním n jak nep íjemné, ruší je a nesta í jejich požadavk m.
D vod , pro n které d ti v této oblasti selhávají, m že být celá ada nap . odlišný mentální vývoj,
postižení, nedostate ná nebo odlišná zkušenost, citové problémy, zvýšená úzkostnost a sklon reagovat
strachem i nemocí. (Vágnerová 2000)
Inteligence jako jeden z obtížn definovatelných psychologických pojm , jehož pojetí se stále
vyvíjí, p edstavuje ú elnou nebo úsp šnou adaptaci lov ka v kontextu reálného sv ta. Není p ímo
pozorovatelná, avšak lze ji m it pomocí test inteligence. (Pr cha, Walterová, Mareš 2001)
Rodi e asto intelektuální potenciál svých d tí p ece ují, s nástupem dít te do školy p ichází
vyst ízliv ní. Škola je nebezpe né místo pro d ti s k ehkým Já. Potíže budou mít zejména d ti, které
se u í pomalu, d ti s vyjad ovacími problémy, d ti kulturn deprivované a d ti opožd né ve vývoji. Je
ale z ejmé, že v tšina rodi

je ohledn rozumového nadání svého dít te velice citlivá. D vodem je to,

že inteligence je po kráse další významnou vlastností, která rozhoduje o hodnot dít te. Od d tí se o ekává, že ji budou mít (Dobson 1994-a)
J. Pelikán (1995) uvádí výsledky výzkumu týkající se vztahu sebereflexe s inteligencí jedince.
Jednozna n nebyla prokázána vazba mezi sebev domím (adekvátnost obrazu svého hodnocení jinými
v konfrontaci se skute ným mín ním jiných lidí) a inteligen ními parametry. Pon kud pr kazn jší je
vazba mezi adekvátní sebereflexí, tedy schopností reáln posoudit své kvality a intelektovými charakteristikami. P. Lauster (1993) íká, že sebejistota nemá s inteligencí nic spole ného. „Neinteligentní
lidé“ jsou svázan jší a mén jistí p i ešení teoretických problém , protože jejich t žkopádnost asto
vyvolává posm ch. Dostávají „komplex inteligence“ a jsou natolik zbaveni odvahy, že pak z nejistoty
a strachu selhávají stále znovu. Dostanou se do za arovaného kruhu, z kterého se pak velmi t žko
vyma ují.
Vysoká inteligence ovšem také ješt

není zárukou silného sebev domí. Naopak: práv

u mimo ádn inteligentních lidí, s IQ nad 130, se nachází mnoho nejistých jedinc .

ím to je? Ten,

kdo je velmi inteligentní, podléhá nebezpe í, že bude všechno chtít racionalizovat, analyzovat a rozumov uchopit. Tím trpí schopnost spontánního prožitku. Inteligentní lov k si je v dom tohoto nedostatku a toto poznání ho tísní a znejiš uje.
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Velké škody podle n j napáchá p edsudek, že inteligence je z v tší ásti zd d ná. „Tento názor
má nedozírné následky,“ upozor uje, „nebo špatné nebo pr m rné školní známky se interpretují jako
osud, proti kterému se nedá nic d lat.“
Inteligen ní testy sice ukazují zna né rozdíly v inteligenci lidí, ty však nespo ívají v rozdílné
zd d né inteligenci, ale jsou výsledkem faktor , které podporují i brzdí rozvoj. D ti z lepšího sociálního prost edí mají lepší podmínky pro to, aby mohly rozvíjet svoji inteligenci. P edstava vrozené
inteligence by nem la potla ovat sebev domí jedince. Výše zmín ný autor proto klade d raz na rozvoj
sebev domí rozvojem schopností dít te i jeho inteligence. „Není nejmenší d vod být nesebev domým
v intelektuální oblasti,“ íká Lauster (1993, s. 114).
2.4.2 Fyzické dispozice
„Krása je pouze relativní pojem a obraz, které si dít o sob utvo í, se lépe utvá í prost ednictvím pozitivních ujišt ní než jeho obrazem v zrcadle.“ (Melgosa, Posse, 2003, s. 153)
J. Dobson (1994-b) adí fyzickou p itažlivost na první místo v pomyslném seznamu nejvýše
hodnocených a respektovaných vlastností v naší kultu e. Ti, kterým se pošt stilo, že ji mají, jsou asto
ct ní a dokonce i obávaní. Ti, kte í ji nemají, mohou být znevažováni a odmítáni, aniž by se sami
dopustili n eho špatného. „I když je to velice nespravedlivé, m í se tímto metrem hodnota lov ka
již od kolébky“, upozor uje J. Dobson (1994-b, s. 13). Hezkému dít ti se p isuzuje v tší hodnota než
dít ti nehezkému.
Jak dít roste, p isuzují mu hodnotu nejen jeho rodi e, ale i lidé mimo rodinu, a tak si dít brzy
za ne uv domovat spole enskou d ležitost fyzické krásy. Lze jen t žko zabránit, aby hodnoty naší
spole nosti nepronikly k jeho uším, zvlášt proto, že se dosp lí asto ani nesnaží svou zaujatost skrýt.
Sebepojetí a sebehodnocení je nep ízniv ovliv ováno biologickými podmínkami a sociální
reakcí na n . Mnoho d tí a mladistvých má až komplex mén cennosti nap . z obezity, menší výšky
nebo fyzické síly, p ípadn z jiné biologické odlišnosti, a již skute né nebo domn lé, která se stala
zdrojem posm chu vrstevník a v n kterých p ípadech - žel i dosp lých, v etn rodi

a u itel .

Každá doba a každá kultura má své normy vn jšího zjevu lov ka. N co pokládá za krásné
a n co za ošklivé, n co za p ijatelné a n co za nemožné. V dnešní dob to je t lesná zdatnost a krása.
Média – zejména film, televize a tišt ná média tyto normy krásy a zdatnosti popularizují ve zna né
mí e. To sou asn znamená, že dít , které se od t chto norem a ideál podstatn odchyluje, je vystaveno zvýšenému nebezpe í tísnivých pocit odlišnosti. Jde o d ti s poruchami r stu, nápadn tlusté
nebo hubené, o d ti s nejr zn jšími deformacemi, s omezením pohyblivosti a s jakýmikoliv nápadnostmi, které jim zt žují spole enské uplatn ní. (Krowatschek, Dieter a Domsch, Holger, 2007)
Spole enskou d ležitost fyzické krásy za ne dít ve svém život poci ovat velice záhy.
J. Dobson (1994-a, s. 23 - 27) upozor uje na to, že kult krásy se d ti u í poznávat prost ednictvím
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pohádek. Uvádí jako p íklad pohádku Ošklivé ká átko nebo Sn hurka a sedm trpaslík .
Jen málokteré dít si pozd ji nevšimne, že sout že krásy nevyhrávají nehezké dívky, nehezcí
lidé jsou jen z ídka obsazováni do film , nehezkého lov ka si možná nikdo nevezme, nehezcí lidé
jsou mén žádáni. Pokud je dít n ím zvláštní nebo se n ím výrazn liší, ur it ješt p ed vstupem
do školy slyšelo od svých kamarád n jakou krutou poznámku. Pro dít , které je p íliš tlusté nebo
hubené, p íliš velké nebo malé, poseté množstvím pih nebo má jinou vadu na kráse, m že být život
velice nep íjemný. Pavel í an (1995, s. 35) v této souvislosti poukázal na to, že nápadné odlišnosti ve
zjevu dít te jako jsou zrzavé vlasy, obezita nebo jiné vzhledová vady mohou svého nositele degradovat
v o ích vrstevník . Tyto odlišnosti pat í mezi rizikové faktory, které mohou zp sobit, že se dít stane
outsiderem a jako takový bude zranitelný v i šikan .
U itelé jsou produkty téže spole nosti, která modelovala i její hodnoty a postoje.

asto se

stává, že je fyzicky nep itažlivé d ti odpuzují a hezké p itahují. J. Dobson upozor uje na výzkum
E. Berscheidové a E. Walsterové uve ejn ný v asopise Psychology Today v b eznu 1972. Výsledky
tohoto výzkumu ukázaly, že:
fyzický vzhled žáka ovlivnil jeho výsledné známky
když m li dosp lí z n kolika fotografií d tí ur it to, které pravd podobn vyrušuje p i vyuování, vybírali v tšinou neatraktivní dít
týž p estupek se u hezkého dít te hodnotil tolerantn ji než u jeho mén hezkého spolužáka.
(podle Dobsona 1994-b)
Jaké jsou tedy vyhlídky hezkého dít te? Hezké dít má významné výhody. Daleko snadn ji
p ijímá samo sebe a t ží z výhod, které s sebou sebed v ra p ináší. Na druhé stran však musí elit
zcela jedine ným problém m, které oby ejné dít nikdy nepozná. „Krása totiž p edstavuje sílu a síla
v nedosp lých rukou m že být nebezpe ná. Systém hodnot, který spole nost p edává d tem, zp sobuje asto nenapravitelné škody v jejich sebev domí.“ (Dobson1994-b)
Co d lat, aby k takovým konc m nedocházelo? Z. Mat j ek (1986) radí toto:
po ítat s reálnými možnostmi dít te
dít nelitovat
nerozmlouvat mu jeho pocity mén cennosti
využít p íkladu n koho, kdo podobné t žkosti p ekonal (hrdinou by m lo být dít , které se d tsky chová)
nevhán t je zbyte n do situací, v nichž musí selhat
nevystavovat je trvale sout ži, v níž musí být vždycky nebo skoro vždycky poslední
dít pomalu p ipravovat a otužovat (ne skleníková p íprava)
oce ovat a „odm ovat“ p edevším snahu dít te (ne ekat na vynikající výkon)
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J. Dobson (1994-b, s. 17) zd raz uje, že rodi e i u itelé by m li co nejvíce zasahovat ve
prosp ch neatraktivních d tí. M it hodnotu lov ka metrem fyzické krásy není dobré, a asto tak utrpí
škodu ob strany – jak krásní, tak ti „oby ejní.“
Mnoho pubescent , zejména dívek, se zabývá alespo po ur itou dobu svým zevn jškem více
než ímkoli jiným. Pochybnosti o svém zjevu mívá i ten nejatraktivn jší dospívající. V této dob nebere své t lo jako danost, už ví, že by mohl vypadat i jinak, lépe. Jako referen ní varianta mu slouží
vrstevnický standard atraktivity, který zahrnuje i úpravu a oble ení. To je snadn jší respektovat, obleení i ú es lze m nit snadn ji než vlastní t lo. T lesná atraktivita má svou sociální hodnotu. Kon ven n atraktivní dospívající získávají lepší sociální status, bývají snáze p ijímáni i vrstevnickou skupinou. Sociokulturní stereotypy kladou v tší d raz na ženskou krásu než na mužskou, výsledkem toho
je, že se dívky více trápí tím, jak vypadají.
Jak reaguje pubescent na svou tvá v zrcadle? Jeho reakce záleží jeho reakce do jisté míry na
tom, jaká skute n je. I v pohledu na vlastní tvá lze objektivn posoudit krásu – nebo její nedostatek.
Ale jen do jisté míry. Záleží také na zkušenosti, kterou jedinec ud lal p i nejr zn jších p íležitostech –
kdy získal obdiv, sympatie nebo se naopak setkal s lhostejností a pohrdáním. Problematické je ale využití této zkušenosti. Nelze totiž dost spolehliv poznat, kdy p sobí tvá a kdy jiné vlivy. Jestliže však
má dospívající již p edem pochybnosti o své cen , o své lidské hodnot , snadno si vyloží i nepatrné
náznaky v chování druhých ve sv j neprosp ch. Je-li si sám sebou jistý, vyloží si stejné náznaky ve
sv j prosp ch. „Záleží na tom, jak si sám sebe cením, vážím, jaké sebev domí jsem získal v p edcházejícím období – a také mnohem d íve.“ Tato jistota, že si m rodi e cení, je podle P.

í ana (2004,

s. 179.) základní výbavou pro složitou cestu pubescencí.
Tísnivé prožívání vzhledu m že vyústit až v poruchu, dysmorfofóbii. Ta se typicky projevuje
v období dospívání. Je to nep esné ozna ení pro stavy, kdy dospívající prožívá tísniv sv j vzhled.
Prožívá se jako mén cenný a má strach z kontaktu s lidmi. ím mén prožitky dospívajícího odpovídají skute nému stavu, tím více je celý duševní stav patologický. K. Bláha a M. Šebek (1988, s. 98)
tento stav popisují jako: „fragmentaci a áste ný rozpad celkového t lového sebeobrazu, který je
jádrem osy ‚já jsem‘. Ur itá ást t la je v prožívání dospívajícího natolik zd razn na, že se mu vytrácí
smysl pro celek jeho zevn jšku.“ Porucha se projevuje úzkostí, skleslostí, strachem z lidí, nejistotou
v jednání, k e ovitými pokusy o zakrytí domn lé nebo skute né vady.
V leh ích p ípadech obtíže postupn mizí, protože se ukáže, že uvedené t lesné vady jsou ve
spole enském život zcela nepodstatné (úsp chy v u ení a interpersonálních vztazích napomohou
op tnému dosažení integrace a spojitosti vnit ního t lového sebeobrazu). V závažn jších p ípadech
p etrvává fragmentace t lového sebeobrazu až do dosp losti a m že se stát celoživotním problémem.
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Vliv pohlaví
Existují ur ité rozdíly mezi sebeobrazem u chlapc a dívek (Bláha, Šebek, 1988). U chlapc
za ínají ve starším školním v ku zpravidla výrazn ji dominovat studijn a profesionáln orientované
složky sebeobrazu, u dívek složky vztahující se k jejich osobní p itažlivosti a pozitivn lad ným sociálním vztah m. Mohou nastat situace, které bude chlapec na rozdíl od d v ete prožívat zcela jiným
zp sobem.
Dívky dostávají mén p íležitostí samy sebe kladn hodnotit, soudí J. Dobson. V tší výskyt
neurotických a psychotických poruch u žen v dosp losti ukazuje, že pohlaví má ur itý vliv na sebev domí. Dívky mohou mít v souladu s nau enými rolemi pohlaví (ústupnost, pod ídivost) problémy
s prosazováním svých oprávn ných výukových a spole enských práv (Dobson 1994-a).
J. Dobson dále upozor uje na rozdílnost p ání chlapc a dívek týkající se t lesné výšky. Ve
studii H.V. Cobba m li respondenti ve v ku 10 - 17 let doplnit v tu: „P ál bych si, abych byl…“ V tši na chlapc napsala „vyšší“ a dívky „menší.“ (Dobson1994-b, s. 18)

2.5 Vn jší vlivy p sobící na sebev domí žáka
2.5.1 Rodina
Individuální vývoj každého jedince je ur ován jednak širším sociokulturním prost edím, kam
spadá jak makroklima (stav spole nosti, v níž žije), tak mezoklima (p íslušnost k ur ité spole enské
vrstv , národnosti, instituci), jednak nejužším spole enským prost edím (mikroklimatem), kam pat í
p edevším rodina. Mikroklima bývá asto rozhodující. Jeho prost ednictvím nez ídka p sobí i vlivy
mezoklimatu a makroklimatu.
Rodina jako p edstavitel mikroklimatu má tedy klí ovou roli v utvá ení dlouhodobého vztahu
k sob . Je prvním zrcadlem, v jehož odrazu m že lov k sám sebe spat it. Dít si tak v rodin ov uje,
zda a v jaké podob je druhými lidmi akceptováno, co je považováno za žádoucí a nežádoucí. Od toho
se potom odvíjí jeho hodnocení a sebehodnocení.
Vliv rodiny na sebev domí se uplat uje r zným zp sobem a je d ležité, do jakých souvislostí
se vliv dostává. Zažívají-li žáci akceptaci ze strany rodi , rodi ovské hodnocení zvnit ní a projevují
se s autonomní složkou sebepojetí. Neprob hne-li však akceptace a p ijetí rodi ovského hodnocení,
rodi ovské soudy se spíše spojují s takzvaným požadovaným já (ought-self). (Macek, 2004)
„Když má dít dlouhodobou zkušenost, že si jej v rodin považují, že na n j spoléhají a že
dokonce požívá ur itý respekt, je to ten nejjist jší vklad do jeho portfolia s heslem ‚sebev domí‘“,
soudí P. Dlouhý (2003, s. 7).
Pokud rodi e nepodporují dostate n sebev domí svého dít te, mohou nastat dv možnosti.
Dít má bu zvýšené nebo snížené sebev domí jako prostou kompenzaci toho, eho se mu nedostává.
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O tom, zda u dít te zvít zí první nebo druhá varianta, rozhodují hlubší povahové rysy. P sobení rodiny
na školní život pokládá Zden k Mat j ek (1986, s. 274) za nejv tší p í inu pocit mén cennosti u d tí.
Celospole enský tlak na vzd lání, na výkonnost dít te a na jeho školní uplatn ní je velice silný. Nástupem do školy dít p ejímá význa nou spole enskou roli. Je za azeno do kolektivu, kde bude s druhými
d tmi spolupracovat, ale také sout žit (v dnešní dob stále ješt spíše sout žit než spolupracovat –
pozn. DS). V rodin se samoz ejm p edpokládá, že se v tom náležit osv d í. Rodi e sledují jeho
školní postup n kdy až p íliš úzkostliv .
V rodin se vytvá í nebezpe ná situace p edevším tam, kde je mezi sourozenci jedno dít
nep im en vyzdvihováno a druhé je nuceno žít jen v jeho stínu. Ve všem úsp šní starší sourozenci
n kdy bývají až neúnosnou zát ží na osudu jejich mladších, veskrze neúsp šných sourozenc . Zárove
nemusí být vzácností i starší, mén nadaný sourozenec s mén p íjemným zjevem nebo vlastnostmi,
kterému je mladší sourozenec dáván za p íklad tak dlouho, že nezbývá, než se s touto situací vyrovnatbu pasivitou, agresivitou nebo i podvodem. (Pelikán 1995)
J. Prekopová (2012) naopak upozor uje na nep íznivé postavení prvorozených d tí, kte í p icházejí o možnost „trénování sebereflexe“. Jedná se d sledek toho, že jsou obklopeny t mi, kte í se
do jejich p ání vžívají, místo aby konfrontovali rozvíjející se d tské Já i s mén p íjemnými pocity.
„P emršt né ego“ je potom p í inou toho, že si prvorozený jedinec m že namlouvat, že je a z stává
nejv tší a nejd ležit jší. Pozd ji, v prost edí mate ské a základní školy, se vytvá í dostatek možností,
aby se prvorozený dostal do pod ízené role a zdravou sebereflexi si vyp stoval.
Pro zdravý vývoj sebev domí v rodin byly vymezeny dv d ležité okolnosti – pot eba životní
jistoty a pot eba pozitivní identity, které Z. Mat j ek (2004, s. 130) vysv tluje takto:
1. Pot eba životní jistoty
„Co dává dít ti v domí životní jistoty? Jeho lidé! Že tito lidé (matka a otec) pat í k n mu
a ono k nim. Že tento svazek je trvalý! Znamením této trvalosti je práv ona instituce manželství –
posv cená, zpe et ná, garantovaná sv dky, p íbuzenstvem, spole enským ádem a zákonem. I malé
dít dovede vycítit stabilitu rodinného svazku a zažívá ot es, když se ona stabilita poruší (t eba rozvodem nebo i jen do asným rozchodem). A zkušenost, výzkum a statistika k tomu dodávají, že tzv.
volný svazek, bez manželského slibu, bez ve ejn deklarovaného závazku, je p ece jen „voln jší“ než
manželství uzav ené natrvalo. Jestliže tedy rodi e cht jí své d ti opravdu „zajistit“ (tj. uspokojit jejich
pot ebu životní jistoty), m li by ud lat p edn n co sami se sebou – vnit n i navenek dát najevo, že to
se svým vztahem myslí doopravdy a natrvalo.“
„V domí životní jistoty v dít ti posiluje, je-li jeho životní situace p ehledná a srozumitelná,
je-li ve v cech ád a po ádek, m že-li na své lidi spoléhat. Ne íkám, že to není možné v tzv. volném
svazku – íkám jen, že je to mén jisté a mén pravd podobné. A že toto‚ mén ‘ v bec není zanedba telné! Je to totiž o n co mén pozitivní a o n co více negativní vklad do rodinného soužití.“
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2. Pot eba pozitivní identity
K lidskému já a k jeho v domí spole enské hodnoty nutn pat í i v domí p vodu. Jak tomu
bylo s našimi rodi i? V po ádku i v nepo ádku? Na váhu padá nap . už jen to, že ve volném svazku
jeden o druhém nem že íci ani tak významná slova jako m j muž, moje žena. íká se, že ta a ta žije
s partnerem nebo že bydlí u svého p ítele. Slovo partner/partnerka zní citov neutráln , než aby z n ho
vyza ovala trvalost vztahu a životní jistota. „Je to n co jenom na tak dlouho, jak se to ob ma stranám
materiáln vyplácí,“ soudí Z. Mat j ek. „Je to o pen zích, zisku a nejvýš tak ješt o partnerské
solidnosti a d v ryhodnosti.“
Slovo p ítel/p ítelkyn zní lépe a citový vztah obsahuje, jenomže p ece jen jiný než milenecký
a pak manželský. Ani v n m není pln obsažena závaznost a trvalost, i když ve vyda ených manželstvích p átelství nepochybn p istupuje k lásce pohlavní a dodává jim oné žádoucí stability. Ale
problém je p edevším v tom, že p átelství vzniká a udržuje se jinými psychickými mechanismy než
láska milenecká.
Volný svazek rodi

nemusí být a není n jakou tragédií pro dít . „Ale když se snažím dívat se

na sv t také trochu o ima dít te, jak jsem se tomu za léta p iu il, musím dát p ednost docela oby ejnému a ádnému svazku manželskému. A to i tomu tradi nímu, nep ehlédnutelnému, závaznému, se
svatbou jakožto jedním z životních mezník na za átku. Nebo po ádek ve vztazích (jako ostatn ve
všem jiném) p ispívá k životní jistot – manžel samotných a dít te obzvlášt . A jak vidíte, mám pro
to d vody nikoli náboženské nebo moralistní nebo jakékoliv jiné, nýbrž psychologické.“
Závažnou zm nou v život dít te je vždy rozvod rodi

. Z. Mat j ek a Z. Dytrych (1994) kon-

statují, že neexistuje v k, ve kterém by dít rodinným rozvratem netrp lo. Dít je vystavováno zvláštnímu druhu psychické zát že, jejíž d sledky nejsou asto rozpoznány v as ani vlastními rodi i i jinými blízkými osobami. Nejde totiž jen o d sledky, které by se projevovaly bezprost edn a okamžit ,
ale o takové mechanismy, které se za nou projevovat ve vzorcích chování dít te nap íklad až v období
puberty. Jedním z pravidel, kterým by se rozvád jící se rodi e m li ídit, je zachování pozitivního
obrazu toho druhého. Popouzení je zám rná innost v neprosp ch bývalého manželského partnera.
Ale nesta í jen toto ned lat, je t eba dít vést aktivn a zám rn k tomu, aby m lo o svém
druhém rodi i dobré mín ní. V domí spole enské hodnoty i vlastní zdravé sebev domí dít te velice
posiluje, jestliže m že své rodi e, i když se rozvedli, nadále pokládat za hodnotné lidi. Naopak,
sebev domí dít te po rozvodu velice snižuje, když p i každé p íležitosti musí vyslechnout n co negativního. „Naše vlastní já je dalekosáhle ovlivn no obrazem, který máme o svých rodi ích, i když
s námi nežijí.“ (Mat j ek, Dytrych 1994, s. 134)
Výchova jako proces zám rného p sobení na osobnost lov ka s cílem dosáhnout pozitivních
zm n v jeho vývoji hraje v získání sebejistoty, ale i pocit mén cennosti, rozhodující roli. Základ
vytvá ejí rodi e. Lze íci, že láskyplný vztah vyvolává i adekvátnost v sebereflexi dít te. Neadekvátní
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výchova naopak m že vést k negativním d sledk m jak v sebereflexi, tak v celkovém dalším vývoji
dít te. (Pelikán, 1995)
Jaký životní styl, jaký charakter by tedy m la mít rodina, aby její p sobení bylo pln akcep továno dít tem (nap . atmosféra v rodin , rodina jako bezpe né úto išt , rodi e projevující zájem
o osobní problémy d tí, soulad mezi rodi i, porozum ní dít te s otcem, s matkou, smysl rodi

pro

spravedlnost atd.)?
Pozitivní rysy takové rodiny shrnuje J. Pelikán (1995, s. 189) do šestnácti bod :
1. Milující, laskavé, chápající, ale p itom náro né p sobení na osobnost dít te.
2. P sobení, vycházející z pochopení individuality daného dít te a tuto individualitu respektující.
3. Sjednocení rodi

o starších sourozenc v hlavních požadavcích na dít p i respektování

stanovisek druhého partnera (nem nit jeho rozhodnutí i v p ípad nesouhlasu s ním, ale bez
p ítomnosti dít te zkonzultovat vše mezi rodi i a snažit se o sblížení stanovisek k výchov ).
4. Na dít se dívat jako na partnera interakce, ne jako její objekt.
5. P ednost by m la mít výchova ak ní,ve spole ných innostech, ne „výchova“ verbální.
6. Požadavky na dít by m ly být podloženy jeho zkušeností, nebo by se o jeho chápání m ly
aspo opírat tak, aby je pochopilo z logiky situace, ne pouze z verbálního pokynu dosp lého.
7. P im enost požadavk vzhledem ke skute ným schopnostem a p edpoklad m dít te (nep epínat, nep ece ovat, ale také nepodce ovat).
8. S nar stáním práv dít te rostou i jeho povinnosti a odpov dnost v i rodin , jeho podíl
na chodu rodiny.
9. Významná je otev ená atmosféra, která dává dít ti pocit jistoty, protože zná „pravidla hry“.
10. V rodin nachází dít oporu, ví, že se m že se svými problémy sv it a bude dost trp livosti
k naslouchání i ochoty k pomoci, nachází zde i citovou odezvu.
11. Rodi e berou problémy svých d tí, i když se jim zdají nepodstatné, vážn , protože pro d ti
jsou jejich problémy stejn závažné, jako pro dosp lé ty jejich.
12. Výchova v rodin

vytvá í atmosféru, v níž se d ti u í svobod

(myšlení, rozhodování,

jednání), ale i zodpov dnosti.
13. Spolu s tím se postupn d ti u í samostatnosti, rodi e ned lají za n

innosti, které jsou d ti

schopny vykonat samy.
14. Rodina je primárním prost edím pro získávání sociální zkušenosti v komunikaci s druhými,
kde se d ti u í respektovat druhé, tolerovat je, chápat jiné názory, obhajovat názory své,
pomáhat pot ebným, nést spoluzodpov dnost, kooperovat, ídit i pod ídit se.
15. Správná výchova v rodin neodstra uje z cesty dít te p ekážky, pokud je v jeho silách, ale u í
jej, jak se s nimi vypo ádat, jak p ekonat i sebe sama (v le, houževnatost).
16. Rodina je také primárním prost edím, které p sobí na utvá ení obrazu sv ta ve v domí dít te,
systému hodnot a preferencí, životní orientace.
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V klimatu rodiny, která by m la základní atributy blízké t m výše nazna eným, jsou všechny
p edpoklady, aby zde vyr stala normální osobnost s adekvátní sebereflexí pot ebnou pro další vývoj
lov ka sm rem k autenticit , integrovanosti a p itom i citu pro ostatní lidi i jejich spole enství.
Pro rozvoj sebehodnocení je významné i to, aby dít v d lo, co se od n j vlastn o ekává. Je
t eba, aby byla stanovena jasná pravidla, která se musí respektovat. Vztah k výkonu, jako jedné
z významných složek vlastní identity, se m že pod vlivem zkušeností z prvních let docházky stát
extrémní. Rodi e mohou významným zp sobem ovlivnit uspokojování pot eby seberealizace
prost ednictvím svých požadavk na dít , výb rem aktivit, které považují za d ležité, a hlavn svým
hodnocením. Jestliže ur í dít ti p íliš vysoký cíl, eventuáln nejsou-li stále s n ím spokojeni, dít
bude mít pocit nedosta ivosti a neúsp šnosti.
Školní úsp šnost je v tšinou rodin chápána jako potvrzení jejich vlastní hodnoty, stejn tak
jako ji potvrzuje úsp šnost dosp lých len v jejich profesní roli. Ve vzájemných vztazích i hodnocení
jednotlivých len funguje dost asto jakýsi rodinný mýtus: rodina ví, kdo je jaký, k emu se hodí
a naopak, p ípadn jak to s ním nejspíš dopadne v budoucnosti atd. Takové hodnocení zdaleka nemusí
odpovídat skute nosti. Každá rodina se preferen n zam uje na ur ité vlastnosti a projevy svých
len a jiné nebere v úvahu. Pro leny rodiny má tento názor hodnotu reálného o ekávání, které je
m že dost zna n determinovat.
V p íliš autoritativní rodin se dít rozvíjí jako pasivní, submisívní jedinec, v období puberty
bývá manipulován vydíráním, d razem na sebeob tování, nemoc i slabost rodi . Fixace infantilního,
závislého vztahu s rodinou bývá smutným výsledkem.
Jak mohou rodi e pozitivn formovat sebev domí dít te?
Vyhýbat se negativnímu srovnávání mezi sourozenci, p áteli i p íbuznými
Ned lat si legraci z t lesných nedostatk , vzhledu nebo etnického p vodu (také nedopustit,
aby se d ti navzájem dobíraly práv z t chto d vod
Neoso ovat dít z neschopnosti, když n co zapomene
Nezam ovat pomalost s neschopností
Vyhýbat se automatickým trest m za to, že dít chodí nerado do školy nebo že se bojí u itele
Dávat pozor na problémy s e í, psaním nebo tením. Mohou být zp sobeny specifickými
poruchami u ení, jejich v asné odhalení m že napomoci rychlejšímu vy ešení
Netrestat dít odmítáním lásky a náklonnosti
Nenechávat d ti na dlouhou dobu samotné – sebev domí dít te podporují zdravé vztahy
s vrstevníky
Neopakovat negativní komentá e, „onálepkování“ dít te (nap . jsi uf ukanec)
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Ned sit d ti strašidly, aby se utišilo a rychle usnulo. Tyto výhr žky zp sobují u dít te pocity
strachu a nejistoty, které snižují jeho sebev domí.
Neupírat dít ti p íjemné zážitky i dárky.
(podle J. Melgosy a R. Posse 2003)
P. Berneyová a L. Savary (1998, s. 49) mají pro rodi e další doporu ení, která se týkají zejmé na hodnocení d tí. Doporu ují jim, aby konstatovali pozitivní v cí bez hodnocení. Je t eba vyhnout se
hodnocení dít te, jeho chování nebo toho, co d lá, i když by to pro n vyzn lo p ízniv . Typická slova
pro hodnocení jsou ‚správný‘, ‚chybný‘, ‚dobrý‘, ‚špatný‘, ‚lepší‘ a ‚horší‘. Hodnocení znamená posuzování a jakýkoli soud je vn vztahu. Není to už spolupráce rovnocenných partner . Tím, že se
chování dít te popíše a stvrdí, je poskytnuta informace bez posuzování a to je pozitivní p ístup.
V kontextu naší eské spole nosti je zatím rodi jako autorita s právem soudit a posuzovat n ím zcela p irozeným, ur it není vnímán jako rovnocenný partner dít te (pozn. DS).
Varianty nesprávné výchovy
Velice zajímavá jsou zjišt ní petrohradských d tských psychoterapeut

V. Garbuzova,

A. Zacharova a D. Isajeva (in Pelikán, 1995, s. 182 - 183), kte í se pokusili celou škálu nejr zn jších
variant nesprávné rodinné výchovy shrnout do t í základních typ :
a) výchova typu „nep ijetí“
Výchova typu nep ijetí se vyskytuje v ad r zných variant. Jednou z nich je neakceptace
pohlaví dít te (místo o ekávaného chlapce se nap . narodila dívka a naopak). Jindy dít p ichází na
sv t jako neplánovaný produkt partnerských vztah . Jaké jsou d sledky oné necht nosti? Citovaní
auto i shledávají, že podobný stav m že ovlivnit nejen postoje rodi

k dít ti, ale i jejich výchovu.

Nez ídka to bývá nezájem o dít , ale n kdy i tvrdá, tyranská výchova, která se neohlíží na pot eby
dít te a jeho individualitu. N kdy m že vztah n kterého z rodi

mít charakter p ezírání, nedocen ní

schopností dít te, nebo dokonce m že nabýt i forem ironizování zvlášt u d tí, které trpí n jakou skute nou fyzickou nebo duševní vadou.
To má u d tí za následek velmi asto vývoj komplex mén cennosti, bázlivosti, u n kterých
jedinc i hypochondrie. Jak p esp ílišná náro nost s omezením možností vlastního vývoje, vnucování
pouze jedné možnosti jednání, nebo chování, tak i stav, kdy rodi e ignorují potíže dít te a ponechávají
jeho vývoj živelnosti, vedou k formování osobnosti s rychle unavitelnou nervovou soustavou, s labilním postojem k životním t žkostem.
b) výchova hypersocializující (protektivní)
Vyskytuje se asto v rodinách s jedním dít tem, asto fyzicky slabým, nebo v rodinách, kde se
dít narodí již starším rodi m v dob , kdy tém

již rezignovali na potomka a proto se po napln ní

svého mnoholetého p ání na n j upnou. Typická je úzkostlivost, obava o dít , p ehnaná pé e o n j, ale
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sou asn i snaha poskytnout mu všechny možnosti, aby vynikl, uplatnil se. V t chto p ípadech je tendence projekce rodi ovských aspirací ( asto i vlastních nenapln ných sn ) do dít te. Proto rodi e sle dují velice úzkostliv zdraví svého jediného i jeho úsp chy, postavení mezi vrstevníky, studijní
výsledky, ale t eba i sportovní výkony. Ona projekce vlastních aspirací do dít te se asto projevuje
nejen jeho p ílišným ochra ováním, odstra ováním všech p ekážek a obtíží, usnad ováním života, ale
z druhé strany i snahou poskytnout dít ti co nejmnohostrann jší vzd lání (jazyky, hudba, balet, sport
apod.).
P ílišné p etížení t chto d tí, a to jak duševní a fyzické, tak i informa ní, vede asto k neúsp ch m protože d ti nesta í vše zvládat na úrovni o ekávané rodi i a vzniká pocit, že rodi e zklamaly,
že nerealizovaly nad je do nich vkládané a to vede nez ídka op t ke komplex m mén cennosti.
c) výchova egocentrická
Je n kterými rysy blízká hypersocializujícímu typu výchovy, ale motivace zde bývá u rodi
oby ejn jiná. N kdy se m že ovšem blížit a pak dochází k prolínání obou typ výchovy. V egocentrické výchov se stává d tský jedinec centrem pozornosti celé rodiny.
N kte í z egocentrických jedinc se vyvíjejí z t ch, kte í sv j „pocit všemohoucnosti“ p enášejí i do dalších stadií svého života. Rodi e se ob tují pro takové dít a postupn se stávají jeho otroky.
Malý tyran m že d lat co chce a ví velice dob e, na co jsou rodi e citliví – na plá , slzy nebo naopak
k ik apod. Dít je vedeno tak, aby se vyhnulo všem konflikt m, nemusí se p izp sobovat ostatním,
naopak p edpokládá, že ostatní se p izp sobí jemu. Vzniká spot ební vztah k ostatním. Jsou pro n
zajímaví p edevším jako realizáto i p ání a zájm dít te.
I zde se m že vyskytnout jako d sledek nau ená bezmocnost p i p echodu do prost edí, kde
daný jedinec p estává být st edem pozornosti. Pak m že dojít zejména p i setkání s obtížemi op t
k pocit m mén cennosti a bázlivosti, která se v t chto p ípadech ast ji projevuje v agresivit .
P i egocentrické výchov je v tšinou dít vedeno k takovému typu autoatribuce p í in výkonu,
kdy úsp ch p i ítá sob a viníka neúsp chu hledá mimo sebe. asto tak najde objekt „viny“ mezi lid mi kolem sebe a v i nim pak projevuje agresivitu. U takto vychovávaných d tí byl shledán sklon
k rychlé únav , neurotickou fixaci na vlastní d ležitost, labilitu p i obtížích, dlouhodobé a t žké proží vání neúsp chu, výbušnost a sklon ke konflikt m. Významným a astým atributem osobnosti takto
vychovávaných d tí je jejich disociabilita. Ta se projevuje ve snaze využívat, n kdy i zneužívat jiných
lidí, snaha vypadat dob e na ú et jiných a sám nic za to neposkytovat.
Není jist náhodou, že mezi egocentricky vychovávanými osobnostmi je významn vyšší procento hysteroidn akcentovaných jedinc . I v dosp losti se snaží být ve st edu pozornosti, typická je
pro n samolibost, ale i netrp livost, kterou projevují, jestliže se jim nepoda í okamžit dosáhnout
spln ní svých pot eb. (Pelikán 1995)
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P. Lauster (1993) upozor uje, že p ibližn devadesát procent rodi , u itel , vedoucích a dalších p íslušných osob praktikuje ve výchov a ve svém chování autoritá ský styl. Uvádí p íklad podlamování rozvoje a sebejistoty v b žné výchovné situaci, s jakou jsou konfrontováni rodi e všech
generací. Dít nakreslí obrázek a b ží ho ukázat matce. Matka obvykle obrázek zhodnotí slovy:
„A kde jsou kytky? M la bys ješt p imalovat n jaké kytky“ nebo „Maluj dál a neruš m .“ D sledkem
je, že dít se necítí být potvrzeno.
Psychoanalyti ka Alice Millerová (1995, s. 12) upozor uje na úskalí výchovy u rodi , kte í
byli sami v d tství neuspokojeni. Ve své rodi ovské roli jsou odkázáni na ur itou, pro n nutnou odezvu u dít te, sami v podstat d ti, hledající n jakého „použitelného„ lov ka. „Dít nem že utéci, tak
jako kdysi vlastní matka. Dít lze vychovávat, aby se stalo takovým, jakým ho chceme mít.“ (Millerová, A., 1995, s. 11). U dít te si m žeme zjednat úctu, m žeme mu p ipisovat své vlastní pocity,
m žeme se shlížet v jeho lásce a obdivu, m žeme se vedle n j cítit silní, m žeme ho sv it cizímu
lov ku, pokud nás p íliš zat žuje, a kone n se m žeme cítit v centru pozornosti, nebo d tské o i
sledují matku na každém kroku. Pokud žena musela u své matky tyto pot eby potla it a vyt snit, pak
m že být jakkoli vzd laná, a p esto budou tyto pot eby ve vztahu k vlastnímu dít ti vystupovat z hlubin nev domí a domáhat se uspokojení. Dít to z eteln cítí a velice brzy rezignuje na možnost vyjad ovat vlastní pot eby.
P izp sobení se rodi ovským pot ebám vede asto k utvo ení tzv. falešného Já, které se u dít te vyvíjí v d sledku p izp sobení se rodi ovským pot ebám. Jde o jakousi „nepravou osobnost“. Ta se
projevuje postojem, v n mž dít ukazuje pouze to, co se po n m žádá, až se s ukazovaným ztotožní.
Z nesnadnosti prožít si a rozvinout pravé pocity vyplývá trvalost tohoto pouta, které dít ti neumož uje
odpoutat se. Rodi e totiž našli ve falešném Já dít te hledané potvrzení, náhradu za jistoty, které jim
samým chybí. Dít , které si nemohlo vybudovat žádnou vlastní jistotu, se stává na rodi ích nejprve
nev dom a potom v dom závislé. Nem že se spolehnout na vlastní pocity, nemá s nimi žádnou zkušenost, nezná své skute né pot eby, je samo sob v nejvyšší mí e odcizeno. Za této situace se nedokáže
od rodi

emancipovat a je pak i v dosp lém v ku trvale odkázáno na potvrzování ze strany osob

p edstavujících „rodi e“ – tedy partnera, skupin a p edevším vlastních d tí.
Velice nebezpe né jsou ironické poznámky rodi

, které dít ponižují, poko ují. Pokud má

dít to št stí, že vyr stá u zrcadlící matky, která je dostupná, tj. k dispozici pro vývoj dít te, pak ve
vyr stajícím dít ti postupn vzniká zdravý pocit jeho Já. V optimálním p ípad poskytuje toto p átelsky afektivní klima a porozum ní pro pot eby dít te práv matka. Ale i nep íliš v elé matky, upozor u je A. Millerová (1995, s. 25), mohou zdravý vývoj umožnit už jen tím, že mu nebrání. V takovém
p ípad m že totiž dít získat to, co jeho matce chybí, u jiných osob – zdravý pocit Já. „Zdravým
pocitem Já rozumím nezpochybnitelnou jistotu, že zakoušené pocity a p ání pat í k vlastnímu Já.
O této jistot se nep emýšlí, prost je tu, jako tep, jehož si nevšímáme, dokud je v po ádku.“
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Podle A. Millerové mívají se sebev domím problémy i d ti talentované, s velkými možnostmi,
které byly za své nadání a výkony asto chváleny. Podle b žného mín ní by tyto d ti m ly mít stabilní
a silné sebev domí. Opak je však pravdou. „Všechno, eho se dotknou, d lají dob e i p ímo skv le,
jsou obdivovány nebo se jim závidí, sklízejí úsp ch všude, kde si zamanou, ale nic nepomáhá. V pozadí íhá deprese, pocit prázdnoty, sebeodcizení, nesmyslnosti existence – vždy, jakmile p estane p sobit
droga grandiozity, jakmile nemají vrch, jakmile ztratí jistotu, hv zdy‘ nebo jakmile je prost najednou
p epadne pocit, že ve srovnání s n jakým ideálním vzorem zklamaly. Tehdy se jich p íležitostn
zmoc uje úzkost nebo silné pocity viny a hanby,“ domnívá se A. Millerová (1995)
P í iny spo ívají v nedostate né úct k sob samému, sklonu k sebekontrole, manipulaci a tlaku na výkonnost, pohrdání a ironii ze strany rodi . Teprve nereflektovaný, samoz ejmý p ístup
k vlastním pocit m a p áním poskytuje lov ku jistotu a sebeúctu. Smí prožívat své pocity, smí být
smutný, zoufalý nebo pot ebovat pomoc bez obav, že tím n koho znejistí. Smí se bát, je-li ohrožen,
smí se zlobit, nem že-li uspokojit svá p ání. Nejenže neví, co nechce, ví také, co chce, a smí to vyjádit nezávisle na tom, bude-li za to milován nebo nenávid n. (Millerová 1995)
„Moud í rodi e drží kormidlo a pe ují o samostatnost svých d tí, což je rovnováha, které lze obtížn
dosáhnout. Jak postavit mantinely a zvolit d sledky pro nekáze ?“, ptá se West (2002, s. 101).
V odpov di na svoji otázku vymezuje dva typy nemoudrých rodi :
1. Rodi - utiskovatel nedovoluje dít ti íci „Ne!“, nemá trp livost vyslechnout:„Ud lám to
sám“. Pokud je dít p emoženo, p estane hledat své já. Bude o sob pochybovat. Jeho život
bude jen odrazem života svého pána (otce, matky). V tšina takových d tí si sebou do dosp losti p ináší stín utiskovatele.
2. Protikladem utiskovatele je rodi - kapitán, který se vzdává kormidla. Sám je málo samostatný není ochoten nebo schopen rozlišovat mezi oprávn nými a neoprávn nými požadavky
dít te a každému d tskému ultimátu se podvolí. Dít postupn zvyšuje svoji moc, až zvít zí
nad rodinnou lodí. Dít - kapitán potom dostane všechno, po em zatouží. (West 2002)
P ed neúm rnou tendencí rodi

plnit si neuskute n né sny prost ednictvím svých d tí varuje

R. Campbell (1987). Dít m že být sm rováno do situací, na které není ani zralé ani nemá dostatek
zkušeností nebo nadání. Nebezpe í nastává zvlášt tehdy, pokud se postupn rodi ovská nepodmín ná
láska zm ní v lásku podmíne nou. Tato prom na p sobí negativn na utvá ení sebeobrazu a sebeúcty
dít te.
J. Dobson (1994-b) poukazuje na to, že ni it sebed v ru d tí v rodin mohou i další faktory.
Záporný vliv na sebev domí svých mladších, slabších sourozenc mohou mít i starší sourozenci. Malé
dít se nedovede prosadit rychlostí ani silou. Jestliže jsou jeho slova stále ter em posm chu, snadno
m že dojít k záv ru, že je hloupé.
69

Také rozpaky z vlastní rodiny mohou snižovat sebev domí dít te. V rodin m že být n co,
kv li emu poci uje dít p ed druhými rozpaky, nap . závislost na alkoholu, sourozenec s t lesným
nebo mentálním postižením. To m že vyvolat v dít ti pocit mén cennosti.
Pocit mén cennosti mohou také zp sobit finan ní t žkosti, které dít ti neumož ují, aby se
oblékalo a žilo stejným životním stylem jako jeho vrstevníci. P í inou, pro se tak cítí, není chudoba
sama, ale srovnání s ostatními. J. Dobson uvádí p íklad: „V materialistických o ích naší spole nosti je
nap íklad uhrovitý mladík na jízdním kole považován za jaksi mén cenného než uhrovitý mladík
v osobním automobilu ...“ (Dobson 1994-b, s. 23)
P sobení odm n je mén problematické než p sobení trest , ale ani odm ny nemusejí mít
ú inek jednoduchý a jednozna ný. Odm ny emo ní (pochvala, kladné hodnocení, sympatie) mají
asto v tší efekt než materiální odm ny. Uspokojují totiž pot eby uznání, porozum ní a výkonu, což je
pro sebev domí dít te zásadní. Bylo zjišt no, že odm na, v etn pochvaly, p sobí siln ji, když se jí
používá jen ob as, ne po každém díl ím správném výkonu. P íliš asté odm ny totiž postupem asu
žák m zevšední a neplní tak svou zpev ující a, motivující funkci. (Vágnerová, 2001)
Totéž potvrzují ameri tí auto i. V americké spole nosti jsou n které d ti natolik zam ené na
sv j výkon, že nesnesou ani pozitivní reakci, aniž by z toho byli nervózní, poukazují Berneyová, Savary (1998). Takové d ti jsou nervózní z toho, aby svým výkonem n koho uspokojily, a protože toto
uspokojení t sn souvisí s jejich sebed v rou, souvisí s tím i ona nervozita. Z toho vyplývá, že když
osoba, kterou cht jí uspokojit, neustále hodnotí jejich výkon, by pozitivn , jsou tak napjaté, že d lají
práv ty chyby, jichž se obávají.
Z hlediska sebed v ry je tedy lepší nehodnotit výkon d tí, ale popisovat jej. „ íkám jim, co
vidím a jak to na m p sobí, a tím jim dávám šanci, aby mi samy ekly, co vidí a cítí samy. Tak se
vyvíjí smysl pro rovnoprávnost.“ (Berneyová, Savary 1998)
Tento p ístup „nehodnocení“ není nijak nový. Blaise Pascal ve svých Myšlenkách, na kterých
pracoval od roku 1658, íká v kapitole O lidské pýše podléhání zvyku toto: „První stupe : být odsuzován za špatný skutek a chválen za dobrý. Druhý stupe : nebýt ani chválen, ani odsuzován.“ (Pascal,
1973) Souhlasíme s ním. Dít zpo átku pot ebuje v d t co je dobré a co špatné v jeho chování (samoz ejm bez odsuzování samotného dít te). Tato znalost hranic dít ti poskytne základní orientaci a pocit
jistoty. Potom následuje fáze druhá – nechválit, neodsuzovat, ale hovo it s dít tem, ptát se na
podrobnosti. To je z hlediska ocen ní mnohem z ejm jší, než slova „Dob e“ nebo „To je p kný
obrázek“.
Dosp lá osoba, jež dít ovliv uje a p edstavuje pro n morální autoritu, má nad d tským
sebev domím velikou moc. D ti nejsou imunní v i vlivu kultury, která je obklopuje, a tak je musí
dosp lí opatrn a moud e formovat p i vytvá ení pozitivní a realistické sebed v ry, jež není nad sazená, ani sobecká. Výchovné extrémy vývoj d tského sebev domí ohrožují. Naprostá uvoln nost
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(bezstarostnost, nep im ená liberálnost, nedostate ná výchova ke kázni atd.) a na druhé stran zbyte ná p ísnost a ochrana dít te jsou krajnosti, které mají na vývoj d tské sebed v ry negativní vliv.
D ti jsou velice citlivé i k nejnepatrn ji projeveným postoj m svých rodi . Proto je t eba, aby
rodi e dávali pozor na to, co v p ítomnosti svých d tí íkají. asto nedávají dít ti najevo dostatek úcty,
p esto, že ho mají rádi, nap . když dít ti n kdo položí otázku, sko í mu rodi do e i a odpoví za n j,
nebo vysv tlí, co se dít pokoušelo íci. Tyto projevy dít ti signalizují, že rodi e neo ekávají, že by se
samo o sob chovalo podle jejich p edstav a že tak musí být pod dohledem, aby celé rodin neud lalo
ostudu. (Dobson 1994-b)
J. Dobson (1995) dále doporu uje rodi m p istupovat zejména k dospívajícímu dít ti s opravdovou úctou a d stojností, to znamená p ijímat ho jako lov ka, a dokonce s ním mluvit, jako by mu
bylo o rok nebo o dva víc. Nep ípustné je, aby si dospívající p ipadali jako malé d ti nebo jako hlupáci. Tento pocit v nich probouzí hn v a nep átelství. Velké ásti neshod mezi generacemi by bylo
možné se vyhnout, kdyby byl vztah mezi nimi prosycen vzájemnou úctou.
Pot eba citové jistoty a bezpe í, pot eba být n kým akceptován je velmi významná. Ve
školním v ku ji stále sice plní rodi e, ale v mnoha p ípadech ne tak, jak by dít požadovalo. Za t chto
okolností m že zví e kompenzovat nedostatky mezilidských vztah , etnosti jejich kontaktu i kvality.
Domácí zví e m že sloužit jako zdroj citové jistoty, protože svého d tského majitele vždycky bezvýhradn akceptuje, má na n ho vždycky as a ješt mu dává najevo, že ho to t ší.
Posouzení d tských vztah k ps m provedl R. Bergler (in Vágnerová, 2000) v N mecku. D ti
ve v ku 10 - 14 let hodnotily, co pro n znamená jejich pes. Z výsledk vyplynulo, že vlastnosti, které
d ti v této souvislosti uvád ly, zárove postrádaly u svých rodi . Pes jim poskytoval citové zázemí
a podporu, kterou m li poskytnout rodi e (resp. je alespo dopl oval).
Pes byl uvád n jako jediná bytost, které je možné se sv it bez rizika, že by dít mohlo být
potrestáno nebo zesm šn no. Sedmdesát ty i procenta d tí d tí v ilo, že jim jejich pes rozumí. Tuto
oporu pot ebovaly hlavn v situacích, kdy m ly s rodi i konflikty nebo když byly smutné a m ly n jaké starosti. Taková podpora sta í k povzbuzení d tské sebejistoty, protože dít si sv j problém stejn
nakonec musí vy ešit samo, v tom mu pes nepom že. Jeho p ínos je jinde, v emocionální oblasti. Je
jisté, že d ti si do zví ete projektují to, co pot ebují. Pes sice dovede rozlišit náladu lov ka, ale dále
nediferencuje a neumí ani ešit jeho potíže. Avšak dokáže podpo it sebed v ru pot ebnou k jejich zvládání, a to mnohdy nedovedou ani nejbližší lidé. V ur ité jistot a pozitivní jednozna nosti vztahu je
velký p ínos.
Co rodi

m brání v budování sebev domí jejich d tí? Rodi e jsou produkty spole nosti, jejíž

hodnoty (krásu, inteligenci) v kontextu sebev domí J. Dobson odsuzuje. Rodi e by m li p ijmout skute nost, že nep ítelem zdravého sebev domí u d tí jsou oni sami. Rodi e se asto kv li svým vlastním
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pocit m mén cennosti t žko smi ují s pro n nep íjemnými nedostatky svých d tí (dít není okouzlující, není to chlapec, je p íliš hlu né, p íliš zak iknuté, je necht né…). I když necht jí své syny a dcery
odmítat, jejich nedokonalé dít je pro n symbolem jejich vlastních nedostatk a proher, takže jen
opravdu zralý rodi dokáže nejen takové dít milovat, ale i uznávat jeho nezm rnou hodnotu, kterou
jako lov k má. (Dobson 1994-b)
Velmi asto m že dít , které zápasí o pocit, že n co dokáže, zachránit jediný lov k. Obvykle
je to rodi , který dít povzbuzuje a vytvá í tak v rodin prostor, který dít povzbuzuje. Mohou to však
být také lenové širší rodiny nebo speciální pedagogové, pracovníci poraden, trené i a vedoucí kroužk , kte í v nují dít ti sv j zájem, d v ru i pé i pot ebnou k p ekonání pocitu mén cennosti. Sebev domí dít te m že být uzdraveno uznáním a pé í druhých. asto si dosp lí, kte í se sami v d tství potýkali s nízkým sebev domím, vzpomenou: „On jako jediný mi v il a jeho d v ra a povzbuzení zm nily m j život.“ Jeden dosp lý tak m že zt les ovat hranici mezi úsp chem a neúsp chem v život dít te. (West, 2012)
Vliv rodiny je pro vývoj sebev domí dít te významný. Rodina a domov rozhodujícím zp sobem p edur uje, zda se dít cítí š astné, bezpe né a vyrovnané. Rozhoduje o tom, jak dít vychází
s dosp lými, kamarády i samo se sebou. Rodina ale není jediným faktorem, který na vývoj zdravého
sebev domí p sobí. Rodinný život je výrazn poznamenán již zápisem do školy. Na za átku školní
docházky si rodina sice ješt udržuje své úst ední postavení, pozd ji však vliv školního prost edí za íná p evládat.
2.5.2 kola
Škola je první významnou institucí, do níž se dít dostává. Tato instituce se mu zcela zákonit
jeví jako velmi mocná, mocn jší než rodi e, protože i oni musí rozhodnutí školy respektovat. Nástup
do školy ovlivní další rozvoj d tské osobnosti. Škola ovliv uje d tské sebehodnocení, mnohdy velice
zásadním zp sobem. Selhání ve škole m že být rozhodující pro další sm ování jedince. (Vágnerová,
2000)
Nástup do školy je d ležitým sociálním mezníkem. Dít v této souvislosti získává novou roli,
stává se školákem. Role školáka není výb rová, dít ji v ur itém v ku získává automaticky. Je limitována jen dosažením v ku a odpovídající vývojové úrovn . Proto je obecn chápána také jako
potvrzení normality dít te, které m že být p ijaté do školy jen pokud o ekávané úrovni alespo p i bližn odpovídá. Pro dít má role školáka takový význam, jaký jí p i ítají jeho rodi e.
Role žáka p ináší dít ti vyšší sociální prestiž, avšak tím jakoby se jednozna ná aktuální
výhodnost nové role vy erpala. Role žáka p ináší také r zné zát žové situace. Dít ve škole nemá
takový pocit jistoty a bezpe í, jaký má doma, kde má výlu né postavení. V rodin je st edem
pozornosti, rodi e ho akceptují vždy a za všech okolností.
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Nástup do školy je spojen s nutností osamostatn ní, p ijetí zodpov dnosti za vlastní jednání
a jeho následky. Ve škole se dít musí vzdát egocentrismu, tj. pot eby d razu na vlastní osobnost a tendence p i ítat si zásadní význam. Musí p ijmout skute nost, že je jen jedním z mnoha d tí. (Vágnerová
2000)
Ve škole má zna ný význam pro žáka pozitivní start, výsledky práce a klasifikace, vztah žáka
a u itele, zkušenost s vlastním úsp chem a neúsp chem, zkušenost s výkonem spolužák a v neposlední ad zkušenost s hodnocením osobn významnou autoritou.
J. Pelikán (1995) soudí, že bylo dosud v nováno málo pozornosti vlivu školy a zejména
školního prost edí na sebereflexi a zejména pak na sebepojetí žáka. Osobnost každého lov ka je
nesporn ovlivn na vn jšími faktory, p sobícími na jeho psychiku. Rozhodující pro ú innost t chto
vn jších vliv je jednak subjektivní zpracování zevn p icházejících podn t , jednak míra jejich
akceptace. Toto obecné zjišt ní platí samoz ejm i pro školu a školní prost edí. Psycholožka Božoviová již p ed léty konstatovala, že vztah dít te k n jaké innosti instituce nebo osoby je ovlivn n tím,
„do jaké míry daná innost (instituce nebo osoba) umož uje dít ti realizovat p edstavu o sob samém,
o svých lidských možnostech“ (in Pelikán 1995, s. 83). Longitudinální šet ení týmu doc. Pelikána
ukázala, že tento vztah platí i pro školu. Akceptuje-li žák školu, za azuje-li ji vysoko na své prefe ren ní stupnici institucí, je také otev en jší jejímu vlivu.
Hodnocení
Školní hodnocení je innost, která m že svými d sledky žákovi hodn pomoci i ublížit. Do
hry p i ní vstupuje celá ada intelektuálních i emocionálních schopností a zdárný pr b h i výsledek
vyžaduje od u itele i od žáka jejich plné nasazení. V eské republice má dlouhou tradici subjektivní
hodnocení. Je výrazem a symbolem profesní kompetence u itel , nebo práv oni mají ve svém povolání jedine né právo i povinnost zodpov dn posuzovat kvalitu žákova školního výkonu a jeho
chování. Standardizované hodnocení prost ednictvím test tvo í protiváhu subjektivnímu hodnocení.
Výpov dní hodnota test je však p edem omezená a jen áste n zastoupí dlouhodobou zkušenost
dobrého u itele.
Pr b h a výsledky školních inností se hodnotí: u iteli, rodi i, spolužáky, dít tem samým
v závislosti na tom, jak je hodnotí druzí. U itelé odm ují projevy své p ízn

i nep ízn podle toho,

jaké výkony dít v u ení podává, a známkovací systém je k tomu, aby ur oval pom r výkonnosti
jednoho žáka k výkonnosti ostatních. Rodi e a d ti samy v tšinou jen žárliv st eží, aby toto hodnocení i známkování bylo „spravedlivé“. Z. Mat j ek (1986, s. 274) se odvažuje vyslovit názor, že
„formální školská spravedlnost m že být vlastn n kdy velice nespravedlivá“. Sta í, abychom vzali
v úvahu, že základní podmínky pro uplatn ní nejsou u všech d tí stejné. Jestliže dít , které je mén
nadané, je stále srovnáváno jen s t mi nadan jšími a úsp šn jšími a jestliže následují posm šky, tresty,
vý itky a bolestínské ná ky celé rodiny, pocit mén cennosti se stane trvalou sou ástí postoje dít te ke
škole a k u ení v bec.
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Hodnocení žákových výkon m že mít vhodné i nevhodné formy a podle toho p sobí na sebehodnocení dít te. Hodnocení probíhá a ovliv uje dít po mnoha stránkách, zejména jeho sebepojetí
a sebehodnocení. Za p íznivých podmínek dochází dít k poznání toho, že dobrými výkony, úsilím,
snahou lze dosáhnout vnit ního uspokojení z osvojení dovednosti a z dobrého výkonu a také kladného
hodnocení významných druhých, tedy rodi

a u itel , prarodi

aj. To je moment d ležitý pro roz-

víjení v le a sebehodnocení osobnosti pro celý další život. Tím, že dít získává pochvalu a uznání,
stup ují se projevy kladného emo ního vztahu k n mu, zvyšuje se jeho sebehodnocení. V nep íznivých p ípadech dít nevynakládá úsilí, nesnaží se o dosažení dobrých výsledk v u ení, rezignuje.
Jeho pocit mén cennosti se p em uje v komplex mén cennosti. ( áp, Mareš 2001)
Pro žáky je hodnocení ve škole jednou z nejzávažn jších školních aktivit. Ve škole se lze
setkat s n kolika zp soby hodnocení. J. Slavík (1999, s. 38) d lí hodnocení na:
-

sumativní hodnocení, jehož smyslem je získat kone ný celkový p ehled o dosahovaných
výkonech nebo kvalitativn rozt ídit celý posuzovaný soubor. Jeho cílem není žáka pr b žn
vést, ale za adit. Typickým p íkladem sumativního hodnocení jsou p ijímací zkoušky. Pat í
sem také desetiminutovky, zkoušení a písemné práce, pokud mají za cíl za adit žák v výkon
nebo mu „dát známku“. Vyjád ením sumativního hodnocení mohou být jak známky na vysv d ení nebo v žákovské knížce, tak shrnující slovní charakteristiky.

-

formativní hodnocení, které poskytuje zp tnou vazbu ve chvíli, kdy se dá výkon žáka ješt
zlepšit. Pomáhá tedy u iteli nebo žákovi hledat lepší cesty k cíli, slouží k ízení vzd lávání
a výchovy žáka. Má dialogický charakter, zpravidla probíhá jako rozhovor nad pr b hem práce. K formativnímu hodnocení je azena jak korektivní pomoc, tak diagnostické testy, známkování a sebeoce ování žáka.

-

normativní hodnocení, u kterého je m ítkem sociální norma, stanovená vzhledem k ur ité
skupin žák . To znamená, že výkon jedince je pom ován s výkony ostatních, kte í plní
stejný úkol. Nezáleží na p ekonání la ky v ur ité výšce, ale na tom, zda závodník sko il výš
než v tšina ostatních. Tomuto zp sobu hodnocení se íká zkouška relativního výkonu.

-

kriteriální hodnocení, kdy je m ítkem spln ní úkolu, bez ohledu na to, zda úkol byl spln n
lépe nebo h e v porovnání s ostatními ešiteli. Jde o zkoušku absolutního výkonu – nezáleží
na výkonu ostatních, sta í p esko it la ku v ur ité výšce.

Hodnotit žáky lze podle sociální nebo individuální normy.
Hodnocení podle sociální normy znamená porovnávání žák mezi sebou v jediném asovém
pr ezu. P edstavuje pro žáky psychickou zát ž zejména v prost edí zam eném na výkon a úsp ch.
Je totiž poznamenáno sociálními vztahy – obavami opozice mezi ostatními, úzkostí ze ztráty prestiže
apod. U itelé ovšem i p i hodnocení sociální normou zpravidla berou v úvahu žákovy individuální
p edpoklady a snahy.
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Individuální normou nazýváme srovnávání výkon , stav nebo chování jednotlivce s jeho
vlastní normou. Obvykle nebývá ve škole systematicky používáno. U itel p i n m sleduje jediného
žáka a porovnává hodnoty jeho výkon v rozdílných asech. Udává se (Slavík 1999), že hodnocení
podle individuální normy je pro žáky psychicky šetrn jší než srovnávání mezi žáky navzájem, tj. podle
sociální normy.
Je záležitostí u itelovy pedagogické dovednosti, sociálního taktu a schopnosti vytvá et ve t íd
atmosféru spolupráce, zda se poda í p ekonávat uvedené potíže se sociální normou. Samoz ejm záleží
také na v ku žák , na jejich individuálním typu a momentálním psychické, stavu. ím starší jsou žáci,
tím víc by m li um t pohlížet sami na sebe realisticky, se st ízlivým odhadem svých p edností a nedostatk . Fatální chybou je vystavit dít p íliš brzy neúm rné psychické a sociální zát ži, která by mohla
drasticky podlomit jeho sebed v ru.
Školní hodnocení je vlivné. Vliv neboli ú innost školního hodnocení má bezesporu své dobré
d sledky – podn cuje žáky k práci, p sobí na aktivitu rodi

ve vztahu ke škole apod. Každý vliv však

mívá i své zápory – školní hodnocení asto žáky znepokojuje, zúzkost uje, snižuje jejich sebev domí.
O ú incích školního hodnocení na žáka rozhoduje soub h n kolika faktor . P edevším to jsou
dlouhodobé i p echodné vlastnosti psychické i somatické (temperament, citlivost vnímání a síla prožívání, celková odolnost, míra psychické stability, zdravotní stav a únava). Dalším p sobícím faktorem
je zp sob hodnocení jako takového – typ hodnocení (nap . formativní vs. sumativní), u itel v styl
hodnocení (p ísnost, d raznost, d slednost atd.), forma hodnocení (písemná, ústní, známky, slovní
hodnocení...). Posledním d ležitým faktorem je kontext hodnocení, tj. podmínky, za kterých hodnocení probíhá (sociální klima t ídy nebo školy, vztah žáka k u iteli, vztah rodi

k hodnocení atp.).

Psychická odolnost, která je východiskem pro realistický vztah lov ka ke sv tu, závisí p edevším na pocitu vlastní hodnoty. Ten se rozvíjí jako d sledek vn jšího sociálního hodnocení. Dít
poznává svou hodnotu nejlépe tehdy, je-li svým okolím hodnoceno s porozum ním pro své pot eby,
ale st ízliv a s laskavou náro ností.
V pozadí každé kritiky musí být jasné, že jejím d vodem není odpor k dít ti nebo snaha n jak
ho odbýt, ale naopak, láska k n mu a snaha o jeho rozvoj. To znamená, že kritika má být ú astná, sm ující ke spolupráci. Hodnocení pak není vnímáno jako ohrožení, ale jako pomoc. Na tomto základ
vn jšího hodnocení se dít postupn nau í p edpovídat výsledky svého jednání, rozpoznávat svá vlastní p ání a rozhodnutí a hledat ú inný zp sob, jak utvá et své chování.
Sebehodnocení
J. Slavík (1999) považuje sebeúctu za opak pocitu mén cennosti a nutný podklad sebed v ry
a psychické vyrovnanosti. O mí e sebeúcty rozhoduje p edevším to, jak se lov k sám hodnotí, jak je
spokojen sám se sebou v oblastech, které pokládá za d ležité. Selhávání, kterého si d ti nejen pod
vlivem u itelova hodnocení, ale n kdy ješt více pod vlivem hodnocení svých spolužák bývají velice
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dob e v domy, m že být provázeno poklesem sebeúcty. Žákova snížená sebeúcta siln snižuje žákovu
motivaci k u ení a zhoršuje jeho u ební výsledky.
Dobré východisko ke st ízlivému sebehodnocení žák lze zajistit p edevším tím, že u itel
zam í svou i jejich pozornost na pracovní postup, nikoli na žáka samého. Znamená to zam it se na
bezprost ední vymezení potíží, se kterými chce žákovi pomáhat. Tím dá najevo, že neodmítá spolupráci se žákem, ale naopak se k ní hlásí. Tento zdánliv malý posun v pojetí hodnocení je ve skute nosti velmi podstatný a p ekvapiv ú inný. Za takových podmínek je kritika p ijímána bez úzkosti
a s d v rou, jako pomoc v nesnázi a jako výraz p átelského zájmu. Žák ví, že je „v po ádku“, jenom
nepochopil tený text. Jeho sebev domí nebylo oslabeno.
Výstižn je možno obranné mechanismy a taktiky školákova sebepojetí postihnout analýzou
jeho vlastního výkladu p í in školního úsp chu a neúsp chu. V rámci t chto mechanism si zpravidla
nep ipustí, že by jeho nezdary ve škole mohly být zp sobeny nedostatkem jeho vlastních schopností i
píle, ale p í inu neúsp chu za ne spat ovat nap . ve špatné nálad u itele, je p esv d en, že u itel si na
n ho zasedl apod. U mladších žák je takovýto obranný mechanismus zcela p irozeným jevem. Zabrauje vzniku vnit ního konfliktu, s nímž by se žák ješt neum l vyrovnat. P sobí tak vlastn jako ur itý
psychohygienický faktor, zabra uje vzniku vážn jších psychických potíží. P etrvávání takovýchto
sebeklamných interpretací do pozd jšího školního v ku by však vedlo k pasivit žák .
Pozitivní sebehodnocení tedy zvyšuje žákovu sebeúctu a snižuje úzkost z vn jšího hodnocení.
Jakým zp sobem ho lze podpo it? J. Slavík (1999) navrhuje u itel m vytvá et sociální prost edí charakterizované t mito znaky:
1. Okolí má dít rádo „takové, jaké je“, p iznává mu „jeho místo“ a nepodmi uje svou lásku
výkonem. K tomuto p ístupu mají mezi školními p edm ty výjime n dobré p edpoklady
expresivní p edm ty, nebo nejsou zam eny na objektivní výkon a objektivní chyby a mohou
bez problém p ihlížet k individuálním p edpoklad m a jedine nosti vývoje žák . „Berte“ své
žáky se všemi p ednostmi i chybami, p estože vás ob as zlobí nebo jim školní práce nejde
podle vašich p edstav.
2. Dít se u í správn a st ízliv interpretovat názory druhých lidí na n . U te své žáky rozum t
vašemu hodnocení i hodnocení jejich spolužák , u te je interpretovat r zné hodnotící projevy,
bezd né i zám rné.
3. Žák hledá vhodnou míru mezi tím, jaký by cht l být, a svými skute nými schopnostmi, silami
a možnostmi.
D ležité je p ivád t žáky k realistickému odhadu jejich schopností. „Nechte si však rezervu,
ani váš odhad nemusí být realistický a zdánliv „mén schopný žák“ vás m že t eba i v nedaleké
budoucnosti velmi p ekvapit ne ekan dobrými výkony,“ upozor uje J. Slavík (1999, s. 144)
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Sebepojetí ve škole je ovlivn no jednak srovnáváním individuálních výsledk s výsledky
spolužák , jednak prožitky a emocionálními stavy, které takové porovnání vyvolává. Školní sebepojetí
je pon kud mimo hlavní proud zájmu u itel - nevypovídá nic p ímo o výsledcích žák , ani o jejich
schopnostech a dovednostech. Je spíše jejich niternou charakteristikou, která m že mít dopad na
motivaci ke školní práci a na celkový rozvoj osobnosti. (Mertin 2012)
Nemén d ležitá je zkušenost dít te s úsp chem – nakolik mu jeho okolí dovolí uv domit si
jej a prožívat.
Jak se projeví zkušenost s vlastním úsp chem a neúsp chem?
opakovaný neúsp ch snižuje sebed v ru
standardní školní klasifikace obsahuje riziko „onálepkování“ neúsp šných žák
Hodnocení je v tomto smyslu poci ováno nikoli jako výraz momentálního úsp chu i neúsp chu, ale jako osudový výrok o vlastních schopnostech.
Jak se projeví zkušenost s výkonem spolužák ?
porovnáním svých výsledk s výsledky spolužák dochází žák k relativní hodnot své
úsp šnosti
zažívá-li žák ve srovnání se spolužáky více neúsp chu než úsp chu, vede to ke snížení
jeho sebeúcty a sebev domí (Vágnerová 2001)
Žáci, kte í dosahují slabších výsledk , než by se od nich o ekávalo s ohledem na jejich
schopnosti, bývají ozna ování anglickým pojmem „uderachievers“, neboli podvýkonní. D vodem
mohou být u itelé, jejichž odlišné nároky a didaktické postupy žák m mén vyhovují nebo odlišná
míra školního sebepojetí žák . (Mertin 2012)
J. Pelikán upozor uje na zajímavou vysokou vazbu mezi prosp chem a tím, jak je jedinec
hodnocen svými spolužáky. Protože byla zjišt na významná vazba i mezi prosp chem, a tím, zda je
považován žák za vlivného ve t íd (sociometrická šet ení), lze konstatovat, že i když žáci navenek
asto okázale dávají najevo nezájem o prosp ch, p ípadn i opovržení v i tzv. „šprt m“ s výborným
prosp chem, ve skute nosti prosp ch, jako základní kritérium úsp šnosti žáka proniká i do jejich asto
podv domého hodnocení spolužák . (Pelikán 1995)
Zamyslíme se také nad motiva ním významem školního prosp chu. Podle M. Vágnerové
(1997) není jednozna ný. Aspirace (úrove náro nosti cíl , kterou si jedinec vyty uje) dít te jsou
ovliv ovány jak aktuálním výkonem, tak dlouhodobou zkušeností. Jestliže bude dít neúsp šné
aktuáln , ale jeho dlouhodobá zkušenost bude spíše pozitivní, nebude strach z dalšího selhání tak
silný, aby motivaci dít te významn ji snížil. Avšak opakovaná zkušenost s neúsp chem je kontroverzní k pot eb pozitivního sebehodnocení a strádání, které z toho vyplývá, bude stimulovat obranné
mechanismy. Obrana vlastní identity m že mít r zný charakter a m že být r zným zp sobem
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zam ena. Významné je zpracování otázky zavin ní neúsp chu. Dít pot ebuje mít pozitivní obraz
sebe sama a jestliže jej nedosahuje standardním zp sobem, snaží se ho dosahovat jinak. U n kterých
žák dochází k racionalizaci eventuáln k naprostému vyt sn ní takové negativní zkušenosti, kdy dít
p i sebehodnocení nebere realitu v bec v úvahu. Z. Helus (1979, s.78) uvádí, že výše aspirace je ovlivována situací, ve které innost orientovaná na dosažení výkonu probíhá, p edchozí zkušeností s touto
inností a schopností žáka reáln hodnotit stávající vlastní možnosti.
Spenderová, D. (1984, in Valdrová, 1997) upozor uje na n kdy p ehlíženou skute nost, že
sebev domí dívek m že být ve školním prost edí zra ováno sexistickými u ebnicemi. V d ní je ve
škole podle ní prezentováno jako „mužská záležitost“, hodnota ženského p ínosu je nepatrná.
U itel
„U itel je rozvinutou osobností; svými osobnostními kvalitami svými postoji, jednáním,
a v bec tím, kým je, se pro své žáky stává ú inným podn tem, výzvou, aby se jako osobnost vyvíjeli“,
charakterizuje u itele Z. Helus (2012, s. 9). U itel by m l zp ítom ovat p ed žáky velké osobnosti
a velké p íb hy, které dokazují vznešenost a d stojnost lov ka a zavazují a strhují k následování nebo
alespo k napodobování. Pedagog by podle n j m l vynikat tzv. pedagogickými ctnostmi, které dávají
žákovi zažít osobní p ístup u itele a vyjád eným zájmem o jeho osobu a rozvoj zvyšují jeho v domí
vlastní hodnoty:
pedagogickou láskou, která se projevuje tak, že žák cítí, že na n m u iteli záleží. U itel je p i praven hledat spolu s žákem východiska, otevírat mu životní perspektivy.
pedagogickou moudrostí, se kterou u itel, op ený o v decké poznání, usiluje o porozum ní
dít ti tvá í v tvá , osobn
pedagogickou odvahou, která vyžaduje postavit se v ur itých p ípadech na odpor - nap íklad
na odpor nechuti k alternativnímu ešení problém nebo necitlivým p edpis m
pedagogickou d v ryhodností, kdy u itel jedná p esv d iv základ adekvátní sebereflexe,
uv domuje si, jakým chováním m že žáka zklamat nebo u n j vyvolat úzkost.
Ve škole se však lze setkat se situacemi, kdy žákovo sebepojetí u itel snižuje. D ležité je, aby
se u itel nesnažil odhalovat nitro dít te p ed t ídou z d vodu nebezpe í posm chu. U itel by nem l
p ikládat velký význam všemu, co se dozví. Dít se totiž n kdy p íliš vžije do role a íká v ci, o kterých si myslí, že je u itel chce slyšet.
G. Petty (1996, s. 71) zd raz uje, že všichni žáci musí cítit, že jsou pozitivn hodnoceni a že
jejich studijní úsilí nez stává nepovšimnuto a je posuzováno nezaujat . Nesta í jim, když jsou jen
tolerováni. Musí cítit, že oni i skupiny, do nichž pat í (na základ rasy, pohlaví, sociálního za azení,
vyznání i prosp chu) jsou cele a rovnocenn p ijímáni a hodnoceni u itelem i institucí, v níž studují.
P eloženo do jazyka žák : u itel by m l být férový, nem l by nikomu nadržovat ani si na nikoho
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zasednout. „Málokterý u itel chce dávat nestejné p íležitosti, p esto to v tšina z nich d lá“, konstatuje Petty. Mnoho u itel se domnívá, že pokud zadají celé t íd stejný úkol a pomohou každému, kdo
o to požádá, zaru í pro všechny stejné p íležitosti. To ovšem není pravda. Nesm lí žáci pot ebují více
pomoci, než o kolik si íkají, pr razní jí pot ebují mén .
Zát ží m že být (p i nástupu do školy) i požadavek pod ízení se autorit u itele, který je na
po átku školní docházky cizím lov kem a nemá pro dít takový osobní význam jako rodi e. Ve
vztahu ke svým žák m je u itel více neutrální a jeho chování mén diferencované. Neakceptuje žáka
automaticky, bez ohledu na jeho skute né chování, ale vždy ve vztahu k pln ní n jakých požadavk
a norem, které jsou pro dít z v tší ásti nové. Malý školák nem že p ijmout u itele zcela neutráln ,
jeho vztah musí mít i citovou dimenzi. Vazba na u itele posiluje pocit jistoty a bezpe í.
Ve st edním školním v ku už oby ejn nejde o emocionální vazbu na u itele, protože dít
takovou podporu nepot ebuje. Vztah u itele a žáka je z v tší ásti dán komplementaritou jejich rolí.
Dít respektuje ur ité sociální normy, jejichž garantem je práv autorita u itele. U itel nemusí mít,
a pro starší d ti ani nemívá, osobní význam. Pro d ti je nejd ležit jší, zda nároky u itele odpovídají
p edem stanoveným pravidl m.
Výzkum, který byl realizován J. Pelikánem (1995) ve spolupráci se Z.Helusem, prokázal zcela
jednozna n , že klasifikace žák velice úzce souvisí se subjektivním hodnocením žáka u itelem.
Do tohoto hodnocení vstupují mnohdy zcela iracionální prvky. Na základ subjektivních
hodnocení žák vznikají preferen ní postoje u itel k nim. Citovaný výzkum ukázal n kolik p í in
tohoto stavu:
1. Konfrontace reálného vjemu žáka s p edstavou konkrétního u itele o tzv. ideálním žákovi.
Je- li nap . v p edstavách u itele ideálním žákem klidný, tichý, konformn jednající žák,
hodnotí zpravidla negativn reálného žáka, který je velice aktivní, znepokojuje jej svou
zvídavostí, vlastními postoji a názory, polemikou s názory jiných v etn u itele apod.
Naopak m že být tento žák hodnocen výrazn pozitivn ji u itelem, jehož ideálem je žák
aktivní, samostatn uvažující, nekonformní atd.
2. Vliv prvního dojmu, jakým žák na u itele zap sobí. Protože p i prvním seznámení u itel
žáky ješt nezná, ovlivní jej jednak názory koleg , kte í ve t íd u ili nebo u í, jednak
jsou pro n j významné jakékoliv informace, které žáka n jakým zp sobem identifikují.
Nez ídka však tyto asto náhodné informace ovlivní po áte ní postoj u itele k žákovi a vnit ní
za azení žáka do preferen ní stupnice u itele. V dalších kontaktech pak ada u itel reaguje na nové
podn ty výb rov v souladu s prvotním obrazem žáka, který si vytvo ili. Informace, které tento obraz
potvrzují, jsou preferovány p ed poznatky, které jsou v rozporu se za azením žáka v preferen ních
stupnicích u itele. Tato výb rovost vnímání p itom nemusí být ani zdaleka uv domovaná, m že probíhat na podv domé, intuitivní úrovni.
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Z výzkumu je jednozna n patrné, že subjektivní hodnocení žáka se významn odráží v klasifikaci, která má druhotn velký vliv na sebereflexi žáka. Ve v domí žáka nedochází k p ímému odrazu toho, jak je vnímán u itelem, ale obraz toho, jak jej u itel akceptuje, co si o n m myslí, jak jej
hodnotí, bývá velmi asto subjektivn zkreslen.
Zvlášt ve t ídách s v tším po tem žák , v nichž vyu ující p sobí jen minimáln hodin týdn ,
nem že dostate n poznat každého jednotlivce. Oby ejn zaregistruje ty, kte í se n ím liší, a již
v pozitivním, nebo negativním sm ru. Ale žák nem že p ipustit, že by jej u itel nevnímal a neznal.
Proto si chyb jící objektivní informace dopl uje nez ídka dojmy, které zobec uje i tehdy, když se jej
bezprost edn netýkají.
Zejména nervov labilní žáci jsou v tomto sm ru velice citliví. Absorbují adu signál z u itelova jednání se t ídou nebo jinými žáky a nez ídka je vztahují k sob . Vzniká tak subjektivní obraz
toho, jak jsou vnímáni, který nemusí vždy odpovídat skute nému názoru u itele na n . Žák však
komunikuje mnohem výrazn ji práv s tímto svým subjektivn vytvo eným obrazem, za ne se mu
adaptovat, pod ídí mu svou sebereflexi a asto se za ne i chovat v souladu s tím, jak se domnívá, že je
u itelem vnímán a hodnocen.
V praxi to asto vede zejména práv u nervov labiln jších žák k nepodložené domn nce, že
nemohou u daného u itele dosáhnout lepší známky, protože má o nich tento u itel nap . nevalné mín ní. To m že mít za následek oslabení aktivity ve studiu, zhoršení výkonu i jeho hodnocení a tím
k sebepotvrzení p vodního subjektivního obrazu sebe sama. Navíc špatný výkon vede k tomu, že u itel si daného žáka postupn všimne, za adí jej ve své preferen ní stupnici mezi slabší jedince a podle
toho se k n mu mnohdy i chová. To nez stane ovšem bez povšimnutí citlivého žáka, který si op tovn
„potvrdí“ sv j prvotní ( asto subjektivn zkreslený) dojem z toho, jak je u itelem vnímán. Vytvá í se
bludný kruh, jehož d sledkem je snížení sebed v ry, žák ztrácí víru ve vlastní síly, roste jeho nervová
labilita, škola se pro n j stává stresujícím prost edím. Tolik tedy zajímavý výzkum J. Pelikána (1995).
D ležité je v souvislosti s u itelskou profesí upozorn ní na již pozapomenuté pojetí úkolu
jako služby a jeho roli ve výchov . Objevuje se tam, kde lov k uznává nad sebou vyšší autoritu, je
k ní poután obdivem a láskou. Toto pojetí neobsahuje pouze složku pod ízenosti úkolu, ale také odpov dnost, závazek – a pokud vychovatel toto nepochopí, nepochopí-li, že v tom tkví podstata služby,
jeho výchova „povede k patologické form výchovy, jejímž d sledkem je

lov k nep ijateln indivi-

dualistický a narcistní“. (Huizing 2000 in Strouhal 2013, s. 135 - 136)
Snižování sebev domí dít te v pedagogických situacích
Vliv školy na sebev domí dít te je nesporný. Jsou ur ité situace, které žákovu p edstavu
o sob snižují více než ostatní. Jsou mezi nimi: p íliš obtížné úkoly, výchovné ízení se záporným
emo ním vztahem, tresty, zesm š ování a nespravedlivé hodnocení.
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P íliš obtížné úkoly jsou takové, které je žák nucen ešit i když p esahují jeho možnosti
(nap . p i t lesné výchov provést cvik, na který nesta í) nebo když je žák nucen ešit úkol tempem, na
které nesta í. Ne vždy je dít v roli žáka schopno dostát školním požadavk m. Pravd podobnost
komplikace vzr stá, když dít pochází z mén podn tného rodinného prost edí, z etnika odlišujícího se
od majority nebo pokud je zdravotn

i mentáln znevýhodn né. Ne vždy žák rozumí probíranému

u ivu, nebo se v n m st etávají naivní d tské teorie a prekoncepce pojm se školním výkladem u iva.
Výchovným ízením se záporným emo ním vztahem míníme ízení, které má podobu autokratického ovládání, strohého p ikazování ve spojení s hrozbou trestu za neuposlechnutí. U itel diktuje
dít ti do podrobností zp sob, jakým má innosti vykonávat a také zp soby, jakými se má chovat. Za
správnou považuje jen svoji metodu, odchylky od ní nep ipouští. Je skeptický k samostatnosti, iniciativ a kreativit dít te. Je perfekcionista, požaduje dokonalé výkony a vzorné chování. ( áp, Mareš,
2001)
Výchova prost ednictvím odm n a trest je tradi ní. Teoreticky byla rozpracována behavio rismem, ale od druhé poloviny dvacátého století je stále více kritizována ze strany Adlerovy individuální psychologie a humanistické psychologie vzhledem k nep íznivým následk m v oblasti vnit ní
motivace a autoregulace. Snižování sebev domí je dalším nep íznivým následkem. Odm ny a tresty
však stále pat í k nejb žn jším výchovným prost edk m.
Trest je p sobení vychovatele spojené s ur itým chováním i jednáním vychovávaného, které
vyjad uje negativní spole enské hodnocení tohoto chování a p ináší žákovi omezení n kterých jeho
pot eb, nelibost nebo frustraci. Výchova, založená spíše na odm nách, má lepší výsledky než výchova,
využívající p evážn trest .
Ú inky trest lze jen obtížn p edvídat. Stejný trest vede u jednoho dít te k žádoucí náprav ,
u druhého k poslušnosti navenek p i skrytém nesouhlasu, t etí dít reaguje negativisticky a v nežádoucím chování pokra uje, tvrté – a to nás na tomto míst nejvíce zajímá – upadá do deprese a ztrácí
kladné sebehodnocení. N kdy tak trest vede k pravému opaku toho, eho by m l dosáhnout. Trest je
p ijatelný za p edpokladu, že žák z chování dosp lého a jeho emo ních projev chápe, že odsouzení se
týká jeho konkrétního chování nebo inu, ale na jeho osoby. Nedošlo ke ztrát sympatie, d v ry
a pomoci ve vztahu k dít ti. U itel nepovažuje dít za nenapraviteln špatné.
N kdy, doufejme, že jen ojedin le, se stává p vodcem zesm š ování i u itel. Vymyslí pro
žáka p ezdívku, špatnou známku komentuje slovy: „Co jiného se od tebe dalo ekat?“ apod. Takové
chování sráží žákovo sebev domí nezapomenuteln . Z pedagogových úst zn jí tato slova jako povolení i pro spolužáky, že mohou beztrestn úto it na sebehodnotu dít te.
D ležité je, jak jsou d ti oslovovány. Podle P. Berneyové a L. Savaryho (1998, s. 118) se rodie se mají zeptat d tí, jak cht jí, aby se jim íkalo. Proti tomu by asi nebylo podstatných námitek.
Pon kud zvláštní se jeví jejich požadavek, aby si d ti zvolily, jak budou „oslovovat ony vás a aby
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popsaly, jak cítí váš vzájemný vztah ony. Zvýší to jejich sebed v ru. V zásad jde o to, že d ti na sebe
vezmou ur itou ást odpov dnosti za to, jak bude váš vzájemný vztah fungovat“. Naše evropská kultura se stále opírá o židovsko-k es anské ko eny, ve kterých dát n komu jméno znamenalo mít nad ním
moc. Proto se, z ejm ve snaze nezbavit se autority, v tšina u itel nenechává oslovovat tak, jak by si
d ti p ály, i když tím, podle amerických autor , jejich sebed v ra nestoupne (pozn. DS)
Žáci jsou velice citliví na nespravedlivé hodnocení. M. Pasch (1998, s. 109) doporu uje u itel m tento pedagogický recept: „ ekni jim, co se nau í, nau je, co jsi slíbil a vyzkoušej je z toho,
co jsi vyu oval.“ J. Slavík (1999, s. 63) k tomu dodává: „Nehodno te své žáky za n co jiného, než co
bylo mezi vámi domluveno a co nesouvisí s p edm tem hodnocení.“
Validita hodnocení je vzhledem k sebeúct velice d ležitá 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 m lo jít. Nemén d ležitá je validita soub žná, která porovnává
výsledky jednoho druhu hodnocení s jiným, nebo predik ní, která se týká p edpov dní hodnoty hodnocení.
Posilování sebev domí dít te v pedagogických situacích
Mezi posilování sebev domí dít te v pedagogických situacích zahrnujeme povzbuzování,
odm ny a pochvaly, p im en obtížné úkoly.
Povzbuzování je proces, v n mž se soust e ujeme na úsp ch a schopnosti dít te, abychom
v n m vybudovali sebed v ru a sebeúctu.
Povzbuzování tedy znamená:
p ijímat d ti takové, jaké jsou
nesoust e ovat se stále na chyby dít te
komunikovat adekvátním zp sobem (nehodnotit osobnost, ale jen chování)
projevovat dít ti d v ru (neodrazovat ho od pokus zvládnout novou dovednost zvýšenou
úzkostlivostí)
ohodnotit dobré nápady dít te
hodnotit snahy i díl í zlepšení, srovnávat výkon s p edchozím výkonem, ne
s ideálním výkonem jiné osoby
vyty ovat cíle reálné, realizovatelné
Je d ležité povzbuzení nedopl ovat moralizováním („taky už bylo na ase“). Moralizování
ruší ú inek p edchozího pozitivního sd lení (Vágnerová, 2001).
Povzbuzování jako efektivní pozitivní motivace spo ívá v tom um t poskytnout p edstavy,
a dokonce i n co p idat a doplnit tak pouhé adjektivum, adverbium i substantivum. P. Berneyová
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a L. Savary (1998, s. 132) jako p íklad uvád jí toto prohlášení: „Všiml jsem si, že jsi velmi istotný,
protože když sis míchal barvy, nic jsi nerozlil ani nepocákal. N které d ti v tvém v ku to nedokážou“.
Tato v ta získala tím, že s sebou nese zd vodn ní. To vyvolává p edstavy a obraz celé situace
pak navodí pocity úsp šnosti. Protože pochvalu doprovázelo zd vodn ní, dít ví p esn , za co bylo
pochváleno. V každém p ípad ví, že ud lalo n co dob e a že možná p isp lo i k úsp chu celé t ídy.
Co je nejd ležit jší, díky onomu zd vodn ní dít tak snadno nem že pochvalu ztratit z mysli i pop ít.
A je velice pravd podobné, že p íšt , až bude vykonávat stejný úkol, bude barvy míchat opatrn .
Auto i tedy doporu ují nezapomenout p i pochvale dodat pro . Dít si pochvalu vnit n spojí s pocity
a lépe si ji zapamatuje. To vše posiluje pozitivní chování a zvyšuje pravd podobnost takového chování
i do budoucna.
Odm na je takové p sobení rodi , u itel a vychovatel , které vyjad uje kladné spole enské
hodnocení tohoto chování nebo jednání. P ináší vychovávanému uspokojení n kterých jeho pot eb,
libost, radost. Pochvala m že mít formu úsm vu, projevu sympatie, kladného hodnocení, kladného
emo ního stavu. Jinou možností je nap íklad dárek, umožn ní inností nebo zážitk , po kterých dít
siln touží.
Zde se dostáváme k závažnému problému – co lze doporu it rodi m, jejichž dít se pomalu
u í, rodi m, kte í mají dojem, že chválit a odm ovat není zatím za co?
J. Dobson (1994-a) radí toto:
1. Odstranit doma d raz na úsp chy ve škole jako na hodnotu. Jakmile jsou totiž nutné atributy
mimo dosah dít te (dít nem že dosáhnout na výborné známky), jeho v domí vlastní hodnoty
se rozpadá. Je t eba zmírnit d ležitost všeho, eho dít p es všechnu rodi ovskou snahu nem že docílit a soust edit se na silné stránky dít te.
2. O nevalných známkách je dobré mluvit co nejmén . „Jsou v ci, které jsou v život d ležit jší
než úsp chy ve škole, a sebev domí je jednou z nich. Kdybych si u svého dít te musel vybrat
mezi t mito rysy, p ednost by dostalo jeho v domí vlastní hodnoty“.
3. Nep ipustit, aby dít opakovalo ro ník. Tento postup vytvá í obraz neúsp chu, který je pro
dít jeho pocit vlastní dostate nosti zni ující. Opakováním téže t ídy se prosp ch pomalého
žáka nezlepší, p íští rok ur it chyt ejší nebude a ani jeho základní dovednosti se najednou
nevyno í. Opakování t ídy zm ní jedinou v c, a to pohled dít te sama na sebe, v n mž se
vytvo í znatelná trhlina.
4. P esunout dít do vhodn jší t ídy, kde by mohlo úsp ch zažít. Úsp ch nemusí být absolutní,
ale relativní. Dít m že vyr stat v p edstavách, že je pomalé, zatímco v prost edí s menší
konkurencí by bylo intelektuáln lépe hodnoceno.
Pro je tak d ležité, aby u itel zadával žák m úkoly p im ené obtížnosti? Protože d ti
pot ebují dostat p íležitost k dosažení spole enského uznání, pot ebují být druhými akceptovány i oce83

ovány. Od období mladšího školního v ku, kdy jsou logicky uvažujícími realisty, jim už nesta í
zdání výlu né pozice.
Avšak b da t m, kte í z hlavního proudu odpadnou!“, varuje Kenneth West (2002, s. 108).
D ti, které jsou nedostate n p ipravené na akademický sv t, elí „spíše zdem než p ekážkám“. Pomalý start a krátké nohy v tšin z nich zabrání dostat se p es p ekážky, které se p ed nimi zvedají. Náraz
na ze školního neúsp chu je p ivede k pocitu mén cennosti. Neúsp ch rodí neúsp ch, a je zp sobený slabou školní p ípravou, poruchami u ení, slabou motivací nebo psychickými problémy. „V tšina d tí, které jsou umíst ny do pomalejších t íd, si brzy uv domí, že se od d tí v hlavním proudu liší,“
upozor uje K. West (2002, s. 109)
Kenneth West (2002) p edpokládá, že navzdory stížnostem na adresu škol v tšina d tí
p ežije s pocitem sebed v ry. V dí, že jsou schopné a že jejich schopnosti jsou oce ovány. Nemalou
roli v „p ežití“ však m že hrát resilience- psychická odolnost. Jedná se o duševní schopnost p ipravovat své duševní zdroje pro budoucí životní nároky a úkoly a o zam ení na aktivizaci osobního
rozvoje. Pro resilienci má význam optimismus, schopnost p ijímat a zam enost na ešení, uvád jí
M. Gruhl a H. Körbächer (2013, s.12). Jedinec s optimistickým postojem neztrácí d v ru, neustále se
neporovnává s ostatními, „...kte í jsou podle n j hodnotn jší nebo více dokážou (což je ve školním
prost edí obzvláš obtížné - pozn. DS), ten likviduje své pozitivní (zdravé - pozn. DS) sebev domí.“
Schopnost p ijímat znamená rozpoznat, co lze a nelze ovlivnit, a p ijmout skute nost, že n co je
možné zm nit a n co zm nit nelze. Pat í sem také zhodnocení svého podílu na stavu v cí – schopnost
sebehodnocení. Zam enost na ešení znamená neanalyzovat a p íliš nezkoumat nedobré situace, ale
uvažovat nap íklad o na první pohled „podivných“ nápadech ostatních a p ekonat úzkost z nových
ešení- „...opustit chování vzpurných d tí nebo bezmocných loutek.“ (Gruhl a Körbächer 2013, s. 42 43) Osobnostní a sociální výchova usiluje prost ednictvím zážitkového u ení také mimo jiné o posílení duševní odolnosti žák (pozn. DS).
Školní prost edí má nesporn výrazný, nezanedbatelný vliv na sebereflexi a zejména sebepojetí žáka. Vezme-li se v úvahu v tší vnímavost d tí a adolescent , m že škola výrazným zp sobem
ovlivnit další vývoj každého jedince, a to asto ve v tší mí e, než si doposud jsme ochotni p ipustit.
2.5.3 Vrstevnická skupina
Pojem vrstevnická skupina znamená, že její lenové jsou v p ibližn stejném v ku, narodili se
za podobných historických podmínek, jejich vývoj, a již biologický, psychický, sociální a kulturní
probíhá za p ibližn stejných okolností. Samotná p íslušnost k ur ité vrstevnické skupin má nepopiratelný význam po celou dobu života lov ka.
Pro dít je místem spole enského uplatn ní p edevším d tská skupina a to zejména ve st edním školním v ku, kdy zájem dít te o kolektiv vrcholí. Dokonalá pohyblivost a t lesná zdatnost má
v d tských skupinách v této dob prvo adou hodnotu. Dít , které je n jak v t lesném vývoji opožd no,
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které je slabší a mén obratné, nápadné svým zjevem je p irozen vystaveno nebezpe í, že pocit mén cennosti zakusí v plné síle. Vylou ení ze spole nosti ostatních d tí nebo dokonce posm ch bolí v této
dob více, než kdykoli p edtím.
H. Sullivan (in Vágnerová 2000) považuje pot ebu kontaktu s vrstevníky za nejvýznamn jší
pot ebu školního v ku. P esn ji by mohla být ozna ena jako jedna z nejvýznamn jších. Zkušenost
s r znými kamarádskými vztahy slouží jako nezbytný p edpoklad pro pozd jší rozvoj hlubokého p átelství a intimních vztah v adolescenci. Každé dít zejména od období st edního školního v ku
pot ebuje být vrstevnickou skupinou akceptováno. Pro rozvoj p ijatelného sebehodnocení je v této
dob d ležitý nejen úsp ch ve škole, ale i úsp ch mezi d tmi.
Skupina d tí vyžaduje od svých len konformitu a za to jim poskytuje pocit jistoty, sounáležitosti a prestiže. Vrstevnický tlak m že mít pozitivní i negativní ú inky, záleží na tom, k emu sm uje. M že jít nap . o tlak zam ený na solidaritu s ostatními, což je jist pozitivní motiv. Avšak m že
jít i o šikanování slabší ob ti, a to je jednozna n negativní tendence.
D ti školního v ku hodnotí svoje vrstevníky podle zjevných projev , ve vztahu k o ekávání,
ale i podle toho, zda jsou jim jejich projevy p íjemné i nikoliv. Ur itou roli m že hrát i atraktivní
vlastnictví, které zvyšuje sociální prestiž dít te (nap . kolo, po íta , video). D ti oby ejn dávají
p ednost t m vrstevník m, kte í odpovídají o ekávání, tj. ur itému kulturnímu stereotypu. Tato ten dence jim vydrží i v pozd jším v ku. P ijatelný je ten, kdo má správné oble ení, správné jméno, kdo
umí všechno, co je t eba, apod. Ten, kdo odpovídá sociálnímu standardu, má v tší šanci stát se mezi
d tmi populárním. Standardní vlastnosti a projevy jsou d tem p íjemné, protože jsou srozumitelné
a podporují jejich pocit jistoty.
Nepopulárními se stávají d ti, které jsou ostatním n jak nep íjemné, ruší je a nesta í jejich
požadavk m. K mén zdatným vrstevník m se asto jejich spolužáci chovají tak, jako by si za své
nedostatky sami mohli a odmítají je. Domnívají se, že požadovaná zm na závisí jen na jejich v li. Dít
se ve skupin pot ebuje n jak prosadit, získat p ijatelnou pozici nebo se o to alespo pokusit. Jestliže
se to neda í standardním zp sobem, m že hledat jiný. V krajním p ípad použije n jakého náhradního
zp sobu, který mu pom že situaci zvládnout. Jde o to, aby si dít mohlo zachovat p ijatelné sebehodnocení, a tím i sebeúctu.
V rámci takových obran se m že snažit získat p íze kamarád jakýmkoliv zp sobem, který
v bec vede k n jakému efektu (nap . vnucováním, šaškováním, uplácením). Problemati nost takového
jednání je v tom, že takto jednajícímu dít ti automaticky zbývá pod adná role. Jinou možností je
zkreslení skute nosti, která je nevyhovující. Nepopulární a odmítané d ti jsou schopné si vymýšlet
a interpretovat realitu úpln jinak. To není otázkou jejich inteligence, ale emo ního tlaku. Vymyšlený
p íb h zda funguje jako p ijatelná náhražka nep íznivé zkušenosti.
Další možností je rezignace na lepší pozici, resp. únik z d tské spole nosti, od traumatizující
skute nosti. Nevýhodou takových strategií je, že se mohou zafixovat a stát se trvalejšími. U nezralých
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d tí se setkáváme s regresí, tj. s tendencí hledat ochranu u autority. Obrany mohou mít i aktivn jší charakter, dít se m že snažit prosadit za každou cenu. M že být agresivní, zlomyslné, mstít se ostatním
za to, že ho necht jí. Toto ešení oby ejn také nemá uspokojující efekt: spolužáci se k sympatiím
nedají p inutit, a tak se agresora bu bojí, nebo se s ním perou. Takové dít z stává osamocené, pro tože ú eln jší strategie nezvládá.
Na íhající nebezpe í závadových skupin upozor uje K.West (2002, s. 109). „Zdá-li se dít ti,
že je nemožné, aby ve škole zažilo úsp ch, cítí se jako ryba chycená do sít , která se zoufale zmítá
v touze p ežít.“ Ti žáci, kte í se smí í se svojí porážkou nebo nedokáží pracovat v rychlém tempu, hledají p ístup do part, které nekladou na své leny tak vysoké nároky. Snadnou vstupenkou mohou být
drogy, stejn jako vzdor v i škole, škole, která stála „jako porodní bába p i zrození jejich pocitu
mén cennosti.“
2.5.4 Náboženství
Úzká ímsa odd luje náš život od nekone na. K. West
V ur itém okamžiku v tšina p emýšlivých lidí stojí na této ímse a uvažuje, zda život pokrauje dál do nekone na nebo zda život okamžit skon í, když zem e t lo. Jsou to nejv tší okamžiky
života, kdy lov k zkoumá smysl existence a klade si otázky po podstat lidského života a vesmíru.
Miliony lidí, kte í se postavili na tuto pomyslnou ímsu a nahlíželi do nekone na, sko ily do jednoho
z velkých sv tových náboženství. Tam žijí podle víry, aniž by mohli pravdu svého p esv d ení
dokázat. Podobn další miliony ustoupily zp t a rad ji si vybudovaly smysl ve sv t bez út chy
z Boha, nirvány nebo p evt lování duší. Ani oni nemohou dokázat druhým pravdu svého p esv d ení.
ímsa je a bude vždy plná nových lidí, kte í hledají v nou pravdu. (K. West 2002, s. 170)
V tšina náboženství má tu výhodu, že existují po staletí a t ží tak z toho, že to, na co je
lov k zvyklý, je mu blízké. Beze všeho se pod izuje nap íklad oslavám velikonoc nebo vánoc, které
by možná vnímal jako „výst ednosti“, kdyby mu je n kdo p edložil až v sou asné dob . N kolik tisíciletí dokáže dát „podivínskému výmyslu“ punc d v ryhodnosti. „Pou ke kapli svatého Antonína
nemusí sama o sob být o nic podivn jší, než kdybychom podnikli pou po silni ním okruhu – ba
dokonce m že být ješt nesmysln jší, ale kaple má tu výhodu, že stojí od poloviny 13. století.“ (Alain
de Botton, 2011, s. 259)
R. Palouš (2009, s.15) eší otázku, pro

jde religiozita modernímu

lov ku proti srsti:

„Náboženský vztah je vztahem k neordinované substanci, a tedy jako by se lov k religiózní vazbou
zbavoval „lidského“ práva a povinnosti nepoušt t své záležitosti ze svých rukou. Modernímu lov ku
se nechce p ijímat výzvu k absolutní vydanosti a odevzdanosti tomu nad sebou – to na jedné stran ,
a na druhé zárove jakoby protikladnou výzvu k absolutní osobní odpov dnosti za sebe, sv j život
a osud.“
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M že souviset sebev domí s náboženstvím? Problémy se sebev domím jedinc v sou asnosti
spojuje Pavel í an (2015, s. 7 - 8) s úpadkem náboženství: „...zdrav narcistický lov k p im en
miluje a obdivuje sebe sama, zatímco narcistická patologie spo ívá v p ehnané starosti a nejistot
o vlastní hodnot , která je spojena s kolísáním mezi dojmem vlastní výjime nosti a hlubokými pocity
mén cennosti... Modernímu lov ku chybí základní jistota daná tím, že o n ho stojí sám B h, a proto
je posedlý hledáním doklad vlastní hodnoty v sob , ve své dokonalosti.“
Problematiku náboženství v kontextu rodiny a školy pokládá autorka této práce za silnou
okolnost p i tvorb sebev domí jedince. Tato ást práce se nesnaží komplexn popsat jednotlivá
náboženství. Namísto toho se zde objeví ty aspekty náboženského života, ve kterých lze nalézt koncepty, uplatnitelné v pohledu na problematiku sebev domí. Jde o zd razn ní takových aspekt víry,
které by mohly do oblasti sebev domí promlouvat. Vzhledem k v tšímu rozsahu bude tomuto tématu
v nován prostor v rámci kapitoly t etí.
2.5.5 Média – vliv oce ování hodnoty lov ka ve spole nosti
Média jako nositelé informací prezentují ur ité modely chování, vybízející k napodobení. Na
masová média a jejich ú inky nelze nahlížet izolovan , jsou sou ástí kontextu ur ité spole nosti. Tím,
uvád jí a zd raz ují n jaká témata, ur itým zp sobem zpracovaná, vytvá ejí dojem, že vyjad ují
b žnou kulturní normu. Dít je chápe jako standard a v bec o jejich platnosti i pravdivosti nepochybuje. Mediáln prezentovaný d j je pro n realitou, protože se jí podobá.
Média mají obecn r zné funkce. Mediální programy mohou ovliv ovat sebev domí, mohou
sloužit k odreagování emo ního nap tí nebo kompenzovat nedostatek reálných sociálních kontakt .
Na nebezpe í masmédií, spo ívajícím zejména v jejich manipulativním a spole ensky nebezpe ném
charakteru, který se projevuje v reklamních šotech, poukazuje K. Kraus ( 2001, s. 72). Reklamní šoty
svojí jednoduchostí , emocionalitou a atraktivitou manipulují myšlením spole nosti. Zda a jak lze
zabránit této „hrubé a rafinované masové manipulaci s v domím, myšlením a cít ním d tí a mládeže“,
je otázkou.
Volba ur itého média, resp. ur itého konkrétního programu, bývá n jakým zp sobem sociáln
p edur ena. Zde má zna ný vliv identifikace s vrstevníky a pot eba sdílet s nimi stejné zkušenosti.
Sdílení spole ného symbolického d ní, nap . n jakého televizního seriálu, p edstavuje ur itou zkušenost, na níž je t eba se podílet, aby jedinec nez stal izolován. Pot eba konformity vede ke konzumaci ur itých televizních po ad , film , knih atd. Pro získání p ijatelné pozice ve t íd je nezbytné
nejenom módní filmy a knihy znát, ale také je stejným zp sobem interpretovat, vid t v nich týž smysl.
Mediální programy modelují d tskou osobnost tím, že d tem ukazují p íb hy, kde jsou prezentovány
ur ité zp soby chování vyplývající z n jakých norem, ur ité role, r zné zp soby komunikace atd.
Kladné i záporné vzory chování mají na d ti sugestivní dopad. Obzvláš závažné jsou tzv.
mediální „výzvy“, které ponoukají d ti, aby se staly „t mi nejlepšími“. Reklamy asto p edvád jí
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obraz „dokonalého dít te“, které je vždy výrazn pohledné, s blond vlasy, p kn oble ené, sedící
u po íta e, na nohou mají nejmodern jší typ tenisek a pat í mu ada elektronických hra ek „ledabyle“
pohozených na drahém koberci. Interiér je vyzdoben drahými dekoracemi a d tská hv zda p irozeným
a p itažlivým zp sobem ponouká d tské diváky, aby si koupili propagované zboží. Není divu, že
v d tech vznikne pocit, že nikdy nedokáží být také takoví. (Melgosa, Posse, 2003, s. 156)
Dít v mladším školním v ku ješt nevidí rozdíl mezi fikcí a skute ností. Ur ité vzory chování
m že p ejímat i nev dom . Srovnává hodnoty tak, jak samo vnímá konkrétní oblasti života s vlastními
schopnostmi v této oblasti. V í-li dít nap íklad, že je d ležit jší být úsp šný ve studiu než ve h e,
nebude samo se sebou p íliš spokojené, i kdyby zvít zilo v mnoha hrách. Žeb í ek hodnot, který
vyznávají dosp lí v okolí dít te, je v tomto ohledu ješt sm rodatn jší než žeb í ek samotného dít te.
Pomineme-li problematiku utvá ení sebepojetí a sebev domí u d tí nemocných a fyzicky hendikepovaných, která by mohla být zajímavým tématem práce v oblasti speciální pedagogiky, stále
z stává téma krásy a ošklivosti, oblast, která zna nou m rou sebev domí dít te ovliv uje. Ne každý je
považován za hodnotného, ne každý je p ijímán. Svou chválu a obdiv si spole nost prost ednictvím
médií vyhrazuje pro n kolik vybraných jedinc .
D ležité je upozornit zde ješt na fenomén poslední doby - syndrom FoMO – Fear of Missing Out, strach z toho, že jedinec n co zmešká, že bude opomenut, že z stane „stát opodál“. Poprvé
se o tomto syndromu zmi uje Ameri an Dan Herman, marketingový stratég, v polovin 90. let 20.
století. P íznaky tohoto syndromu tvo í úzkost, sebepochybování a trýznivý pocit nedostate nosti.
Trpí jimi nejen teenage i – D. Herman zjistil, že t i tvrtiny lidí trpí sžíravým pocitem, že se n kde
d je n co úžasného a oni toho nejsou sou ástí. Viditelné p íznaky tohoto syndromu v sou asnosti jsou
tém

neustálá kontrola e-mail a sociálních sítí p átel. Jedinec chce v d t, co se d je, zda se nekoná

n co velkého.
Co je p í inou vzniku FOMO? Touha být nejlepší, dokázat n co velkého, n ím ohromit okolí.
Touha mít co nejvíce „lajk “, být všude, být obdivovaný a oblíbený. Tato touha, spolu s velkým množ ství „p átel“, tedy množstvím možností porovnání sebe sama s ostatními, p ináší smutek i strach
zárove . Smutek nad tím, že nejsem nejlepší, a strach z toho, že n co d ležitého vynechám, neud lám
nebo nezažiji. „P íležitosti vy erpal jinými p íležitostmi,“ píše o takovém jedinci D. Herman. Výsledným produktem je strach být „out“. Fomo souvisí s nespokojeností se sebou samými.
Vše za íná rostoucím pov domím tém

nekone ného výb ru atraktivních možností pro uživa-

tele sociálních sítí. Potom je tu schopnost uživatele vy erpat co nejvíce možností, které by cht l.
Pokud je schopnost jedince v erpání možností nízká ve srovnání s referen ní skupinou, potom jedinec
využije svoji p edstavivost k tomu, aby si vystav l ve své fantazii to, co mu chybí a o co p išel. Zku šenost FOMO je založena na strachu z toho, o co p ijdu, když nemám pot ebný as ani peníze.
Dan Herman tento zážitek p irovnává k situaci dít te s korunou v kapse v cukrárn plné barevných
bonbón .
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Strach z toho, že n co promarním, nestihnu, že budu opomenut, je emocionální reakcí,
vyplývající z postoje, kdy jsou p ede mnou všechny možnosti otev ené. (www.danherman.com)
Na jedné stran tedy moderní technologie (mobily, smartphony) a sociální sít (Facebook,
Twitter) bo í bariéry a jsou tak jednotícím prvkem mezi lidmi, na stran druhé mohou vést k úzkosti
v dob , kdy se nelze p ipojit, a jedinec se tak cítí být znevýhodn n v i svému okolí, v i svým
vrstevník m.
Jak úzkosti a sebepochybování v d sledku syndromu FOMO zabránit? „ ešením je bu
omezení kontaktu se sociálním sít mi nebo smí ení se s faktem, že nelze sed t na dvou židlích,“ doporu uje psychoterapeutka A. Chytilová (2015).

2.6 D sledky nízkého sebev domí – komplex mén cennosti
Vytvá ející se pocit vlastní hodnoty je výsledkem mnoha krok , které za ínají záhy a nikdy
nekon í. Mantinely nezdravého sebev domí lze charakterizovat jako „n co mezi drzým elem a vráskou až na zádech“. Vráskou na zádech se myslí to, když doty ný je „prakticky kdykoliv schopný požádat o prominutí, že žije“ (Dlouhý 2003).
Nízké sebev domí je nevíra ve vlastní úsp ch. Vzniká v d tství nízkým hodnocením ze strany
klí ových osob. (Hartl Hartlová 2000) P em uje se v komplex mén cennosti. Zvyšuje se hladina
úzkosti, narušuje se vývoj zájm a obecn motivace, v mnoha p ípadech také dochází k nep íznivým
formám vyrovnání se s náro nými životními situacemi. ( áp; Mareš 2001)
Nízké sebev domí ústící do komplexu mén cennosti je poškozením vlastního já, ztrátou vlastní hodnoty. Svou intenzitou se rovná bolesti fyzické, n kdy je ješt bolestiv jší.
Prvním psychologem, který odhalil velký význam sebev domí a pocit mén cennosti, byl
Freud v žák Alfred Adler. Adler poznal sám na sob , že pocity mén cennosti zakoušené v raném v ku
mohou vést ke „komplexu mén cennosti“. Objevil také to, že každý lov k se snaží své pocity mén cennosti n jak kompenzovat. Touha po uznání se tak m že prom nit ve velikášství a v posedlost po
moci. Touha po uznání se nesmí zvrátit v egoismus. Musí být podchycena a správn nasm rována.
Vid l dokonce v pocitech mén cennosti hlavní „motor“ socializace a vzd lání. Komplex mén cennosti
je jeho pojem. Jeho ko eny jsou na po átku duševního života dít te. Dít se cítí – právem – bezmocné.
Nevhodnou výchovou (p emršt nými nároky, podce ováním, bezohledností) se tento pocit upev uje.
S plnou intenzitou se potom komplex mén cennosti objevuje v pubert v souvislosti s probuzením
sexuality a s tím, jak roste d ležitost spole nosti sob rovných a sout žení mezi nimi.
Z. Mat j ek (1986, s. 274) velice výstižn p irovnává pocit mén cennosti k ho ké pilulce. Ta
m že být n kdy velice zdravá a blahodárná. Nebezpe né však je, když ji lov k užívá trvale a ve
vysokých dávkách – když si sám v sob nese podmínky pro nep íznivé hodnocení okolím. Když trpí
vadou nebo nápadností, kterou nem že dob e odstranit ani napravit.
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To, co dít soudí o sob a o svých schopnostech se u it je klí ové p i školní práci i p i o e kávání ur itého výsledku. Nízké sebev domí, a z toho vyplývající o ekávání horších výsledk , má
vliv na motivaci – snižuje ji. Žák neusiluje o dobrý výkon, protože si myslí, že jej nem že dosáhnout.
Žák se vyhýbá situacím, které se jeví jako t žce zvládnutelné a za íná reagovat i na b žné požadavky
r znými obrannými mechanismy. Jeho motivace je negativní, zam ená na vyhnutí se neúsp chu.
Žák s nízkým sebev domím podléhá p esv d ení, že úkoly nezvládne, má zafixované p esv dení o své vlastní neschopnosti. Bývá závislý na pomoci okolí. U dospívajících m že být nadm rná
závislost signálem jejich nízké sebed v ry. Žák p ece uje obtížnost a náro nost školní práce.
D. Fontana (1997) upozor uje, že tyto pocity nedostate nosti se za ínají výrazn projevovat
zejména v dob , kdy d ti p echázejí na druhý stupe ZŠ. Zajímavé je, že neodpovídají skute ným studijním schopnostem d tí ani souvisejícím initel m.
Jedním z možných projev nízkého sebev domí je nau ená bezmocnost, kdy žák považuje
dobrý výkon za d sledek náhody. Jeho sebed v ra je tak nízká, že vede ke ztrát pocitu kontroly. Žák
už nev í, že je schopen ovlivnit n jakým zp sobem výsledek své práce a proto na n j rezignuje.
K typickým projev m nau ené bezmocnosti ješt pat í:
pokles aktivity a iniciativy (žák je pasivní, je p esv d en, že nic nedokáže)
neefektivnost u ení (žák si h e osvojí jakoukoliv látku)
p evaha negativních emocí (p evažuje úzkost, deprese a obavy z budoucích problém )
(Fontana, 1997)
Je zajímavé, co Pavel í an uvádí ve své knize Psychologie osobnosti z roku 1975: „V tšina
lidí má sklon pon kud se p ece ovat, vid t v lepším sv tle svou inteligenci, schopnost získávat sympatie, smysl pro humor. N kdy se však setkáváme s opakem: lidé se považují za hloupé, ošklivé,
neschopné sout že s druhými, aniž by to m lo jakýkoli reálný podklad.
„Jsou-li tyto pocity oprávn né, nemluvíme ovšem o komplexu mén cennosti“ ( í an, P.,
1975, s. 305). Podle P. í ana by se tedy z ejm u dít te, které má oprávn ný pocit, že je neúsp šné
nebo že se s ním nikdo nekamarádí, o komplex mén cennosti nejednalo. Ten je vyhrazen jedinc m,
kte í si to o sob neprávem myslí.
lov k, který má komplex mén cennosti, se stále zam stnává myšlenkou, jak p ízniv

i

nep ízniv p sobí na své okolí. Je nesm lý, p ecitliv lý v tom smyslu, že si je p íliš „v dom sám
sebe“. Komplex mén cennosti bývá doprovázen p ehnanými ambicemi: ti, s kterými se v jednom
okamžiku netroufáme rovnat, se nám vzáp tí zdají málo hodnotnými, nedostate nými vzory. Nevíme
bezpe n , co je primární: zda p ehnané nároky na sebe (p íliš vysoký ideál Já) vedou k pocit m mén cennosti, nebo zda pocity mén cennosti, vzniklé jinak, vyvolávají snahu o vyrovnání alespo na
úrovni fantazie.
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Hana Kasíková (1995, s. 22) uvádí záv ry, vyplývající z výzkumu uskute n ném v USA, který
odhalil nežádoucí tendence v chování, které jsou spojeny s nízkým sebev domím:
1. Jedinci s nízkým sebev domím ve srovnání s t mi, kte í prokazují sebev domí vysoké, se
potýkají ast ji a výrazn ji s emocionálními problémy. ast ji uvád jí, že trpí úzkostí, nespavostí, psychickými stavy smutku, ast ji vykazují psychosomatické symptomy.
2. Nízké sebev domí se vztahuje k relativn nízkému školnímu výkonu. D vod se hledá p edevším v tom, že žáci s nízkým sebev domím si stanovují nízké cíle, chybí jim d v ra ve
vlastní schopnosti, p edpokládají, že neusp jí, i kdyby se pokusili.
3. Lidé s nízkým sebev domím se v sociální interakci drží zpátky, t žko se sžívají se skupinou,
jsou zranitelní p i odmítnutí.
4. Velká pot eba obliby vede u jedinc s nep íznivým sebepojetím k vyšší citlivosti v i sociálním vliv m. Mají tendenci ke konformit , snaží se o souhlas, jsou snadno p esv d itelní, ve
vysoké mí e ovlivnitelní skupinovou kritikou. Bojí se jednat nezávisle, asertivn , protože cítí,
že by se to mohlo odrazit v jejich akceptaci druhými.
5. Lidé s negativním sebepojetím mají mén opravdov rádi jiné lidi. Mají tendenci hledat u druhých chyby a „potopit je.“ D lají to proto, že se mohou potom lépe cítit v nevyhnutelném
sociálním srovnání. Protože volí ve svém chování k druhým negativní zp soby, bývají pak
asto sociáln odmítáni. To vede k hromad ní jejich problém .
Z toho vyplývá, že d ti, které trpí nízkým sebev domím, se drží zpátky i v sociálním styku.
T žko se sžívají se skupinou, a už ve škole nebo mimo školu. Jsou velmi zranitelné p i odmítnutí.
Mají velkou pot ebu p ijetí ostatními, ale nejsou schopné o toto p ijetí d sledn usilovat. Velká pot eba obliby vede u t chto jedinc k vyšší citlivosti v i sociálním vliv m. Mají tendenci ke konformit ,
snaží se o souhlas, jsou snadno p esv d itelné, nechají se velmi asto ovlivnit kritikou skupiny. Mají
strach z toho jednat nezávisle – mají pocit, že by se to mohlo odrazit v jejich p ijetí druhými.
Zm ny v souvislosti s pocitem mén cennosti se nedotýkají pouze psychické oblasti, ale
zasahují i do oblasti fyzické. D ti se hned ervenají, když upadnou do rozpak . Ale i mnozí dosp lí se
ješt

ervenají, když se za nou cítit nejistí. V tšinou se však již nau ili ervenání ovládat, aby na nich

jejich rozpaky nebo strach nebyla znát. T lo pak ale reaguje mimo jiné i následujícími p íznaky:
více se potí
srdce za ne bít prud eji
stoupne krevní tlak
dech se zrychlí
slabost v nohou
pocity závrat
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lehký t es rukou
tlak v oblasti žaludku
Za tyto fyzické reakce odpovídá vegetativní nervový systém. Ten reguluje nev dom probíhající funkce jako dýchání, innost srdce, krevní ob h, trávení, hospoda ení s teplem a vodou. Ve vegetativním nervovém systému pracují sou asn dva systémy: sympatikus a parasympatikus. V normálním
p ípad panuje mezi ob ma nervovými systémy souhra. Jinak je tomu u lov ka, který není sebev domý, nýbrž má komplexy mén cennosti, jež vyvolávají úzkost pokaždé, když se jich n co dotkne.
V takovém okamžiku vypadne vegetativní nervový systém ze své p irozené rovnováhy.
Nízké sebev domí není vrozené, ale vzniká v pr b hu života. Co o tom rozhoduje? Jeho p í inou jsou zažitá zklamání (frustrace). Význam pak má etnost a intenzita zklamání. Zažitá zklamání
nemusí být nutn zp sobena jinou osobou, ale mohou vycházet také z vlastního já – nap . selhání
u zkoušky, na kterou se lov k špatn p ipravil.
Vlastní t lo jako sou ást identity m že být zdrojem frustrací, jestliže je jedinec v této oblasti
n jak znevýhodn n, nap . funk ním nebo estetickým handicapem (omezení hybnosti, zru nost, fyzické
síly nebo t lesná deformace), bude v této oblasti identity ohrožen zvýšenou nejistotou a z toho
vyplývajícím rizikem negativního sebehodnocení, jež bývá také asto sociáln posilováno.
Ani lidé s t lesnou vadou však nemusejí postrádat sebejistotu. „N kdy pozorujte t lesn postižené d ti, které vyr stají v láskyplné pé i své rodiny. Jsou dokonale sebev domé. Problémy p icházejí
teprve pozd ji, ve škole nebo v práci, když okolí pojímá vadu jako „ mén cennost“. Potom sebejistota
utrpí, ale ani k tomu nemusí dojít, jestliže se sebev domí za pomoci psychologa preventivn posílí.“
(Lauster, 1993, s. 26) J. Dobson (1994) adí mezi p í iny i vliv sociokulturních podmínek. Konstatuje, že v USA d ti z d lnického prost edí trpí obecn sníženým sebev domím více než d ti pocházející z domov umíst ných na vyšším socioekonomickém žeb í ku. Je to z ejm proto, že tyto d ti mají
neustále p ed o ima chátrající vybavení domácnosti, odpudivé prost edí apod. Pocity mén cennosti
mohou vyvolat i finan ní t žkosti, které ho p ipravují o oble ení a o životní styl jeho vrstevník .
Ni iv zde nep sobí ani tak chudoba sama jako spíše srovnání s druhými.
Autorka této práce obdobn vnímá, že srovnávání s druhými bývá hlavní p í inou sníženého
sebev domí nejen v obtížných sociálních podmínkách. I v oblastech relativn bohatých jako je eská
republika nebývá m ítkem spokojenosti objektivní stav, ale to, zda soused nebo kamarád nemá n eho více nebo není podle mého posouzení „n co víc“ než já. Chování rodi

sd luje bu úctu a lásku

nebo zklamání a nezájem.
Nep íjemné skute nosti ohledn vlastní rodiny, nap . otec alkoholik nebo mentáln opožd ný
sourozenec mohou v dít ti vytvo it pocit mén cennosti tím, že bývá t sn spojováno s jeho pohrdanými p íbuznými.
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Otázkou z stává, jak se s pocity mén cennosti vyrovnat. Jsou ú elné a užite né formy p ekonávání pocitu mén cennosti a jsou formy neú elné a škodlivé.
James Dobson (1994) uvádí šest zp sob vyjád ených z pozice dít te:
1. rezignace, apatie – obranný postoj tichosti – plaché dít (stáhne se do sebe – p ijme svou bez cennost)
2. agresivita – asto následuje jako druhý krok po rezignaci (dít se nap . pere)
3. regrese – návrat na nižší vývojovou úrove (nap . dít se pomo uje, d lá šaška, je pla tivé)
4. popírání reality – út k do fantazie (drogy, denní sn ní)
5. konformita – p izp sobení se (dít si nechá všechno líbit, bojí se vyjád it sv j názor)
6. kompenzace – p ekonání nedostatku výkonem v jiné oblasti – m že mít formu spole ensky
p íznivou, indiferentní, ale i nežádoucí
Již výše zmín ný Z. Mat j ek se svým p ízna ným optimismem konstatuje, že i když je pocit
mén cennosti krajn nep íjemný, sám o sob pro další duševní vývoj dít te nemusí znamenat n jaké
nebezpe í. Spíše naopak, „ve velké v tšin p ípad je to jen jakási ho ká medicína nebo povzbuzující
injekce, abychom se „...vzchopili a podívali se skute nosti hezky zp íma do tvá e.“ (Mat j ek, 1986,
s. 272) Pocit mén cennosti je podle n j podn tem, impulsem, za átkem – d ležité je, co se z n j dále
stane, jaké d sledky z n ho vyvodíme, k jakému jednání povede. Podn cuje se tím úsilí dít te zdokonalit se, napravit své nedostatky, upravit nároky podle skute ných možností – vyhnout se opakování
oné tísnivé, ponižující situace. Je p irozené, že se r zné d ti s pocitem mén cennosti budou
vyrovnávat r zným zp sobem. Je to dáno temperamentem a osobností dít te, jeho životním prost edím
a jeho dosavadními prožitky a zkušenostmi.
2.7 D sledky p íliš vysokého sebev domí – pocit všemohoucnosti
P. Dlouhý (2003) soudí, že p ehnané sebev domí nastává v p ípad , že to rodi e s podporou
sebev domí p eženou a dít tak má pocit, že je „mistr sv ta“ v podstat ve všem.
J. Cvekl (in Pelikán, 1995, s. 157) upozor uje na skute nost, která nastává, jsou-li okamžit
uspokojena všechna p ání dít te (i ta mén závažná). U dít te m že vzniknout pocit všemohoucnosti.
Ten se rodí ze zkušenosti postupn se upev ující, že totiž dít navzdory své faktické nedostate nosti
m že dosáhnout všeho svým plá em, k ikem, tedy jakousi výzvou dosp lým, nebo i starším sourozenc m, kte í okamžit reagují na dít tím, že realizují veškerá jeho p ání. Je samoz ejmé, že dít musí
být zabezpe eno ve svých základních pot ebách (jídlo, pití, istota, ale i základní sociální komunikace,
vytvo ení pocitu bezpe í a lásky). Z druhé strany ale dít

asto vyžaduje víc. Pochopí, t eba zatím

ješt podv dom , že je možné s dosp lým manipulovat. Probudí se v noci a vyžadují, aby si s nimi
n kdo hrál, aby je pochoval apod. Brzy zjistí, že je na jejich plá reagováno vždy tak, že jsou
uspokojena i ta p ání, která nesouvisí s bezprost edními pot ebami. V t chto podmínkách se práv
m že zrodit onen pocit všemohoucnosti.
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Postupn se sice dít za íná p esv d ovat, že není ješt schopno vykonat všechny pohyby
a ztrácí pocit „všemohoucnosti pohybu“, ale u n kterých jedinc až do dosp losti p etrvává pocit
„všemohoucnosti myšlenek“. Zejména u n kterých neurotik se tento p íznak m že vyskytovat jako
jeden z typických atribut jejich osobnosti.
Projevy onoho prožívání mohou být r zné. U n kterých jedinc

se onen pocit „všemo-

houcnosti myšlenek“ promítne do jejich víry, že budou-li si n co usilovn p át, tak se to splní. Jindy
dochází k tomu, že lov k postupn zjiš uje, že není v jeho silách tok v cí ovlivnit. U osob, o nichž
hovo íme, se však obava ze ztráty pocitu všemohoucnosti m že promítnout i do tendencí hledat oporu
tam, kde se rozší í možnost podílet se na domn lé všemohoucnosti okolního sv ta. U malých d tí jsou
on mi „všemohoucími“ rodi e, u dosp lých to m že být B h, ale i politické hnutí, strana apod. Podílem na ur itém hnutí m že sekundárn vzniknout pocit p ináležitosti k této všemohoucnosti, pocit
upevn ní vlastní osobnosti, pocit bezpe í, nalezení ochrany a zaštít ní, ale i výlu nosti a povzne senosti. P itom významné je to, že jedinec v t chto p ípadech má pocit, že nemusí sám nést odpov dnost, protože tu má n kdo jiný – B h, hnutí, jeho v dcové apod. „P enesením všemohoucnosti
na okolní sv t se dít snaží podílet se na této všemohoucnosti. Tím se zvyšuje jeho sebecit.“
Za velice významné pro výchovu považuje J. Pelikán (1995) vytvo ení pocitu u d tí, že se
mohou podílet na „všemohoucnosti“ dosp lých. Dají-li totiž dosp lí dít ti možnost podílet se na jejich
inech a vytvo í-li se sou asn podmínky pro to, aby se dít cítilo „všemohoucími“ dosp lými zaštít no a ochrán no, vzniká u n j pocit d v ry v dosp lého, což je nezbytný p edpoklad úsp šného vlivu
výchovného p sobení.
Na tzv. „grandiozitu“ poukazuje A. Millerová (1995, s. 27). Jde o sebeklam, který má sloužit
jako obrana proti depresi. Skv lý, „grandiózní“ lov k je všude obdivován a tento obdiv také pot ebuje, nem že bez n j žít. Všechno, co podnikne, musí d lat skv le, a také to dokáže (do n eho
jiného by se totiž nepustil). I on sám se obdivuje – pro své vlastnosti: pro svoji krásu, inteligenci,
nadání, své úsp chy a výkony. Když však n co z toho ztroskotá, dochází k depresívním stav m.
Zhroucení d v ry ve vlastní hodnotu ukazuje u „grandiózního“ lov ka na jeho nesvobodu, která spoívá 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 t eba poznamenat, že negativní sebepojetí neznamená nutn špatnou p izp sobivost, ani že zlepšení sebepojetí p inese vždy lepší
p izp sobivost. Zatímco jedinci s nízkým sebepojetím tendují k úzkosti a depresi, jedinci s extrémn
dobrým sebepojetím vykazují známky p ehnané kontroly a pop ení. Výjime n dobré sebepojetí m že
být výsledkem defenzívní sebepercepce, odvozené z netrp livosti nebo neschopnosti rozpoznat o sob
cokoliv nep íznivého. Jedinci se st ídmým sebepojetím jsou z psychologického hlediska nejlépe p izp sobiví. (Kasíková 1995)
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2.8 Význam zdravého sebev domí
Zdravé sebev domí je p im ená míra sebev domí, která je základem životní rovnováhy;
hodnocení, které se dít ti dostává od klí ových osob. (Hartl, Hartlová 2000)
Zdravé sebev domí je výrazem zformované sociáln zralé osobnosti, která dokáže odhadnout
vlastní reálné možnosti a meze, vyty uje si dosažitelné cíle a odpov dn plní zadané úkoly. Ve spole enském kontaktu si dokáže získat p irozený respekt, adekvátn se prosazuje, respektuje druhé, je
schopná kooperovat, je p im en sebekritická, není p ehnan závislá na hodnocení druhými lidmi.
(Vališová 1995)
Zdravé sebev domí nem žeme chápat jako slepou sebed v ru, že mohu zvládnout vše, co si
myslím. Zdravé sebev domí je sebev domí kritické. Pro vytvo ení takového sebev domí je d ležité
navozování úcty k vlastní osob . ( ánská 2003) Zdravé sebev domí je základem vzájemn uspokojivého fungování nejen ve škole, ale pozd ji i v zam stnání a v partnerských vztazích. (Dlouhý 2003)
Zdravé sebev domí ozna uje pomyslný st ed mezi pasivním chováním, které vede lov ka
hlavn k úniku, a agresivním, neeticky a nadm rn se prosazujícím a úto ným chováním. Jedním
z p edpoklad zdravého sebev domí je respekt k vlastní výlu nosti. Je t eba být indviduem, nikoli být
jako „n kdo“ nebo jako „všichni“. (Novák, Dvo á ková, 2010)
Podmínky rozvoje pozitivního sebev domí:
1. Sebev domí pro sv j pozitivní rozvoj vyžaduje jistou míru svobody lov ka. Tedy možnost
prozkoumávat sebe samého, vrstvy své osobnosti, r zné formy existence vlastního já.
Pot ebujeme tedy šanci v novat se sob a u it se žít v souladu se sebou samým.
2. Moment vyr stání pozitivního sebev domí z citlivosti v i druhým lidem. Rodí-li se podstatná ást sebev domí ve styku s lidmi, pak ne-citlivé, ne-vnímané i zkreslené pohledy na
bytosti jedince obklopující, ohrožují i jeho vlastní sebeobraz. (Valenta 1995)
D sledky zdravého sebev domí:
P estože zdravé sebev domí není „všelék“, tvo í základ harmonického emocionálního vývoje
a úsp chu v mnoha aspektech života. Podle J. Melgosy a R. Posse (2003, s. 160) pat í mezi nejvýznamn jší d sledky tyto:
1.

Dobré úmysly. D ti se zdravým stupn m sebev domí mají sklon projevovat zdravé chování
bez nekalých úmysl . P i hrách a jiných innostech nehledají na druhých chyby, ale radují
se z dobré zábavy.

2.

Jistota a optimismus. P im ené sebev domí poskytuje dít ti dostate nou jistotu a víru ve
vlastní schopnosti a optimistický postoj v i nejr zn jším výzvám a úkol m.

3.

Emocionální pohoda. Vyrovnané sebepojetí zajiš uje dobré pocity ze sebe sama. Pomáhá
lov ku cítit se zajímav jší pro druhé, a tím pádem i š astn jší.
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4.

V eobecné schopnosti. S vyšším sebev domím se dít cítí schopn jší, tvo iv jší a úsp šn jší
ve všech innostech.

5.

Lepší vztahy. Zdravé sebev domí pomáhá dít ti p i rozvoji spole enských vztah – dít p irozen ji a spontánn ji navazuje p átelství s ostatními d tmi.

6.

Neohroženost. Dít se zdravým sebepojetím se nebojí sv ta ani jeho „výzev“.
Naopak je považuje za cíle, kterých hodlá dosáhnout.

7.

Školní úsp chy. Pocity p im enosti jsou nezbytné pro úsp šné zvládání školních úkol .

Tato podkapitola kon í cílovým vý tem vlastností osoby s uspokojivou mírou sebeúcty.
Tato osoba:
1. dob e o sob smýšlí
2. dob e smýšlí o druhých
3. dokáže objevovat svoje vlastnosti v jiných lidech
4. spat uje se jako sou ást pohyblivého a prom nného sv ta
5. p ijímá zvláštnosti a p ekvapení života (nap . že nemá vždy pravdu)
6. tvo í a udržuje lidské hodnoty
7. ztotož uje se s hodnotami, které vytvá í a ochra uje
8. p ijímá roli tvo ivého jedince a dokáže unést svou zodpov dnost
(Kelly, in Nakone ný 1994)
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3. Náboženský kontext
Náboženství obecn
P í inou vzniku náboženství je lidská pot eba mít svou odpov

na poslední otázku a být tak

zajišt n proti nesmyslnosti života ústícího do smrti. Tato lidská pot eba ili náboženskost je vlastní p íinou toho, pro stále vznikají nová náboženství. Náboženství je historický jev, který vzniká v ur ité
dob a za ur itých okolností. Rozvíjí se do té doby, dokud odpov
spole enské poptávce. Jakmile se tato odpov

, kterou p ináší, odpovídá

p ežije a p estane být p esv d ivá a v rohodná, ná -

boženství upadá a hyne, vysv tlují J. Heller a M. Mrázek (2004, s. 26). Náboženství je živé, pokud se
jeho odpov

na poslední otázky poci uje a vnímá jako p esv d ivá. Každé náboženství bylo

v ur itém 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 n jak prožívané setkání se „svatým“ – a již tato „svatá skute nost“ bude chápána jako moc, mocnosti (démon, duch, and l), osobní B h nebo neosobní božství nebo poslední skute nost (nirvána)“.
Náboženství se v n jaké tradici a spole enství živ uskute uje (prost ednictvím u ení, étosu a v tšinou i ritu) jako sociáln i individuáln realizovaný vztah k n emu, co p ekra uje i zahrnuje
lov ka a jeho sv t k n jaké – a již jakkoli pochopené – nejzazší pravé skute nosti (absolutnu, bohu,
nirván ). Na rozdíl od filosofie jde v náboženství o poselství spásy a o cestu spásy.
Náboženství m že jedinec žít tradi ním zp sobem, povrchn , pasivn nebo i hluboce procít n a angažovan . Náboženství je životním stanoviskem založeným na ví e, životní orientaci, zp sobu života, a proto je i základním sociáln – individuálním vzorcem, který zahrnuje lov ka i sv t.
Prost ednictvím tohoto stanoviska lov k (i když si je toho v dom jen áste n ) vše vidí, prožívá,
myslí i trpí, podle n j se lov k intelektuáln , emocionáln i existenciáln orientuje. „Náboženství
zprost edkovává komplexní smysl života, garantuje nejvyšší hodnoty a nepodmín né normy, vytvá í
duchovní pospolitost a duchovní vlast.“ (Küng a Ess 1998, s. 14)
V. Neff (1993, s. 245) se zamýšlí nad tím, zda náboženství m že být bez Boha. „M že,“ íká,
„ale nem že být bez zbožnosti“. Buddhismus nezná pojem Boha, a p ece je nesporn náboženstvím záleží na uctívání ty posvátných pravd vedoucích ke spáse. Bez Boha se náboženství m že obejít,
ale nikoli bez posvátnosti, a posvátnými se hodnoty lidského života stávají tehdy, když je lov k uvádí
ve vztah s nadrozumovými a nadsmyslovými, tedy jako poznávacím schopnostem se vymykajícími
skute nostmi.
T. G. Masaryk ( apek 1947, s. 233) podobn

íká o náboženství: „Slovem náboženství ozna-

ujeme všecky projevy zbožnosti, bez zbožnosti není náboženství – leda to tzv. matrikové.“
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Naproti tomu absenci víry, bezbožnost, popírání existence nebo možnosti poznat boha oznaujeme pojmem ateismus (slovník cizích slov 2002). B.Pascal (in Neff, 1993, s. 245) vysv tluje
ateismus netradi ním zp sobem:„ lov k, který si íká ateista, není nikdy ateistou, leda se vztahem na
Boha druhých. Popírá Boha svého fará e nebo pastora, Boha svého d tství nebo svých soused , ale
pohlédnete-li na n ho blíž, jest v n m B h jiný, jeho, skrytý na samém dnu jeho duše, jehož vzývá pod
zvláštním jménem a jemuž každého dne sebe sama dává v ob . Pozitivn bezbožný jest pouze suchý
a vyprahlý stav duše, z n hož vyplývá v ná 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): „Ateismus navzdory všeobecnému p esv d ení není revoltou intelektuální, ale morální. B h pro ateisty není
ani tak neviditelný, jako spíše nežádoucí. Ateisté nep izp sobují své touhy pravd , ale spíše pravdu
svým touhám.“
Pro ú ely diserta ní práce byly vybrány následující t i veliké náboženské systémy: judiasmus,
k es anství a islám, se kterými se lze setkat prost ednictvím jejich stoupenc i v eském prost edí.
Judaismus, k es anství a islám – co je spojuje
Židovství, k es anství a islám se ozna ují jako t i velká monoteistická náboženství víry nebo
také etická náboženství. Víra je monoteistický výraz, který platí pouze pro t i monoteistická náboženství - judaismus, k es anství a islám. Víra je zp sob existence ve sv t , církev p edstavuje oficiální
náboženství. Organizované náboženství u í lidi tomu, co je správné a co ne. A. H. Khan uvádí p íklad:
„Poslouchej, m j synu. Naše náboženská tradice u í, že se v život máš chovat tak a tak. Všechno
ostatní je h ích. Bu tak nebo smrt.“ (Khan 2015, s.9)
Budou-li se mezi sebou srovnávat tato t i blízkovýchodní náboženství, ukáže se, že je mnohem
více toho, co mají spole ného, než to, co je rozd luje, domnívá se H. Küng (2006, s.227).
1. Všechna t i náboženství – židovství, k es anství i islám – jsou náboženstvími víry. Spojuje je
víra v jednoho Boha. Tato víra je tak vžitá, že dokonce i k es ané v arabském sv t oslovují
Boha výrazem „Alláh“.
2. Všechna t i náboženství se utvá ela na pozadí d jin: neuvažují v kategoriích kosmických cykl , ale zajímají je d jiny od Božího stvo ení po jejich završení p i konci sv ta, p i konci lid ského života.
3. Všechna t i náboženství byla utvá ena velkými proroky. V historickém smyslu tak nejsou
mystickými, ale prorockými náboženstvími.
4. Všechna t i náboženství mají zaznamenáno své poselství ve svatých spisech – náboženských
knihách.
5.

Všechna t i náboženství mají základní étos: velká p ikázání lidskosti, která jsou vnímána jako
vyjád ení Boží v le.
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Pro vzájemný vztah t chto t í náboženství není bez významu jejich následnost v ase. Ob
pozd jší (k es anství a islám) sama sebe chápou vždy jako zrušení nebo p ekonání p edcházejících,
zd raz uje J. Ess (in Küng 1998, s. 24).
Nejstarší z t chto t í náboženství, judaismus, vychází z toho, že B h hovo il jen jednou
k ur itému partneru a navždy si jej tak vyvolil. Takový zp sob pohledu je problematický p edevším
pro prost ední (z hlediska asu) náboženství – pro k es anství. D v rn známé formule, jimiž se jako
„nová smlouva“ k es anství od židovství odlu uje a vytla uje jeho Zákon, vyslovuje obdobn islám
v i k es an m. Také islám vykládá Boží plán s lidmi jako p ímou linii, která nezná žádný „pozdní
p íchod“, ale jen pokrok a cestu vp ed. Starší náboženství jsou p edstupn , ne neužite né, ale nedokonalé. Dlouhou dobu utvrzovaly islám v tomto pocitu jeho vlastní d jiny. Ovládl mate ské území
judaismu a rozsáhlé oblasti Byzance (v Byzanci tehdy k es anství spat ovalo svého p edního p edstavitele). Takový imperialistický pohled lze najít i u k es anství ve vztahu k Žid m: ti byli potrestáni, jak se tradovalo, rozptýlením do celého sv ta a politickou bezmocí za to, že usmrtili Ježíše.
Judaismus a k es anství nelze vnímat izolovan , nebo k es anský B h je zárove i Bohem
Žid , v podstat se tedy jedná o monoteistická náboženství pocházející ze stejného duchovního a kulturního prostoru, se stejnou historií, podobným u ením a morálními zásadami jako pravidly, která
regulují chování v ících. (Cakirpaloglu 2004, s. 75 - 76)
Co se tý e k es anství, lze ješt

íci, že se zm nil p edevším jeho vztah k židovství. Tuto

zm nu však nep ivodila teologie, ale historické a politické události druhé sv tové války. Tato zm na
se týká jen západního smýšlení: „...chceme-li vid t“, íká Ess (in Küng 1998, s. 24), „jak jsou i nadále šmahem démonizovány islám i judaismus, sta í se dát do e i s východními k es any“.
Obojí zobrazení d jin však prom nil vývoj od 19. století. Islámský sv t se ocitl v závislosti na
Evrop a teprve poté, co se Evropa sama zni ila po druhé sv tové válce, znovu zesílil. Židé dokázali
obnoveným záborem Palestiny p isoudit k es an m a muslim m roli trp ných a podrobených;
a k es anský sv t, kdysi slabý v i islámu a silný v i židovství, zam nil své postavení. (Ess in Küng
1998, s. 25)
Také judaismus, k es anství a islám vytvo ily vlastní filozofické koncepce ve snaze odpov d t
na otázku „Quo vadis, homine?“, a tím i na problémy vzniku sv ta, lidské p irozenosti, smyslu života
i o podstat morálního v domí regulovaného systémem etických norem. Tato t i náboženství vycházející z biblické tradice vybudovala doktríny o autoritá ské mravnosti, která se ídí principy eschatolo gického eudaimonismu, kde základním kritériem mravního jednání je odm na po smrti. Dodržování
apriorních pravidel u tohoto systému reguluje víra v predestinaci a strach z trestu.
Náboženství tedy ur uje pozitivní pravidla, tj. praktické návody regulující každodenní život
v ících. 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 inil jiný, ne i ty jemu. (Cakirpaloglu
2004, s. 76)
Tato t i náboženství spojují také spole né rysy víry v jednoho Boha. Víra znamená pro Židy
a k es any stejn jako pro muslimy nepodmín nou d v ru a spolehnutí, se kterými se lov k otevírá
Bohu a jeho slovu. Tato víra je zárove aktem poznání, cht ní a citu. Jedná se o životní postoj a o zp sob života ve ví e, který zahrnuje myšlení a jednání. V em konkrétn spo ívá to spole né? Židé,
k es ané a muslimové se v první ad shodují ve ví e v jednoho jediného Boha, který dává všemu
smysl a život. Taková víra v jednoho Boha je podle islámu již od Adama danou p vodní pravdou,
v Bohu se zakládá jednota lidského pokolení a rovnost všech lidí p ed Bohem. Ani k es anské troji ní
u ení nechce zpochyb ovat víru v jediného Boha. To znamená, že židovství, k es anství a islám jsou
zajedno v opozici proti pohanskému polyteismu stejn jako v opozici proti moderním Boh m všeho
druhu, kte í se snaží lidi zotro it. „Židovství a posléze i k es anství již dávno p ed islámem svrhlo staré Bohy pantheonu,“ dodává H. Küng (1998, s. 124).
Židé, k es ané a muslimové jsou zajedno i ve ví e v milosrdného slitovného Boha: v jednoho
Boha, který se ujímá lov ka. B h se podle jednotlivých výrok Bible a Koránu m že jevit jako B h
svévole, ale podle celkového sv dectví Bible a Koránu je B h Bohem milosti a milosrdenství. Židé,
k es ané a muslimové tedy spole n reprezentují ve sv t víru v jednoho Boha a podílejí se na velkém
monoteistickém hnutí ve sv t . Tato shoda ve ví e v jednoho Boha by nem la být podce ována ani
z hlediska sv tové politiky, p ipomíná Küng (1998, s. 125 - 126).
V pr b hu staletí si tato t i náboženství hodlala p isvojit Abrahama pouze pro sebe. Židé
Abrahama „judaizovali“ – získané požehnání se vztahuje pouze na izraelský národ a izraelské území.
K es ané Abrahama „christianizovali“- všechna získaná požehnání, kterých se Abrahamovi dostalo,
se naplnila pouze a jedin v Ježíši Kristu. Muslimové Abrahama „islamizovali“ – je považován za
vzorného muslima, jehož praxe jej odlišuje od žid i k es an - islám je tak v podstat nejstarším ná boženstvím. Navzdory všem r zným interpretacím a rozdílným d raz m však Abraham z stává prasv dkem víry v jednoho a téhož Boha, který je Bohem Žid , k es an a muslim . Abraham je tak
první velkou v d í osobností všech t chto t í náboženství, která se proto ne nadarmo ozna ují jako
abrahamovská náboženství.
Podobn tomu bylo i s postavou Mojžíše. Jednotlivá náboženství se snažila op t p ivlastnit si
Mojžíše jen pro sebe. Judaizovala jej – „rabi“ Mojžíš, christianizovala – „p edobraz Krista“ a islamizovala – „p edch dce Muhammada“. P esto však pro všechna tato t i náboženství Mojžíš z stává
velkým iniciátorem osvobození, pr vodcem p i putování pouští a vedle Abrahama i pravzorem a p edobrazem všech prorok . Je druhou v d í osobností všech abrahámovských náboženství.
I král David byl – stejn jako Abraham a Mojžíš – t emi prorockými náboženstvími r zn vnímán a p ivlast ován. David byl „judaizován“ – stylizován jako muž v rný zákonu a u itel zákona
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a tudíž vnímán jako prototyp o ekávaného Mesiáše; „christianizován“ – jako prototyp Mesiáše, který
po n m p išel – objevuje se jako p edch dce Ježíše; „islamizován“ – považován za p íkladného
proroka, kterého si vzal za vzor Muhammad.
I kdyby se pominul spole ný p vod žid , k es an

a muslim , u všech se lze setkat

s podobným základním chápáním nejen Boha, ale i sv ta a lov ka. Podobné je také chápání d jin lidstva, osud jednotlivc , které se lineárn posouvají asem dop edu. Jsou to d jiny, ve kterých, jak tato
náboženství vyznávají, neustále tajemn p sobí neviditelný B h. Ve všech t ech náboženstvích je
lov k závislý na Bohu, který je milosrdný. lov ka, jako nositele Božího obrazu tato p edstava Boha
vede k odpov dnosti za vlastní iny.
Desatero jako univerzální smlouva s sebou prost ednictvím Bible p inesla jasné závazky pro
lidstvo jako celek. Lze tu hovo it o minimálním étosu úcty k životu – nevraždit a nejíst maso živých
zví at. Desatero p evzali i k es ané a paralely k n mu je možné najít i v Koránu. Tvo í podstatu
spole ného základního étosu všech t í prorockých náboženství. I bohoslužebné prostory t chto t í
náboženství vycházejí ze spole ného základu. Židovské synagogy, které jsou revolu ním zvratem
v d jinách sv tového náboženství, se pozd ji staly vzorem pro k es anské kostely i pro islámské
mešity. (Küng 2006, s. 192 - 203)
I když mají monoteistická náboženství mnoho spole ného, p esto dochází ke st et m mezi
nimi. Co vede tato náboženství ke st et m a konflikt m? Mají pravdu ti, kte í sarkasticky poznamenávají, že mír mezi náboženstvími bude možný teprve na základ sekularizace náboženství? V elá,
up ímná a nefalšovaná náboženská nenávist p išla na sv t práv spolu s exkluzívním politickým monoteismem, provázená fanatismem, totalitní nesnášenlivostí a nesvárem, vysv tlují H. Pavlincová a B.
Horyna (2003, s. 29) a pokra ují vlastním popisem monoteistického Boha.
Monoteistický B h je sice antropomorfní, avšak neodzrcadluje lidskou situaci, ale to, co je
nelidské:
absolutní podru í
bezvýhradnou poslušnost
ztotožn ní s celkem, pravdou, jedine ností
Nelidské nároky potom vyvolávají nelidské jednání, urputnost p i ni ení víry odpadlík a deviant ,
nesmi itelnost p i setkání s jinakostí a cizostí, zu ivost proti heretik m i úsilí o prom nu všech lidí ke
svému obrazu; p edevším však nesnášenlivost k ostatním monoteistickým systém m s p ibližn týmiž
nároky. (Pavlincová, Horyna 2003, s. 29)
„Nejlépe dokážeme tolerovat to, k emu nemusíme mít žádný vztah,“ p ipomínají H. Pavlincová a B. Horyna (2003, s. 30). Dominantní vzájemnosti, které tato t i monoteistická náboženství sdílejí, jim nedovolí nemít k sob vztah; a naopak - nezbytnost vstupovat do vzájemných relací, kontakt
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a jednání v sob neobsahuje princip tolerance, vst ícnosti, respektu a dorozum ní, který by se dal odvodit z náboženství samotných, ale p edpokládá ideologickou konfrontaci. Mezináboženská tolerance,
o níž se dnes hovo í nej ast ji jako o morálním gestu, znamená v d sledku pouhou vyšší disciplinovanost a kultivovanost ve vzájemných stycích. (Brázda 2002, s.193)
Mírou náboženské závislosti je intenzita názorové nesnášenlivosti.

ím je kdo „ná-

boženšt jší“, ím víc je p esv d en, že je vlastníkem pravdy, ím intenzívn ji je vázán na to, co je mu
bohem, tím je nesnášenliv jší. J. Heller a M. Mrázek (2004, s. 29) uvád jí t i možná pojetí názorové
nesnášenlivosti:
1. Vyšší pravda neexistuje - tento postoj je doprovázen dalekosáhlou, ale jen zdánlivou sná šenlivostí (ve skute nosti 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 zp sob, jakým ji vnímáme my, nesmíme nikomu vnucovat – toto pojetí není
ani lhostejné, ani násilné.
Jsou lidé, kte í v í, že st et kultur - muslimské a západní - je nevyhnutelný. Tento pohled je
pon kud povrchní a p ehlíží to spole né, co tyto kultury obsahují. Lidstvo by nicmén m lo vynaložit
velké úsilí, pokud chce takovému st etu zabránit. A zabránit mu lze jen tehdy, pokud se o to zasadí
dostatek muž a žen, politik a náboženských v dc . „Bez míru mezi národy není možné, aby lidstvo
p ežilo. 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).
Po adí jednotlivých abrahámovských náboženství v této práci bylo stanoveno nikoliv podle
po tu jejich stoupenc , ale chronologicky, podle doby jejich vzniku. Každá charakteristika jednotlivého náboženství bude obsahovat stru né pojetí náboženství, sebereflexi a identitu, pohled na
sebev domí, rodinné zvyklosti, výchovu a vzd lávání. Zakon ena bude návodem, jak budovat
sebev domí dít te.

3.1 Judaismus
Na celém sv t žije v sou asné dob 13,3 milionu Žid . (www.zidovske.listy.blog/1001/)
V eské republice se podle údaj

eského statistického ú adu ze s ítání lidu z roku 2011 hlásí k ži -

dovské ví e 1.132 obyvatel. Židé jsou krom Izraele a New Yorku všude na sv t výraznou menšinou.
Duchovn , nábožensky, kulturn a hospodá sky jsou však velmocí, která se zapsala do d jin, dokonce
je mnohdy sama vytvá ela. Judaismus je svérázným sv tovým náboženstvím. Jeho synagogy lze najít
po celém sv t . (Küng 2006, s. 186)
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Judaismus jako u ení a historická fakta zachycuje hebrejská Bible; kulturn i nábožensky,
chronologicky i obsahov je judaismus p edch dcem k es anství i k es anské etiky. Základem judaismu je koncept monoteismu, jak ho p edstavily beduínské a nomádské izraelské kmeny; mimo jiné byla
formována blízkým vlivem babylónské filozofie. Nástroj, který reguluje napl ování této náboženské
a morální doktríny, je známý jako Desatero Božích p ikázání. Judaismus je zvláštní druh etického mo noteismu. Tato specifická doktrína, která se vyvíjela spolu s postupnou transformací p edstavy o Bohu
nejprve jako o Bohu izraelských kmen , dosp la historicky k obrazu Boha Žid jako jediného Boha
všech národ sv ta. (Cakirpaloglu 2004, s. 76)
Pro židovství je klí ové p esv d ení, že B h si Izrael vyvolil za sv j národ tím, že s nimi
uzav el smlouvu, zvláštní smluvní vztah. Jahve, stvo itel a jediný B h, vysvobodil a vyvedl Izraele
z otroctví v Egypt a pak na ho e Sinaj uzav el s Izraelity smlouvu. Podmínky této smlouvy zachycuje
Tóra v prvních p ti knihách Mojžíšových ve Starém zákon , Tóra zaznamenává historii smluvního
vztahu, p sobení Boha na mnoho generací židovské historie a také etické chování, které B h o ekává
od svého národa. Napl ování Tóry je známkou v rnosti židovského národa Bohu. Bohatá historie židovského národa i jeho tradice hrají zásadní roli v každé z jeho t í teologických škol: ortodoxní,
konzervativní a reformní.
Židovský monoteismus vedl k vroucí ví e v jednoho Boha, Jahveho. Židovství vyznává Boha,
který jednal a jedná v d jinách a v život svého národa. Židovská víra klade menší d raz na metafyziku a u ení o posmrtném život , velký d raz klade na každodenní odpov

Žid na zvláštní úmluvu,

smlouvu uzav enou mezi Bohem a jeho vyvoleným národem. (West 2002, s. 163)
Podle ortodoxního chápání je Žid ten, kdo se narodil židovské matce nebo p estoupil k židovství. Tato definice však v žádném p ípad ne eší záhadu židovství. Židé nejsou zvláštní rasou, ím tedy
potom vlastn jsou? Mají vlastní stát, ale v tšina z nich v n m nežije. „...jsou národem a p ece nejsou
– mají spole ný jazyk, a p ece nemají – tvo í náboženství, a p ece netvo í,“ píše H. Küng (2006, s.
186).
Spole enství Žid spo ívá ve vzájemném p sobení t í veli in: lidu Izraele, zem Izraele a náboženství Izraele. Vlastí židovského národa se stává Kenaan - zem na sever od Egypta na jih od
Mezopotámie. Vzpomínka na osvobození národa z egyptského otroctví dodnes z stává d ležitým momentem pro sebepochopení všeho lidu Izraele. Úst edním bodem svátk Pesach je proto vypráv ní
o odchodu z Egypta, které p ed ítá otec rodiny. Jde o hodinu, v níž se zrodil lid Izraele. Velkou symbolickou postavou izraelského národa je Mojžíš, Boží vyslanec, v dce národa, zákonodárce i jakýsi
Boží nám stek. Je to velmi složitá postava. Inspirovaný v dce, který však sám nebojuje, nositel zjevení, který je zárove

lov kem se svými slabostmi. Mojžíš je také zakladatel kultu, který ale osobn

nep ináší Bohu žádnou ob .
Víra Žid nevnímá Boha jako despotu a otroká e, ale jako osvoboditele a zachránce. Mojžíš
je povolán k osvobození svého lidu v okamžiku, kdy stane p ed ke em, který ho í, ale ohe jej p esto
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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 osvobodím vás. (Küng 2006, s. 193-194)
Židovský národ p ežívá bez chrámu, bez království, bez kn ží. P ežil navzdory svému rozptýlení po celém sv t . Toto p ežití není biologicky vysv tlitelné, ani psychologicky zd vodn né. P ežití
židovského národa souvisí s p ežitím židovského náboženství. Práv náboženství poskytlo národu bez
vlasti normu duchovní vlasti. Národní p íslušnost ustoupila rituáln - morální istot , zam ené v i
národ m, od nichž se Židé tímto odd lovali. O to se na prvním míst zasloužil požadavek rituáln

is-

tého jídla (košer = zp sobilého) s požadavkem zákazu vep ového masa a mísení mlé ných a masných
výrobk . I v dnešní dob mnoho p íkaz provází lov ka nejen celý den (od rána do ve era), celý rok
(pracovní dny i sobotu a svátky), ale i celý život – od narození a ob ezání p es pohlavní zralost, s atek
a vlastní rodinu až po smrt a poh eb.
Co je pro ortodoxní Židy dodnes d ležité? Svitky Tóry, které vyst ídaly zni ený oltá , studium Tóry, které nahradilo chrámový kult, modlitba a dobré skutky. Na místo kn ží nastoupili u enci rabíni, kte í znali Písmo. Hodnost rabína, získaná na základ studia a vzd lání, tak zaujala místo a pozici d di ných kn žských a levitských hodností. Místo jediného chrámu v Jeruzalém nastupují synagogy, nový typ budov, v nichž se lidé setkávají a shromaž ují k modlitb . ( Küng 2006, s.196 - 205)
Moderní reformované židovství – V celé západní Evrop (nikoli v Evrop východní) se
uskute nil p echod od st edov kého rabínského paradigmatu k modernímu paradigmatu asimilace
osvíceného reformovaného židovství v pr b hu 17. - 19. století n.l. Jaké byly cíle židovské reformy
ukazují následující ádky z pera H. Künga (2006, s. 209)
-

místo st edov kého vy le ování Židé usilují o právní, politickou a spole enskou integraci
jednotlivc do moderního národního státu

-

místo rabín , odborník zejména na právo, se objevují akademicky vzd laní rabíni, kte í
p sobí jako kazatelé, duchovní v dci, liturgové a pedagogové

-

místo života v ghettu se uskute uje modernizace celého židovského zp sobu života, která se týká i oble ení a stravovacích návyk

-

místo nesrozumitelné hebrejské bohoslužby se nyní slaví reformovaná židovská liturgie
v národních jazycích, její sou ástí je kázání a hudba, v ící se p itom neodd lují podle pohlaví

Stejn jako ostatní náboženství, ani židovství není jednotné. Mezi jednotlivými proudy židovství se
vyskytují spory. V sou asné dob lze rozlišit ty i hlavní proudy, které budou popsány.
1. Židovství ortodoxní – jako strážci tradic považuje tento proud všechny náboženské
p íkazy za Bohem zjevené - z toho plyne hlásání nezm nitelnosti náboženské praxe
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(n kte í ortodoxní Židé z východní Evropy žijí duchovn jako ve st edov ku, dodnes chodí v od vu polských venkovan 17. století).
2. Židovství reformované – liberální – k tomuto proudu se p ipojují ti Židé, kterým vyhovuje moderna (reformované židovství usiluje o smí ení s modernou). Za sm rodatné považují pouze poselství prorok . Od k es an

p ebírají kázání, kazatelnu, talár, varhany

a sbor. Ženy mohou být sv ceny na rabínky, muži nemusí nosit pokrývku hlavy.
3. Židovství konzervativní – tento proud se snaží spojit ortodoxii s osvícenstvím.
Konzervativní židovství se otevírá modern , ale zárove si chce uchovat tradi ní náboženskou praxi, zvlášt hebrejštinu jako bohoslužebný jazyk. Tito Židé neopoušt jí tradici, ale dále ji rozvíjejí.
4. Židé bez vyznání – necht jí pat it k synagoze, necht jí mít nic spole ného s náboženskou
praxí, svátky slaví jen ze zvyku. Odmítají jakékoli náboženství. Jejich židovství neuruje víra v Boha, ale víra ve stát Izrael. V USA tvo í v tšinu židovských obyvatel, jsou
po etn zastoupeni také ve východní Evrop a v N mecku.
V dnešní dob je základním postojem mnoha Izraelit západní sekularismus. Mnoho sekularist se upsalo politice jako náhražce náboženství. Pro tyto Izraelce je úst edním mezníkem židovských
d jin holokaust. Küng (2006, s. 211)
Sebereflexe, identita
Sebereflexi a identitu každého náboženství ur uje ve velké mí e hlavn jeho minulost, dále
podmínky p ijetí Bohem a vztah okolního sv ta k jeho stoupenc m.
Židovská moudrost íká, že lov k by m l v každé kapse nosit papír. Na jedné stran by bylo
napsáno:

lov e, kv li tob byl stvo en sv t, jak jsi vznešený. A na druhé: Pamatuj, že prach jsi

a v prach se obrátíš. Ob polohy podle této židovské moudrosti k pohledu na lov ka a sv t pat í.
Desatero Božích p ikázání a uzav ení smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem vnímají Židé
jako projev zvláštního vztahu mezi Bohem a Izraelem. Verš z Bible: „Budete mi královstvím kn ží,
pronárodem svatým“ (Ex 19,6), je vnímán Izraelci jako úst ední bod a základ židovského náboženství.
Bez tohoto stále z eteln ji formulovaného vyznání: „Hospodin je Bohem Izraele a Izrael je jeho
lidem,“ si Židé nedovedou p edstavit svoji víru, hebrejskou Bibli ani židovství. Jen z tohoto východiska lze pochopit „záhadu“ židovského národa. Jen odtud se vysv tluje jeho p etrvávající originalita,
jeho kontinuita, zachovávaná po dlouhá staletí až dodnes a jeho identita. Identita navzdory r znosti
jazyk , ras, kultur, území a vlivu r zných epochálních konstelací a paradigmat.
Na základ Bible se Židé nazývají „Bohem vyvolený národ“. U v ících Žid to však není vý razem povýšenosti, ale výrazem zvláštního závazku - povinnosti dodržet smlouvu s Bohem, dodržovat
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Boží zákony a p íkazy (hebrejsky Tóru). Co bylo na Desateru nového? Elementární pravidla lidskosti
existovala i u jiných národ než byl Izrael. Nové zde bylo to, že p ikázání lidskosti byly ustanoveny
autoritou jednoho a téhož Boha. Proto již nejde o obecný p íkaz: „Nebudeš zabíjet, lhát, krást ani smilnit.“ Te však znamená toto: „Já jsem Pán, Tv j B h. Proto nebudeš zabíjet, lhát a krást a smilnit,
zd raz uje H. Küng (2006, s. 195 - 196).
Psychologickým mechanismem, který reguluje chování, které je z ejmé z biblických zásad, je
strach z Božího trestu. Strach z porušování náboženských norem jako mechanismus individuálního
a spole enského chování se uplat oval nejen v judaistické etice, ale i ve v tšin autoritá ských kultur
a náboženství. Archaický strach v judaismu zabezpe il, aby toto u ení i po staletích p edstavovalo:
„...fundamentální minimální systém podmínek pro spole ný život, ze kterých se vyvinul systém spoleenských hodnot a faktu p ežití národa“, uvádí P. Cakirpaloglu (2004, s. 77).
V tradi ním židovském náboženství se za hlavní spole enskou 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 zvyk m a pot ebám, jejichž podstatou je napln ní materiálního principu. Ideální stav života a duše, který je obsažen v principu dokonalosti, získal vlastní
ryzost v náboženském asketizmu v ícího, který je považován za podmínku sjednocení

lov ka

s Bohem. Proto judaismus lov ku p ikazuje, aby se vzdal hmotných pot eb a zájm , zbavil se tak re lativních hodnot a cíl 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 p ežití Žid mimo Palestinu – jako p íslušníci jiného národa
byli Židé odkázáni na vzájemnou výpomoc, což bylo asi tak samoz ejmé, jako tendence uzavírat se
p ed ostatními národy nežidovského p vodu. Tíhnutí k solidarit , vzájemné výpomoci a xenofobii se
u Žid zachovalo dodnes, není však výhradn charakteristikou jejich národa – stejné projevy lze pozorovat i u jiných etnických komunit, jejichž kultura, jazyk a náboženství se výrazn liší od svého okolí.
Judaistická etika, podep ená neochv jnou vírou v Boha jako Boha všech lidí a posilování p esv d ení
o vyvolenosti židovského národa úsp šn absolvovala zkoušku v ohni d jin, kterými židovský národ
prošel. Byla v lí k p ežití p íslušník národa v situacích obtížn p edstavitelných. (Cakirpaloglu 2004,
s. 77 - 78)
Nežidovský sv t nereagoval na p ežití Žid uznáním a úctou, ale agresí a represí. Pohanský
antijudaismus, který se odehrál již r. 38 n.l., se postupn vyvíjí v k es ansko – církevní antijudaismus.
Od dob vlády císa e Konstantina se antijudaismus za al projevovat jako trvalý a univerzální. Od vodn ním bylo odmítnutí Ježíše jako Mesiáše a jeho následné uk ižování. Protižidovská represivní
opat ení z doby vlády k es anských panovník 5. a 6. století n.l. Theodosia II a Justiniana m la rozhodující vliv na zákonodárství st edov ku, týkající se Žid , a to jak církevní, tak i státní. Ani doba
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reformace nep inesla Žid m žádné uleh ení. (Küng 2006, s. 205) Až Francouzská revoluce p inesla
Žid m neomezené ob anské právo.
H. Küng (2006) p ipomíná, že masové vyvražd ní šesti milión Žid v období druhé sv tové
války byla z historického hlediska událost, která nemá v d jinách obdoby. Nejen vzhledem k množství
ob tí, ale proto, že vyvražd ní ideologicky p ipravoval, systematicky plánoval, organizoval a provedl
stát. Nešlo o nic jiného než o šílený pokus vyhladit celý národ. Holokaust (úplná ob ) židovského ná roda byl d sledkem biologicky a rasisticky zd vodn ného antisemitismu, který byl v Evrop velmi
rozší ený. Nebyl by však možný bez tém

dv tisíciletí trvajícího teologického antijudaismu tém

všech k es anských církví. I proto bylo tak závažné ml ení papeže Pia XII, n meckých, rakouských
i polských biskup , stejn tak jako n meckých protestant .
V roce 1948 byl založen stát Izrael, který se pro Židy celého sv ta po dvou tisíciletích stal
duchovním st ediskem a skute nou vlastí. Židovské náboženství dokáže poskytovat duchovní vlast
i dnešním Žid m, protože každému p ipomíná velkou náboženskou tradici národa, utvá í životní cyklus od narození po smrt, denní cyklus opírá o modlitbu a p ikázání. (Küng 2006, s. 211 - 217)
Rodina
V židovské tradici leží primární odpov dnost za výchovu d tí na rodi ích s povinností káznit
d ti za cokoli špatného, co ud lají. Odpov dnost rodi

vychází z Bible z knihy P ísloví 13,1: „Moud-

rý syn p ijímá otcovo pou ení, drzoun však neslyší ani hrozby,“ (Bible 21). Kárání d tí je základní
sou ástí jejich výchovy k morálnímu chování. V sou asné dob Židé eší v oblasti výchovy d tí
konflikt mezi dodržováním tradi ních p edpis Talmudu a odmítáním moderní psychologie. Problém
konkrétn spo ívá v tom, že reformní i konzervativní judaismus áste n nebo úpln odmítá patriar chální uspo ádání rodiny, které je d ležitou sou ástí biblického a talmudického pohledu. Odmítnutí
patriarchálního uspo ádání rodiny rozši uje míru odpov dnosti a rozhodování v rodin . Tato zm na
p sobí nap tí v rodinných vztazích ve dvou oblastech, v novém hledání rolového chování a v samotném procesu rozhodování, upozor uje William Berkson (1996, s. 2). Proces rozhodování bude p iblížen na dalších ádcích:
1. Pot eba nových rozhodnutí je nejobvyklejší v p ípad svatby. Ideálem rovnosti je spole né
rozhodování manžel jako páru o tom, jak si rozd lí svoji moc a zodpov dnost.

í kariéra

bude mít p ednost, jak se rozd lí povinnosti v pé i o domácnost, za co p evezmou odpov dnost d ti? Míra svobody a odpov dnosti by m la u d tí postupn r st až do doby
dosp losti.

asto se však stává, že jsou d ti nezodpov dné, rodi e p íliš vyžadující nebo

naopak p íliš povolující.
2. Rovn jší vztah volá po v tší spolupráci p i rozhodování. Na rozdíl od vztahu nerovného,
kdy jedinec se silnou pravomocí m že sám rozhodovat a porou et ostatním len m rodiny, je
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spolupráce p i rozhodování lepší možností, soudí W. Berkson (1996), ale bývá t žší po citové
stránce. Když mají jedinci na výsledku osobní zájem, diskuse p i ešení problému se m že
rozpadnout na hádky, ú astníci se uražen vzdají, m že dojít i k násilí. V tší rovnost a svoboda tak tvo í nové výzvy pro manželství a rodinný život židovské rodiny.
Rovnováhy ve vztazích lze dosáhnout pomocí t í pevných bod , kterými jsou:
1. Spravedlnost ve vztazích. Podle Lev. 19,3 - „Jeden každý matky své a otce svého báti se budete.“ (Bible kralická). Talmud íká (Kid 31b) „Báti se budete - znamená, že syn nebude stát
na otcov míst ani sed t na jeho míst . Syn má respektovat otcovu autoritu nad ním.“
2. Rodi ovská autorita. Co d lat, když dít zkouší hranici, kam až m že zajít? Rodi e v t chto
situacích v dí, že ur itý druh autority je legitimní, ale neum jí s ní pracovat. St ídají dva protich dné výchovné modely – tradi ní patriarchální, ve kterém následuje za porušením pravidel
trest, nebo m kký p ístup humanistické psychologie. Výsledkem je, že d tem není jasné, jaká
pravidla mají respektovat.
3. Povzbuzování a trestání d tí. Otázkou je, jak uvést do souladu rodi ovskou autoritu s židovskými hodnotami tak, aby byla d tem co nejvíce ku prosp chu. Typickou chybou je na
jedné stran p ílišná shovívavost a na druhé zvýšená kriti nost. Když dít zklame rodi ovské
o ekávání, následují nadávky a ponižování dít te. Tyto druhy trestání d ti popuzují, odrazují
a také podlamují jejich sebev domí.
Zajímavé podn ty k zamyšlení nad výb rem trestu pro dít nabízí Klí k ur ení trestu (Berkson
1996), který d lí problémy s nežádoucím chováním d tí na morální, vztahové a problémy s u ením.
Morální problémy – porušení etického principu, dohody nebo p edpokládané d v ry (jako je
lhaní a nedodržování slib ), vyžaduje napomenutí, domluvu a vhodný trest. Nejsou- li jasné okolnosti,
je t eba je vyjasnit. V p ípad , že okolnosti jasné jsou, dít pokárejte – upozorn te jej, že porušilo
etické zásady. Vysv tlete poškození vztah , které vzniklo jeho neetickým jednáním. Vyžadujte odškodn ní nebo náhradu. Napomenutí by však nem lo úto it na charakter dít te.
Vztahové problémy – konflikt rolí, rodi ovských nárok a odpov dnosti dospívajících je doporu eno ešit formou diskuse na principu vyjednávání. Pokud se touto formou problém vy ešit nepo da í, mohou rodi e zodpov dn rozhodnout sami. P ípadné tresty by m ly být jasné p edem.
Problémy v oblasti rozvoje kompetencí a u ení – nespln ný úkol, v jehož spln ní zabránila
neúmyslná chyba, je t eba ešit rozhovorem za použití otev ených otázek a aktivního naslouchání.
Vezm te v úvahu, že d ti nemají znalosti a dovednosti jako dosp lí. K ik a nadávky jen vytvá ejí p e kážky v u ení dít te. Nedávejte hned dobré rady, m žete dát problém vy ešit dospívajícímu. Dospívající by m l poznat, co pot ebuje, a požádat o pomoc. Je t eba vyjednat pravidla pro u ení a pro zábavu.
Pokud je to možné, je vhodné zapojit i u itele.
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Vzd lávání
Židovské vzd lávání má dlouhou tradici již od biblických dob. Výchovné a vzd lávací principy Bible nalezly své uplatn ní také ve vzd lávacích zásadách k es anských a muslimských
spole ností.
V celé západní Evrop

se uskute nil p echod od st edov kého rabínského paradigmatu

k modernímu paradigmatu asimilace osvíceného reformovaného židovství v pr b hu 17. - 19. století
n.l. Mezi cíle židovské reformy pat il také cíl týkající se vzd lání – místo izolovaného tradi ního rabínského a talmudického vzd lání usilovat o vzd lání moderní, všeobecné. Na míst

rabín , odborní -

k zejména z oblasti práva, se objevují akademicky vzd laní rabíni, kte í p sobí také jako pedagogové. Kung, H. (2006, s. 209)
V judaismu je vysoce hodnoceno vzd lávání jedince, zejména vývoj schopnosti abstraktního
myšlení – schopnosti spekulace a abstrakce. Vzd lání p sobí na vývoj lov ka a jeho sv tový názor,
umož uje mu prožívání kladných pocit ze schopnosti systémového náhledu na sv t. Vzd lání je
hodnota, která je sou asn prost edkem i cílem k seberealizaci osobnosti. Také zp tná vazba v tomto
procesu hraje d ležitou roli: seberealizovaní (vzd laní) jedinci svojí autoritou p sobí na spole nost
a ovliv ují ji. (Cakirpaloglu, 2004, s. 79)
Zajišt ní výchovy pat í k základním povinnostem otce. Ten vede první kroky dít te v náboženském život , pozd ji umož uje studium na r zných druzích židovských škol.
Sebev domí
Sebev domí je vnímáno v židovském náboženském prost edí jako velice d ležitá složka
š astného a úsp šného života. Jedinec m že být požehnán inteligencí a talentem, a p esto nedostatek
sebev domí m že být p ekážkou v dosažení úsp ch v práci, vztazích a v každé oblasti života. První
roky života tvo í základ pro získání pozitivního sebev domí. Rodi e nemohou kontrolovat vše, na co
se dít dívá, co slyší nebo co si myslí, co m že p ispívat k sebeobrazu dít te. Ale stejn z stává dost,
co d lat mohou. Rodi e získali velký a zvláštní dar - nový lidský život s nepopsaným štítem. V pr b hu prvních let dít te má velký význam všechno, co se dostane do jeho mysli. Rodi e proto mají jedi ne nou, již nikdy neopakovatelnou p íležitost založit dít ti bankovní ú et sebev domí, do kterého si
dít bude o sob ukládat mnoho pozitivních informací. V nadcházejících letech bude tento „Bankovní
ú et“ vyvažovat a vyrovnávat nové zkušenosti, které nebudou vždy kladné.
ím dotovat ú et sebev domí v bance svého dít te? Jak mohou rodi e budovat sebev domí
u d tí? Yakov Lieder (chabad.org) navrhuje 12 zp sob , jak budovat sebev domí dít te:
1. Projevujte d tem lásku a city. To, jak s d tmi zacházíte, by m lo být provázeno citem
a láskou. Kojenec, se kterým se zachází citliv a s láskou, získá neuv dom lý, podv domý
pocit, že je cenný a významný natolik, že m že být milován
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2. Chvalte svoje dít . Chvalte ho tak asto, jak to je možné, kdykoli ud lá n co dob e.
ekn te: „Jsem na tebe hrdý, líbí se mi, jak to d láš.“
3. Chvalte tak, aby vaše pochvaly byly uv itelné. Je d ležité, aby se pochvalám dalo v it. P ehnané chválení typu: „Jsi nejlepší na sv t . Jsi nejkrásn jší osoba, jaká kdy žila,“
jsou nakonec kontraproduktivní. V dít ti rozvinou nafouklé ego, které bude mít vliv na
jeho vztah s kamarády a postupem asu negativn dopadne na jeho sebev domí.
4. Stanovujte d tem cíle. Cíl by m l být dosažitelný – aby se dít obléklo, aby dostalo z testu ur itou známku. Vybírejte cíle p im ené v ku a schopnostem dít te. Pokud stanovíte
nedosažitelný cíl, bude ú inek opa ný. Na cest k cíli dít provázejte a chvalte ho za kaž dý dosažený drobný kr ek. Až dít cíle dosáhne, úsp ch oce te a oboha te jeho sebeob raz jako n koho, kdo dosáhl cíle.
5. Kritizujte výkon, ne osobu. Když dít ud lá n co špatn , ekn te: „Jsi úžasný, ale nem l
by ses takto chovat,“ místo: „Jsi zlé dít “.
6. Potvrzujte d tem jejich pocity. Když se dít trápí, protože jeho sebev domí utrp lo n jaký šrám, je d ležité potvrdit jejich pocit. Nap íklad když se dít cítí zran né poznámkou
u itele nebo kamaráda, ekn te mu: „ To, co ti ekli, t urazilo, to se t dotklo.“ Jen tehdy,
když dít zažije, že jeho pocity byly potvrzeny, bude mít podep ené a zesílené sebev domí
lidmi, kte í ho mají rádi a kladnými slovy, které o n m íkají.
7. Bu te hrdí na své dít . Pravideln dít ti íkejte, jak jste š astní a pyšní, že m žete být
jeho rodi i.
8. Mluvte o svých d tech pozitivn v p ítomnosti pro n j významných lidí, jako jsou prarodi e, u itelé, kamarádi.
9. Nikdy svoje dít nesrovnávejte s ostatními. Ne íkejte: „Pro nejsi jako Honzík?“ Pokud
se stane, že n kte í v okolí vaše dít takto srovnávají, ekn te svému dít ti, že je svým
zp sobem jedine né a neopakovatelné.
10. Ujist te se, že ti, se kterými vaše dít p ichází do styku, znají jeho silné stránky. Na
za átku školního roku promluvte s u iteli svých d tí a pov zte jim, jaké má dít nadání,
v jakých oblastech je výborné. U itel si tak na základ vašich informací m že utvo it pozitivní názor na vaše dít a rozvíjet jeho silné stránky.
11.

íkejte pravideln svému dít ti, že ho máte rádi bez podmínek. Když se mu n co nepoda í, v n em neusp lo, ekn te mu: „Stejn t mám rád. Budu t mít rád vždycky, bez
ohledu na to, co ud láš.“
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12. P stujte a ošet ujte své vlastní sebev domí. Pot ebujete se vid t v dobrém sv tle. Rodie, kte í mají sami nedostatek sebev domí, mívají problém vychovat dít s vysokým sebev domím. Dobrý rodi je ten, který ví, že sám není bez chyb, ale dokáže se ocenit.
Znovu a znovu zkouší na sob pracovat a zlepšovat se.

3.2 K es anství
Na celém sv t žijí v sou asné dob 2,18 miliardy k es an . (fatym.com). V eské republice
podle údaj

eského statistického ú adu ze s ítání lidu z roku 2011 se hlásí ke k es anské ví e (církvi

nebo náboženské spole nosti) 1.463 584 obyvatel.
K es anství oficiáln p iznalo až ve 20.století, že jeho ko eny jsou židovské a že židovské
svátky p izp sobilo své ví e a pot eb , uvádí P. Spiegel (2009, s. 199).
K es anství je nejen náboženství, ale také velmi rozsáhlé hnutí chudobných, které vedlo
k dalekosáhlým zm nám v d jinách lidstva a k zániku starov kého otroká ství. K es anství navazuje
na tradice, náboženství a duchovní u ení Žid . Ze Starého Zákona p ebírá normy a pravidla života, na
jejichž osnovách se vyvíjí vlastní etické u ení, ve kterém se mravní a etické principy judaismu propojují s hodnotovými zásadami filosof stoik . Z rané etapy svého vývoje p ineslo k es anství hodnoty
rovnosti, pravdy a humanismu. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 79) Tém

po celá první t i století n.l. byli

k es ané potla ovanou, n kdy i pronásledovanou menšinou. P esto však tato nepolitická malá židovská „sekta“ k es an získala sílu m nit sv t. Pomalu se z ní stalo sv tové náboženství. Küng, H.
(2006, s. 227 - 231) Pod hlavi kou k es anství p sobí mnoho církví, k t m silným je po ítána jenom
katolická, pravoslavná a protestantská. Katolicismus a protestantismus lze považovat za ucelené sys témy nebo doktríny o pozemském a posmrtném život .
Víra k es an
K es anství je založeno na život Ježíše Krista a p edstavuje nejv tší náboženství na sv t
s nejv tším po tem v ících. Ježíš byl Žid, který se narodil kolem roku 7 p .n.l. Hlásal, že Boží království p ijde v budoucnosti a již se projevuje i v p ítomnosti. Ježíš se považoval za napln ní
židovského Starého zákona, ale odmítl židovské o ekávání nacionalistického mesiáše. Místo toho p išel na zem jako Syn Boží, mesiáš, který m že odpoušt t h íchy a na konci as p ijde jako kone ný
soudce. Ježíš p edložil „novou smlouvu“, která zd raz ovala, že ti, kdo v n j v í, v í jeho prost ednictvím v Otce a budou zachrán ni p ed v nou smrtí.
Tato „dobrá zpráva“ je zachycena v evangeliích: Ježíš, který byl pln

lov kem a pln Bohem

nesl h íchy svého lidu až na k íž. Po své smrti a poh bu byl vzk íšen a ukázal se mnoha svým stoupenc m. Po svém pobytu na této zemi se vrátil k Otci. Život jeho následovník a stoupenc následn
prostupuje Duch svatý. U ení o Trojici íká, že je jeden B h, který se projevuje ve t ech osobách:
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Otec, Syn a Duch svatý. Víra v Ježíše Krista ujiš uje kající k es any o skute nosti odpušt ní jejich
provin ní a slibuje jim v ný život v nebi.
K es anství požaduje po v ících zm nu a dodržování p ísného mravního poselství, které se
týká konání dobra, soucitu se slabými, nemocnými a nesvobodnými. Od u edník , kte í z lásky
k Bohu cht jí plnit jeho v li, se o ekávají dobré skutky zde na zemi. Nikdo z lidí však dokonalosti
není schopen dosáhnout, a proto musí najít lásku, odpušt ní a spásu vírou v Ježíše Krista. (West, 2002,
s. 164)
Co je nejvlastn jší podstatou k es anství? Je to Ježíš Kristus. Kristus je základní postavou
a základní inspirací k es anství. Pouze jeho jméno spojuje všechny rozmanité spisy Nového zákona
a dnes také všechny rozmanité k es anské církve. Kristus tvo í v k es anské tradici, liturgii, teologii
a zbožnosti základní motiv. Rozhodující poselství Ježíše Krista je radostnou zprávou o nové svobod
– nenechat se poutat a ovládat touhou po moci a pen zích, sláv nebo pohlavním pudem, ale být svobodným pro Boha a pro lidi. lov k se p itom nemá stát asketou, na druhou stranu se lov k nemá sobecky v novat pouze vlastním zájm m a uspokojovat pouze vlastní pot eby. Má mít lásku, která respektuje i protivníka a nep ítele neni í. Je to dobrá zpráva, která hlásá milosrdenství, nenásilí a pokoj.
Ježíšova kritika židovské zvykové religiozity a vykonávání moci byla p íliš radikální, jeho postoj k náboženským úkon m a p edpis m (šabatu, rituální istot a stravování) naopak velmi liberální.
P íliš pohoršující byla jeho solidarita s chudými, jeho soucit s prostými lidmi. Byl p íliš shovívavý
k t m, kdo porušovali zákon, k „h íšník m“, a to zbožné hn valo. Odpoušt ní bez konce, od íkání bez
toho, že by z n j plynul zisk, služba bez ud lování hodností – k tomu sm ovala jeho podobenství
i jeho životní praxe.
Ježíš Kristus zem el jako mladý ve 33 letech, poté, co t i roky ve ejn p sobil. Jeho žáci a p í vrženci jej zradili a zap eli, protivníci se mu posmívali. Zem el uk ižováním – smrtí ur enou zlo in c m, uprchlým otrok m a rebel m. K íž je symbolem k es an . (Küng 2006, s. 226)
K propojení mezi k es anstvím a íší došlo ve 4. století. Státní církev uplat ovala novou
k es anskou státní ideologii. Ježíš Kristus je v tomto paradigmatu chápán jako vládce všehomíra
(Pantokrator), který stojí na Božím míst . Císa v jeho jménu vládne jako autokrator (samovládce) státu i církvi. Jenom císa svolává, vede a schvaluje koncily, které ur ují normy pro pravov rnost – ortodoxii. (Küng 2006, s. 232)
Katolická církev se stala státní církví, a hereze tudíž zlo inem proti státu. D sledkem toho
bylo, že se z pronásledované církve stávala církev pronásledující. Ve jménu Ježíše Krista, který hlásal
nenásilí a mírumilovnost, byli pronásledováni jinov rci, a to v první ad Židé. Zárove byly ni eny
nevy íslitelné kulturní hodnoty. Víra již nebyla – jako kdysi v novozákonní dob – chápána jako d v rné spoléhání se na Boha a jeho syna Krista. Víra se stala p edevším pravov rností (ortodoxií), tedy
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p esv d ením o „správnosti“ hlásaného u ení církve o Bohu, Ježíši Kristu a Duchu svatém. (Küng
2006, s. 224 - 233)
D sledky pro vzájemné budoucí pochopení i spíše nepochopení z židovské i muslimské strany m l prvním ekumenický koncilu v Nikaji r. 325, kde byl Kristus postaven na rove 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 k es anští teologové prvních t í století se jasn drželi židovské víry jednoho
Boha, takže Krista stále bez n jakých pochyb pod izovali jedinému Bohu Otci. Židok es ané se tímto
prohlášením cítili být exkomunikováni, Židé ani muslimové mu nerozum li.
K es an je jedinec, který se na své osobní životní cest snaží podle Ježíše Krista ídit. Žádná
organizace, žádná instituce, ale ani žádná církev by se nem la nazývat „k es anskou“, pokud se na
Ježíše Krista svými slovy a skutky neodvolává. (Küng 2006, s. 223) K es ané s pevným p esv d ením
v í, že uk ižovaný Ježíš Kristus nez stal mrtvý, ale že jej B h vzk ísil. Ježíš Kristus se od té doby
stává živým zt lesn ním k es anství. Podle k es an práv s ním p išlo Boží království. (Küng 2006,
s. 227)
Sebereflexe, identita
Ess, J. (in Kung 1998, s. 107) popisuje vztah k es ana k Bohu ne jako otrocký, ale synovský.
K es an je Boží dít – a B h tedy není jenom jako Pán, ale také jeho Otec. B h je tv rcem veškeré
p irozenosti. Spravedlivý, milosrdný a svatý B h obda il lov ka rozumem a v lí. Za všechno zlo
m že lov k sám, jeho vlastní rozhodnutí sm uje bu ke kone nému dobru, nebo ke kone nému zlu.
B h je ten, kdo ur uje, co je dobré nebo zlé, avšak lov k se musí rozhodovat, zda t mto Božím zása dám pod ídí vlastní chování. Následování Ježíše Krista je považováno za základ k es anské etiky
a hlavní cíl mravního jednání k es an . Cakirpaloglu, P. (2004, s. 81)
Cakirpaloglu, P. (2004, s. 80) vysv tluje, že k es anská etika je budovaná na protikladném názoru v i lidské p irozenosti – na jedné stran je tvrzení, že podstatou lidské povahy je zlo. Je nutné
dodržovat istotu duše již od d tství, protože každé dít má již od narození h íšné srdce. Je proto t eba
obrátit se na Pána Ježíše, aby ne isté srdce o istil a smyl všechno, co je v n m zlé. Tento morální
imperativ má bojovat proti negativním vlastnostem h íšného srdce dít te. Podle traktátu Posel pokoje
a radosti (BTM, 1996) mezi apriorní h íchy „ erného srdí ka“ pat í: „lakomství, podvád ní, pomlouvání, vzpurnost, neslušnost, trucování, nadávání, pranice, neposlušnost, uli nictví, drzost, posmívání,
lajdáctví, nemravnost, ošklivá slova, krádež, zlobení, nepoctivost, lenivost, pýcha, lhaní, závist, sobectví atd. K odstran ní t chto vlastností pom že jen pravidelná modlitba a také následování Pána cestou
pokání z vlastních nemravných skutk .“
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P. Cakirpaloglu (2004, s. 82) stru n shrnuje rozdílné d razy v nauce a vyznání v katolicismu
a protestantismu:
Podle katolicismu je jednou z nejvýznamn jších ctností k es anství je zbožnost, která vyznává poddanský pom r lov ka k Bohu jako ke zdroji všeho dobrého a také ozna uje duševní stav
jako sv domitost a povinnost. Významnou ctností je také schopnost odpušt ní v i provinilým osobám. „Odpoušt jte a bude vám odpušt no.“ (Bible, Lk.6,37) Tato forma je v sou asné psychologii považována za „krajní formu zapomínání vlastního ega“ a šlechetnou vlastnost, která umož uje porozum t in m jiných jedinc . (Fromm in Cakirpaloglu 2004, s. 82) Dalšími ctnostmi jsou pokora a asketizmus, nebo „charakterizují Boží podstatu.“ Spolu s modlitbou a up ímným pokáním za vlastní h íchy tvo í pokora jádro katolické morálky.
Protestantismus je vlivným sm rem v k es anském náboženství, který vznikl v Evrop v 16.
století v období reformace. Základ protestantské náboženské doktríny a filosofie života p edstavuje
u ení Martina Luthera a Jana Calvina o možnosti bezprost edního spojení lov ka s Bohem pomocí
víry v Boha a Boží v le. Nejvyšší autoritou morálky a mravního chování je v protestantském u ení
B h, nikoli n kdo nebo n co jiného. Veršem z Bible: „Boha je t eba poslouchat, ne lidi“ (Sk.5, 29),.se
vylu uje lidská intencionalita a v le jako zdroj jakéhokoli kodexu chování. Lutherovo u ení prosazuje,
že jen víra v Boha sta í ke spasení lov ka; ke spasení není t eba konání dobrých skutk , svátostí ani
ob ad .
Na psychologické úrovni tak p inesl protestantismus nad ji bezprávným a poníženým tím, že
jim nabídl možnost spásy pomocí víry v Boha a poctivé práce – následkem toho došlo k radikálním
zm nám ve v domí, morálce a normách spole enského chování. Novou strukturu žádoucí charakteristiky lov ka reprezentuje ob tavost, pracovitost, šetrnost, asketismus, pocity povinnosti, což
v podmínkách sílících kapitalistických vztah a nových technických objev vedlo k výraznému ekonomickému rozmachu. Za nejhodnotn jší ctnosti považuje protestantská etika zbožnost, která vede ke
sjednocení lov ka s Bohem, spravedlnost, skromnost a umírn nost - spojené s hodnotami cudnosti
a neustálé pracovitosti. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 92 - 93)
Rodina
Na tomto míst

budou uvedeny ukázky dvou dodnes používaných text

o principech

k es anské výchovy, mezi kterými je z etelný obsahový posun. První pochází z doby p ed ty iceti
p ti lety, druhý je šestnáct let starý.
1.) Larry Christenson (1970, s. 13) popisuje Boží ád pro rodinu, ze kterého následn vyplývají výchovné principy a postupy. Tento ád je ádem autority a odpov dnosti jednoho lena rodiny
za druhého, založený na biblických výrocích, že Kristus je hlavou muže, Kristus je Pánem rodiny.
Muž je hlavou ženy a nejvyšší autoritou pro d ti. Žena je mužovou pomocnicí a druhou autoritou
pro d ti.
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Muž žije pod Kristovou autoritou. Jemu odpovídá za vedení a pé i o rodinu. Žena žije pod au toritou svého manžela a je zodpov dná svému manželovi za vedení domácnosti a pé i o d ti.
D ti žijí pod autoritou obou rodi , ale v podstat má autoritu nad d tmi muž. Mat ina autori ta je odvozenou autoritou.
Žena žije pod autoritou svého manžela a je mu odpov dná za vedení domácnosti a pé i o d ti.
Pod ízenost ženy je mnohem víc než pouhá vn jší forma, je to vnit ní postoj. Je to srdce, které
je zahalené úctou k muži. Ve svém muži má žena vid t Krista. Když ctí svého muže, ctí Krista,
který jí dal muže za hlavu.
Boží úkol pro d ti se dá shrnout do jediného p íkazu – poslouchat rodi e. Vztah ke Kristu je
p ímo závislý na poslušnosti, kterou dít prokazuje svým rodi m. V život poslušného dít te
žije a p sobí Kristus, proto je poslušné dít š astným dít tem. Dít , které p esn ví, co si m že
dovolit, kam až zajít, je vysvobozené od t žkého b emene. Jeho vlastní p irozenost se bude
proti rodi ovské autorit bou it. Kde se však rodi ovská autorita prosazuje v ovzduší lásky,
dít brzy dosp je k tomu, že ji bude považovat za správnou.
L. Christenson (1970, s. 46) píše, že se dít „...bude dokonce s hr zou a pohrdáním dívat na d ti, které
p ed autoritou respekt nemají“, (neu í se tím dít povýšenosti nad ostatními? - pozn. DS). M. Fürst
(1997) na druhé stran upozor uje na nebezpe í bezvýhradné poslušnosti. Základem ochoty poslouchat je p enechání zodpov dnosti autorit . I u nejv tších krutostí se asto uvádí, že byly spáchány p i
pln ní povinností. Doty ná osoba zaslepen vidí své chování tak, jako by jím sloužilo ur itému cíli
hodnému úsilí. (M.Fürst 1997, s. 251)
T lesné tresty ve výchov jsou spojovány s rodi ovskou láskou a jsou biblicky zd vodn ny,
nap . P ísloví 13,24 : „Kdo šet í metlu, nenávidí své dít , zav as je trestá, kdo je miluje,“ (Bible pro
21. století). Když je trest správn zvolený, nep sobí jen na smysly dít te, ale prost ednictvím t lesné
bolesti a strachu z trestu zost uje v domí, že nad námi vládne morální moc, spravedlivý soudce a ne zlomný zákon,“ míní L. Christenson (1970. s. 101). P ísnost a tvrdá ruka musejí jít ruku v ruce s láskou. To obojí dít ti nejlépe a nejcitliv ji dokazuje lásku rodi . Stejn jako má t lesný trest svoji
formu vyjád ení, má ji i láska. Dít ti nejlépe zprost edkuje lásku dotyk, naslouchání, spole né jídlo.
V novat d tem as však neznamená být jim stále nablízku a podílet se na jejich innostech, ale také
dop át d tem radost z toho, že se ony mohou podílet na práci rodi .
I tam, kde se da í rodi m po finan ní stránce dob e, nemají d ti dostávat p íliš v cí. Osobní
vlastnictví totiž velmi lehce nastoupí na místo osobních a lidských vztah . D ti v k es anské rodin se
musejí nau it, že hlavním m ítkem není to, co si m že nebo nem že rodina dovolit. „Zásadou je, zda
s tímto výdajem Pán B h souhlasí nebo nesouhlasí. Pánem nad finan ními otázkami v k es anské rodin je B h,“ upozor uje L. Christenson (1970, s. 122)
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2.) O t icet dev t let pozd ji N. Wright a G. Oliver (2004) pokládají v k es anské výchov za
podstatné, aby rodi e d tem pomáhali r st do podoby Ježíše Krista. Klí em k tomu je d tem porozu m t a p ipravit jim povzbudivé prost edí, ve kterém budou vyr stat. Jaké jsou charakteristické znaky
povzbudivého prost edí?
Povzbudivé prost edí je takové:
v n mž d ti cítí, že pro Boha i pro rodi e mají velkou hodnotu
ve kterém rodi e jednají a hovo í s d tmi s úctou. D ležitá je snaha rodi

p istihnout d ti p i

správném jednání a využít každou p íležitost k jejich povzbuzení
kde rodi e dovolí d tem vyjád it emoce a umí je odzrcadlit – nap . „Asi se bojíš, jak zvládneš
test.“
v n mž rodi e reagují nejen na negativní emoce svých d tí, ale v nují pozornost i jejich p íjemným emocím – d ti se nau í, že nemusejí vytvá et krizovou situaci pro to, aby si jich
n kdo všiml
kde mohou rodi e otev en p iznat p ed d tmi svoje chyby a slabosti. Dít se nebude bát d lat
chyby
ve kterém jsou rodi e d tem k dispozici a dokáží odhalovat okamžiky, které jsou vhodné nap .
pro pou ení dít te
ve kterém rodi e komunikují s d tmi podle vzorce: dívat se- poslouchat – a potom mluvit,
kde rodi e umí klást dobré otázky
Dobrá výchova za íná v srdcích rodi

a pokra uje pr b žn tím, že jsou se svými d tmi

v dob , kdy jsou nadšené, i když prožívají smutek, hn v nebo strach. „Jádrem dobré rodi ovské
výchovy je to, že rodi je po ruce, když je to opravdu pot eba“, p ipomínají N. Wright a G. Oliver
(2004, s. 25 ).
Vzd lávání
Pedagogika jako v da o výchov a vzd lávání vychází historicky mimo jiné ze základ , které
v zemích Evropy položili k es ané (Štverák, 1991). Ko eny euroatlantického civiliza ního okruhu, do
kterého pat íme, stojí na Židovství, k es anství a antice. Od doby asimilace k es anské a antické kultury od roku 313, kdy se k es anství stalo státním náboženstvím, m lo na výchovu velký vliv. To, že
k es ané v minulosti pokládali vzd lání za významnou hodnotu, je neoddiskutovatelným faktem.
U itel národ , Jan Amos Komenský, protestant, biskup Jednoty bratrské, m že být oporou pro toto
tvrzení.
Otázkou je, zda je vzd lání stále, i v dnešní dob pro k es any hodnotou? Jaké jsou k es anské
principy výchovy dít te ve školním prost edí? Odpov di na tyto otázky byly vybrány z Etického kodexu pro k es anské u itele (2005). Jsou zde uvedeny ty texty, které zárove souvisejí s tématem sebev domí.
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Dít má krom práva na život i právo na výchovu a vzd lání odpovídající jeho schopnostem.
Pot ebuje pomoc a vedení p i své orientaci a poznávání. To ale neznamená nesprávn
chápanou seberealizaci a extrémní volnost. Proto je výchova k ctnostem prost ednictvím morálních vzor a aktivní zvládnutí života cestou vzd lávaného k pravé svobod

lov ka a osob-

ní zodpov dnosti.
Pedagog chápe svou výchovu a vzd lávací innost jako osobní poslání v rámci Božího plánu.
Z toho vyplývá v tší odpov dnost nejen v i spole nosti a vlastnímu sv domí, ale také v i
Bohu. K es anský u itel má být v každém vyu ovacím p edm tu lov kem vztah . Vztahy
navazuje a u í jim ty, kte í jsou mu sv eni. Jde o vztah k p írod , lidem a Bohu. Jestliže chybí
vztah k Bohu, jsou rozkolísané i ostatní dva vztahy. U itel nemanipuluje své žáky, ale chápe je
jako svéprávné jedince, které má rozvíjet a vést k vytvo ení autonomní a zodpov dné
osobnosti.
Pedagogické poslání je charakterizováno ty mi ctnostmi: Rozvážností – jako ctností, která umož uje rozeznat, co je pro vychovávaného dobré. Spravedlností jako ctností, díky které je možné respektovat práva vzd lávaných a vnášet do mezilidských vztah soulad a pokoj. Mravní sílou – ctností
uschop ující vytrvat v úsilí o dobro a Mírností – „pedagogickou zdrženlivostí“ – ctností zabezpe ující
nadhled nad pudy a zmír ující emoce.
Profesní etika pedagoga se zam uje na respektování práv dít te. U itel se ve vyu ování a v celé pedagogické innosti snaží dávat všem žák m stejné šance. Ve všech aspektech školního života respek tuje skute nost, že žák je v plném slova smyslu plnohodnotnou osobou. U itel zachází se všemi žáky
jako s jedine nými osobnostmi a nepodléhá nenávistným náladám a rutin . Za nejd ležit jší považuje
u itel to, aby žák rozum l probíranému u ivu a chápal hodnotu vzd lávání
Sebev domí
Pom rn

asto se v k es anské rodin lze setkat s modelem výchovy dít te, který nemusí mít

pozitivní vliv na sebev domí d tí. Bude vysv tlen pomocí teorie T. Harrise (1997), který vychází
z prací E. Berna. V pr b hu života dochází ke vzniku tzv. scéná , které jsou platné pro náš další
život, a zásadní zm ny v tomto scéná i v tšinou podle n j není možné ud lat. Do života se vydáváme
ty mi r znými sm ry:
1. Já jsem OK, oni jsou Ok (já jsem v po ádku a ostatní jsou v po ádku) – z tohoto nasm rování
vyplývá úcta a respekt k sob i ostatním.
2. Já jsem OK, oni nejsou OK (já jsem v po ádku a ostatní nejsou v po ádku) – nasm rování kárající – já vím všechno nejlépe, mám druhé vést ke svým cíl m.
3. Já nejsem OK, ostatní jsou OK (já nejsem v po ádku a ostatní jsou v po ádku) – nasm rování
„každý je lepší než já“, závislé – druzí jsou velkou autoritou, musím být hodn vd ný.
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4. Nejsem OK, oni nejsou OK (já nejsem v po ádku a ostatní nejsou v po ádku) – nasm rování
beznad je – já jsem zdrojem trápení a ostatními pohrdám.
Z dlouhodobého pozorování autorky práce vyplývá, že d ti v k es anské protestantské rodin
bývají asto vychovávány a ovliv ovány tak, že jejich výchozí životní nasm rování je práv to tvrté:
Já nejsem v po ádku, ostatní také nejsou v po ádku. Jak je to možné? Na jedné stran stojí sice bib lické ujiš ování o Boží lásce, že Pán B h má všechny lidi rád, a tedy i tebe, dít . Na druhé stran stojí
vliv zd raz ovaných biblických verš vytržených z kontextu, nap . „...sv t všecken ve zlém leží“
(1.Jan.5,19), nebo „Já pak erv jsem, a ne lov k, útržka lidská a povrhel v bec.“ (Žalm 22,7; Bible
kralická) m že d ti vést k beznad ji a zoufalství. Výsledný postoj k životu, k sob a ke sv tu je potom
pon kud schizofrenní – lidé kolem mne nejsou dob í, já také ne – nic tedy nemá cenu. Pocity a techniky, kterými se dít vypo ádává s postojem „nejsem OK”, a které si vyvinul v rodinném prost edí
a ve škole, mohou p etrvávat do dosp losti a upírat mu úsp chy a spokojenost, založenou na pocitu
opravdové svobody p i volb životní cesty.
Jaké problémy z tohoto vztahu k sob a ke sv tu mohou vyplývat, ukazuje záznam autentické
internetové komunikace n kolika mladých k es an , týkající se otázky sebev domí (viz p íloha . 6).
Naopak na nebezpe í zd raz ování toho, že lov k je dobrý (výše uvedený scéná Já jsem
OK, ty jsi OK), poukazuje M. Fürst (1997, s. 165). Pokud se dít ti namlouvá, že všichni lidé jsou od
p irozenosti v podstat dob í, m že si p ipadat se svými zakázanými p áními a agresemi „jako n jaká
obluda“.
Jakým zp sobem si má k es an vyložit vlastní úsp ch, když v í ve Všemohoucího Boha a zárove jsou na n j kladeny požadavky pokory? Anselm Grün (2007) doporu uje:
1. Smí it se s tím, co v sob objevujeme – se silnými stránkami i slabostmi. Vzdát se iluze, že
bych se stal takovým, jakým chci být.
2. Smí it se se svým životním p íb hem – poznat, že všechno má smysl – smí ení s ranami se
stává pramenem požehnání pro mne i pro druhé.
3. Zanechat srovnávání – dokud se srovnávám s ostatními, jsem v nevýhod . Proto bu snižuji
ostatní nebo hodnoty ostatních, abych zvýšil svoji hodnotu. Ostatní ur ují moje myšlení.
4. Stát p i sob , cítit se se sebou dob e, být nezávislý na ostatních. Tak jak cítím já, jsem jedine ný.
5. Cesta víry – otázka vlastní hodnoty je náboženskou otázkou. Víra nám chce ukázat, kdo
vlastn jsme, odkud odvozujeme svou pravou cenu. Základní skute ností naší víry je, že jsme
Bohem bezpodmíne n p ijati. Ve k tu o nás B h ekl slovo: „Ty jsi m j milovaný syn (dcera),
v tob mám zalíbení. Když žiji z této skute nost, potom negativní zv sti umlkají.“ (podle A.
Grüna, 2007)
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T. Kor ák formuloval pro rodi e ty i body, jak budovat sebev domí d tí:
1. Tv j životní p íklad – m j sám zdravé sebev domí, ukazuj d tem, jak velikou hodnotu mají
v Božích o ích
2. Tvoje srdce – m j srdce u d tí, miluj je, naslouchej jim, m j zájem o to, co prožívají, v nuj
jim as, modli se za n
3. Tvoje slova – vyznávej jim svou lásku, vkládej do nich pozitivní slovo, nemluv stále o nedostatcích, ale p ednostech dít te, pomoz mu najít jeho vlastní kvalitu a cenu, nep ipomínej neúsp chy, slabosti a vyznané h íchy, vyjad uj jim sv j obdiv, hrdost a úctu
4. Tvoje výchova – bu shovívavý (netrestej za neúmyslný proh ešek a omyl), neup ednost uj
žádné dít , každému dít ti se v nuj jednotliv , nezanedbej v asnou a pr b žnou sexuální výchovu úm rnou v ku, vyvaruj se p ehnané pé e o dít (T. Kor ák www.juda.cz/639)
„B h bere sebev domí vašeho dít te vážn . Co m žete ud lat vy, abyste pomohli k rozvoji
jeho sebev domí?“, ptá se S. Cochran. A nabízí tento návod:
-

Každý den své dít povzbuzujte. Sv t se bude snaží vaše dít ponížit. Úkol povzbudit ho
je na vás. Použijte tato slova: „dob e, výborn , úžasn , správn , dobrý nápad, to je chytré“
a samoz ejm „jsem na tebe pyšný“.

-

Užívejte každý den k povzbuzení svého dít te e t la. Nedívejte se na hodinky, když
s vámi dít mluví, ale dívejte se mu do o í, usmívejte se, obejm te ho, tím pozná, že pozorn nasloucháte, že je pro vás d ležité.

-

Nenechte své dít , aby si nadávalo. Jeho tým prohrál fotbalový zápas a ono si vy ítá, že
hrálo nejh

ze všech a že se mu nikdy nic nepovede. Rychle vyzdvihn te jeho schop-

nosti, které p i h e ukázalo, upozorn te ho, že se do mí e netrefilo jenom jednou a dob e
p ihrávalo ostatním hrá m.
-

Nikdy ne íkejte svému dít ti, že je líné a hloupé.

-

Neobvi ujte dít z toho, že vás roz ílilo. I když vás jeho chování rozzlobilo, byla to vaše
volba, že se hn váte. Dít nenese odpov dnost za Vaše pocity.

-

Podobn vysv tlete dít ti, že ono samo je odpov dné za svoje pocity. M že se rozhodnout, že se bude cítit š astn , smutn , nazloben nebo n co mezi tím.

-

P stujte v dít ti smysl pro humor a jeho chyby neberte p íliš vážn .

-

Oce ujte dobré vlastnosti u druhých lidí a pomozte dít ti, aby je um lo také objevit a
pojmenovat. Dít , které se nau í objevovat dobré v ci u druhých lidí, bude schopné je najít i u sebe. (S. Cochran familiesonlinemagazine.com/christian-parenting/self-esteem.html)
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3.3 Islám
Na celém sv t

žije v sou asné dob

2,038 miliardy muslim . (www.muslimpopula-

tion.com/world/) V eské republice se podle údaj

eského statistického ú adu ze s ítání lidu z roku

2011 hlásí k muslimské ví e 1.142 obyvatel. Skute ný po et muslim žijících v

eské republice se

podle r zných neoficiálních internetových zdroj odhaduje na ty i tisíce až padesát tisíc muslim .
O islám se lidé zajímali odedávna, ale neopírali se p itom o spolehlivé informace. Málokdo se
bojí buddhismu nebo hinduismu, zato však v i islámu je strach b žným postojem. Ve st edov ku
nebo v raném novov ku se široká ve ejnost zajímala o islám ponejvíce tehdy, kdy se bylo eho bát:
když opadala dobyvatelská vlna k ížových tažení a pozd ji za tureckých válek. N kte í auto i – nap .
po átkem 13.století Larry Guibert z Nogentu, ve svých Gesta Dei per Francos op t v Muhammadovi
vykresluje nep ítele. V d l, že zachází s neov enými údaji. Jako jediný pramen mu sloužilo, jak sám
íká, „plebeia opinio“, tedy mín ní lov ka z ulice. Avšak soudí, že p ece nem že vadit, když se mluví
špatn o n kom, „jehož nešlechetnost tak jako tak p esahuje veškerou míru“, cituje J. Ess (in Küng
1998, s. 23) Guilberta z Nogentu. „Avšak „plebeia opinio“ není zprovozeno ze sv ta – stará klišé leží
hluboko v podv domí a asto se setkají s jednomyslným souhlasem – nap . v karikaturách v novinách,“ pokra uje J. Ess. Islám totiž nepat í k obsah m, látkám naší vzd lanosti. Ve škole se o n m p íliš nemluví, ani v d jepise, ob anské výchov a hodiny náboženství v tšina škol neprovozuje. V eské
republice nežije po etná muslimská komunita, ale ani v N mecku, kde se po et muslim pohybuje kolem dvou milión , jsou u itelé na toto téma stále málo p ipraveni – podobn to platí i o dalších sv tových náboženstvích.
V p ípad islámu tu navíc p istupuje skute nost, že mu nenahrává dálka a exotizující kouzlo,
které má pro širokou ve ejnost 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 zp sobem – již systémov není k n mu nastaven. Naopak mnoho
vládc p ímo zakázalo konverze Žid a k es an – vždy jako „lid chrán ný“ platili vyšší dan . Jinak
to vypadalo tam, kde se islám ší il na úkor pohan . Ess, J. (in Küng 1998, s. 78)
Ess, J. (in Küng 1998, s. 151) spat uje v islámu výhodu, kterou má p ed k es anstvím: pro
k es any je t žké vysv tlovat zna ný rozdíl mezi poselstvím jejich misioná

a chováním jejich laik .

Muslim m se nepoda ilo dodnes najít ideální státní formu. To ale podle K. Armstrongové
(2002, s. 199) neznamená, že islám je s moderním sv tem neslu itelný. Boj o to, aby se islámské principy ve státních strukturách uchovaly, vedli muslimové po celou dobu trvání svých d jin. Stejn tak
usilovali o to, najít správné politické v dce. Povaha skute ného islámského státu, jako i každé jiné náboženské hodnoty, by m la být podle islámského u ení transcendentní. Tuto vyšší státní formu ale
lov k není schopen definovat ani správn pochopit.
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Pro muslima B h nehovo í z p írody, ale mimo ni. P íroda není teologickým p edm tem. Není
tedy ani mocí, kterou by si lov k mohl p isvojit, nemá hodnotu. „Matka p íroda“ – tento pojem nelze
p eložit do arabštiny; muslim není ochránce životního prost edí. Pro ? Josef v. Ess (in Küng 1998, s.
111) vysv tluje: „Islám je doma v zemských pásmech, kde p íroda vystupuje proti lov ku nejnep átelšt ji; lov k jí musí unikat, nem že se jí oddat. Jeho ideálem je um le vytvo ený sv t: m sto, zavlažovací systém, zahrada, kterou si s sebou bere i do domu v utvá ení koberce. Myšlenka, že také ostatní
– pouš , hory, les – je stvo ené a m že tedy mít sv j smysl, se primárn neobjevuje. Stvo ení má sv j
smysl bu s ohledem na lov ka, pokud tento z n j erpá užitek a m že za to d kovat Bohu, nebo ve
vztahu k Bohu, pokud se v n m projevuje jako moc.“
Víra muslim
Islám je rozsáhlé sv tové náboženství, které p edstavuje již t ináct století absolutní duchovní
a státní autoritu, a v n kterých zemích základ právního a trestního ádu šarí´a. Podstata náboženské filozofie islámu je fatalistický determinizmus, doktrína o Božím p edur ení osudu každého lov ka.
Víra v Boží p edur ení sahá do všech oblastí života muslim . Pomocí p íkaz a omezení, která pra mení z kultu Alláha, islám reguluje rodinné a spole enské vztahy v ícího. Psaným dokumentem islámu je Korán. V této svaté knize jsou do detail rozpracované pokyny pro d stojný a spravedlivý život
v ícího, které mají umožnit harmonizaci vztah

lov ka s Alláhem, p írodou a spole enstvím.

Osnovu mravního ádu a mravního jednání islámu artikulují nezpochybnitelné a nevyvratitelné p íkazy, které navazují na Desatero ze Starého Zákona. V 49. ásti 6. kapitoly (súry), jsou obsaženy verše
t chto Božích p ikázání: nep idružovat nikoho k Bohu, ctít rodi e, být laskavý k rodin a k p íbuzným, neplýtvat, chránit sám sebe p ed p ehnaností a nedbalostí, držet se st edu, nezabíjet d ti (dcery)
ze strachu p ed zchudnutím, nedopoušt t se cizoložství, nezabíjet neoprávn n , nedotýkat se jm ní sirotk , dávat správné míry a váhy, nenásledovat n co, o em nemáš v d ní, nechodit pyšn a domýšliv
po zemi. Vedle t chto zásad existují další normy chování, které byly b hem staletí p ipojeny k základní skupin zákon , a staly se tak sou ástí etického kodexu muslim .
K pom rn nov jším ctnostem a hodnotám pat í podle Ivana Hrbka (1991, in Cakirpaloglu,
2004, s. 98) estnost, up ímnost ve slovech a inech, odsuzování pokrytectví a lakoty. Zárove se za
eticky záporné a zavrženíhodné považují špatná spole nost, pomluva, pohrdání, výsm ch, k ivá p ísaha. lov k se jim musí vyhýbat za pomoci zdvo ilého a ohleduplného chování, ímž zárove vyp sobí mravnost i u jiných jedinc (sociální u ení - pozn. DS)
Hlavní charakteristikou islámu a zárove i základní doktrínou Koránu je nekompromisní monoteismus. Islám nep ipouští 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 p íkazy jsou dány
kv li lov ku. Co chce B h v nebesích, to se má dít i na zemi, což se nedá chápat jako rezignovaná
vydanost Bohu.

eské slovo „v le“ jen p ibližn vystihuje hebrejský nebo aramejský výraz, který

vlastn znamená „zalíbení, p íze “. Mín na je tedy Boží v le ke spáse: a se tato v le naplní. (Küng
1998, s. 96)
V novém pohledu na sv t, který nabídl Korán, se lidé chrání p ed Božím hn vem tím, že se
pod izují svému tv rci a p ijímají povinnosti a odpov dnost muslim . P vodní význam slova islám je
„pod ízení se“ – je to akt rozhodnutí odevzdat sv j osud do rukou Alláha a pod ídit se jeho autorit ,
která se zjevuje skrze p íkazy Koránu a proroka Muhammada. „Vzdání se Alláhovi neznamená zrušení
aktivity subjektu, ale naopak zahrnuje autonomii jednání lov ka v zájmu sebe samého a v zájmu Já.“
Muslim, ili ten, kdo se pod izuje, je osoba, která se dlouhodob podrobila nebo bytostn zavázala
Alláhovi a jeho prorokovi. (K ikavová, Mendel a Müller 1990, s. 21)
Islám znamená vzdát se neboli pod ídit se v li jednoho Boha, Alláha. Základní vyznání islámu
je: „Není Boha krom Alláha, a Muhammad je jeho prorok.“ V roce 610 n.l. p inesl and l Gabriel proroku Muhammadovi první z mnoha zjevení od Alláha. Tato zjevení byla sebrána do svatého písma Koránu, který je považován za doslovné Boží slovo. Korán konkrétn popisuje vnit ní p esv d ení
a mravní požadavky kladené na v ící.
V P ti pilí ích islámu je vyžadována neochv jná poslušnost Alláhovi, v rnost, která
prostupuje každým dnem života muslima. Tyto pilí e zahrnují:
víru v základní vyznání víry (není Boha krom Alláha a Muhammad je jeho prorok)
modlitbu spolu s rituálními modlitbami p tkrát denn
pou do Mekky (hadž), která se o ekává od všech v ících
p st b hem denního sv tla po dobu m síce ramadán
da (zakát), používanou k pé i o chudé a postižené.
Alláh volá všechny lidi, aby jej uctívali. Až p ijde den poslední, nastane vzk íšení mrtvých.
Lidé p jdou bu do nebe, nebo budou v pekle potrestáni. Lidé jsou neposlušní a pyšní, proto Alláh poslal mnoho prorok jako posly, z nichž nejv tší je Muhammad. P esto satan stále svádí mnoho lidí,
kte í by jinak byli spaseni.
Význa ným rysem islámu je víra ve spole enství v ících, od kterých se požaduje, aby
na zemi nastolili sociální a ekonomickou spravedlnost. V po átcích islámské historie se toho asto dosahovalo džihádem neboli svatou válkou. Ú elem džihádu nebylo vynucení p estupu na víru, ale získání politické moci tak, aby se jednotlivé zem nasm rovaly v souladu se zásadami islámu. (West
2002, s. 164)
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Sebereflexe, identita
Arabské slovo, které se v Koránu používá pro ozna ení lov ka, lze p eložit jako „být p átelský, p íjemný, spole enský“. Tento pojem ukazuje na spole enskou povahu lidské bytosti. „Spoleenskost“ pat í k hluboké podstat

lov ka i podle islámské p edstavy. (K ikavová, Mendel a Müller

1990, s. 18 - 19).
P edním cílem muslim je ztotožn ní se s božskými atributy dobrotivosti, istoty a dokonalosti, což je základem morálního vztahu jednotlivce v i lidem i v i Bohu. (Cakirpaloglu 2004, s. 95)
Sebereflexi náboženství ur uje v rozsáhlé mí e hlavn jeho minulost. P edevším to platí pro
islám. Tato minulost, s níž se identifikuje a kterou stále znovu nov prožívá, se u n j kryje s osudem
prvotní obce a s událostmi prvního století po hidž e, tedy po odchodu Muhammada z Mekky do Medíny roku 622 n.l. Tehdy islám dosáhl svých velkých úsp ch a zakusil svou vyvolenost.
Muslim nezakouší svou identitu ve v rou ných formulích, ale v ur itých úkonech, které vykonává stejným zp sobem jako jeho bližní, a v tšinou spolu s ním. V islámu není nic, co by se dalo
srovnat s krédem. Místo kréda v ící znají p t obecn závazných požadavk – „sloup “ (denní modlitba, p st v ramadánu, pou do Mekky, da pro chudé a krátké vyznání víry - šaháda). Dodržování t chto sloup je výrazem poslušnosti Boha, B h si to tak p ál.

lov k nemá v li, ale pokaždé ji znovu ob-

drží, když je postaven p ed volbu. Jednání takovýmto zp sobem postrádá kontinuitu. Zajímavé jsou
d sledky pro pojetí lov ka: „Protože jednání je v každém okamžiku vázáno bezprost edn na Boha
a nep sobí jako p ímo letící šíp na budoucnost, lov k nepot ebuje instanci, která by ucelen spojovala tyto jednotlivé akty: islámská teologie tém

nezná pojem osoby“, vysv tluje J. Ess (in Küng 1998,

s. 74). Kdo hovo í o islámu, nem že tedy mluvit jen o lov ku jako o jednotlivci – musí jej vid t jako
lena islámské spole nosti. S plynoucím asem se stále více prosazovalo p esv d ení, že každý muslim, i velmi h íšný, p ijde nakonec do ráje na základ své p íslušnosti k islámu. Jen jediný h ích B h
neodpouští - polyteismus, což znamená také odpadlictví od islámu. Je zajímavé, že rasové rozdíly nehrály nikdy v islámu takovou roli jako v k es anství. Lidé si sice všímali rasových rozdíl , a do malých diskriminací se stále poušt li, ale cílev domý rasismus islám nikdy neznal. (Ess in Küng 1998)
Ve vztahu k Alláhovi zaujímá lov k postoj toho, kdo pot ebuje ochranu. Vševládce vyvolává
v lov ku báze . B h je p íliš dokonalý a absolutní na to, aby podn coval city náklonnosti a lásky.
„P vodní význam slova strach jako „obranný reflex zví ete“ p es „obavu p ed vyvržením ze spolenosti až ke „zbožnosti“ a „sebezáštit “ tvá í tvá Bohu, odráží z eteln vývoj spole enského v domí“, objas ují A. K ikavová, M.Mendel a Z. Müller (1990, s. 18)
V domí o vlastní pravé ví e se spojuje s o ekáváním pozemské velikosti. Na druhé stran
muslim sám o sob mluví jako o otroku , služebníku. (Ess in Küng 1998, s. 107) Otrok tedy nemá
„svobodu“, ale p ed Bohem má možnost „volby“. Svoboda je svobodou rozhodování mezi alternativa-
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mi stvo enými Božím zákonem, není živelností a radikální otev eností a rozhodn není pop ením autority a vazeb. „Klasická arabština má sice slovo pro „svobodu“ – ta se však vztahuje na n co daného,
nezvratitelného, na právní status svobodného proti otroku“, íká Ess, J. (in Küng 1998, s. 112)
K ikavová, A., Mendel, M., Müller, Z. (1990, s. 21) upozor ují, že z praktického hlediska
není tak d ležité, jak se lov k s vnit ním zaujetím a p esv d ením pod izuje Alláhovi, nýbrž zda formáln nebo navenek vystupuje jako len muslimské obce, což nemusí nutn d lat na základ víry.
V podmínkách, kdy islám vystupuje jako spole enské v domí, a nep ijmout ho, znamená vy adit se ze
spole nosti nebo se alespo dostat na její okraj, postrádá rozlišování up ímnosti a farizejství jakoukoli
funk nost.
Etika islámu vychází z p edstav o Bohu a z doktríny o p edur ení lidského života. Mravní
hodnoty, které se podobají atribut m Boží osobnosti, p edstavují trvalý kodex pro chování a prak tickou realizaci etických ideál . Dobrotivost, laskavost a podobné božské vlastnosti se musí stát souástí osobnosti každého muslima, aby se jimi ídil p i jednání s ostatními lidmi. Dalšími nejvýše uctívanými hodnotami jsou pobožnost, velkorysost, víra v osud, pokora v i Boží v li, hrdost, est
a pýcha. Cakirpaloglu, P. (2004, s. 97)
Dodržování mravních zásad v islámu je jakoby ponecháno samotnému v ícímu a jeho
schopnostem seberegulace, sebehodnocení, sebeúcty a studu, nicmén Korán cestou nátlaku zajiš uje
a reguluje dodržování mravnosti, o emž sv d í verš z Koránu z ásti O dobru a zlu: „Dodržujte v rn
úmluvu Boží, když jste ji jednou uzav eli, a nenarušujte p ísahy, když jste je potvrdili a Boha si jako
u itele vzali – vždy B h dob e ví, co d láte.“ Cakirpaloglu, P. (2004, s. 97) Súra 17, 23 - 41 obsahuje
souhrn etického u ení, který zahrnuje konkrétní p íkazy jako dodržovat smlouvy, nenásledovat n co,
o em nemáš v d ní, nezabíjet neoprávn n , nedopoušt t se cizoložství a nedotýkat se jm ní sirotk .
Pro téma, kterým se zabývá tato práce je podstatný pokyn: „A nevykra uj si po zemi troufale, vždy
zemi nem žeš rozpoltit a nedosáhneš výškou svou hor vrcholku.“ (Súra 17, 37). I. Hrbek ( 2006) tento
pokyn komentuje jako výzvu nechodit pyšn a domýšliv po zemi.
V kodexu islámské etiky má pojem dobra, ve kterém obecn jde o p stování vnit ní pot eby
k dobrým skutk m, t i stupn :
1. Spravedlnost je prvním stupn m a znamená stejné hodnocení vlastních zásluh, zásluh jiných
lidí v etn nep átel. Zahrnuje také nenávist, odpor a boj v i vlastnímu zlu a zlu jiných lidí.
2. Dobro innost je vyšším stupn m dobra a znamená konání dobrých skutk bez zisku nebo
o ekávaní odm ny.
3. Št drost jako nejvyšší stupe dobra znamená rozdávání vlastních „dober“ jiným lidem.
(Cakirpaloglu 2004, s. 99)
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Vlastnosti lov ka a situace, které jsou v Koránu považovány za špatné, jsou mravn neslušný
skutek (fahša), který je v rozporu s božskou v lí, a proto musí být zakázán. V podstat o zlých skutcích platí, že poškozují morální integritu jedince a také duchovní autoritu církve. Podle islámské mytologie jedinec, který páchá zlé skutky, jedná pod vlivem nejvyššího zla personifikovaného
nebo satanem. Navzdory laickému o ekávání se v Koránu, se tém

áblem

nevyskytují tresty, které by byly

ur eny za p ekro ení mravních zásad. Pravd podobné je, že tuto funkci vykonává psychologický me chanismus strachu z nejvyšší síly a posledního soudu, protože posledním hodnotitelem pozemského
života každého lov ka bude samotný B h. (Cakirpaloglu 2004, s. 99)
Rodina
P evládajícím typem rodiny v islámských zemích je stále ješt velkorodina, budovaná v klasických p edkapitalistických spole enských vazbách. P i popisu rodinné hierarchie se obvykle vychází
z postavení ženy. Od mladé ženy, která se dostane do rodiny svého muže, se o ekává, že zajistí kontinuitu rodu po mužské linii. Dít tem je pro Araba vždy syn. Porodí-li žena alespo jednoho syna, má
tém

vždy zajišt nou úctu a klid do budoucích let. Synové jsou zárukou další materiální progresivity

rodiny i ší ení jejího v hlasu. Synové i poté, kdy se ekonomicky osamostatní, mají mravní povinnost
dohlížet na situaci své rodiny, zajistit své rodi e ve stá í a podporovat mladší sourozence. Naopak pracovní síla a finan ní potenciál ženských potomk jsou p edem odepsány, uvád jí A. K ikavová, M.
Mendel a Z. Müller (1990, s. 202). S dcerami se v dalších kalkulacích o osudech rodiny nepo ítá.
Zajímavé jsou výsledky sociologického výzkumu v Egypt , uvedený A. K ikavovou, M. Mendelem a Z. Müllerem (1990, s. 202), ze kterých vyplývá, že dcery mají být p ísn ji vychovávány než
chlapci, protože:
jsou fyzicky p itažlivé pro své okolí, z ehož vyvstává nebezpe í pro n samé a pro
celou rodinu
jsou nadány nižším stupn m intelektu a pot ebují správné vedení.
dívky mají být drženy poblíž domu, obzvlášt v období puberty.
Odpov dnost za úsp šný výb r partnera náleží otci a strýc m. Dívka má být vyvdána co
možná nejd íve, aby riziko ztráty ctnosti a panenství bylo co nejmenší. Dívky nejsou v rodin zdaleka
tak cen ny – zvlášt je-li jich n kolik a syn stále nep ichází. Tehdy se stup uje i nervozita v i snaše.
V p edislámské Arábii bylo b žnou praxí zabíjení prvorozených dívek. A koli tento zvyk Muhammad
p ísn zakázal, p esto se v n kterých oblastech uchoval a ješt dnes je jedním z ne práv výjime ných
projev kriminality. Svou roli hraje i ekonomický aspekt – p íliš mnoho dcer m že ohrozit prosperitu
rodiny. (Korán, Súra 17 zakazuje zabíjet dcery z obavy p ed zchudnutím – pozn. DS)
Muslimská rodina je patriarchální a patrilineární. Málokdy se stává, aby muž žil v rodin své
ženy. Žena svého muž zpravidla následuje a nesnaží se profesn ani spole ensky vyniknout více než
její partner. K ikavová, A., Mendel,M., Müller, Z. (1990, s. 206)
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Pokud dojde v islámské rodin k rozvodu, má tento podle šaríy nej ast ji podobu zapuzení i
propušt ní ženy mužem. V pr b hu manželského života má muž právo žen zakázat vycházet z domu
a m že dokonce omezit i návšt vy jejích p íbuzných. Žena má právo odmítnout (za sebe i za d ti) do provázet muže na cestách. Jako matka má právo pé e o d ti do sedmi až devíti rok u chlapc a do puberty u dívek. Kropá ek (2006, s. 128)
Vztah mezi matkou a snachou má zvláštní povahu a pevn stanovená pravidla. Matka je
ženou, kterou by m l její syn up ímn obdivovat a zahrnovat ji rozhodn v tší pozorností než svou
manželku. Matka skrze svého syna realizuje všechny své potla ené city. Syn je pro ni zdrojem pýchy
a síly k p ežití. Synova matka má vždy Koránem posv cené právo zasahovat do citového vztahu syna
a snachy, i vstupovat do jejich soukromí. Práv tento stav je asto kamenem úrazu p i adaptaci evropských dívek, jež se provdají do arabských a jiných islámských zemí. Muž se asto snaží up ímn svou
ženu cizinku zahrnout láskou a dary, ale není schopen postavit se na odpor své matce, které pat í ne skonalá a spole ensky 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. (K ikavová, Mendel a Müller 1990)
Citové vazby se v široké rodin netrhají ani v pozd jším v ku. N které studie uvád jí, že v islámských zemích rodiny mnohem snáze p ekonávají r zné tlaky a nap tí, zp sobené neut šenou hospodá skou situací, citovým ochladnutím partner nebo v d sledku konflikt r zného druhu. Velkorodina skýtá pro manželský pár únikový prostor, kam je možné „odložit“ d ti, nebo ventilovat citové
problémy. Rodina p sobí na manželský pár jako regulátor jejich možného vybo ení z hranic toho, co
je povoleno konvencemi. Velkorodina je pro manželské soužití jistotou, ale také tíživým b emenem,
nebo intimita a vlastní rozhodování i plánování rodinného života jsou jednozna n limitovány. Rodina je tak na jedné stran prostorem, kde d ti nemohou „uklouznout“ a na druhé stran sv rací
kazajkou, která iní manželský život nesnesitelným. Nesnesitelným pro ty, kdo si umí p edstavit jiný
alternativní zp sob soužití. Lámání starých tradic a únik manžel z dusivé náru e velkorodiny je limitován jejich nedostate ným finan ním zajišt ním, chronickou nezam stnaností a nedostatkem byt
ve m stech. „Muži se tak po neuváženém opušt ní p vodní rodiny

asto vracejí, p ežijí jízlivé po-

známky a vy ítavé pohledy a vše se op t vrátí do správných kolejí,“ uvád jí A. K ikavová, M. Mendel a Z. Müller (1990, s. 205 - 206)
Žena byla a je stále z ásti zákonem znevýhodn na. V po átcích vývoje arabsko-islámské civilizace vstupuje tém

svobodná na p du politiky, lásky a cit . Muhammad dbal na vzd lávání žen

v muslimské obci. Sám se jednou týdn v noval jejich výuce, kdy je zasv coval do základních lánk
víry a odpovídal na jejich otázky. St edov ký islám v jeho scholastické podob byl ženou zneklidován. Všeobecn p evládal názor, že ze ženy vyza uje p irozená vyzývavost, a ta musí být usm rována, má-li se zachovat vnit ní stabilita muslimské obce.
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Od konce 19. století se také v islámu objevily spisy zastánc emancipace, a po první sv tové
válce se v mnoha islámským zemích organizovala ženská hnutí. S rostoucím evropským vlivem ve
20. století byla nov formulována ada bod , které se staly problematickými p edevším v manželském
právu. Polygamie, která je v islámu stále jen výsadou muže, je v sou asnosti siln ztížena. V moderních islámských spole nostech je chápána jako nep ijatelná jako historická anomálie, která dnes není
v souladu s p irozeným citovým životem lov ka. V Turecku a Tunisku ji zákon zakazuje. Žena však
zaujímá jiné postavení u usedlého obyvatelstva a jiné u nomád , jiné v tradi ním venkovském a jiné
v m stském m š anském nebo dokonce pr myslovém prost edí. (Küng 1998, s. 121) V roce 1964 byla
v Turecku a Tunisku stanovena v ková hranice pro dívky, které se mohou provdat, na 17 let. Ve v tšin islámských zemí, s výjimkou konzervativních monarchií na Arabském poloostrov , je v ková
hranice pro uzav ení s atku 16 let.
V sou asné dob získává žena spole enský souhlas ke svobodnému pohybu a právo vstupu do
sv ta muž a do v cí ve ejných v pokro ilejším v ku. Potom dokonce m že získat i celospole enskou
úctu a uznání. Žena se stává plnohodnotn jší lenkou spole nosti, když p estane být „sexuáln nebezpe nou“. P estane být zdrojem provokace, sexuálního rozrušení a z n j pocházejícího spole enského
zmatku. Žena po padesátém v ku života již nemusí být p edm tem spole enského dohledu. (K ikavová, Mendel a Müller 1990, s. 192)
Sexualita je v islámu legitimní jen v mezích zákona. Manželská nev ra a smilstvo se p ísn
trestají. Jak uvádí J. Ess (in Küng 1998, s. 116), prudérie muslim nevyr stá z pocit viny, znamená
spíše, že lov k si nesmí zvyšovat podíl na sv t , který mu B h poskytl. Odvrátit se od sv ta by bylo
stejn falešné. Ideálem není mnich, ale ženatý muž.
Ve v tšin rodin jsou d ti mnohem mén závislé na svých rodi ích, než je tomu v individuálních rodinách. Dít je p edm tem zájmu nejen matky, ale také tchyn , která smí do výchovy
potomk svého syna zasahovat. Krom babi ky je dít soustavn v pé i sester manžela a manželek
jeho bratr . Také mužská ást rodiny se o výchovu dít te zajímá a zahrnuje ho svojí p ízní. V ad
venkovských velkorodin se stává, že starší dcery, provdané ve svých 14 - 15 letech, mají stejné
starosti jako jejich t icetiletá matka, která práv porodila jejich nejmladšího sourozence. D ti jsou vychovávány v „ženském k ídle“ domácnosti velmi kolektivn . N kdy jsou kojeny zcela jinou ženou než
svou matkou, která se nechá „zastoupit“, protože práv va í. Jedná se o jakési p irozené, staletími
prov ené jesle, v nichž se organizace rodinného života zpravidla ídí nároky a p edstavami matky
syn .
Proces nevšední socializace p i výchov d tí se zdá v eském prost edí úsm vný, ale je dobré
si uv domit, že z hlediska historického vývoje to není tak dávno, kdy podobné jevy byly p ízna né
i pro nejednu spole nost v Evrop . Zázemí, z n hož d ti v islámských zemích vyr stají, je modelováno charakterem ekonomických a sociálních pom r . Dít má v podmínkách rodinného kolektivismu
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zajišt nou materiální, sociální i citovou ochranu i v p ípad náhlé zm ny, jako m že být rozvod nebo
smrt rodi , válka nebo dopad hospodá ské krize na životní úrove . Dít si m že osvojovat názory
a zkušenosti více lidí, než „jenom“ rodi

a cítí se bezpe n i poté, kdy z r zných d vod z rodiny od-

chází.
Prokazatelná a velmi p sobivá je nap íklad podpora, jíž se dít ti dostává na studiích. Je
zjišt no, že arabští studenti v zahrani í stráví psaním korespondence více asu než studenti z jiných
zemí. V t chto dopisech d kují nejen rodi m a snoubenkám, ale i sourozenc m, strýc m a d d m.
(K ikavová, Mendel a Müller 1990, s.203 - 205)
Vzd lávání
O vzd lávání d tí v muslimských zemích nenašla autorka této práce informace. Tato podkapi tola bude proto pojednávat o vzd lávání muslimských d tí v zemích západní Evropy a také o situaci
v eské republice.
D tství islámských d tí, které žijí v západním sv t , je charakterizováno propojením
sekulárního a islámského sv ta. D tský každodenní sv t „tady a te “ je poznamenán sekulárním kontextem, ale není zcela odd len od zkušeností vztahu „tady a te “ a mytickou minulostí, která je svatou
dobou a prostorem, zp ítomn nou nap íklad „Svatou vodou“ z Mekky, kterou muslimové uchovávají
doma v ledni ce jako Boží p ítomnost. N které z obecných sociálních a kulturních proces , které
ovliv ují životy d tí jako individualit i jako menšin lze ukázat prost ednictvím mnoha rolí, které má
mešita v situaci menšin i v oblasti islámského vzd lávání.
Mnoho rodi

cítí, že je d ležité, aby d ti získaly takovou náboženskou zkušenost, která by

byla siln jší a hlubší než pouhé vzpomínky na vlastní d tství v té které islámské zemi. Znalosti, kterým se d ti u í, vycházejí z islámské výchovy, která vychází z islámské religiozity. Modlitba, zp sob
oblékání, jídlo a p st jsou hluboce spjaté s prožíváním d tí v t lesné a smyslové oblasti s d razem na
genderovou p íslušnost. Pro d ti p esn neplatí doktriny víry nebo pln ní povinností, ale zp sob života
založený na t lesných a smyslových zkušenostech. Tento druh základní pr pravy d tí je p í inou persistence islámu jako zdroje identity. Avšak p i výzkumu, ve kterém pákistánské d ti dostaly za úkol
reflektovat, kdo jsou, d ti toto sd lit na osobní úrovni nedokázaly. Nem ly ve své e i vhodné termíny,
kterými by mohly vyjád it aspekty islámu ve svém život . Nešlo o nedostatek znalostí, ale o to, že
jejich znalosti byly jiné, jiného druhu. (Westerlund 2011, s. 180 - 185)
Islámské v domosti se d lí na svaté, božské, a sv tské. Sv tské v domosti jsou pod ízeny božským. Mnoho muslimských rodi

požaduje, aby jejich d ti znaly základy šaríi, je pro n d ležité cvi-

ení v islámských morálních hodnotách. V tšina rodi

by ráda své d ti dala do muslimských škol,

kdyby to bylo možné. Jestliže muslimští rodi e cítí, že morální výchova ve státem z ízených školách
nezaujímá vhodné místo, zapojí své d ti do neformálních škol koránu, aby se mohly v t chto mravech
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a hodnotách cvi it. D ležitou úlohu p i náboženské výchov mládeže mají u itelé koránských škol.
(Kropá ek 2006, s. 226)
Možnosti vzd lávání muslim v Evrop
Vzd lávání v Evropském vzd lávacím systému z stává na monolitním vid ní sv ta s tím, že
n které jeho typy z stávají orientovány na k es anství, jiné jsou sekulární. V rámci Evropy jsou muslimským minoritám nabízeny tyto t i možnosti vzd lávání:
1. Jsou povoleny soukromé muslimské školy, které nejsou státem dotovány ani kontrolovány.
2. Stát požaduje, aby byly muslimské školy p edem schválené, kontroluje je, ale národní kurikulum se v nich neu í.
3. Povoleny jsou školy, kde se u í národní kurikulum, tyto školy jsou kontrolovány a dotovány
státem. Islámská témata se zde nevyu ují, proto mnoho rodi

posílá d ti do neformálních

škol Koránu ve ve erních hodinách nebo b hem víkendu. (Holger in Westerlund 2011, s. 237)
Jednou z možností rozvoje zdravého sebev domí, uvedeného v kapitole 4.4, je dramatická výchova. Ta není ur ena k p edvád ní, ale žáci jsou vedeni k hraní a reflektování lidské zkušenosti. Následující text ukazuje, že pro muslimské arabské dít by mohla být práv dramatická výchova problémem. „U Arab je nedostatek sklonu k dramatu pochopitelný“, uvád jí A. K ikavová, M. Mendel, Z.
Müller (1990, s. 233), „nebo jednak chybí základ epické tvorby, jednak p sobil po staletí p stovaný
islámský princip, nedoporu ující zobrazování a napodobování živých bytostí.“
V evropské islamistice dlouho panoval názor, že v arabském kulturním prost edí divadlo
vlastn nikdy neexistovalo. Tento názor byl ovlivn n tím, že specifickým formám arabského divadla
Evropa dlouho nev novala pozornost. Otázka existence dramatických forem v arabských zemích se intenzívn ji za ala studovat až v 60. letech 20. století. Jednou z nejstarších forem ústní lidové tvorby
bylo vyprav ské um ní, postavené na schopnosti improvizace a dramatického podání. Cht l-li vyprav

zap sobit silou svých slov, jimiž chválil chrabrost bojovník svého kmene i zesm š oval

svého nep ítele, musel p i tom využívat svých hlasových a pohybových schopností. V tomto momentu
badatelé spat ují prvopo átky divadelního um ní Arab . Arabské divadlo se nevyrovnalo se schematismem, teatrálností a konzervatismem, vyplývajícím z arabsko - islámské kulturní tradice. Divadlo,
podobn jako moderní literatura, je v arabském prost edí výrazem, jež nevyr stá z ko en vlastní kulturní minulosti a dosud se nevyvíjí jako odpov

na masov vyjad ovanou spole enskou pot ebu.

Možnosti vzd lávání muslimských d tí v eské republice
Východní Evropa nemá dlouhou tradici zkušeností s muslimy.

eská republika se zavázala p i

vstupu do EU, že p ijme doporu ení Rady Evropy týkající se imigrant , minorit a jejich vzd lávání.
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Populace muslim p išla do eské republiky v n kolika vlnách. Od roku 1990 vzr stá po et muslimských d tí integrovaných do eských škol. P esto, že požadavky

eské republiky, které jsou pod-

mínkou pro ud lení dlouhodobého pobytu v R, jsou velmi p ísné, po et imigrant postupn vzr stá
a zdá se, že i v budoucnosti poroste. (Filer, Munich in Westerlund 2011, s. 249)
Možnosti vzd lávání muslimských d tí v eské republice nasti ují K. Rýdl a M.Uiberlayiová
(in Daun, Welford 2004). V
alespo deset rodi

eské Republice je ur ité náboženské vzd lávání povoleno. Pokud

d tí o výuku náboženství požádá, editel školy je povinen vyzvat zástupce regis-

trovaných církví, aby se do výuky zapojili. Krom výuky náboženství nejsou církvím ve školách povoleny žádné další aktivity. MŠMT registruje 21 církví a náboženských spole ností, které mohou legální
cestou rozvíjet svoje vyu ovací a vzd lávací aktivity. Kolektivní muslimské aktivity musejí být organizovány pod záštitou ve ejných asociací nebo Obecn prosp šných spole ností registrovaných Ministerstvem vnitra. V eské republice sídlí Muslimské náboženské centrum, které je zast ešovací organizací, která organizuje a po ádá islámské aktivity. Žádosti o možnost založení muslimských škol
nebyly zatím MŠMT povoleny. Podle stávajícího zákona musí být náboženská komunita registrována,
pokud splní podmínku po tu svých len (10 000 a více). Nový zákon by m l umožnit registraci již p i
po tu 300 len . Na druhou stranu by podle nových pravidel m ly náboženské spole nosti nebo skupiny bez dlouhodobé tradice v R nejprve prokázat svoji d v ryhodnost v pr b hu desetiletého období 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 vzd lávací aktivity srovnatelné se státními školami.
Vzhledem ke skute nosti, že žádná muslimská organizace v R není oficiáln uznána vzhledem k po tu len , který zákon vyžaduje, muslimové nemohou založit své vlastní školy. Muslimské
d ti tak musí plnit povinnou školní docházku v sekulárních školách a muslimské vzd lání získávat na
jiných místech formou mimoškolních aktivit v ned lních a odpoledních hodinách. Muslimové rozvíjejí
své vlastní neformální vzd lávací aktivity v mešitách, kde se d ti vyu ují islámu v arabštin . Islámští
rodi e s trvalým pobytem v eské republice jsou povinni zapsat svoje d ti do eských škol, kde se
p edpokládá, že d ti budou mluvit esky již p i zápisu. Muslimové protestují proti zp sob m, jakými
jsou popisovány a vysv tlovány d jinné události, právo a filosofie v u ebnicích – proti tomu, že je
v nich sv t prezentován optikou, perspektivou k es anskou a eskou. (Rýdl a Uiberlayiová in Daun
a Welford 2004, s. 249)
Imigranti z muslimských zemí na území Evropy pat í k r zným islámským sm r m. Muslimští rodi e tak mají r zné požadavky a r zné p edstavy, které se týkají vzd lávání, ale v tšina preferuje islámské morální vzd lávání svých d tí. Tím, že se jejich cílovou destinací stala Evropa, se však
p ipojili do zemí s r zným politickým systémem jak sociálním tak i politickým. Parametry výb ru
a p íležitostí pro muslimské rodi e a jejich d ti v oblasti vzd lávání jsou tak v rámci Evropy r zné.
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Sebev domí
Autorkou nebyl nalezen text, který by se zabýval p ímo sebev domím muslimských d tí. Je
zde však pojednání o sebev domí muslim obecn .
Sebev domí je získaná vlastnost, a muslim pot ebuje v d t, jak ji získat, aby byl jedním
z t ch, kdo ji mají. Ale nejprve se musí nau it rozlišovat mezi sebev domím a arogancí. Sebev domí
znamená být si v dom toho, jaké vám B h dal dobré vlastnosti a snažit se pomocí nich dosáhnout
toho, co bude p ínosem. Pokud tyto dobré vlastnosti zneužijete, budete arogantní a plní obdivu sami
k sob – a to jsou destruktivní problémy. Vaše dobré vlastnosti jsou požehnáním, které Vám B h dal
a pokud je odmítnete, stanete se línými a apatickými, necháte se stáhnout dol a požehnání, které Vám
B h dal, ztratíte.
Je t eba zd raznit d ležitou v c. To, že je muslim sebev domý, neznamená, že pomoc svého
Pána nepot ebuje. Neznamená to, že nepot ebuje pomoc svých bratr a lov ka kolem sebe obecn .
To, co se myslí tím, když se ekne, že je n kdo sebev domý, je to, že si je doty ný jistý tím, co
íká. Když muslim íká: „Jsem si tím jistý. Jsem si sebou jistý. Jsem si tebou jistý“, tak to neznamená
nic špatného.

lov k si m že být jistý sám sebou, protože mu v tom Alláh pomáhá prost ednictvím

schopností a znalostí, kterými lov ka obdaroval.
Jak si zvýšit sebev domí?
1. Vložit svoji d v ru na svého Pána a v závislosti na n m hledat pomoc a podporu. Muslim se
neobejde bez svého Pána, a chce, aby byl Pán vyvýšen. Sebev domí je vlastnost získaná
a muslim pot ebuje podporu a pomoc od svého Pána. ím více svému Pánu d v uje, tím více
jeho sebev domí poroste, až dosáhne nejvyšší úrovn .
2. Zjistit své silné stránky, posilovat je, zjistit, co mu jde, a to rozvíjet, zjistit, kde jsou slabá
místa a s nimi se nau it zacházet.
3. S cílem rozvíjet vlastní sebev domí souvisí vd nost. Dokázat se podívat s vd ností na to, co
lov ku B h dal, jaké vlastnosti a dovednosti. To vás bude motivovat k posílení vašeho sebev domí. Co se týká slabých stránek – musíte zkusit se s nimi vypo ádat – pracovat na jejich
zlepšování tak, aby se dostaly na stejnou úrove , jako vaše jiné dobré schopnosti a vlastnosti.
4. Pro muslima, který hledá zp sob, jak si zvýšit sebev domí, je velmi d ležité, aby si neopakoval negativní slova - nap . že není sebev domý nebo že v tom, co d lá, nikdy neusp je.
5. Muslim si musí stanovit konkrétní cíle pro sv j život. as od asu je t eba se zastavit nad výsledky, protože sebev domý lov k se chce ujistit, že dosahování cíl
plánování a pomoci svého Pána.
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závisí na dobrém

6. Muslim by m l vyhledávat estné p átele, ti ho budou motivovat a povzbuzovat k v tšímu
úsilí. Praví p átelé nebudou p ehlížet jeho slabé stránky, ale povedou ho k následování lepší
cesty. Tak jsou dob í p átelé jedním z faktor úsp šného dosažení sebev domí.
7. Nenechat se rozptylovat obtížnými zkušenostmi a minulými neúsp chy. Tyto vzpomínky
jsou p ekážkami v úsilí o dosažení sebev domí. Muslim se má dívat na to, v em byl úsp šný.
To není v c, kterou by cht l pro sebe. (islamqa.info)
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4. Možnosti rozvoje zdravého sebev domí žáka
Tato ást se bude zabývat možnostmi rozvoje zdravého sebev domí žáka prost ednictvím
vhodných forem a metod. Popisované formy a metody byly vybrány se z etelem na školní prost edí.
Zden k Helus (2012) pokládá vzd lávání za závažnou aktivitu nápravy v cí lidských. Vzd lávání je aktivním tvo ivým výrazem starosti o lov ka, aby se našel ve svém poslání, naplnil smysl
života – svého osobního i obecn lidského. Používá termín „eduka ní obrat“, který znamená zam ení na kvalitu osobnosti, která by dokázala odolat deformujícím tlak m – nap . hedonismu. Jedince,
který je takovou kvalitou vybaven, nazývá lov kem obratu. K pedagogice obratu sm ují dva impulzy. Prvním impulzem je pozitivní psychologie a pedagogika, jejichž úkolem je nahradit zájem výhradn o negativní jevy (u ební a komunika ní problémy, šikanu) pohledem, který se ptá po charakterových vlastnostech, jejichž prost ednictvím je jedinec pevný v svých postojích , odolný, sebejistý,
optimistický, s pocity pohody. Takový jedinec má sebed v ru (Helus ji nazývá pozitivní identitou).
Druhý impulz, který sm uje k pedagogice obratu, je spirituální psychologie a pedagogika, která usiluje o osobnostní p esah jedince. Má sloužit jako obrana proti sebest ednosti, pohlcenosti žáka sama
sebou, proti sobectví a egoismu. P esahování m že mít r zné formy – nap . vztah k p írod , náboženství, propojenost s etickými principy, závazky a ádem.
Škola má ve svých rukou legislativní nástroje pro rozvoj sebev domí žáka. Souhrn v domostí, dovedností, schopností, postoj a hodnot d ležitých pro osobní rozvoj a uplatn ní každého lena
spole nosti, obsažený v Rámcovém vzd lávacím programu v Klí ových kompetencích, obsahuje
možnosti, jak posílit sociální a personální kompetence, jejichž pomocí by si m l žák na konci zá kladního vzd lání „vytvá et pozitivní p edstavu o sob samém, která podporuje jeho sebed v ru
a samostatný rozvoj, ovládá a ídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.“
(RVP pro ZV, 2006, s. 16)
I když by bylo možné uvažovat o celé ad možností rozvoje zdravého sebev domí žáka, tato
kapitola se zam í na sedm oblastí, které nevycházejí z individuálních osobnostních p edpoklad žáka,
ale zam ují se na úsilí jedince n co se sebou ud lat a oporu, které se jedinci dostává od pro n ho významných osob. Vliv na rozvoj sebev domí lze p edpokládat u t chto oblastí: kooperativního vyu ování, zprost edkovaného u ení, asertivity, dramatické výchovy, osobnostní a sociální výchovy, raného tená ství a peer mediace. Tyto oblasti budou zevrubn popsány v následujících podkapitolách.
Podkapitola 4.7 Peer mediace je obsáhlejší, protože se jedná o téma relativn nové, v eské republice
dosud nezabydlené, a asto zam ované s meditací.
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4.1. Kooperativní vyu ování
Jako první možnost rozvoje zdravého sebev domí žáka je za azeno kooperativní vyu ování,
protože princip kooperace je významný ve vztahu k sebev domí žáka vzhledem ke stále p etrvávající
sout živé atmosfé e na v tšin škol.
Kooperativní neboli skupinové vyu ování je taková organiza ní forma, kde se vytvá ejí malé
skupiny žák (3 - 5 lenné), které spolupracují p i ešení spole ného úkolu. (Skalková 1999).
Spole ná práce s vrstevníky p i dosahování cíl má zna ný význam pro sebev domí. Kooperativní zkušenosti podporují vyšší úrove sebev domí než kompetitivní a individualistické zkušenosti.
Kooperativnost je navíc vztažena k základnímu sebep ijetí, ne k podmín nému sebep ijetí, jako je tomu u sout živosti. (Kasíková 1995)
Zp sob, jakým je strukturována sociální vzájemná závislost v úkolových situacích, je klí ový
faktor v zabezpe ení vysoké úrovn sebev domí a zdravých proces v odvozování záv r o své sebehodnot . Výzkumy prokázaly, že kooperace podporuje vyšší úrove sebev domí než kompetitivní
a individualistické zkušenosti a také že kooperativní orientace se vztahuje pozitivn k sebev domí, zatímco kompetitivní orientace je bez vztahu a individualistická orientace se vztahuje k sebev domí
negativn .
Tradi ní pojetí vyu ování, které vnímá výuku jako transmisi od t ch, kte í ví, k t m, co ví
mén a ne tak dokonale, je projevem pedagogiky jiné doby, kultury, jiné koncepce autority. Transmisivní pojetí vyu ování p irozen vyvrhuje skupinu a skupinové u ení na okraj zájmu. Vyu ování v tradi ní škole podporuje tu dimenzi kompetence v sebev domí, která je založena na komparaci schopností a která s sebou p ináší d tské uspokojení na stran jedné, na stran druhé však ponížení, uk ivd ní
jiných.
Vliv kooperace na sebep ijetí
Vztahy vytvá ející se mezi žáky ve skupin navzájem i mezi u iteli a žáky ovliv ují nejen pr b h intelektuálních proces , ale i utvá ení názor a postoj týkajících se vztah mezi lidmi i vztahu
k sob samému. H. Kasíková zd raz uje vliv kooperace práv na sebep ijetí, které se zakládá na:
1.) Zvnit n ní toho, že jedinec je znám, akceptován a oblíben takový, jaký je
Tímto procesem se vytvá í základní sebep ijetí, tj. víra ve vnit ní akceptabilitu a reflektované
sebev domí, založené na lidské schopnosti reagovat na vlastní akce a kvality tak, jak jedinec o ekává,
že by reagovali druzí. Percepce, že jedinec je znám, akceptován a oblíben takový, jaký je, pramení
z asté interakce podporujícími zp soby
z p esného vnímání perspektivy spolupracovník a realistického ur ení, jak je jimi vnímán
z vnímání, že spolupracovníci mají odlišné vid ní jedince, že ho vidí svým individuálním zp sobem
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z vnímání, že je jimi akceptován a podporován v úsilí po produktivit
z vnímání, že jej mají spolupracovníci rádi takového, jaký je.
2.) Zvnit n ní úsp chu
Individuální a sdílený úsp ch osobnosti v kooperativních situacích p ispívají k základnímu sebep ijetí a kompeten nímu sebev domí (posuzování, že jedinec je schopný, kompetentní a úsp šný
souvisí s v domím, že lov k bude úsp šný, pokud se pokusí o úsp ch). Je prokázáno, že stálý úsp ch
zvyšuje sebev domí, zatímco opakovaný neúsp ch se projeví v negativním hodnocení své sebehodnoy. V u ebních situacích se kompeten ní sebev domí ozna uje akademickým sebev domím.
Komplexita koordina ního úsilí p i spole ném dosahování cíl umož uje projevit ší ku kompetencí,
d ležitých pro úsp ch. Pokud se jedinec cítí úsp šný tím, že p ispívá k produktivit práce skupiny,
vnímá sám sebe jako kompetentního. Toto p ijetí zvyšuje jeho kompeten ní sebev domí a základní sebep ijetí.
3.) P íznivém sebehodnocení v souladu s vrstevníky
Pozorování a posuzování svých kvalit z r zných hledisek, v mnoha dimenzích a astá interakce se spoluaktéry odstra uje pouhé emocionální sebehodnocení a vytvá í podmínky pro sociální
srovnávání pod vlivem multidimenzionálního pohledu na vlastní osobnost. Prokázalo se, že pokud je
p ijat multidimenzionální náhled, v tšina lidí se vidí jako nadpr m rní a tím se vytvá í pozitivní efekt
pro sebep ijetí. (Kasíková 1995, s. 115 - 116)
Základní charakteristiky kooperující skupiny:
1. Pozitivní vzájemná závislost:
existuje, pokud žáci vnímají, že jsou spojeni se svými spolužáky takovým zp sobem, že
nemohou usp t, pokud neusp jí i spolužáci, a musí koordinovat své úsilí s jejich úsilím
k dokon ení úkolu. Pozitivní vzájemné závislosti se dosahuje vyty ením spole ného cíle,
který musí zvládnout celá skupina.
Podporu skupiny tvo í:
vhodn zvolená odm na (individuální ocen ní dosažení cíle a práce se skupinovou odm nou),
rozd lení informa ních zdroj (každý len skupiny dostane ást informace, pro spln ní
úkolu je nutno tyto informace zkompletovat),
rozd lení rolí ve skupin , které se dopl ují p i pln ní úkolu.
2. Interakce tvá í v tvá :
innost se odehrává v malých kooperujících skupinách (2 - 6 len ). Jen tyto podmínky malé
skupiny mají podle autor této teorie možnost zajistit efekty kooperativního vyu ování v etn soci álních dovedností.
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3. Osobní odpov dnost, osobní skládání ú t :
Znamená, že výkon každého jedince je zhodnocen a využit pro celou skupinu, všichni lenové
skupiny profitují z koopera ního u ení. Smysl kooperativní výuky není podle amerických autor v posílení skupiny, ale v posílení jedince. Individuální odpov dnost je podporována r znými zp soby – individuálním testováním spole ného úkolu, vybíráním výsledku práce skupiny namátkou od jednotlivce
atp.
4. Využití interpersonálních a skupinových dovedností:
Tyto dovednosti je nutné postupn formovat (nejlépe práv v rámci kooperativního vyuování). Postupuje se od nejjednodušších dovedností po dovednosti již velmi složité – od znát a v it
si, komunikovat p esn a nedvojzna n , až k akceptování a podpo e druhé osobnosti a ešení konflikt
konstruktivním zp sobem.
5. Reflexe skupinové innosti:
Efektivita spole né innosti je do zna né míry závislá na tom, jak skupina reflektuje svoji
innost, jak ji popisuje a iní rozhodnutí o dalších krocích (ú innost i neú innost dosavadního postupu, kdo a jak k postupu p isp l, plán budoucí innosti apod.). Vedle takových efekt , jako je usnadn ní u ení kooperativním dovednostem a udržení dobrých pracovních vztah , tato reflexe zabezpe uje
i myšlení na metakognitivní úrovni. (Kasíková 1995)
Za centrální rys kooperativního vyu ování je považována možnost u it se prost ednictvím vyjád ení a zkoumání r znorodých idejí a zkušeností ve spolupracujícím spole enství. Je kooperující
v tomto smyslu: nikdo v pracující skupin nezkouší vyt žit ze situace jen pro sebe, nejde o sout žení
s leny skupiny a výhru, ale o užití r zných zdroj p ístupných ve skupin k prohloubení porozum ní,
zp esn ní hodnocení a rozší ení v d ní. (Cowie, H.-Rudduck in Kasíková 1995).
V kompetitivní situaci jsou cíle jedinc tak spojené, v takové vazb , že je negativní vztah
mezi jejich dosahováním, to znamená, že žák m že dosáhnout sv j cíl tehdy a jen tehdy, když
jiní ú astníci situace nemohou dosáhnout svých cíl . Tak individuum usiluje o výsledek, který
je osobn prosp šný, ale na újmu jiným, se kterými je kompetitivn spojen. Tato závislost
v sociální situaci byla nazvána negativní vzájemnou závislostí.
V individualistické sociální situaci neexistuje vztah mezi zacílením ú astník . Zda jeden
lov k dosáhne svého cíle neovlivní to, jestli i jiní dosáhli svých cíl . Tak lov k usiluje o vý sledek, který je osobn prosp šný, a ignoruje jako nepodstatné, ned ležité úsilí p i dosahování
cíl v sociální situaci. Tento typ vztah v sociální situaci byl nazván nezávislostí.
Formy skupinové kooperativní innosti:
Diskuse
Uskute uje se ve v tší nebo menší skupin , s ob asnou ú astí u itele nebo bez ú asti u itele.
Ú elem m že být interpretace n eho, co není jednozna né (obraz, báse atp.), sdílení zkušenosti,
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idejí a osv tlování názor , p esv d ení na otázku spole ného zájmu. Diskuse mohou vést ke zvýšení
individuálního porozum ní nebo mohou vyžadovat vyjednávání v zájmu dosažení skupinového konsensu.
Úkoly na ešení problém
Tato forma je obvykle založena na diskusi alternativ jako prost edku pro konstruktivní interakci. Nej ast jší podoby této formy jsou dv :
1. forma, kdy tentýž úkol je sou asn p id len danému po tu malých skupin, prezentace záv r
se vzájemnou kritikou nakonec,
2. forma, kde je identifikován problém jako rámec, ve kterém skupiny pracují na r zných aspektech úkolu a na záv r jsou tyto p ísp vky pospojovány.
Úkoly s produktem
Liší se mírn od ešení problém práv tím, že jejich výsledkem je konkrétní produkt (nap .
d ti pracují pospolu ve skupin na filmu – jedna skupina je odpov dná za výzkum, druhá za technické
záležitosti, t etí za programové zabezpe ení atp.). Zde, stejn jako v p ípad

ešení problému, se po ítá

se skupinovým zhodnocením jednotlivých úsek práce nebo se m že porovnávat v celé skupin nejlepší produkt vzešlý z jednotlivých tým .
Simulace
V simulacích berou žáci situaci nebo úkol jako by to byl reálný skupinový život. Nap . mohou
být d lním spole enstvím, které se shromáždí kolem d lní šachty p i d lním nešt stí. Využívá se
i meziskupinové kompetice – nap . simulace konkurzu na projekt nového d tského h išt . V simulacích jsou asto d ti ochotné myslet a reagovat zcela voln , bez fasád a blok zcela za sebe: pokud p ijímají specifickou roli, simulace se posouvá do další formy - rolové hry.
Rolové hry
Každému dít ti je p id len charakter nebo alespo perspektiva, ze které se má dívat na problém. Role se stává ur itou maskou a osoby jednají podle interpretace dané role. Role jsou obvykle
p id lovány tak, aby odrážely r zné úhly pohledu na otázku nebo událost (nap . problém zda dát antibiotika do stravy zví ete m že být diskutován farmá em, veteriná em, vlastníkem supermarketu,
léka em atp.).
Techniky skupinové práce:
Zatímco formy jsou považovány ve skupinové innosti za základ, techniky jsou ozna ovány
spíše za zp soby podporující interakci v zájmu kooperativní skupinové innosti. Jasn zt les ují klíovou charakteristiku skupinové práce – dávají skupinu dohromady ke sdílení a konfrontaci idejí
v rámci, který pozitivn povzbuzuje lidi k interakci, kreativit a intelektovému risku. Jsou však limitovány a nejsou náhradou pro udržovanou interakci a hloubku porozum ní, které kooperativní skupinová práce podporuje.
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Zde jsou uvedeny dv techniky:
Bzu ící skupiny poskytují p íležitost pro v tší participaci jedinc ve v tší t íd . U itel m že vyzvat žáky, aby se obrátili k sousedovi, a ve t ech nebo ty ech strávili n kolik minut vým nou názor nap . o tom, emu ve výkladu neporozum li, s ím nesouhlasí, co ješt nebylo zmín no. Bzuící skupiny umož ují vyjád it žák m obtíže, které by v celé t íd nevyslovili, které by si možná
ani neuv domili. Samy o sob nemají vlastn význam: ten jim dává až kontext širší skupiny, p ípadn celé t ídy.
Zk ížené skupiny – pokud u itel zjistí, že práce s celkem t ídy je málo efektivní nebo chce zm nit
strukturu, aby se vyhnul stereotypu, m že použít tuto techniku. Žáci jsou rozd leni na matematické bázi: nap . pokud je ve t íd 27 žák , bude dev t skupin po t ech. V této podob se za íná e šit úkol. Další fáze znamená p ek ížení skupin – první žáci ze všech skupin se sejdou pohromad ,
druzí žáci ze všech skupin se také sejdou pohromad , totéž t etí z p vodních trojic. Tyto nové trojice dostanou op t specifický úkol a po jeho skon ení se vracejí do p vodních trojic. Op t je d ležité uvažovat o charakteru úkolu, zejména využití zkušeností, které žáci získají ve druhé fázi,
op t ve své domovské skupin . (Kasíková 1995)
„Zdá se, že z pohledu sebev domí vyhrává kooperace nad kompeticí. Klí ke zdravé kompetici
je spat ován v zajišt ní toho, aby výhra a na já orientovaný úsp ch byly podružné ve vztahu k vyšším
hodnotám férovosti, koooperaci a osobnímu vývoji“. (Kasíková, H. 1995, s. 22)

4.2 Zprost edkované u ení
Tento u ební program usiluje o nápravu nedostatk v oblasti kognitivních funkcí, je tedy nad jí pro žáky, kte í jsou školsky neúsp šní a v d sledku toho trpí nízkým sebev domím. Poznání je výrazn determinováno a provázeno adou osobnostních a mimokognitivních faktor , jako jsou na jedné
stran afektivní komponenty, p esv d ení, postoje, emoce a na stran druhé prost edím vn jšího sv ta.
Nár st úzkostných stav a kognitivních deficit u d tí školního v ku tento jev potvrzuje, uvád jí
H. Krykorková a L. Šlehofer (2011).
Feuersteinova teorie kognitivního vývoje, postavená na myšlence zóny nejbližšího vývoje
L. S. Vygotského, obsahuje koncept zkušenosti zprost edkovaného u ení. Dominuje jí myšlenka
strukturní kognitivní modifikace, která nepokládá inteligenci za nem nnou, ale vhodnými zásahy
rozvojeschopnou. Cílem je rozvoj a p estavba stávající struktury poznávacích funkcí v etn budování
efektivních u ebních strategií a návyk a rozší ení kapacity lidského organismu tak, aby byl prost ednictvím podn t a zážitk modifikovatelný. Toho je možné dosáhnout pomocí podn t a zážitk
z okolního prost edí – nejen z událostí, tak jak ji p ináší život, ale i z formálních a neformálních
u ebních p íležitostí (Feuerstein 1985 in Škopková, 2012, s. 24). Obohacování kognitivních dovedností dít te zkušeností zprost edkovaného u ení m že na sebe vázat schopnost uv domovat si vlastní
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kognitivní procesy a dovednosti i zobec ovat zkušenosti získané z u ební situace a následn je
dokázat využít v situacích b žného života.
Intervence pomocí tohoto programu je zam ena na to, aby žák na problém p išel sám ve vhodnou chvíli. Vn jší pomoc ze strany u itele by m la být citlivá s ohledem na žákovy individuální p ed poklady i na jeho osobnost, aby sebepojetí žáka nebylo nevhodnou „pomocí“ u itele sníženo.
Podn tný je inventá instrument

H. Krykorkové a L. Šlehofra (2011), posilujících rozvoj u ebních

inností. Instrumenty jsou mín ny metody, postupy, innosti, hlediska, u kterých byly prokázány pozitivní zm ny ve sm ru využití potenciálu žáka k rozvoji u ebních inností. Každý z t chto instrument
má svoji innostní podstatu, jakýsi sv j znak, který lze v r zných úkolových situacích na základ u itelova rozhodnutí uplatnit. Inventá obsahuje nap íklad tyto instrumenty: kladení otázek, diskusi,
p íb h, tvorbu resumé, mentální mapování, tvorbu klí ových slov, kooperaci, metaforu, tvo ivost
a analýzu chyby.
D ležitá je volba úkolové situace, v jejímž rámci jsou na základ psychologických z etel kognitivní innosti rozvíjeny. G. Málková (2009, s. 94) doporu uje p i volb úkolové situace postupovat
podle p ti následujících kritérií:
zvážit obsah a jeho vázanost na u ivo nebo bude mít obecný charakter,
posoudit, jakým jazykem a jakou formou bude u itel žáka s úkolem seznamovat (obrázky,
ísla, slovní instruktáž),
ur it, jaké myšlenkové operace bude ešení úkolu vyžadovat ( jejich výb r v tšinou závisí na
úrovni poznávacích funkcí, kterými žák disponuje),
zvolit míru náro nosti úkolu spolu se zvážením vývojové úrovn žák ,
najít míru novosti v obsahu úkol – zvolit úkol obsahující kognitivní operaci, se kterou se žák
ješt nesetkal, aby v n m probudila zájem.
Sou ástí zprost edkovaného u ení je specifický zp sob hodnocení žáka, nazvaný jako dynamické hodnocení. Cílem dynamického hodnocení není na rozdíl od b žného hodnocení zjistit aktuální
úrove

výkonu žáka, ale: „...zjišt ní potenciality u it se a profitovat z kooperativního u ení

(s dosp lým)“, popisuje G. Málková (2009, s. 85). Dynamickým hodnocením není posuzování žáka
podle jeho schopností a dovedností, ale jeho východiskem je p edpoklad intelektové prom nlivosti
a zm ny zkoušeného. Role zkoušejícího je vnímána jako aktivní, sou ástí testování je u ební fáze.
Teorie zprost edkovaného u ení p ipisuje v u ebních situacích významnou roli u iteli i dalším
osobám v blízkosti žáka, které u ení zprost edkovávají, školní úsp šnost se tedy zdá být závislá
velkou m rou na osob , která u ení zprost edkuje a má proces p enosu dovedností a znalostí pevn
v rukou. Význam zprost edkovaného u ení pro rozvoj sebev domí žáka lze spat ovat v možnosti
prožitku nové zkušenosti s úsp chem, která spolu se zážitkem citlivé pomoci dosp lé osoby pomáhá
rozvíjet i sociální vztahy. Metody jak zacházet s žákovým neporozum ním, asto spojeným s nejisto139

tou a popisovaným jako jedna z vážných p í in neúsp šnosti žáka, by tak m ly být základní osou u itelovy innosti, která sm uje k rozvoji žákova u ení, zd raz ují H. Krykorková a P. Volf (2010,
s. 163).

4.3 Rané tená ství
Rozvoj tená ských dovedností
Rozvoj tená ských dovedností je za azen mezi možnosti rozvoje sebev domí žáka ve škole,
i když zam ení této problematiky by spadalo spíše do oblasti výchovy p edškolní – do mate ských
škol a do rodin. „ tení tvo í základ dalšího u ení - pokud se dít nenau í íst ...problém se vle e jeho
dalším školním životem a výrazn ovliv uje vzd lávací možnosti dít te“, poznamenávají I. Tvrzová
a M. Dvo áková (in Dvo áková, Kolá 2015, s. 121). Rozvoj kompetencí a v domí vlastní hodnoty
m že být v d sledku toho narušen. Proto se hledají cesty, jak problém ešit.
V posledních letech došlo v odborných kruzích k radikálnímu posunu v pojetí získávání
tená ských dovedností. Osvojování tení je pokládáno za kontinuální proces, který za íná bezprost edn po narození. Dít se podle tohoto názoru neu í íst teprve ve chvíli, kdy za ne chodit do první
t ídy a studuje písmenka a jejich spoje, ale už v d ív jší dob , kdy se u í mluvit a následn chápat, že
obrázek odkazuje na konkrétní p edm t, sd luje varování, láká k procházce. Zm nu p edstavuje také
uznání role rodi

p i výuce tení. Rodi e jsou pokládáni za u itele dít te.

Podstatná je v této souvislosti odpov

na otázku, nakolik d ti mohou ve školním v ku p eko-

nat nedostatky z p edškolního období. Bylo zjišt no, že je tém

devadesátiprocentní pravd -

podobnost, že dít , které má problémy se tením na po átku školní docházky, z stane špatným tenáem i ve tvrtém ro níku. Tyto výsledky podporují názor, že již v první t íd m že být dít n kolik m síc až let opožd né. Dít tedy nastupuje do školy s hendikepem, který se od prvních dn jako od startovní áry bude zv tšovat – ostatní umí íst, jde jim to lépe, jsou chyt ejší, jdou jim lépe všechny
p edm ty. Jde tedy o to ne ekat, „až to paní u itelka nau í“, ale podporovat tená ství r znými metodami (v mate ské škole i doma). (Mertin, Gillernová 2003)
„Zatímco nedostate né pokroky v jiných oblastech vzd lávání zp sobují jedinci pouze díl í
škody, nerozvinuté tená ské dovednosti nelze v b žném život sou asné spole nosti prakticky ni ím
nahradit. Jestliže dít nezvládne dob e tení v prvních letech školní docházky, jsou tém

zaru eny

špatné výsledky,“ upozor ují V. Mertin a I. Gillernová (2003 s. 121). Špatní tená i, jedinci funk n
negramotní, nebo dokonce zcela negramotní, mají ve vysp lých spole nostech velmi ztížený p ístup
ke vzd lání a následn i k pracovnímu uplatn ní, dosahují nižšího stupn vzd lání. První zkušenosti
žáka ve škole by m ly být spojeny se zážitkem úsp chu a spokojenosti sama se sebou. Získání raných
tená ských dovednosti by mohlo být jednou z cest k tomuto cíli.
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Tradi n je výuka tení spojována s povinným vzd láváním v základní škole. Správná tená ská zralost byla ve t icátých letech minulého století stanovena na 6,5 let. Dít p ed dosažením po t ebné zralosti prý nemá dostate n vyvinuté p íslušné percep n – kognitivní funkce, takže výuka
tení by p edstavovala neúm rnou a neekonomickou zát ž. Dalším uvád ným argumentem podporujícím výuku až v základní škole bylo, že rodi e nejsou odborníci v pedagogice, neznají dob e metodiku
výuky tení a mohli by dít nau it íst špatn .
P i výuce tení jde zejména o:
a) pochopení principu tení
V prvé ad by p edškolní d ti m ly mít možnost pochopit princip tení, tedy to, že p edm t i
událost jsou zastoupeny jiným objektem (napsané slovo st l odkazuje na faktický st l). Sou asn by
m ly pochopit, že se tou písmenka (a ne obrázky), že se te zleva doprava, ádky shora dol , že text
obsahuje pro d ti velmi cenné informace. Toto pochopení vzniká u d tí pozorováním druhých lidí p i
tení a psaní a vlastními pokusy íst a psát.
b) rozvoj fonologického uv dom ní
Po ínající tená i pot ebují explicitní výuku fonologického uv dom ní a patrn jeho nejd ležit jší sou ásti – fonemického uv dom ní. Vývoj této dovednosti probíhá postupn v pr b hu prvních
let života – ve dvou až t ech letech dít za íná experimentovat se slovy, chápe jednoduché rýmy,
vhodnými cvi eními lze tento proces prohloubit. Dosažená úrove fonemického uv dom ní posiluje
rozvoj tení, a naopak tená ská praxe prohlubuje fonemické uv dom ní. Vzhledem k náro nosti psacího písma pro po ínajícího žáka je vhodné u it dít tiskací písmenka. tení a psaní jsou spojité nádoby, navzájem se posilují. Psaní slov posiluje porozum ní struktu e slov.
Metody podpory tená ství v p edškolním období
Za nejú inn jší jednotlivou metodu podpory tená ství v p edškolním období je pokládáno
p ed ítání. P i p ed ítání se dít u í nenásiln princip m tení, je motivováno ke tení, tení je pozitivn propojováno s radostí, s p knými zážitky, se spole nou inností s d tmi i dosp lými. D ležitá je
radost ze tení. Tím si dít posiluje obranyschopnost pro p ípad, že se p i následující výuce tení objeví p ekážky.
Podstatnou sou ástí p ípravy na tení je, aby dít vyžadovalo tení, aby se stalo sou ástí jeho
pot eb, proto je t eba p i výb ru etby vycházet ze zájm konkrétního dít te. Pro podporu tená ství
má také význam osoba, která dít získá pro tení. Ta m že poskytnout efektivní vzor k nápodob .
(Mertin, 2003, s. 127 - 128)
Zvyšující se požadavky na tená ské dovednosti a nar stající po et d tí, které jsou diagnostikovány jako dyslektické, jasn ukazuje, že je pot eba zintenzivnit preventivní pomoc. Zm n ný pohled na výuku tení, programové za len ní rodiny i p edškolních institucí do výuky tení, zvyšuje
pravd podobnost, že se situace bude zlepšovat. Je však t eba neodd lovat v ješt v tomto období
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striktn hru a u ení a respektovat individuální tempo rozvoje jednotlivých d tí. (Mertin, 2003, s. 129)
V této souvislosti bude zmín n zajímavý projekt, který má podpo it sebev domí žák i p edškolních d tí a zárove rozvíjí i tená ské dovednosti. Jedná se o projekt I Like Me.
Jeho podstata spo ívá v plošném používání tzv. „personalizovaných“ ítanek pro d ti. Jsou
to o u ební texty, ve kterých se opakovan používá jméno malého tená e. Tento nápad vzbudil velký
ohlas nejen v USA.

ítanku s titulem „I Like Me“ používají statisíce d tí. Výzkumy opakovan

dokazují vzr stající sebepojetí u d tí, které s touto ítankou pracují.
ítanka slouží nejen jako zdroj informací, který podporuje pozitivní vztah žák ke tení a u ení, ale
také jako podpora zdravého sebev domí. V. Wheeler publikoval i n kolik p íru ek pro u itele. Tohoto
ojedin lého projektu se zú astnily do roku 2002 p ibližn dva miliony d tí. Program I like me probíhá
v Kanad , USA, Mexiku, Itálii a Brazílii. (V. Wheeler 1999/2000)

4.4 Dramatická výchova
Tvo ivé drama je improvizovaná, k p edvád ní neur ená a na vnit ní procesy práce orientovaná forma dramatu, v níž jsou ú astníci vedeni vedoucím k p edstavování si, hraní a reflektování
lidské zkušenosti.
J. Valenta (1995, s. 138) považuje za první zám r výchovné dramatiky podporu osobnostního
rozvoje a usnadn ní u ení žák . Toto má p ednost p ed hereckou p ípravou pro vystupování na jevišti.
Výchovná dramatika nese potenciál rozvoje komunika ních schopností, dovedností ešení problém
a tvo ivosti, podporuje pozitivní sebepojetí, sociální uv dom ní, empatii, objasn ní hodnot a postoj
a pochopení divadelního um ní. Jestliže výchovná dramatika adí mezi své cíle v oblasti osobnostního
rozvoje sebepoznávání, sebehodnocení a seberegulaci, pak nepochybn sm uje významn k utvá ení
sebeobrazu a sebev domí.
Typy u ení ve výchovné dramatice (podle Dorsetské výzkumné skupiny):
a)

kontextové u ení se fakt a informacím

b)

konceptuální u ení (u ení se pojm m)

c)

osobnostn sociální u ení

d)

um lecké u ení
I když všechny typy u ení p ispívají k tomu, co má být jeho výsledkem, tj. k utvá ení vnit ní-

ho modelu sebe i vn jšího sv ta (s jeho popisnou složkou i postojovou - hodnotící) a dále k utvá ení
repertoáru program

inností, ve vztahu k rozvoji sebe -modelu (sebev domí) nesporn nejvíce p ispí-

vá u ení osobnostn sociální. (Valenta 1995, s. 138)
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B. Way (in Valenta 1995, s. 137) nabízí schéma 7 jev , na které se výchovná dramatika u nás tradi n
orientuje:
1.

pozornost

2.

smysly (a smyslové vnímání)

3.

obrazotvornost

4.

fyzické já v . ovládnutí pohybu

5.

e

6.

city (jejich poznání a kontrola)

7.

intelekt
Všechny tyto jevy se mají ideáln rozvíjet ve ty ech úrovních, z nichž první pár je oblastí

ryze osobního osobnostního u ení a druhý pár spíše oblastí sociálního u ení.
Osobnostní úrove :
1. úrove je objevování jednoho každého ze sedmi jev v sob samém jako vnit ního zdroje
vlastních možností. To je pro rozvoj sebev domí d ležité. B. Way ukazuje, co má výchovná
dramatika z hlediska utvá ení pozitivního sebev domí sledovat a u jedince rozvíjet.
2. úrove je uvoln ní a ovládnutí t chto zdroj , rozvoj schopnosti využívat jich jako možnosti
své existence
Sociální úrove :
1. úrove rozkrývání sociálního prost edí (poznávání lidí, citlivost v i nim)
2. úrove – vzájemná interakce jedince a okolí
Z úzkého pohledu tématu „sebev domí a výchovná dramatika“ pak tedy sociální u ení do
zna né míry slouží osobnostnímu typu u ení prioritn zacílenému k budování našeho sebeobrazu.
Vedle toho ovšem jednozna n platí, že ob u ení nemohou existovat jedno bez druhého.
D ležitou roli p i utvá ení skute n dobrého sebev domí hrají tyto u ení usnad ující momenty: signály a pravidla interakce, u itel jako model komunikace, vytvá ení šance na úsp ch a atmosféra.
Cesty k vlastnímu sebeobrazu v procesech u ení ve výchovné dramatice:
Informace o sob od jiných osob lze získávat v dramatu mnoha zp soby, p ímým i nep ímým
vyjád ením, v rolích i mimo n . Dokonce je možné dostat i specifickou informaci o „já“ od fiktivní
osoby – hrané postavy, jíž jsme své „já“ prop j ili.
1. Sebereflexe – je jedním z hlavních cíl i prost edk dramatu a je též alfou a omegou u ení.
Probíhá jednak se zám rem „mít informaci a hodnotit ji“, ale též se zám rem „mít informaci,
abych ji použil v akci.“
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2. Srovnávání se – je p irozen fungujícím mechanismem. V dramatu se uplat uje jak ve vztahu
ke spolužák m a u iteli, tak ve vztahu k rolovým postavám, které tvo íme. Protože v sob
nese pro sebev domí „nebezpe ný potenciál“, je nutno je podep ít výše popsanými facilitujícími okolnostmi.
3. Nabývání konkrétní zkušenosti v konkrétních situacích – je bohat saturováno skute ností,
že v dramatu lze navodit prakticky jakékoliv situace a opakovat je. D ležitá je rovn ž skute nost, že situace jsou „jako“, takže sice mohou postrádat pro sebev domí leckdy zásadní rasanci situací „životních“, nicmén naopak umož ují krýt se p ed rasancí poškozující. (Valenta
1995, s. 144)
Metody dramatické výchovy
Dramatická výchova, která vychází z divadelního um ní, užívá metodu divadla, kterou je primárn hraní v roli, tedy vytvá ení fikce, a to v zásad trojím zp sobem, na t ech rovinách:
1. rovina simulace – hraní sebe samého ve fiktivních okolnostech
2. rovina alterace – hraní n koho jiného bez hlubšího psychologického propracování – klí ové
je hrát zejména postoj postavy
3. rovina charakterizace – hledání komplexní psychologické rty postavy

(Valenta 1999)

4.5 Osobnostní a sociální výchova
„Ve vztahu k rozvoji sebe – modelu (sebev domí) nesporn nejvíce p ispívá u ení osobnostn
sociální.“ (Valenta 1995, s. 138)
Osobnostní a sociální výchova je praktická disciplína zabývající se rozvojem klí ových
dovedností – osobnostních a sociálních – dovedností pro každý den.
Osobnostní a sociální výchova a její osnova má své místo v základním kurikulárním dokumentu, Rámcovém vzd lávacím programu pro základní vzd lání, pat í mezi tzv. pr ezová témata.
Specifikou osobnostní a sociální výchovy (dále OSV) je, že se u ivem stává sám žák, stává se
jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více i mén b žné situace každodenního života. Jejím
smyslem je pomáhat každému žákovi vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých
vztazích k sob samému i k dalším lidem a sv tu.
Základní podoba cíl OSV
a) v oblasti v domostí, dovedností a schopností:
vede k porozum ní sob samému
napomáhá k zvládání vlastního chování
p ispívá k utvá ení dobrých mezilidských vztah ve t íd i mimo ni
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rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu p íslušné v domosti
utvá í a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci
umož uje získat základní sociální dovednosti pro ešení složitých situací
formuje studijní dovednosti
podporuje dovednosti a p ináší v domosti týkající se duševní hygieny
b) v oblasti postoj a hodnot:
pomáhá k utvá ení pozitivního postoje k sob samému
vede k uv domování si hodnoty spolupráce a pomoci
vede k uv domování si hodnoty r zných lidí, názor , p ístup k ešení problém
p ispívá k utvá ení mravních rozm r komunika ních situací a r zných zp sob lidského
chování
napomáhá primární prevenci sociáln patologických jev a škodlivých zp sob chování
Témata OSV
Témata OSV jsou oblastmi lidských dovedností, vlastností, rys , schopností, postoj , model
lidského chování. Témata v sob obsahují praktické jevy, které jsou všeobecn známé, jsou sou ástí
nás samých a našich život .
Témata se týkají t í hlavních oblastí – osobnostního, sociálního a morálního rozvoje a tvrté
aplika ní 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:
ešení problém a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, mravní vlastnosti, praktická etika
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Aplika ní témata
Jednání v rolích
Jednání v (specifických) situacích

(Valenta 2003)

Pozornost bude dále zam ena na téma Sebepoznání a sebepojetí, které má k tématu práce
nejbližší vztah a které pat í pod oblast osobnostního rozvoje. Obsah tématu sebepoznání a sebepojetí
vychází ze skute nosti, že pro život se sebou samým, ale i pro život s druhými lidmi je výhodné, když
jedinec má realistický pohled na sebe samého, p isuzuje sám sob adekvátní hodnotu (tedy ani se zá važn nep ece uje ani nepodce uje) a je se svou hodnotou v dobrém vyrovnán. To se pak obvykle
projevuje pozitivn i v jeho mezilidských vztazích. Práce se sebepojetím má i preventivní funkci – pomáhá elit nástrahám v podob r zných závislostí a sekt. Sebepoznávání jako proces tomu m že významn napomoci.
Díl í podtémata:
Já jako zdroj informací o sob – v rámci tématu vede u itel žáky k uv dom ní si, co se
mohou o sob dozv d t skrze sebe samé, k uv dom ní si, že lov k má tendenci zkreslovat sv j obraz
ve své hlav , k dovednostem sebepozorování, sebereflexe a korekce vlastního pohledu na sebe samého. Žáci by m li pracovat s pozitivním sebeobrazem.
Druzí jako zdroj informací o mn – jak sebepojetí jedince ovliv ují druzí ( e mi, pohledy,
zp tnými vazbami, hodnocením, b žným chováním v i nám). D ležité je um t vybírat z reakcí
druhých d ležité informace, neodmítat kriticky postoje v i sob , ale sou asn se nenechat zbyte n
zra ovat negativními hodnoceními:
-

Moje t lo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) – poznávání vlastního vnímání, t lovosti, myšlení, cit , temperamentu, charakteru, postoj a hodnot, chování, komunikace,
otev enosti a uzav enosti, rozložení kvalit r zných typ inteligencí.

-

Co o sob vím a co ne – skute né zjiš ování toho, co je o nás známo jen nám samým a co vidí
druzí a my to nevidíme. Obecn jde též o to, co se o sob v bec mohu dov d t.

-

Jak se promítá mé já v mém chování – jak se mé vnit ní já odráží v tom, „co je na m vid t
a slyšet“. Zp tn to m že vést k uv dom ní si toho, co z mých vlastností komplikuje mou komunikaci a vztahy s lidmi a naopak, co prospívá.

-

M j vztah ke mn samému – podtéma by m lo napomoci žákovi, aby zlepšil sv j vztah
k sob samému a získal sebed v ru vyplývající z pozitiv, na kterých m že u sebe samého
stav t.

-

Moje u ení – sebepoznávání v oblasti toho, jak poznávám, jak se u ím, jako základ hledání
dobrých strategií, ale i základ úvah o své další životní dráze, profesi.

-

Moje vztahy k druhým lidem – specifické mapování kvalit a problém
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vztah

ve t íd

i v život žáka obecn . Cílem je najít efektivní zp soby, jak já sám mohu vylepšovat mezilid ské vztahy.
-

Zdravé a vyrovnané sebepojetí – pozitivní vztah k sob samému na základ identifikace vlastních pozitivních kvalit
Specifické téma Utvá ení a posilování spirituální dimenze osobnosti za azuje do Osobnostní

a sociální výchovy Z. Helus. (2012, s. 4) Je založeno na zážitcích a hlubokých p esv d eních v t chto
p ti oblastech:
1.

prožitky dobra – zd razn ní významu dobrého skutku, jehož vykonání posiluje duši jedince

2.

prožitky krásy – žák má nabýt p esv d ení, že existuje n co, nad ím lze s vd ností žasnout

3. prožitky pravdy – pravda nap imuje jedince a zušlech uje ho
4. prožitky ádu – žák prožije, že je dobré ád chránit a spoluvytvá et
5. prožitky setkání lov ka s lov kem – zakusit vzájemnost, ve které se dobru, kráse, pravd
a ádu da í.
Metody
Metody použité pro napln ní cíl OSV musí mít potenciál podn covat žákovu innost – být
praktické, aktivizující, pestré, aby vyhov ly na jedné stran témat m „introspekce“ a na druhé stran
témat m vyžadujícím nácvik sociálních dovedností. Podle cíl lze vybírat z r zných druh

diskusí,

her, cvi ení, aktivizujících metod, zkušenostních metod, psaní, tení text , rolových a simula ních her,
outdoorových technik apod.
Formy za len ní Osobnostní a sociální výchovy do školy
RVP neur uje p esn formu, jakou mají být pr ezová témat, mezi n ž OSV pat í, napln na.
Vyhovovat tedy mohou všechny následující cesty:
Uplatn ní témat OSV prost ednictvím chování a jednání u itel .
Využití potenciálu témat OSV v r zných (b žných) školních situacích.
V len ní témat OSV do jiných p edm t , resp. oblastí i obor vzd lání a výchovy.
V len ní témat OSV do práce školy v samostatných asových blocích, p edm tech atd.
(Valenta 2006)

4.6 Asertivita
Asertivita je pojímána jako ur itý zp sob chování a jednání vyzna ující se sebejistotou
a „zdravým sebeprosazením“ v r zných situacích, do kterých jedinec v sociálních vztazích vstupuje.
(Gillernová 1995, s. 51)

147

Asertivita je praktický zp sob komunikace a jednání, kterým lov k vyjad uje a prosazuje
otev en a p im en své myšlenky, city, názory a postoje. Ví, co chce a nechce, a umí to jasn for mulovat. Postupuje tak, aby nep ekra oval vlastní práva, ani bezohledn neomezoval práva ostatních
lidí. Preferuje orientaci na shodu, úctu k osobnosti partnera, k respektování svobody názoru. (Vališová
1995, s. 16)
Asertivita je nesporn do velké míry založena na sebepojetí, sebeuv dom ní, ale zvláštního
typu – každý lov k má ur ité sebepojetí, p ípadn sebeuv dom ní, a p esto každý není, a již trvale
nebo situa n , asertivní. Já vystupuje nebo m že vystupovat v dalších podobách inného Já a obrazu
Já, sebepojetí. Je to ideální Já, nežádoucí Já, afektivní Já. Jejich spole ným jmenovatelem je sebehodnocení, n kdy pojímané jako zvláštní p ípad sebepojetí, n kdy jako samostatná specifická integrativní struktura. Základem sebehodnocení je hodnotící vztah k sob , n kdy vyjad ovaný jako postoj
k sob .
Sebehodnocení se shoduje ve v domí s vysokým nebo nízkým sebev domím, p ípadn sebejistotou. Tady je pravd podobn souvislost s asertivitou již velmi t sná. Asertivita je mnohdy brána
jako synonymum sebev domí, p ípadn sebejistoty.
J. Janoušek považuje za nejd ležit jší skute nost v asertivit to, že uv domování a prožívání
identity samo v sob zahrnuje v tší i menší p etlak sm ující k sebeuskute n ní, seberealizaci. Dá se
íci, že plná identita není jen p edstavovaná a prožívaná, ale zárove a zejména realizovaná. Sebeusku te n ní, seberealizace není jen p edstavou

i prožitkem identity, ale zárove

realizací identity

v samotné innosti. Proto také asertivita není jen projevem asertivních vlastností v innosti, ale i realitou asertivní innosti samotné. Asertivita je autentickým uskute n ním vlastní identity. V tomto základním rámci je obsažena ada zmín ných aspekt a alternativ, kterými je možné se zabývat relativn
autonomn . (Janoušek in Vališová 2002)
Asertivní výchovné p sobení se snaží na n které negativní d sledky tradi ního výchovného
stylu poukazovat a nazna ovat cesty, jak je postupn p ekonávat a p irozenou cestou rozvíjet zdravou
sebejistotu, úctu k sob samému i ostatním lidem.
Pro n které jedince je asertivní zp sob jednání b žný a dokáží ho používat v mnoha obyejných i náro ných situacích. Na druhé stran

je podstatn více lidí, kte í asertivn jednat nedove-

dou, asto jednají jinak, než by sami cht li. Tito lidé se asto dostávají do bludného kruhu. Jejich
chybné chování vyvolává totiž mnoho dalších nep íjemných pocit , které vedou k pochybnostem
o sob , problém m sebev domí, sebeúcty i sebehodnocení, k útlumu a deformaci p im ených reakcí.
Tento stav – bludný neboli za arovaný kruh – vede k nespokojenosti, která se projeví op t v nep im ených reakcích, jež zvyšují pochybnosti o sob a vše se vlastn znovu a znovu opakuje.
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K rozvíjení p im eného sebev domí a sebeobrazu významn p ispívá asertivní výchovné p sobení, nebo dle A. Vališové (1995, s. 19) umož uje:
-

zlepšovat kontakty s druhými lidmi – obohacuje mezilidské vztahy, buduje zájemnou d v ru, respekt, schopnost spolupracovat a ešit p ípadné konflikty, navazovat verbální kontakty
aj.

-

prožívat lépe sebe sama – zvyšovat sebejistotu, sebed v ru, sebeúctu, snižovat zranitelnost
z hodnocení druhými, rozvíjet samostatnost a tvo ivost apod.

-

rozvíjet celkovou dlouhodob jší strategii jednání – získávat osobn d ležité cíle, zdrav se
prosazovat, um t jednat situa n a rozhodn , soust e ovat se na sou asnost, zlepšovat rozhodovací procesy, neulpívat na minulých zkušenostech a obavách z budoucnosti, pružn
reagovat na konkrétní situace, rozvíjet iniciativn zdravé riskování aj.
Kdo má být asertivní, u itel nebo žák? Na tuto otázku odpovídá A. Vališová (2002, s. 142).

Oba dva mohou být asertivní, oba dva mohou vyjád it up ímn své prožitky, myšlenky, postoje, slušn
projevit souhlas i nesouhlas, vzájemn se respektovat, jednat mezi sebou jako rovnocenní partne i.
Oba dva mohou být „sami sebou“. Pochopení sebe samého i pochopení toho, co bychom rádi vid li
u svých d tí – otev enost, zdravou kriti nost, samostatnost, tvo ivost, emo ní jistotu, hodnotovou
pevnost, porozum ní druhým lidem, nezávislost a odpov dnost za vlastní jednání – stojí jist za uv dom lé úsilí. P itom však jsou respektována v kone ném d sledku specifika sociálních rolí (u itele,
dosp lého, dít te i studenta) a kompeten ní pravomoci, z t chto rolí vyplývající. Asertivní chování
tedy umož uje žákovi být sám sebou, zvyšuje jeho sebeúctu a seberespekt a napomáhá rozvíjet zdravé
sebev domí.
Základy asertivního modelu výchovy se uplat ují ve vztahu u itel a žák i rodi a dít . Jeho význam je spat ován v tom, že:
prohlubuje a zp ehled uje mezilidské vztahy mezi dosp lými a d tmi, jejich vzájemnou
otev enost a d v ru
napomáhá utvá et atmosféru spolupráce a porozum ní
rozvíjí samostatnost v rozhodování i ve vlastních aktivitách
zvyšuje odpov dnost za vlastní rozhodování a jednání
umož uje p edcházet konflikt m a efektivn je ešit
zvyšuje tvo ivost a zdravé riskování
p ispívá k rozvíjení hodnotící a sebehodnotící aktivity mladých lidí
podílí se na rozvíjení autentické osobnosti
podporuje respektování specifiky sociálních rolí u itele a žák
napomáhá rozvíjet zdravé sebev domí žák , jejich p irozenou sebejistotu, sebeúctu a sebe respekt

(Vališová 1998, s. 16 - 17)
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Asertivita a její nácvik jsou zam eny na zvýšení sebed v ry. Ta roste, když lov k zkouší
nové v ci a ty se mu za ínají da it. Proto je d ležité nejprve se n co za ít u it, a to lov ku m že po moci postupn získávat sebejistotu. Tím se za ínají m nit reakce jedince v i ostatním. Nap íklad postupn se vystavit styku s lidmi v situacích, kterých se jedinec obává. Po opakovaném vystavení se
této situaci postupn klesá nap tí, situace jsou zvládány s menším stresem.
Cíle nácviku asertivity, které se týkají sebev domí:
získat pocit sebeúcty a lepšího sebehodnocení
zvládat konflikty bez stresu a sebeponížení
zvýšit sebep ijetí, sebeúctu, nau it vážit si sebe sama
nau it se lépe vyjád it pozitivní pocity a tím následn získat více pozitivních zp tných reakcí
Dovednosti asertivity jsou spolu s ostatními sociálními dovednostmi významným prost edkem
rozvoje zdrav

sebev domé osobnosti. Asertivní dovednosti i p im en

sebejisté chování lze

v prost edí školy rozvíjet prost ednictvím:
1. výuky spole enskov dních p edm t (p edevším psychologie, pedagogiky, ob anské nauky,
etiky, rodinné výchovy aj.),
2. formou samostatných krátkodobých kurs
a stup

sociálních dovedností (pro žáky r zných typ

škol, uskute ovaných p ímo na škole a za azených do rozvrhu výuky i samo -

statných blok . (Vališová 1995, s. 25)
Model asertivních dovedností a technik jejich nácviku
len ní asertivních dovedností i technik nácviku je v odborné literatu e r znorodé. P edložený
model je t eba chápat jako komplex, vzájemn se prolínající a ovliv ující, který lze využívat v r zných variantách a kombinacích v procesu výchovného p sobení i pomocí sebevýchovy a sebevzd lávání.
a) Elementární asertivní dovednosti komunikace (p evládajícími konkrétními technikami
jsou „volná informace“ a „sebeotev ení“):
dovednost vyjad ovat vlastní pozitivní a negativní pocity a názory
dovednost požádat druhého o laskavost
dovednost za ít, udržet a ukon it rozhovor
b) Prosazení i odmítnutí požadavku (p evládajícími technikami jsou „asertivní ne“, „pokažená gramofonová deska“, „p ijatelný kompromis“):
dovednost prosadit oprávn ný požadavek
dovednost odmítnout nep ijatelný požadavek
150

c) Postupy vyrovnávání se s kritikou (p evládající nácvikové techniky „otev ené dve e“,
„negativní aserce“, „negativní dotazování“):
dovednost sd lování kritiky
dovednost p ijímání kritiky (oprávn né a neoprávn né)
dovednost reagování na kritiku
d) Specifické dovednosti expresivní asertivity (p evládající techniky nácviku „volná informace, selektivní ignorace“, „p ijatelný kompromis“):
dovednost p ijímání a podávání komplimentu
zvládání negativních emocí (hn vu)

(Vališová, 1998)

Uvedené asertivní dovednosti by m ly být p irozenou sou ástí celého komplexu sociálních
dovedností každého lov ka. Nemusejí se však do tohoto komplexu dostat prostými životními zkušenostmi, ale zám rným a cílev domým p edáváním. Tohoto procesu lze využít nejen v prost edí
rodiny, ale i školy. Vhodn používané asertivní chování umož uje žákovi být sám sebou, zvyšuje jeho
sebeúctu a napomáhá rozvíjet zdravé sebev domí.
4.7 Peer mediace
Destruktivní vliv šikany na sebev domí ob tí je obecn známou skute ností. „Vysmívání, kritika a ošklivé poznámky vedou v delším asovém horizontu ke snížení sebev domí,“ upozor uje
E. Fieldová (2009, s.204). Sebev domí žák je také ovlivn no mírou jejich participace na roz hodování v rámci t ídy a školy,“ uvádí S. Arnstein (in Galla 2005, s. 52). Mluví-li o participaci, má na
mysli sdílení n eho, ú ast na n em, podílení se na n em. Jde o sdílení rozhodnutí, která se týkají
vlastního života a života spole enství p i spole ném ešení problém . Sherry Arnstein (1969) vyvinul
model „participa ního žeb íku“, který obsahuje p ehled typ

zapojení

lov ka do procesu roz-

hodování. Ilustruje r zný rozsah participace na rozhodování od nejnižší úrovn – „manipulace“ až
k úrovni nejvyšší a tou je „skute ná participace“. Na tomto modelu se lze p esv d it, že p es frekven tované používání slova participace pro zapojení žák a student s principy demokracie asto nemá
mnoho spole ného.
Osm úrovní participace žák

a student

Sherryho Arnsteina (1969, s. 217) je uvedeno

v úprav M.Gally (2005, s. 52), která zohled uje pot eby eského školního prost edí. První t i úrovn
nazývá autor neparticipací, úrove

tvrtou až sedmou nazývá participací.

Neparticipace
1. Manipulace: žáci a studenti jsou manipulováni, aby se splnily dlouhodobé cíle dosp lých
2. Dekorace: žáci a studenti mohou n co íci nebo n co ud lat, ale nemají další práva a jejich za pojení nep ináší žádné d sledky.
151

3. Tokenismus: žáci a studenti se mohou projevit nap . ve školní rad , dosp lí p edstírají zájem,
ale ve skute nosti neposlouchají, co žáci a studenti opravdu íkají. Tokenismus je fenomén,
kdy je zástupce v jiném spole enství jediný i po etn vzácný. Pak se tento zástupce stává
symbolem své skupiny, je k n mu obrácena pozornost a soust e ují se v i n mu stereotypy.
Reakcí token bývá p ijetí t chto stereotyp jako reálných charakteristik, ale zárove touha
p izp sobit se pravidl m, která ur uje v tšina.
(Kanter in K ížková, 2003).
Participace
1. Stanovená, ale informovaná: dosp lí si vybírají subjekty a žáci a studenti se k nim p ipojí.
2. Prokonzultovaná a informovaná: dosp lí vybírají subjekty, studenti a žáci se k nim p ipojístudenti mohou rozhodovat v rámci procesu výb ru subjekt .
3. Iniciovaná dosp lými, studenti o ní spolurozhodují: dosp lí vybírají subjekty, žáci a studenti
s nimi souhlasí a hrají významnou úlohu v rozhodovacím procesu.
4. Iniciovaná a ízená žáky a studenty: žáci a studenti si vybírají subjekty a odpovídají za proces.
5. Iniciovaná žáky a studenty a dosp lí o ní spolurozhodují: žáci studenti vybírají subjekty
a dosp lí s nimi souhlasí. Na procesu se podílejí spole n .
V mnoha zemích jsou v rámci školského systému zavedeny struktury, díky nimž mají žáci,
studenti, u itelé, a zákonní zástupci možnost mluvit do každodenního života školy. Tyto školy uvád jí, že za zlepšenou kvalitou sociálního klimatu jejich škol stojí práv participace a zapojení zainteresovaných osob. Požadavkem pro participaci je, aby byl každý ú astník rozhodovacího procesu brán
vážn a aby se ú astníci rozhodování navzájem uznávali a respektovali. „Pokud studenti cítí, že
nejsou bráni vážn , nemohou od nich u itelé o ekávat , že se budou ve škole chovat odpov dn “.
(Arnstein in Galla 2005, s. 52)
Takovou strukturou, díky které mají žáci možnost vstupovat aktivn do sociálních vztah ve
škole, je peer mediace. Odpovídá mí e participace ozna ené íslem t i – peer mediace je iniciovaná
dosp lými a studenti o ní spolurozhodují. Dosp lí 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 ešení konfliktu komunikací.“
Jedná se o „...zásah do konfliktu t etí, neutrální stranou, která pomáhá konfliktním stranám ve vedení
nebo ešení jejich sporu“. (Duffy, Grosch, Olczak in Holá 2011, s. 50)
Peer mediace pat í mezi aplika ní oblasti mediace. Pod pojmem peer mediace obvykle rozumíme mediaci mezi vrstevníky, uskute ovanou ve školním prost edí d tskými mediátory. Vrstevnický
mediátor ídí proces a pomáhá ve vzájemné interakci k uzav ení dohody. Proces je dobrovolný, postavený na v li a zájmu žák v konfliktu (Tyrell. 2002, in Holá, 2011, s. 199) Mediace ve škole, která je
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dob e p ipravená a ve svém pr b hu podporovaná, m že zm nit výchozí nestejné p íležitosti žák
v životní praxi ú inného ešení konflikt . Pom že zlepšit kvalitu života jak ve škole, tak za jejími
branami.
Pro v tší orientaci v terminologii „peer“ je zde uvedeno n kolik termín , které s danou
problematikou více i mén souvisejí:
Peer = jedinec stejného druhu
Peer programy – vrstevnické programy
Peer tutoring – dou ování
Peer counseling – poradenství
Peer mentoring – poradenství
Historie mediace jako forma ešení problém a konflikt za pomoci t etí nezávislé strany se
objevuje již ve starov ku. Byla dlouhou dobu používána jako metoda ešení konflikt a spor uvnit
komunit. Její využití se nejvíce rozší ilo v Asii a Africe jako tradi ní nekonfronta ní metoda ešení
problém . Obliba mediace vzrostla v 70. letech 20. století zejména v USA, odkud se ší ila dále
do Austrálie, Kanady a n kterých zemí Evropy. Její využití se z oblasti práva, kde je sou ástí širšího
systému alternativních metod ešení problém ( jako jsou nap . negociace, konciliace, rozhod í ízení
a jejich smíšené formy, mini-trial) p esunulo 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, ešení rasových konflikt ,
integrace irských p ist hovalc , zlo innost) se odrazily také ve velkém množství konflikt ve školách.
I p es snahu u itel vzrostl po et spor mezi žáky, rozší ily se násilí a šikana. Školy zjistily, že nejsou
schopny této situaci elit a požádaly o pomoc. Peer mediace se jevila jako vhodný nástroj ke zvládnutí
této situace ze dvou d vod , které vyplývají z její samotné podstaty:
1. nebude m nit zavedené po ádky – „nepo ádky“, ve kterých se školy pohybovaly, ale
2. pom že rozvinout to, co ve školách bylo dobré.
Pro zavedení peer mediace do škol mluvila i ta skute nost, že její p ínos i pokroky jsou m itelné. Média byla propagaci mediace naklon na a myšlenku ší ení peer mediace výrazn podpo ila.
Programy, ve kterých se žáci dozvídali o mediaci a prošli v nich prvními výcviky, zaujaly velké množ ství u itel . V chování žák ve státním i komunitním vzd lávání se projevil výrazný pokrok, který nez stal bez povšimnutí ve ejnosti. Tato skute nost vedla k rostoucímu porozum ní tomuto alternativnímu zp sobu ešení problém a konflikt ve školách.
Ve Velké Británii se peer mediace rozši uje od roku 1990 v rámci projekt ve školách v d sledku p ist hovalecké vlny z bývalých britských kolonií, kdy se šikana stala závažným problémem.
Prioritou bylo dosáhnout inkluzívního vzd lávání, jehož sou ástí byl i rozvoj zdravého sebev domí
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jedince, prevence sociálního vylou ení a redukce násilí a šikany. Výukové materiály pro výcvik mediace p evzaté z USA byly upraveny na míru britským kulturním a sociálním zvyklostem (Cremin
2007).
Školy vyšly vst íc této metod

ešení konflikt formou princip aktivního u ení zam ených

na žáka. Zd raz ovaly význam kooperativního u ení a týmové spolupráce. Samostatné u ení a dife rencovaný p ístup k žák m kladl na žáky vyšší nároky na ve smyslu posílení jejich samostatnosti a sebekontroly. V 90. letech 20. stol. se ve Velké Británii do program peer mediace zapojilo n kolik set
škol. Nejprve se vybraní žáci každé školy ú astnili n kolikam sí ního výcviku, který je m l vybavit
pot ebnými media ními kompetencemi. Programy peer mediace se zam ovaly na psychosociální a eové dovednosti i na e ové dovednosti žák v etn dovednosti naslouchat druhému s cílem zlepšit
komunikaci žák mezi sebou. Zdravé sebev domí žák se rozvíjelo také p átelským jednáním ze strany u itel .
V roce 1994 vytvo ila skupina komunitních mediátor a odborník ve vzd lávání Národní
asociaci pro mediaci ve vzd lávání.
Od 80. let 20. století se peer mediace rozši uje do dalších zemí - do Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Zárove se vzd lávací programy zahrnující peer mediaci pomalu dostávají i do n kterých
zemí Evropy – zejména Francie, Velké Británie a Holandska. (Cremin, H. 2007, s. 30 - 31)
Peer mediace je metodou ešení konflikt a šikany vrstevníky ve školním prost edí. Tato metoda je ú inná zejména tehdy, pokud se uplat uje ve dvou po áte ních stádiích šikany – ve stádiu ost rakismu (posm ch, nadávky, nevšímavost) a fyzické agrese (poš uchování, bití, rva ky, tahání za vlasy
apod.). V dalších fázích šikany (vytvo ení tvrdého jádra, v tšiny, která jedince šikanuje, a ve fázi úplné
totality) je peer mediace již tém

neú inná.

Cílem je vy ešení sporu a nalezení spole né dohody. Tam, kde jednotlivci mohou a cht jí
p evzít odpov dnost za svoje iny a projeví lítost nad tím, co pokazili, je peer mediace dobrým vkladem pro budoucnost obou stran konfliktu, pro agresora i pro jeho ob . Mediace ve školním prost edí,
která je dob e p ipravená a zam stnanci školy podporovaná, m že zm nit nestejné p íležitosti žák
v životní praxi ú inného ešení konflikt . Tím, že tato forma nedirektivního ešení spor m že být nástrojem zvnit n ní morálních zásad a norem slušného chování, m že výrazn pomoci zlepšit kvalitu
života žák jak ve škole, tak i v mimoškolním prost edí.
Peer mediace v sob nese potenciál posílení odpov dnosti žák , jejich samostatnosti a zdravého sebev domí a zárove v tší soudržnosti a tím i p átelšt jší atmosféry ve t íd i v celé škole. Pomocí
peer mediace lze m nit vztahy ú astník dlouhodob . (Cremin 2007). Peer mediace má potenciál posílit zdravé sebev domí žák , jejich odpov dnost a samostatnost, zárove

pomáhá dosažení v tší

soudržnosti a p átelšt jší atmosféry ve škole. P ispívá k rozvoji a internalizaci morálních zásady a no rem chování žák

a v ideálním p ípad

pomáhá i u itel m vyhnout se p evážn
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direktivnímu

vymáhání kázn . Peer mediace je jednou z možností, jak násilí, agresivitu a šikanu ve školách redukovat. (Holá, 2011, s. 199).
Výhody pomoci od vrstevník jsou nejen v tom, že se žák nestydí o svém problému mluvit,
ale zárove žák poci uje v tší blízkost a porozum ní, svoji roli hraje i zp sob komunikace.
Peer mediace
je místem, kde žák m že získat podporu od druhého, sdílet s ním svoje myšlenky.
je založena na posílení pravomoci žák a student a na d v e, že žáci jsou schopni za pomoci
mediátor

ešit a vy ešit své vlastní problémy.

je šetrná a dob e ízená strategie, která pomáhá žák m, aby byli zodpov dn jší ve vztazích ve
škole a potažmo i v život . K dispozici je žák m plná podpora týmu zam stnanc školy spolu
s dobrovolníky.
je podle zkušeností ve Velké Británii silným nástrojem k inkluzi žák . M že p inést rovné p íležitosti p i za le ování do života s výbavou efektivního ešení problém . Pro samotnou školu
je ziskem zlepšení kvality života ve škole.
Nej ast jšími problémy, které peer mediace eší, jsou nadávky, rva ky, hádky, zrada kamaráda, šikana, úrazy a konfliktní situace, vzniklé p i sportovních aktivitách.
Výsledky ze škol, ve kterých prob hl výzkum vedený v USA M. K. Hansonem (1994, s. 9 14) p ed a po po realizaci program peer mediace, prokázaly pokles rušivého chování žák o 36%.
Nevhodné chování se týkalo slovního urážení a fyzického napadání – po áte ních stadií šikany. (Holá,
2011)
Ve Velké Británii si školy vytvá ejí (podobn jako v eské republice – pozn.DS) školní vzd lávací plán, jehož sou ástí mohou být i cíle, týkající se programu peer mediace.
Cíle programu peer mediace v britském školním vzd lávacím plánu se vztahují ke t em oblastem:
1. Prost edí - cílem programu peer mediace je vytvo it bezpe né, stimulující a p átelské prost edí, které by motivovalo žáky k plnému využití svých schopností.
2. Znalosti a sebev domí - cílem programu peer mediace je povzbuzovat sebed v ru žák , jejich
kreativitu a kladný vztah k u ení tak, aby dosažené vzd lání odpovídalo jejich schopnostem.
Program peer mediace p ipraví žák m p íležitosti k rozvoji t chto sociálních dovedností:
dovednost ocen ní sebe sama jako platného lena spole nosti
porozum ní d ležitosti 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. D ležité je žáky motivovat a podporovat, aby poznávali svoji roli
v rodin a v nejbližším okolí a um li ji ocenit. (Cremin 2007)
Vyškolený peer mediátor je garantem celého procesu peer mediace. Zachovává neutralitu, která spo ívá v jeho nestrannosti – nezaujímá p ejné ani záporné stanovisko k žádné ze stran, nesoudí,
neradí, nehledá, kdo má pravdu, kdo je viníkem.
Pr b h peer mediace je založen na myšlence, že nefunguje-li systém, je pot eba ho zm nit.
Analýza poruchy je možná jen u problém jednoduchých, ale tam, kde vstupují do konfliktu lidé, je
d ležit jší kontext, v jakém systém funguje, upozor uje L. Holá (2011). Mediace se tedy neptá:
“pro ?“, ale „co by mohlo fungovat lépe?“ Peer mediace se obvykle ú astní dv strany – dva jedinci
v konfliktní situaci, a dva vrstevni tí mediáto i.
Proces peer mediace se skládá se z p ti fází:
1. fáze: Pozdrav a uvítání. Peer mediáto i p ivítají strany na mediaci, p edstaví se, zeptají se jich na
jména. Pravidla peer mediace, se kterými je v rámci peer programu seznámen každý žák, se zopakují.
Nejd ležit jšími pravidly jsou sliby stran, že nebudou p erušovat toho, kdo práv hovo í, nebudou si
nadávat, nebudou klít. Popíší sv j problém ze svého pohledu bez toho, aby druhého obvi ovali. Peer
mediáto i slibují, že budou jednat estn , nebudou stranám radit a budou ml et o všem, co uslyší (s výjimkou p ípadných ohrožujících skute ností).
2. fáze: Práce s fakty. Peer mediáto i vyzvou jednu ze stran, aby popsala problém ze svého pohledu,
peer mediátor dává zp tnou vazbu. Poté mediáto i vyzvou druhou stranu, aby popsala situaci ze svého
pohledu, následuje zp tná 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 ešení. Peer mediátor se postupn ptá obou stran na ešení – zeptá se jedné strany na
návrh ešení a strany druhé, zda s tímto ešením souhlasí. Totéž se opakuje se stranou druhou. Pro
genezi návrh

ešení problémové situace lze použít metodu brainstormingu (podle v ku žák ).

5. fáze: Uzav ení dohody. Dohoda m že mít formu ústní, stvrzenou podáním ruky, nebo formu
písemnou. V p ípad písemné formy peer mediátor sepíše dohodu stran a na samotný záv r ji strany
podepíší. (Cremin 2007, s. 112)
Nároky, které p íprava i uskute ování programu peer mediace vyžadují, jsou asové i finan ní. Zahrnují základní výcvik všech dosp lých i d tí ve škole. Zavád ní program peer mediace
na školy m že mít více podob. Popsána je jedna z možností uplat ovaná na školách ve Velké Británii.
Na za átku každého školního roku je žák m vysv tlen program peer mediace. Všichni žáci ve
škole získávají základní v domosti o dovednostech ešení konflikt , používají speciální sešity na pro156

cvi ování probraných témat p izp sobené jejich v ku, nap íklad pro nejmladší žáky jsou ur eny sešity
s omalovánkami. D ležité je také, aby si žáci zapamatovali odborné termíny a následn se je nau ili
používat. Pokud žáci mají zájem o další výcvik (optimální je s výcvikem za ít za ít od sedmiletých
d tí), p ihlásí se k n mu sami nebo mohou být navrženi t ídními u iteli. Obsah navazujícího výcviku
tvo í teorie a charakteristiky konfliktu, komunika ní a sociáln psychické dovednosti a teambuildingové aktivity. Žáci nacvi ují mediaci v jejích fázích, u í se, jak vytvo it dohodu. Po úsp šném vykonání
ádných mediátorských zkoušek je žák m slavnostn p edán certifikát. Certifikovaní peer mediáto i se
mohou ú astnit i dalšího nástavbového výcviku.
Zásadním p edpokladem pro úsp šnou implementaci peer mediace do škol je dále výcvik
všech zam stnanc školy v základních media ních dovednostech (ú astní se krom pedagog i školníci, uklíze ky, rodi e - dobrovolníci nebo dobrovolníci z ad ve ejnosti). Do výcviku peer mediace jsou
tedy zahrnuti i zam stnanci školy, kte í mají za úkol být v pr b hu školního roku mediátor m oporou.
P esto, že jsou peer mediáto i samostatní a rozhodují se samostatn , pravidelná podpora dosp lých
v etn supervize je samoz ejmostí. Tato podpora se liší v závislosti na v ku žák , ale pravidlem je se tkání týmu jedenkrát týdn , kdy je as na sdílení zkušeností, rozbor ešených situací i na práci na
vlastním rozvoji peer mediátor .
Peer mediace je obvykle mnohovrstevný proces, zahrnující program nejen pro d ti z funk ních
rodin, ale i pro ohrožené d ti a jejich rodi e. Program Vzd lávání rodi , který probíhá ve školní budov ve spolupráci se vzd lávacími institucemi, má formu akreditovaných kurz , nap . První pomoc,
Krása a zdraví, Školní asistent. Zajímavý je také program Rodinné vyu ování, kdy dít a rodi pracují
spole n na zadaném úkolu. U itel je ob ma k dispozici, pokud by pot ebovali jeho pomoc. (Cremin
2007) Participace rodi , p íbuzných i u itel v d chodové v ku na práci ve škole je ve Velké Británii
mnohem hlubší, než v

eské republice. To je dáno možností dobrovolnictví ve školství. V

eské

republice taková možnost není zatím legislativn ošet ena. (pozn. DS)
P i plánování výcviku mediace ve škole je nutné rozhodnout, jaký druh problém bude vhodné
ešit mediací. Kdy se mediace obecn k ešení problém nehodí? Když jde o porušování lidských práv
a o zneužívání. Nem že sloužit jako náhrada za trest, za potrestání p e inu.
Peer mediace je sou ástí akcí ve škole i mimo školu. Snahou je podpo it práv ty nejvíce
ohrožené, nejvíce zranitelné d ti. Nej ast ji se peer mediace odehrává ty ikrát týdn o polední p e stávce, kdy jej její role nezastupitelná. Školní vyu ování obvykle trvá do šestnácti až sedmnácti hodin
odpoledne, polední p estávky mohou trvat ve Velké Británii i t i hodiny.
N které školy ur í místo pro peer mediaci v tiché odlehlé u ebn , jiné p ímo na míst d ní –
u stromu na zahrad , na školním h išti. Místo pro peer mediaci je vždy ozna ené zna kou, logem vedle židlí a stolku. Peer mediáto i ve dvou v kových skupinách (sedmi až jedenáctiletí, jedenáctiletí až
trnáctiletí) se dají identifikovat podle mikin, epic a odznak s logem peer mediace.
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Na rozdíl od po áte ních výzkum peer mediace, které se soust edily výhradn na školní záznamy o konfliktních situacích, došlo od 90. let 20. století k obratu. Výzkumy se za aly zajímat
o chování žák a kvalitu jejich vztah (Holá, 2011, s. 199).Tyto výzkumy prokázaly, že peer mediace
je ú inným nástrojem zvládání konfliktních situací, rozvoje pozitivních vztah mezi vrstevníky, rozvoje sociálních dovedností a podpory prosociálního chování d tí. Ukázalo se, že žáci, kte í se chovají
zodpov dn v peer mediaci, si tento p ístup osvojují a dokáží jej využívat i v jiných oblastech.
D ležitým výstupem z peer mediace je zlepšení sebeúcty a sebed v ry žák . „V dialogu
s ostatními d tmi, lektory a u iteli asto dochází k názorovým rozpor m. Jejich zvládnutí po kognitivní
i emo ní stránce (tj. p iznání si práva na názor a prožitek) zvýší sebeúctu a sebed v ru d tí. Jde o zapojení žák do spole ného dialogu a utvá ení pocitu vlastního i kolektivního v domí,“ konstatuje Sellman (in Holá, s. 203). Propojení mezi peer mediací, sebev domím, šikanou a násilím ve školách je
komplexn jší povahy, než bychom p edpokládali. Projevy násilí a šikany ve školách bývají asto spojeny s trvalým onálepkováním dít te jako zdroje rozvracení ádu ve škole, které mívá vážné negativní
d sledky na jeho další život mezi dosp lými.
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 zm nám v t chto
oblastech:
zlepšil psychosociální dovednosti žák
zvýšil sebev domí u jedinc s nízkým sebev domím
zv tšil sebekontrolu žák
p isp l k bezpe n jšímu prost edí na školním h išti
(paradoxn ) posílil vliv u itel i rodi

Cremin (2007, s. 119)

Peer mediace v oblasti eského školství
Peer mediace jako zp sob ešení konflikt mezi žáky ve školním prost edí je zatím v oblasti
eského školství velkou neznámou. P edstupn m peer mediace by podle M. Zelinové a M. Zeliny (in
Holá, 2011) m l být tzv. DITOR, což je akronym t mito autory ov ené heuristické metody ešení
problém p i práci s d tmi. Tato metoda se skládá z t chto postupných krok , ve kterých má žák:
D = definovat problém
I = informovat se o problému
T = tvo it nápady, hypotézy
O = ohodnotit nápady a ešení
R = realizovat vybraná ešení v praxi
Po bližším prozkoumání této metody lze usoudit, že se jedná o metodu, která se peer mediaci
p ibližuje jen vzdálen , mohla by být za azena mezi metody vyu ovací, kam pat í (pozn. DS).
158

Pro peer mediaci hovo í pouze bod „I“ – informuj se na problém. Práce mediátora obecn i peer mediátora spo ívá zejména v získávání informací o problému, který se vyskytl.
Relativní novinkou v oblasti ešení šikany ve školách je Metodika Hradeckého školního
programu proti šikanování, jejímž hlavním zdrojem zm n je nový zp sob ešení šikany na úrovni celkové lé by skupiny a úrovni celoškolních aktivit.
Jde o ú elné a nenásilné zakomponování ty skupin metod první pomoci, které navrhl M. Kolá (2011) na základ posouzení stadia a obvyklosti i neobvyklosti šikany. Pro pot eby této práce lze
uvést základní scéná první skupiny metod, která se týká oby ejné po áte ní šikany (té se v nuje
práv také peer mediace - pozn. DS). Scéná pracuje s vn jší a lokální strategií vyšet ování, v rámci
kterého u itel mapuje symptomy a vn jší obraz šikany, nemluví se všemi žáky, ale pouze s vybranými
sv dky. Jeho taktika odhalování pravdy je spíše m k í a odborn mén náro ná. P i náprav se používá metoda vn jšího nátlaku a metoda usmí ení, vysv tluje M. Kolá (2011, s. 258). Dv ma ur ujícími
znaky programu jsou celoškolní rozm r a zam ení na speciální prevenci. V rámci prevence se d ti
u í, jak ony samy mohou p edejít šikanování a ešit ho. Publikace se dále o podrobnostech obsahu
i metod – co a jak se konkrétní d ti u í, nezmi uje (pozn. DS).
Zásadní ást práce u itel se odehrává p i t ídnických hodinách. Velkou roli zde hrají i výukové p edm ty, které mají významný vztah k prevenci násilí – nap . ob anská nauka, rodinná výchova,
t lesná výchova. Sekundární prevencí v tomto programu je myšleno zvládnutí diagnostiky a lé by poáte ních stadií šikanování nejen výchovnými poradci a metodiky školní prevence, ale i t ídními u iteli. Dále je t eba, aby metodikové školní prevence a pedagogové um li spolupracovat s odborníky ze
školních servisních za ízení a s odborníky ze státních i nestátních institucí. Prakticky to znamená, že je
pot eba pedagogy vycvi it v n kolika scéná ích, podle nichž se budou následn

ídit. Jedná se zejména

o aktivity u itel (pozn.DS). M. Kolá (2011) ešení šikany nazývá „pedagogickou chirurgií“. Všechny
kroky musí být promyšlené co nejvíce dop edu. „Obecn

e eno nem žeme operovat appendix skrz

mozek. Takovému bizarnímu zákroku odpovídá nap íklad snaha vyšet ovat údajné agresory hned na
po átku a ješt k tomu p ed t ídou“, upozor uje M. Kolá (2011, s. 179). S vyšet ováním p ed t ídou
nelze souhlasit, nicmén tento Kolá v p ístup se zásadn liší od p ístupu pomocí peer mediace ve
Velké Británii, kdy je s agresorem i ob tí šikany pracováno bezprost edn po incidentu (pozn.DS).
O nový p ístup k ešení šikany v R se také snaží projekt Beat Bullying, v p ekladu Poraž
šikanu, který se postupn dostává z Velké Británie i do eské republiky. V eské republice byl spušt n
v polovin kv tna 2014. Jeho podstatou je vytvo ení sít d tských mentor – mediátor , kte í pomáhají svým vrstevník m a zárove se mohou sami obrátit na starší profesionály. Jde o vzájemnou pomoc
mezi d tmi. Veškerý kontakt probíhá na webových stránkách www.beatbullying.org. Kontakt probíhá
nejen osobn , ale p edevším prost ednictvím speciáln zabezpe eného chatu. Školení obsahuje i informace o bezpe né práci na internetu. Tyto webové stránky jsou ur eny výhradn lidem mladším 18 let.
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Špi kový software p itom hlásí nevhodné chování. Na stránkách p sobí i tzv. moderáto i. To jsou
dosp lé osoby, které sledují podez elé rysy chování a p ípadn mohou zakázat uživateli p ístup na
stránku nebo dokonce kontaktovat policii.
Žáci ve v ku 11 - 17 let absolvují nejprve speciální dvoudenní školení, kde získají v domosti
o r zných podobách šikany a zp sobech, jak si s ní poradit. Školení probíhají na Základních školách,
obvykle se školí skupiny zhruba dvaceti d tí na jedné škole. Zatím byli proškoleni žáci v okolí Prahy
a v ásti severní Moravy. Do konce zá í roku 2013 m lo být vyškoleno dle Zuzany Brotánkové, která
má realizaci projektu v R na starosti, více než 100 mentor .
P ekážky peer mediace
Mediace má potenciál m nit konfliktní vztahy a p inášet dlouhodobé ukotvení v dnešním sv t plném útržkovitostí a individualismu. Tam, kde jednotlivci mohou a cht jí vzít zodpov dnost za své
iny a dokáží projevit skute nou lítost nad tím, co pokazili, je mediace hodnotným v nem pro život
obou stran – nap . p i šikanování pro ob

i pro agresora. Mediace ve škole, která je dob e p ipravená

a ve svém pr b hu podporovaná, m že zm nit výchozí nestejné p íležitosti žák v životní praxi ú inného ešení konflikt . Pom že zlepšit kvalitu života jak ve škole, tak za jejími branami.
Nelze zastírat skute nost, že uvedení peer mediace do praxe není snadný proces. Zahrnuje zapojení médií, politik , obcí, výcvik u itel a personálu školy, výcvik žák . Je t eba také informovat rodi e o projektu peer mediace tak, aby mohli d tem poskytnout pat i nou podporu. (Lepi ová 2012)
Záv r této podkapitoly tvo í nám t k zamyšlení nad tím, co by mohlo být v eské republice
p ekážkou p i zavád ní peer mediace. Mohlo by se jednat o touhu u itel , editel a vychovatel

mít

za všech okolností kontrolu nad žáky? Nebo o neschopnost žák unést vlastní odpov dnost? Další
p ekážky se mohou týkat konceptuálních, politických, legislativních a v neposlední ad i finan ních
záležitostí.
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5 Diagnostické možnosti zjišt ní sebev domí žáka
Z diagnostického hlediska je pro pochopení jedince jako individuality d ležité porovnat a zjistit shody a rozdíly mezi sebeobrazem jedince a jeho obrazem u významných druhých. V p ípad , že se
jedná o diagnostiku žáka, je obzvláš d ležitý jeho obraz, tak jak jej vnímají jeho rodi e, u itelé a spolužáci. 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 prost edek pedagogicko - psychologické dianostiky
ve školním prost edí slouží ke zjiš ování a hodnocení žáka a jeho osobnosti se zam ením na sebev domí. Pro ú ely této práce použijeme rozd lení diagnostických možností ke zjišt ní sebev domí podle
D. Fontany na neformální diagnostické metody (b žné, spontánní) a formální diagnostické metody
( ízené u itelem).

5.1 Diagnostické metody
Neformální diagnostické metody
D. Fontana (1997, s. 261) uvádí tyto možnosti:
D ležité je, všímat si:
zda se d ti ú astní spole ného d ní
zda jsou p íliš zastrašeny kritikou
zda projevují neobvyklou pot ebu pozornosti
zda se p i neúsp chu 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 d ti a jejich chování ve spole nosti spolu žák :
jaké je jejich postavení v o ích spolužák
zda vystupují sebejist
zda dokáží vyjád it své názory a prosadit je
zda prokazují iniciativu
zda vedou ostatní
zda plní rády skupinové úkoly
zda jsou schopné zaujmout jiné d ti
zda jim pomáhají jiné d ti
zda jsou ob tí šikany nebo nezájmu

(Vágnerová 1997)
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Formální diagnostické metody
V rámci vyu ování – nap íklad:
p i hodin slohu žák dostane za úkol popsat svou osobu o ima druhého. Znáš Jana Nováka?
(Jan Novák je jméno žáka), nebo Jan Novák m l minulý týden radost, protože...
žák p i hodin výtvarné výchovy dostane za úkol namalovat stylizovaný autoportrét
K dalším zp sob m m ení sebepojetí pat í Sémantický diferenciál a Q-t íd ní, které podrobn popisuje D. Fontana (1997, s. 249 - 250)
Uskute n né výzkumy v oblasti sebev domí žáka
Na tomto míst je uvedena jako názorný p íklad informace o t ech konkrétních výzkumech
z oblasti sebev domí – dva z nich byly realizovány v eské republice, druhý v USA. Následující
podkapitola 5.2 potom obsahuje hlubší zamyšlení nad provedenými výzkumy sebev domí v USA
a jejich výsledky.
Jako první je uveden výzkum, uskute n ný Z.

ánskou v roce 2002. Jeho cílem bylo zjistit,

jak aspira ní úrove žáka, jeho sebehodnocení a sebev domí ovliv ují jeho výkony ve škole.
Z.

ánská (2003) p edpokládala, že žák s vysokou úrovní aspirace, p im eným sebehodno-

cením a zdravým sebev domím bude ve škole podávat lepší výkony než žák, jehož úrove aspirace je
nižší, jehož sebehodnocení a sebev domí je snížené. K ov ení tohoto p edpokladu byla použita metoda dotazování, vzhledem k velkému po tu respondent byla zvolena její písemná forma, nestandardizovaný dotazník. Výzkumu se zú astnilo celkem 150 žák z p ti t íd pátých ro ník

ty základních

škol v Praze. Výsledky tohoto výzkumu nebyly zcela jednozna né, avšak poukázaly na existenci ur itého vztahu mezi výší sebehodnocení, sebev domí a aspira ní úrovn a výkony, které žák ve škole podává. Z v tší ásti se tak potvrdil p edpoklad, že ím vyšší je sebehodnocení a sebev domí žáka, tím
lepší je jeho výkon ve škole.
M. Hanusová (2012) se ve svém výzkumu zam uje na vnímání pojmu zdravé sebev domí
u iteli na I. stupni ZŠ. Cílem šet ení bylo zjistit prost ednictvím dotazníku s otev enými otázkami,
rozhoverem a zú astn ným pozorováním, jak vyu ující rozum jí termínu zdravé sebev domí. Výzkumný vzorek tvo ilo 5 respondent . Výsledky výzkumu ukázaly, jakým zp sobem a jakými metodami respondenti posilují zdravé sebev domí žák ve vyu ování, které metody se jim osv d ily (komu nika ní hry, skupinová práce, projekty). U itelé spat ují p ínos zvyšování sebev domí pro žáka ve snaze nevzdat úkol p i prvních potížích, i v oblasti zlepšování sociálních vztah ve t íd (redukce šikany,
porozum ní mezi žáky). P ínos snahy o zvyšování sebev domí žák pro u itele byl vnímán v oblasti
atmosféry ve t íd (zvýšení d v ry žák k u iteli, pozitivní zm na v komunikaci s žáky).
J. Wang (1998/1999) popisuje výzkum uskute n ný v USA, kterého se ú astnilo 187 žák základních a st edních škol. Výzkum sledoval a analyzoval zvyšování sebev domí a sebeúcty žák
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p i ú asti v jednom ze t í výchovn vzd lávacích projekt . Projekt na základním stupni vzd lávání
se týkal konstrukce skleníku, st ední škola se zabývala tématem ze zoologie, další projekt byl d jepisný. Výzkum metodou dotazníku zkoumal sebev domí žák rozdílného v ku. Výsledky byly porovnány s výsledky kontrolní skupiny žák , kte í se neú astnili žádného z uvedených projekt . Výzkum sledoval, zda jsou n jaké význa né rozdíly v sebev domí žák , kte í se ú astnili a neú astnili
výchovn vzd lávacích projekt a co lze v budoucnu na základ výsledk tohoto výzkumu na projektech zlepšit. Výsledky prokázaly nejmenší efektivitu u projektu „Skleník“. Sebev domí se zlepšilo u
student zapojených do projektu „ZOO“.

5. 2 Otazníky nad výsledky výzkum sebev domí
V souvislosti s „Hnutím sebev domí zkoumají psychologové v USA již po n kolik desetiletí,
co si o sob jednotlivci myslí a ve vztahu k sob poci ují. V roce 1990 v dci z kalifornské univerzity
p ezkoumávali uskute n né výzkumy sebev domí. O ekávaný výsledek, že hodnota sebeúcty se dá
doložit tvrdými daty, se jim však nepoda ilo dokázat.
Sociolog Neil Smelser (1993, s.15 in Kohn, 1994) musel p ipustit, že on i jeho kolegové p icházejí prakticky s prázdnýma rukama: „Spojitost mezi sebev domím a o ekávanými výsledky je bezvýznamná… Je-li vztah mezi sebev domím a chováním považován za slabý, tím mén lze íci o p í inném vztahu mezi nimi.“ Nad výsledky uskute n ných výzkum se vznášejí otazníky. Alfie Kohn
(1994) se pokusil ve své souhrnné stati na n které z nich upozornit, zamyslet se a hledat odpov di.
Typologie sebev domí zde používá termíny vysoké a nízké sebev domí, pozitivní a negativní
sebev domí, ojedin le mluví o tzv. st edním sebev domí. P esn jší specifikace termín je tvo ená
jejich mírou.
Lze m it sebev domí? Jakými metodami m it sebev domí?
Psychologové se zajímali o to, co pojem sebev domí ve výzkumech znamenal a jakým zp sobem je koncept sebev domí m en. Typicky je sebev domí definováno v termínech, jakými respondenti hodnotí sami sebe a své vlastnosti. Jedná se o osobní úsudek v domí vlastní hodnoty, který je
vyjád en v postoji jednotlivce k sob . (Coppersmith 1967, s. 5)
Výzkumníci se dotazují respondent , za co sami sebe považují. Používají explorativní metodu
dotazníku, do kterého mají respondenti uvést, nakolik se shodují s tvrzením nap .: „Cítím, že mám
adu dobrých vlastností.“
Hodnocení sebev domí je tém

vždy založeno na tom, co respondenti o sob

íkají, a tím se

stává pon kud problematické. Možná vypovídá více o tom, jak n kdo chce být vnímán, než o jeho
opravdovém stavu. „Jedinci, ozna ení jako lidé s vysokým sebev domím, mohli pouze p edvést ochotu schválit p íznivý postoj sami k sob , a p itom mohou být ve skute nosti jenom ambiciózní a agresivní, se zálibou v sebeprezentaci,“ píše R. Baumeister (1989, s. 57)
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R. Travers (1969, s. 249) p esto míní, že rozlišení mezi „Já“ osobnosti, jak se jeví jiným a jak
se jeví jí samé, je „jist užite né“.To, co si jedinec myslí sám o sob , m že mít silný vliv na jeho
chování. Vzhledem k tomu, že výzkumník nemá p ímý p ístup k fenomenální oblasti respondenta
(fenomén jako jev, který je pozorován), musí spoléhat na jeho výroky o jeho vlastní fenomenální ob lasti.
V sou asné dob se v USA nabízí kolem dvou set r zných nástroj pro m ení sebev domí.
Mnoho z nich nebylo ádn validizováno. Používá se v nich populární termín sebev domí v r zných
významech , a tím je zpochybn na jejich hodnota. I kdyby byl každý jednotlivý výzkumný text kvalitní, nebudou pravd podobn ani dva z nich srovnatelné. Je potom obtížné m ení výsledk sebev domí
zobecnit.
Jeden z výsledk , spole ný tém

všem m ením, ukázal, že jen malé množství respondent

skon ilo u spodní ásti stupnice (s nízkým sebev domím - pozn. DS). Když se ve výsledcích výzkumu
mluví o respondentech s nízkým sebev domím, nízké sebev domí se vztahuje k jiným subjekt m.
V absolutním vyjád ení jsou výpov di respondent ve st edním rozsahu možných skóre. Jinými slovy
e eno, jedinci, klasifikovaní jako osoby s nízkým sebev domím, jsou obvykle v popisu sebe sama
neutrální. Proto je nutné pe liv vážit všechny radikální záv ry o tom, ím se od sebe liší lidé, kte í
mají k sob pozitivní vztah, a ti, kte í mají k sob negativní vztah.
Pokud jsou metody m ení sebev domí tak problematické, jak se lze spolehnout na výsledky výzkum ? Do jaké míry jsou výsledky výzkumu spolehlivé?
„Pokud nep ipustíme d kazy v neprosp ch výzkumu, musíme také odepsat d kazy v jeho
prosp ch. Tím z staneme bez zd vodn ní myšlenky, že otázka sebev domí se m že ukázat jinak,“
podotýká Neil Smelser (1993, s. 659) A p ipouští, že dostupným výzkum m se neda í najít p íliš souvislostí mezi sebev domím a dalšími prom nnými.
P esto, že omezení spojená s metodami m ení znamenají, že tradi ní výzkum nep inese povzbudiv jší výsledky, N. Smelser (1993) je stále p esv d en, že sebev domí je smysluplným konstruktem a d ležitou skute ností, bez ohledu na to, co výzkum ukazuje.
Alfie Kohn (1994, s.7) osobn nevidí „...žádné jednoduché ešení st etu výsledk výzkumu se
zdravým rozumem - mezi empirickými a neempirickými d kazy. Do doby, než se toto vy eší, se musíme
potýkat s dalšími námitkami k p edstav zvýšení sebev domí žák , problémem, jehož ko eny tkví spíše
v otázce základních hodnot než v oblasti výzkumu.“
Je zdravé sebev domí spojeno s tvo ivým p ístupem k životu? Vede k eliminaci destruktivního
chování?
lenové pracovní skupiny z Kalifornie p irovnávají sebev domí k „sociální vakcín “ proti
zlo inu a násilí i proti zneužívání návykových látek. A naopak – nízké sebev domí podle nich osla164

buje imunitní systém, který by mohl t mto „nemocem“ bránit. Je p ece logické, že lidé, kte í si sami
sebe neváží, si nebudou vážit ani druhých lidí.
N které výzkumy ukazují opa ný vztah mezi sebeúctou a delinkvencí nebo deviací (krádeže,
vandalismus, rva ky). U t chto studií se však ukázalo, že korelace byla slabá (Rosenberg R. a M.,
1978), nebo nebyla v po ádku konstrukce otázek v dotazníku. Nap íklad jeden výzkum týkající se teenager objevil mírnou negativní závislost mezi deviací a sebev domím, ale jen u jedinc z vyšší
st ední spole enské t ídy. Pokud se vezme v úvahu další skute nost, že se polovina dotazník nevrátila, potom z posouzení poloviny vzorku a ješt nereprezentativního nelze d lat výzkumné záv ry. Výzkum byl v tomto bod nep esv d ivý, a dával za pravdu pedagog m, kte í se specializují na výuku
ešení konflikt . Ti tvrdí, že násilné chování typicky nevzniká z nízkého sebev domí. Profesionálové
na ešení konflikt také nemusí mít vždy vysoké sebev domí.
Jiné výzkumy dále potvrdily, že nízké sebev domí je spojováno s delikventním chováním. Na
druhou stranu nové vyhodnocení n kterých starších dat nenašlo nic, co by podpo ilo myšlenku, že
trestná innost m že mít tento efekt, ani nepodporuje p edpoklad, že delinkvence je na prvním míst
zp sobena absencí sebev domí. Nejednozna né výsledky výzkum by m ly varovat p ed stanovováním vysokého sebev domí jako prvo adého cíle.
Otázkou je, s jakým výsledkem ve výzkumu skon ili jedinci, kte í sami sebe hodnotili pozitivn . Jsou empati tí a ochotní pomáhat druhým? Ervin Staub (in Kohn, 1993) z Massachusettské
univerzity sledoval výsledky raného výzkumu sebev domí u d tí a dosp l k záv ru, že „zatímco nízké
sebev domí znesnad uje rozší ení hranic mimo sebe do prostoru laskavosti a shovívavosti, extrémn
vysoké sebev domí mén souvisí s pozitivním chováním než st ední úrove sebev domí“. Nancy Eisenbergová ze státní Arizonské univerzity, stejn jako E. Staub upozor uje na nebezpe né zjednodušení, že vysoké sebev domí rovná se v tší míra empatie. Podle ní záleží na okolnostech. Ti, kdo o sob
pochybují, mohou pomáhat druhým, mohou se chovat stejn jako ti, kte í o sob nepochybují, kte í
jsou se sebou spokojeni. Eisenbergová soudí, že d vody pro pomáhat, mohou být r zné. (Eisenberg,
1986 in Kohn, 1994)
Alfie Kohn (1994) zkoumal dev t studií v etn t í diserta ních prací z roku 1980. Jednalo se
o výzkum prosociálního chování a sebev domí, který sledoval rozhodování d tí – nap íklad v otázce
darování orgán po smrti nebo záchrany Žid p ed nacisty. Výsledná data p inesla v tší d vod k pochybnostem nežli k potvrzení významu sebev domí. Bylo zjišt no, že souvislost s tím, co si lov k
o sob myslí a tím, jakým zp sobem tato skute nost zasáhne do vztahu s druhými lidmi, je bu malá
nebo žádná. Ojedin lá pozitivní korelace byla prokázána v závislosti na dalších prom nných, jako je
pohlaví nebo podobnost mezi pomáhajícím a tím, komu bylo pomáháno. Vysoké sebev domí nezaruuje, že jedinec bude mít sklony k prosociálnímu chování nebo že ho vysoké sebev domí odvede sm rem od antisociálního chování.
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Je žádoucí zam it se ve škole na problematiku sebev domí?
Význam hnutí sebev domí spo ívá v tom, že zam uje pozornost na každé dít , na jeho jedine né Já. I tato skute nost je ost e kritizována. Rétorika kolem sebev domí vyzývá ke znovuobjevení
lidského potenciálu práv tím, že se Já zabývá. Lilian G. Katz, bývalá prezidentka Národní asociace
pro vzd lávání d tí proto kritizovala programy sebev domí na základních školách, které za ínají cviením: „Jsem zvláštní, ojedin lý, protože…“. Klade si otázku, pro by se m la pozornost d tí vytrvale
obracet dovnit sama k sob . Všímá si úkol , kdy mají studenti vyráb t brožurky s názvem „Vše
o mn “, a diví se, pro nap íklad t ídy nepracují na projektech s názvem „Vše o nás.“ Snaží se upozornit, že je lépe podporovat pocit sounáležitosti mezi studenty než vytvá et (i podv dom ) množinu
jednotlivc uchvácených sama sebou. L. Katz (1993, s. 18 - 23) dále p ichází s praktickým argumentem, že takové programy pro podporu sebev domí nemusejí usp t, protože „papouškováním“, že
„jsem hodnotný a cenný“ ke zm n základního sebeobrazu jedince nedojde.
Podobný názor zastává A. Kohn (1994). S povzbuzování d tí sice na jedné stran souhlasí, ale
na druhé stran se obává, že se žáci pomocí program pro podporu sebev domí p íliš zam ují v první
ad na sebe. U í se íkat o sob : „Já jsem jedine ný, výjime ný. Jsem d ležitý a tady je návod, jak se
mám cítit.“ Výsledkem by mohlo být, že by se celá škola nakonec mohla dostat povzbuzováním a podporou k takovému nadšení ze sebe sama, které by hrani ilo až s narcismem, míní A. Kohn (1994)
V americkém školství i život Ameri an toto varování není ni ím novým. „Pokud budeme
studenty napomínat, aby se dívali jen do svých poznámek, budeme je izolovat u samostatných stolk ,
kde jsou jako na soukromých ostrovech v mo i t ídy, pokud budou v centru dnešní školy p ednášky
typu: Jak z stat sám sebou v davu, pak to p ispívá k poblouzn ní spole nosti individualismem“, namítá P. Jacson (1968).

ada kritik poukázala na nezávaznost vztahu student ke sdíleným hodnotám,

k ocen ní toho, co mají spole né. U í se, že to hlavní, na em záleží, je individuální úsp ch a seberea lizace. Každý projev velkorysosti, št drosti a pé e o druhé je zahájen tvrzením, že nejprve musíte milovat sami sebe, abyste byli schopni milovat druhé. Toto p esv d ení je diskutabilní – co když se n kterým lidem nepoda í dostat p es první krok? Takový jedinec potom m že strávit celý život snahou
milovat sebe sama, zatímco ostatní lidé ustoupí do pozadí.
Tato argumentace se však vztahuje pouze na pochybné verze program pro zvýšení sebev domí, které obsahují opakování jednoduchých hloupých frází. Práv problém individualismu i s jeho
d sledky je obsahem kritických hlas , které zpochyb ují všechny tyto programy se zam ením na sebe
sama. Tato kritika upozor uje, že na sebe orientovaný p ístup m že naopak navodit selhání . Studenti
nezískají sebed v ru, ale pochybují o sob nebo dokonce samy sebou pohrdají, protože program p ehlíží politickou a ekonomickou realitu. Pokud budou d ti do školy p icházet hladové a s mod inami
od bití, innost zam ená na podporu sebev domí nebude pomáhat. Takové programy se míjejí cílem
ne proto, že by byly navrženy špatn , ale protože se zabývají psychickými stavy jednotlivc , kde
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jádro problému nespo ívá. James Beane (1991, s. 173) vysv tluje, že znevýhod ující prost edí pravd podobn ni í ješt nezralé rodící se sebev domí, bez ohledu na to, jak moc je jedinec povzbuzován,
aby vydržel. Navíc, p edpoklad, že sebev domí m že být zachrán no rozvojem zvládání dovedností
podporuje status quo, a zárove pomíjí skute nost, že pro mnoho mladých lidí je tém

nemožné mít

pozitivní sebev domí vzhledem k žalostným podmínkám, za nichž jsou nuceni žít v naší spole nosti.
„Zam ení pouze na sebeochranné mechanismy staví jednotlivce proti celému sv tu,“ poukazuje
J. Beane (1991). Nic nezachovává stávající uspo ádání moci ú inn ji než p ístup, který ignoruje souasné uspo ádání moci a spíše zam uje pozornost na to, jak se kdo cítí.
Opa ný názor zastává Harry Specht (1991). Zam ení na individuální pocity podle n j není
politicky zhoubné, naopak. M že p esm rovat energii a zdroje z n kterých spole ensky užite ných
p ístup k sociálním problém m, které vyžadují transformaci institucí namísto psychiky.
Jsou jedinci se zdravým sebev domím ve škole úsp šn jší? U í se efektivn ji?
Samotný termín školní úsp šnosti je termínem pon kud komplikovaným, uvádí P. Kusák
(1991). Úsp ch ve škole lze chápat jako výsledek výkonových inností nebo jako sociáln uznávanou
výkonnost jedince. Obecn panuje shoda v tom, že posun sm rem k vyt eným cíl m je spojen s pocity
uspokojení a tento pocit vymezuje termín úsp chu, zatímco posun opa ným sm rem je doprovázen sílícím pocitem neuspokojení, ozna ovaný termínem neúsp ch. „V p ípad úsp chu lze o ekávat z eteln facilitující ú inek, zatímco neúsp ch povede k o ekávání inhibujícího vlivu“, dodává P. Kusák
(1991, s. 14).
Výzkumy, uskute n né v 70. a 80. letech 20. století, prokázaly pozitivní závislost mezi sebepojetím a úsp chy v u ení. P i m ení závislosti úsp ch v u ení na akademickém sebepojetí se
prokázala vyšší závislost nežli p i m ení závislosti úsp ch v u ení na sebepojetí obecn . (Shavelson
et.al., 1976)
I když je teorie závislosti úsp chu v u ení podporovaná empirickým šet ením, neexistuje shoda v otázce po adí kauzality. Co je podmín no ím? Shavelson a Stewart (in Shavelson1981) tvrdí, že
navzdory tomu že je kauzalita recipro ní, vliv úsp chu v u ení p evládá. Naproti tomu Sheirer a Kraut
(in Shavelson 1981) považují sebepojetí jedince za prvotní p í inu jeho úsp chu i neúsp chu. Myšlenka, že jedinec, který sám sebe považuje za dobrého, by m l být schopen efektivn ji se u it a pra covat, se ani nemusí tvá it jako v rohodná hypotéza. Alfie Kohn (1994) ji považuje za v c oby ejného
zdravého rozumu. Od jedince s vysokým sebev domím se dá pravd podobn o ekávat, že mu u ení
p jde dob e, že jeho nastavení pro výkon bude p íznivé, bude mít ochrannou funkci, na rozdíl od
bludného kruhu, do kterého se dostává jedinec sžíraný pochybnostmi o sob . Rodi e i u itel, teoretici
i terapeuti o tom po desetiletí mluví (v USA - pozn. DS).
Žel, empirické d kazy op t nabízejí jen skromnou podporu toho, co se zdá být nesporné.
Problém nepramení z relativn malého množství výzkum , kde by nebyl zjišt n žádný významný
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vztah nebo dokonce negativní korelace mezi sebev domím a studijními výsledky. Takové výsledky
jsou výjime né. Nejvíce výzkum skute n potvrdilo pozitivní vztah vysokého sebev domí a úsp chu
v u ení. Problém tkví spíše v pochybnostech nad tím, zda sám vztah mezi vysokým sebev domím
a úsp chem má n jaký význam:
1. Korelace mezi sebev domím a úsp chem v u ení není vysoká. P i pe livém zkoumání 128
studií na toto téma B.C. Hanford a J.A. Hattie (1989) zjistili, že pr m rná korelace byla v rozmezí 0,21 - 0,26 což znamená, že rozdíly v sebev domí mohou p edstavovat jen 4-7% variability v akademickém výkonu nebo naopak.
2. Titíž recenzenti uvád jí, že korelace byla nižší ve výzkumech publikovaných na v tším národním reprezentativním vzorku žák , a ve výzkumech p i použití standardních ukazatel
úsp šnosti (ne známek, klasifikace) jako protikladu k mén spolehlivým sd lením jako jsou
známky (v angl. ABCD – pozn. DS). Z toho vyplývá, že ím kvalitn jší byl výzkum, tím se
našlo mén významné spojení mezi sebev domím a školní úsp šností.
3. V dci se shodují, že pokud cht jí najít smysluplný vztah mezi prosp chem ve škole a sebev domím, je nutné sledovat ne „globální“, celkovou míru sebev domí (jak obecn dob e o sob
žák smýšlí), ale konkrétní „sebev domí k u ení“ nebo dokonce sebev domí, spojené se schopností usp t v n jakém konkrétním oboru. Lze jen t žko o ekávat, že obecný vnit ní pocit
uspokojení ze sebe sama (nap . „Já jsem docela dobrý lov k“), má mnoho spole ného s úsp chem v matematice.
Pojem sebev domí lze zkoumat tím úsp šn ji, ím je empiricky úžeji koncipován. Žel,
v tšina výzkum i program na zvýšení sebev domí u d tí se týká práv nejširšího, nejobecn jšího
konceptu, který se zdá být nejmén hodnotný.
Co ve skute nosti tento výzkum vztahu mezi sebev domím a úsp chem v u ení vypovídá?
I když se v dobrých výzkumech našla významná korelace mezi globálním sebev domím a studijními
výsledky, p esto se nenabízí žádný d vod k domn nce, že vyšší sebev domí p sobí zlepšení studijních
výsledk (nebo že nižší sebev domí zp sobí zhoršení prosp chu). Statistické pojmy nedávají víc základního než toto: korelace nedokazuje p í inu.
Problematické je tvrzení, že a) sebev domí a studijní výsledky jsou navzájem v pozitivním
vztahu. Potom následuje záv r, že b) má smysl snažit se zvýšení sebev domí žáka, pokud chceme
zlepšit jeho výkon. To je zhruba srovnatelné s tvrzením, že absence žák pozitivn koreluje s výskytem zimních kabát , a potom tvrdit, že teplé oble ení zp sobuje d tská onemocn ní.
P í inná souvislost musí být prokázaná. Obhájit myšlenku, že sebev domí podmi uje úsp ch
v u ení, je velmi obtížné. Morris Rosenberg (1989), v d í osobnost v oblasti sebev domí a jeho kolegové napsali: zdá se, že „globální sebev domí nemá žádný nebo jen velmi malý ú inek na zlepšení
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u ebního výkonu“. Ostatní v dci tento záv r p evzali. Recenzenti potvrdili, že jsou malé, pokud v bec
n jaké d kazy o tom, že studijní výsledky d tí jsou p í inn podmín ny jejich globálním sebepojetím.
Pokud sebev domí není p í inou úsp chu, a pokud existuje n jaký vztah mezi sebev domím
a úsp chem ve škole, co utvá í podstatu tohoto vztahu?
Odpov

závisí na tom, kdo z badatel byl dotázán. N kte í tvrdí, že sebev domí p sobí na

úsp ch, jiní míní, že úsp ch p sobí na sebev domí více než ostatní vlivy. Znamená to tedy, že student
je se sebou spokojen spíše proto, že se mu n co povedlo, než to, že je se sebou spokojen, a proto je
úsp šný (Calsyn, Kenny, 1977). Avšak – vylu ují se navzájem tyto dv možnosti? Alfie Kohn soudí,
že ne, a dokonce n kte í auto i trvají na tom, že se jedná o recipro ní vztah, totiž že sebev domí
a studijní výsledky se vzájemn ovliv ují. Ostatní argumentují tím, že se nejedná o nezávislou
prom nnou. Ve skute nosti n co jiného, dalšího ídí sebev domí a úsp ch, a dává tak podobu t snému
spojení mezi nimi (stejn jako u t etí varianty nazvané „Zima” - viz p edchozí otázku). Zima je p í i nou, pro se lidé více oblékají a vysv tlením vzr stající absence žák ). Skupina výzkumník z Minnesoty uvedla, že jsou to jiné dv prom nné, sociální t ída a výsledky u ení, které jsou odpov dné za
v tšinu rozdíl v úrovni sebev domí a úsp chu. “Sebev domí a úsp ch v u ení spolu souvisely tehdy,
když byly sdíleny s t mito prom nnými jako nej ast jšími p í inami.“ (Maruyama, Rubin, Kingsbury,
1981)
V takto „pon kud špatn disciplinovaném poli“ je možné najít podporu pro všechna hlediska.
To není pro toho, kdo hledá jasnou odpov

nebo jistotu, že sebev domí má vliv v bec na n co, p íliš

povzbudivé.
Má sebev domí žáka, zvýšené pomocí školních program , vliv na utvá ení pozitivních postoj
žák ?
D ležité je najít d kazy, že školní programy pro rozvoj sebev domí žák mohou dokázat více
než jen potvrzovat aktuálního rozpoložení jedince. Že mohou vytvá et trvalou zm nu v pohledu žáka
na sebe.
Data, podporující ú innost t chto intervencí, jsou prakticky nulová. N kolik nepublikovaných
diserta ních doktorských prací popisuje výzkum, ve kterém se testovalo sebev domí d tí na za átku
školního roku, poté žáci prošli programem ur eným ke zvýšení stávající úrovn sebev domí žák ,
a byli následn na konci školního roku testováni. Byly zjišt ny ur ité pokroky. Problémem je, že tyto
programy mohou být velmi odlišné od metod, které b žn používají u itelé ve svých t ídách. Metody
m ení sebev domí mohou být „po domácku“ vyrobené, s nejistou validitou, a tak trvání ú inku je
v každém p ípad neznámé.
Pokud se programy pro rozvoj sebev domí žák neosv d ily p i zvyšování sebev domí ani
v dlouhodobém sledování, a pokud sebev domí nem lo p í innou souvislost s dosažením úsp ch
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ve škole, nebo s pozitivním sociálním chováním, potom by tvrzení, že programy pro zvyšování sebev domí p inesou tyto výhody, bylo ješt pochybn jší. Martin Covington (1979, s. 80), kalifornský
v dec, který se zabývá touto otázkou, dokonce p irovnává tyto programy k manipulaci.
Tyto neuspokojivé výsledky na druhou stranu neukazují, že v žádné t íd , kde se uskute nil
program na zvyšování sebev domí, nem že dojít ke zm n ve form trvalých výsledk . Problémem
jsou konkrétní programy ke zvyšování sebev domí, které se používají v sou asné dob (v USA - pozn.
DS). Žáci se v nich u í skandovat: „Jsem výjime ný, jedine ný!“, nebo íst podobné povrchní výroky
napsané na plakátech a v u ebnicích. R. Reasoner poznamenal, že „...úsilí vynaložené k tomu, aby se
studenti cítili dob e, nemá trvalý ú inek, protože se jim nepoda ilo posílit vnit ní zdroje sebev domí,
které by se týkaly integrity, zodpov dnosti a dosahování výsledk .“ íká R. Reasoner (1992, s. 24)
Jiné kritické hlasy p edpokládají, že d tem, které jsou spokojené samy se sebou, bude
chyb t motivace, aby n eho dosáhly. Toto tvrzení se opírá o n kolik závadných p edpoklad ,
z nichž prvním jsou nep esnosti v chápání rozdílu mezi pozitivní sebeúctou a arogantním sebevyvyšováním. N kdo, kdo je nitern p esv d en, že je dobrým lov kem, se pravd podobn nerozhodne
pro stagnaci. Nejasné definice zp sobily, že empirická šet ení jsou v tomto bod nep esv d ivá, ale
pokud je tam alespo malý d kaz toho, že sebev domí podporuje úsp ch v u ení, asi nebude nikdo,
kdo by dokázal, že sebev domí podporuje lenost. P edpoklad, že následkem sebev domí je lehkomyslnost, m že být odrazem skrytého náboženského p esv d ení, že nikdo nedosáhne spokojenosti sama
se sebou, a že není možné ehokoliv dosáhnout bez energie pramenící v úzkosti v ného sebepochybování.
S touto možností je úzce spojený p edpoklad, že lidská p irozenost je d lat jenom tolik, kolik je nezbytné. Pro d kladné vyvrácení tohoto tvrzení by bylo t eba p ezkoumat literaturu o teorii
osobnosti a o motivaci. Lze ale íci i toto: Touha, d lat jen tolik málo, kolik je nutné, je odchylka
(v USA – pozn. DS). Znak toho, že n co není v po ádku. M že to být náznak, že se jedinec cítí
ohrožen a vrací se ke strategii vyhýbání se chyb , nebo že vn jší motivátory – incentivy p erámoval
v nezájem o úkol s od vodn ním, že je to úkol zbyte ný nebo nudný. Tato poslední možnost nabízí
další skrytý p edpoklad kritik : že u ení je již ze své podstaty nep íjemný proces, kterému se š astné
nebo spokojené d ti p irozen vyhnou. To je pochopiteln nepravdivé. Je tém

nemožné zabránit

š astným a spokojeným d tem v u ení. Ale pokud máme na mysli u ení ve smyslu násobení holých ísel, tení nezáživných text z u ebnic nebo memorování fakt bez souvislostí, potom je pravda na
stran kritik . Ale problém asto nespo ívá ve studentech nebo v „lidské p irozenosti“ nebo vysokém
sebev domí, ale v kurikulu samotném.
„Skute né sebev domí se rodí, když se dít n emu nau í“, píše A. Kohn (1994, s. 23). S tímto tvrzením lze souhlasit, pokud je to n co, co stojí za to se u it. Je t eba se zorientovat v textech, které
jsou namí ené proti sebev domí. Jsou to ty, které se nezmi ují o rozdílech mezi základní a skute nou
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literaturou, mezi pracovními listy a výzkumnými projekty, mezi pln ním požadavk a objevováním
nápad , mezi výsledky ízenými testy a skute ným u ením.
Odvrácenou stranou strachu, že p íliš sebev domí „zabije“ touhu se u it, je víra, že prohra
v sout ži nebo nezvládnutí testu motivuje žáky k tomu, aby se v budoucnu zlepšili. Je logické, že
pocit selhání a neúsp šnosti m že vytvo it pobídku ke zlepšení, k dvojnásobnému úsilí u it se. Nezasloužené sebev domí by tento p irozený proces zkrátilo. Obvykle se tento p edpoklad skrývá ve výpa dech proti sebev domí a bývá vysv tlen takto: „Pokud jsi byl neúsp šný, tvoje ego bylo špatnou
známkou poškozeno. Potom jsi se u il, dostavil se dobrý výsledek, a to ti zvedlo sebev domí. Neú sp ch m že být skv lým motivátorem.“ (Powers in Kohn, 1994)
M žeme chtít, aby se d ti odrazily od neúsp chu, ale to neznamená, že se to poda í. Zatímco
posilování sebev domí nemusí být zárukou zaru it úsp chu v u ení, zkušenost motivace neúsp chem
je sázkou do loterie o n kolik ád riskantn jší.
Když d ti zakusí neúsp ch, o ekávají, že se jim v budoucnu v podobných úkolech op t da it
nebude. Toto o ekávání m že uvést do pohybu sebenapl ující proroctví. V tomto smyslu se zdá, že
šanci na úsp ch mají opravdu ti žáci, kte í se cítí kompetentní. Na druhé stran , vnímané kompetence
ze zna né míry vycházejí ze zažitého úsp chu. Tím, že selhání m že vyvolat pocit neschopnosti i bezmocnosti, je ohrožen také úsp ch v budoucnosti.
Zkušenost selhání m že mít dva d sledky, které se navzájem p ekrývají. Jsou to bu touha po
snadné cest k úsp chu nebo ztráta zájmu. Žáci, kte í v n em neusp li, mají sklon dávat p ednost
mén náro ným úkol m než studenti úsp šní. Snaha zabránit selhání a snaha usp t jsou dv velmi odlišné orientace. Studenti, kte í se cítí nekompetentní, se mén zajímají o to, na em pracují, uvažují
E. Deci a R. Ryan (1985) – (nebo se mén zajímají a proto mén v dí a jsou potom mén kompetentní
– pozn. DS). To znamená, že tito studenti, kte í se rozhodli p ekonat neúsp ch v tší snahou, jsou spíše
motivováni pot ebou zbavit se úzkosti a nutkavému tlaku cítit se zase dob e, než tím, že se u í rádi.
I když dob e rozum jí tomu, co dnes tou, zítra již íst necht jí.
Mohou mít význam i výzkumy, ve kterých se nepoda ilo dokázat o ekávaný vztah?
Výzkumy, jejichž cílem bylo dokázat, že sebev domí je podstatné pro sociální vztahy i školní
výsledky, a které pokládaly za d ležité zvýšit sebev domí žák , byly neúsp šné. M že mít takový
neúsp ch n jaký význam? Zde je n kolik možných reakcí na tyto výsledky:
a) Nikdo nedokázal, že na sebev domí nezáleží.
Tuto skute nost je možné obecn dokázat i obrácen . Navíc d kazní b emeno by padlo s t mi, kte í
tvrdí, že vzd lávací systém by m l být tím, kdo tento fakt ošet í.
b) Sebev domí se týká i jiných oblastí, než jsou školní úsp chy a sociální chování.
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To je pravd podobné. Nap íklad deprese a jiné psychické problémy vysoce korelují s nízkým sebev domím. Op t je tu ale neshoda v tom, co je ím zp sobeno.
c) Sebev domí nemusí sta it k dosažení úsp chu nebo k prevenci sociálních patologií, ale m že
být nezbytnou sou ástí úsp ch i prevence.
Je možné, že ze sebev domých d tí nebudou úsp šní žáci ani laskaví lidé. Takovými žáky a
lidmi nemusejí být ani ti, kdo o své hodnot pochybují. I kdyby zdravé sebev domí žádoucí výsledky
nezajistilo, ale nízké sebev domí do nich aktivn zasahovalo, i kdyby celková korelace byla tak nízká,
že by nemohla zp sobit zm nu, p esto by sebev domí mohlo být považováno za relevantní a d ležitý
faktor.
U itelé, kte í cht jí d tem pomoci, aby m ly k sob pozitivní vztah, se k nim musejí za ít
chovat s respektem. To neznamená žáky zahrnovat chválou. U itelé by m li zahrnout do prosociální
výchovy (v R OSV? – pozn. DS) krom zvýšené pé e o každého jednotlivce zvláš také budování
vztah ve t íd . Žáci nezískají p esv d ení o vlastní hodnot a jedine nosti, protože jim to n kdo ekl,
nebo proto, že to sami museli opakovat. Na druhou stranu je ješt mén pravd podobné, že si budou
myslet, že jsou d ležití, budou-li nuceni celé dny poslouchat p íkazy. Žáci získají pocit významnosti,
když budou d lat významné v ci, když budou aktivními ú astníky svého vlastního vzd lávání, dodává A. Kohn (1994, s. 15).
M že být sebepojetí ovlivn no vzd lávací koncepcí?
Pedagogika ud lala krok vp ed tím, že uznala d ležitost vnit ních prom nných jako protikladu
pouhého chování, ale možná byla natolik zaujata tím, co se d je uvnit v hlav dít te, že ze z etele
ztratila to, jak je sebepojetí ovlivn no samotnou koncepcí vzd lávání.
Zajímavý post eh popisuje Alfie Kohn (1994) z návšt vy škol v Kalifornii, zam ených na
rozvoj sebev domí žák . Všiml si, že nep etržité vedení k adoraci jednotlivce bylo zárove spojené
s metodami tradi ní školy. Na nást nkách byly napsané lichotivé slogany: “Jsi krásná!“. Žáci m li
dlouze tleskat každému studentovi, který prezentoval svoji práci, za ínali výuku skandováním: „já
jsem n kdo!” Pravidla napsaná ve t ídách na zdech psali u itelé a d tem je vnutili. Tato pravidla nap .
„ Když u itel mluví, každý poslouchá“, „ i te se pokyny“, manipulovala žáky pomocí odm n a trest
k dodržování požadavk u itel . Žáci dostávali samolepky a pochvaly za konformitu, byli trestáni za
neposlušnost. Pouze nejlepší žáci mohli svoje výsledky prezentovat. Žáci prvních t íd si p i hodin
psaní museli za každé odchýlení se z p esn vytvo ených ádk dát ruku p es ústa (za trest - pozn.
DS). Kdo mluvil bez dovolení, musel sed t odd len od ostatních žák .
Popsané aktivity nejsou výjimkou, ani p ímou sou ástí program sebev domí, ani d sledkem
p ijetí programu na podporu sebev domí. P esto mohou odrážet ur itý druh krátkozrakosti. Mají
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žák m pomoci zabývat se vlastními pocity, a tak pohodln existují spolu ruku v ruce se zpáte nickými
vzd lávacími praktikami, soudí A. Kohn (1994).
Konzervativní argumenty proti zvyšování sebev domí žák spo ívají p edevším ve vytvo ení
ostré dichotomie dvou alternativ, ve kterých jde o kontrast mezi vnímáním sebe sama a asem stráveným u ením. První z nich je lí ena jako módní výst elek, druhá jako staromódní poctivá d ina. První
alternativa je rozmazlování student p edstíráním, že vše, co d lají, je v po ádku, zatímco druhá alternativa znamená postavit se tvrdé realit a trvat na tom, že se studenti mají vypo ádat s náro nými
úkoly.
Skute nost je taková, vysv tluje A. Kohn (1994), že se jedná o falešný rozpor. Pro by koncentrace pozornosti na sociální a psychické pot eby žák m la bránit rozvoji intelektu žák ? Ve skute nosti se tyto oblasti mohou naopak navzájem posilovat. Jestliže se od žák o ekává náro ná práce,
pokud jsou p ísn klasifikováni, pokud jsou odm ováni nebo chváleni jen tehdy, když si to zaslouží,
práv tehdy se rozvíjí jejich sebeúcta, která je p edpokladem sebev domí.
Na druhé stran snadné a asté dosahování pochval a obecný d raz na bezpodmíne né p ijetí,
p ijímání dít te takového, jaké je a povzbuzování ho m že vést k prostému sebeuspokojení. Toto
uspokojení m že žáka odradit od snahy a úsilí n eho dosáhnout. Pro by m l žák tvrd pracovat,
pokud již je dokonalý? Jestliže se pozornost více upírá na hodnotu, kterou má jedinec sám o sob bez
jakýchkoli podmínek, než na to, co skute n d lá, pravd podobn toho mnoho d lat nebude.
Kontext, ve kterém je tento názor úto ící na sebev domí nabízen, je chápán jako sou ást širší
války o zachování transmisivní školy. Zastánci transmise tvrdí, že nelze u it bez u ebních instrukcí,
bez p enášení v domostí z u itele na žáka. Vnímají kooperativní u ení jako negativní. Pohrdají t mi,
kdo zpochyb ují tradi ní postupy jako jsou sout že, známkování nebo standardizované testování. Jsou
pro represivní disciplínu, kterou lze udržet kontrolu nad t ídou a vynutit si tak její poslušnost. Snahy
o to, aby se žák m zvedlo sebev domí jsou tak vnímány jako jeden z dalších ústupk od toho, jak by
v ci m ly být. (Kohn 1994)
Ozývají se však také hlasy, které nabízejí myšlenku nestav t proti sob u ení fakt m a hodnotám. Trvají na tom, že sebev domí nep edchází úsp chu, ale následuje ho, což nazna uje, že by pedagogové m li p ímo a výhradn podporovat vzd lávací výsledky. To je pravd podobná hypotéza a t ší
se i omezené opo e ve výzkumu. Zatímco kritici mohou nabídnout popisné tvrzení o tom, že snahy
o zvyšování sebev domí fungovat nebudou, jádrem jejich argumentace je skute nost, že by nem ly být
provád ny. Pod povrchem jejich polemiky se skrývá obava, že n kdo n co dostane zadarmo. Žáci by
mohli být spokojeni sami se sebou, aniž by si pocit spokojenosti zasloužili.
Tyto obavy pramení z puritánského postoje, podle kterého lov k nemá jíst nic než sv j pot
a d ti nesm jí být samy se sebou spokojeny, dokud nemohou doložit n jaký sv j úsp ch. Podle tohoto
postoje by se školy m ly spíše v novat úzce vymezenému vzd lávacímu u ebnímu programu než se
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snažit o to, aby byly d ti sebev dom jší, š astn jší a zdrav jší. N. Noddings (1992, s. 12) proti tomu
namítá, že „prioritou školy by m l být duševní vývoj dít te. Hlavním cílem vzd lávání by m l být
kompetentní jedinec, milující a milování hodný“.
Tyto dva d razy – na akademické dovednosti na jedné stran a na prosociální chování na
stran druhé, na sebe narážejí. Metody používané pro výchovu prosociálního chování zabírají as, který chybí k tomu, aby se z d tí stali dob í studenti. Jde o spln ní dvojí povinnosti v daném ase.
Když žáci eší ve škole problémy a u í se rozhodovat, uv domují si pro své sebev domí
dobrou v c. Jejich hlas a názor má význam. Zažívají zkušenost sounáležitosti se skupinou a zárove
zdokonalují svoji schopnost p emýšlet a analyzovat. P i skupinovém vyu ování vnímají pozitivní vzájemnou závislost a u í se efektivn ji. Když škola žák m pom že rozvíjet jejich schopnosti a motivaci,
pom že jim v pochopení sv ta i ostatních lidí kolem sebe. Žáci budou s v tší pravd podobností jednat
velkoryse. Když se žáci u í soust ed ní i práci s imaginací, rozvíjejí také rozumové schopnosti. Diskuse nad vybranými literárními díly m že zažehnout jiskru úvah o d ležitých hodnotách a zárove vytvá et schopnost porozum ní pro krásu jazyka (Lewis, 1994).
Z d kaz spíše vyplývá, že programy slibující zlepšení sebev domí pravd podobnost úsp chu
nezvýší. Jak tedy pomoci žák m se u it?
Záleží na cílech: pokud se zabýváme rozvojem prosociálních schopností žák (jako protikladu
ke sledování skóre ve standardizovaných testech), potom má smysl ud lat vše pro to, aby se žáci více
zam ili na svoje úsilí, než na to, jaké mají schopnosti. Aby je více zaujalo samo u ení než vlastní výkon. To by m la usnadnit metoda 3C (z angl. Collaboration, Choice, Content of the Curriculum), esky spolupráce, možnost výb ru, obsah kurikula (Kohn, 1993), která vysv tluje tyto t i d razy:
1. Spolupráce nespo ívá jen v p íležitostných 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 sout žit, ale jako bezpe né a podporující spole enství.
2. Volba znamená, že žáci jsou vtaženi do procesu rozhodování o tom, co a jak a pro d lat
v záležitostech, které se týkají života t ídy.
3. Obsah m že být p í inou lhostejnosti žák ke školní práci, jestliže není dostate n motivující,
poutavý ani smysluplný. Nízké sebev domí žák m že být dalším d vodem problém s obsahem.
N kterým z t ch, kte í hledají ešení sou asné krize výchovy, se m že zalíbit víra, že u ko en
problém stojí nízká sebeúcta, sebev domí. Všimli si, že úsp šné a zodpov dné d ti mají schopnost
vážit si sebe, zatímco d ti, které ve škole p íliš neprospívají a mají ve vztazích problémy, mají tendenci být na tom se sebeúctou špatn . Z toho usuzují, že podpora sebeúcty podnítí rozvoj zodpov dného
chování. Tato teorie se stala základem stovek knih a výukových materiál , byly vymyšleny celé
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programy k podpo e sebeúcty, aby je u itelé mohli používat ve své praxi. Na každý složitý problém
existuje jednoduchá, snadno pochopitelná chybná odpov

, je jeden z Murphyho zákon . Podle R. G.

Morrishe (2003, s. 114) je sice pravda, že odpov dní a úsp šní žáci mohou mít vysokou úrove sebeúcty, neznamená to však, že „pumpování“ hrdosti do žák s potížemi by tyto žáky m lo p ivést k v tší
odpov dnosti a úsp chu. V reálném sv t bude nejpravd podobn jším d sledkem pokusu o um lé
zvedání sebeúcty to, že d ti za nou mít o sob mnohem lepší mín ní, a koliv se na jejich špatném
chování nic nezm ní.
„Je as zpochybnit falešnou dichotomii, která definovala debatu o sebev domí. A již je našim
cílem motivovat d ti, aby se staly dobrými (kreativními, samostatnými, celoživotními) žáky nebo
dobrými (spolehlivými, odpov dnými, pe ujícími) lidmi nebo obojí dohromady, je to lepší, než stále
zam ovat své úsilí na sebev domí“, uzavírá A. Kohn (1994, s. 12).
Zdravé sebev domí lze považovat za d ležitý faktor, v žádném p ípad by nem lo být zam ováno za vysoké, falešné sebev domí, na to by m l u itel reagovat stejn citliv jako na nesm lost
dít te, m l by ovliv ovat extrémy. Zdá se, že neexistuje spolehlivá diagnostika, u itel je odkázán na
jednu z ctností – citlivost u itele na tyto jevy.

Shrnutí teoretické ásti práce
Sou asná spole nost pe liv vyhrazuje hodnotu pouze pro ty, kdo spl ují p ísná kritéria.
Krásní lidé ji mají vrozenou, patrn nebude odep ena ani vysoce inteligentním jedinc m. Nikdo ale
není považován za hodnotného jen proto, že je. Spole nost si pe liv vybírá, koho p ijme a je jisté, že
ti, kdo nevyhoví m ítk m, budou vylou eni. Nad je, že se rodin i škole bude da it vychovávat
zdrav sebev domé d ti, které budou s odvahou získávat ze sv ta okolo nich to nejlepší, však stále z stává.
Tématem této práce je zdravé sebev domí žák a vyty ení možných cest k tomu, jak ho dosáhnout. Vstupní teoretické kapitoly m ly za úkol vymezit tento pojem, objasnit závažnost jeho vývoje
v každé etap lidského života a v neposlední ad poukázat na vlivy, které se v tomto procesu uplatují v etn možností rozvoje zdravého sebev domí žák . To vše by m lo napomoci p i interpretaci
výsledk empirického šet ení.
Doporu ení a nabídka inností pro u itele a žáky, které jsou spojeny s rozvojem sebev domí
samoz ejm ne eší všechny otázky s tímto tématem spojené. Upozor uje na nebezpe í, které m že
spo ívat v tom, že metody, používané k pozvednutí sebev domí, mohou u d tí vést k domýšlivosti.
Mezi obecn užívané postupy v zahrani í pat í výuka zam ená na dosažení jistého zdaru, kde jsou
veškeré programy navrhovány tak, aby neúsp ch byl vylou en. Rodi e i u itelé se mohou uchylovat
k tomu, že se vyhnou vystavování d tí tlaku nebo vyžadování vysoce kvalitní práce. D tem m že být
tolerováno zcela svobodné vyjad ování hn vu a nep átelství, aniž by se musely obávat následného
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kárání. Jsou-li d ti p ipraveny o kritiku, která normáln po vážném p estupku následuje, mohou ztratit
pocit studu a p estat uplat ovat sebekontrolu svého jednání.
Povinností rodi

i u itel by m lo být zajistit, aby sebev domí d tí opravdu vycházelo z rea-

lity. Musí být budováno na základech toho, co d ti opravdu dokážou, a to jak ve škole, tak v jiných ob lastech života. M la by odrážet schopnost jedince ešit problémy a p ekonávat p ekážky. Opravdová
sebeúcta rovn ž odráží úrove rozvoje pozitivních vztah a v domí, že jedinec je p ispívajícím lenem
celého spole enství.
Rozvoj pozitivní sebeúcty, zdravého sebev domí, vyžaduje víc než pouhé zaškrtnutí prázdných okének na seznamu aktivit. Ani se nezvýší konáním skupinových sezení, ve kterých jsou d ti vyzývány k vychvalování svých schopností p ed znud nými vrstevníky. Pokud nau íme d ti základním
spole enským dovednostem spolu se zodpov dností a vytrvalostí, pak budou na správné cest k tomu,
aby se nau ily jít za svými cíli. Pokud zvedneme la ku svých o ekávání tak, abychom jim vytvo ili
prostor, který mohou využít k r stu do maxima svých možností, potom mohou zažít skute ný pocit hrdosti. A pokud se zárove s t mito dovednostmi poda í i nau it je udržovat vyvážený pohled samy na
sebe ve vztahu k ostatnímu sv tu, pak mohou zažít i pocit klidné sebejistoty, který je opravdovou
známkou vysoké sebeúcty a zdravého sebev domí.
Následující empirické šet ení je zam eno na vztah sebev domí a prosp chu žák a na zjišt ní
oblastí významného vlivu, p sobících na žákovo sebev domí v sociálním a náboženském kontextu.

176

II. Empirická ást
P i provád ní výzkumného šet ení na lov ku je t eba mít na z eteli etické limity výzkumu.
J. Pelikán (2007, s. 35) zd raz uje, že je nutné p istupovat s velikým respektem k intimit lidského
myšlení, i citu zkoumaných osob. V rámci výzkumného šet ení v této práci bylo t eba v novat etické
oblasti výzkumu velkou pozornost. S respondenty – žáky 9. t íd, nebylo možné mluvit osobn , komunikace probíhala s editeli škol. Byl získán souhlas editele školy, u itel a zprost edkovan i žák .
Z pohledu provád ného šet ení, tedy z pozice badatele, bylo nutné po ítat s citlivostí problematiky ná boženství a jejího posouzení.
Pro zvýšení autenticity výzkumu by bylo dobré zmínit konkrétní dilemata, se kterými bylo t eba se potýkat v rámci spolupráce se školami i p i samotném výzkumném šet ení, ale vzhledem k za chování slíbené anonymity editel m škol to není možné.

1. Koncipování vlastního výzkumu
1.1 Vymezení výzkumného problému
Sebev domí jako sou ást sebepojetí se jeví jako d ležitý fenomén, který má vliv na zp soby
chování a jednání jednotlivc . Tyto dva pojmy se asto zam ují, i když zde existuje rozdíl a to zejména v komplexnosti. Sebepojetí chápeme jako zast ešující postoj k vlastní osob , který má prvky kognitivní (sebev domí, sebepoznání), emocionální (sebehodnocení, sebeúcta) a innostn regulativní (sebeprosazování, sebekontrola). Sebev domím rozumíme relativn stálý obraz vlastního Já, souhrnný
výraz pro sebehodnocení, sebeúctu, sebeocen ní, sebed v ru a sebeuplatn ní. Z t chto charakteristik
vyplývá, že se oba pojmy ve svém významu asto prolínají.
Dnešní spole nost se ocitá pod masivním tlakem médií, u itelé i rodi e se dnes stále ast ji
setkávají s problémy, které jsou d sledkem výkonov orientované atmosféry v rodin i ve škole, ale
také výsledkem všudyp ítomné reklamy, která je vázána na zidealizované sebepojetí a pro v tšinu lidí
na nedosažitelné ideály.
Z prom nných, které do tohoto vztahu vstupují, byly do tohoto výzkumu zahrnuty tyto
prom nné: osobnost žáka (se zam ením na sebev domí, atribuci a aspiraci), školní prosp ch, typ školy, rodina a vrstevnická skupina.
Osobnost áka se vyvíjí jednak spontánn a jednak pod vlivem cíleného a zám rného p sobení z vn jšku. Tím máme na mysli zejména výchovu v rodin a také výchovn vzd lávací proces.
Má-li být p sobení vychovatel ú inné, musí rodi nebo vychovatel respektovat celkový vývoj jedince, a to p edevším z bio-psycho-sociálního pohledu. V tomto smyslu jsme také pojali tento projekt.
Sebev domí i sebepojetí je sou ástí subsystému osobnosti vyjád enou termínem koncepce Já. Podrobn je tento systém popsán v teoretické ásti v kapitole 1.2.2.
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Kauzální atribuce se zabývá p ipisováním a hledáním p í in úsp chu i neúsp chu. P í iny
mohou být spat ovány v osobnosti lov ka, jeho momentálním psychickém stavu, konkrétní situaci,
náhod . Kauzální atribuce je vyúst ním sebehodnocení, které je sou ástí sebereflexe.
Atribu ní teorie pochází ze sociální psychologie, avšak má širší uplatn ní, a tak se stává
obecnou teorií výkladu a strukturováním sv tových názor . Pokouší se p istupovat k lidskému chápání
života a zážitkovému sv tu v jejich celku. Zd raz uje kognitivní stránku lov ka a jeho pot ebu ud lovat tomu, co prožívá, smysl.
lov k má základní pot ebu u init si sv t pochopitelným a dát mu smysl. Proto r znými zp soby uvádí sv j život do vztahu k okolnímu sv tu. Vytvá í si výkladový model, který p i azuje zá žitk m a zkušenostem smysluplná vysv tlení. Tak m že mít jedinec sv j život pod kontrolou a vytvoit si takový obraz o sob , který mu pomáhá. Vzhledem k rozmanitým životním okolnostem jsou
událostem p ipisovány ur ité p í iny. Jsou jim tedy p isuzovány ur ité výkladové modely, aby lov k
dosp l ke smysluplnému celku.
K t mto faktor m m že pat it lov k sám, n kdo druhý, B h, osud nebo náhoda. Osobnostní
a postojové faktory souvisejí se základními názory, které si lov k b hem svého života osvojil. Jedná
se o sebepojetí, o zp sob, jak lov k hájí své Já proti ohrožení, nebo o zp sob, jak mu p i ítá úsp chy.
Aspirace se vysv tluje jako úrove náro nosti cíl , kterou si jedinec vyty uje a jejíž dosažení
o ekává. Pokud dosáhne vyt eného cíle, prožívá to jako úsp ch, pokud ne, považuje to za neúsp ch.
Aspira ní úrove m že být nízká i vysoká, p im ená i nep im ená možnostem a schopnostem jedince.
Školní prosp ch je ukazatel, p i kterém pedagog zaujímá kladné nebo záporné stanovisko
k r zným innostem výkon m žák p i vyu ování. Hodnocení se vztahuje ke každé innosti, která
slouží pro posouzení výkonu žák . Známky jako takové p edstavují oblast, kde se nep ímo odrážejí
vlastnosti dít te. Ve velké v tšin škol probíhá hodnocení na úrovni klasifikace, to znamená známkováním. Známka zahrnuje kvalitu a kvantitu v domostí, dovedností a návyk . Má tedy zejména
informativní hodnotu.
Neúsp ch ve škole je symptomem ur itého problému a n kdy ukazuje na prost edí, které
dostate n nevychází vst íc možnostem dít te. Slabý prosp ch žáka zpravidla poukazuje na to, že
n co není v po ádku. P í ina m že spo ívat v žákovi samotném – dít se nep izp sobilo školní struktu e nebo školní struktura dít ti nevyhovuje. Další p í iny mohou být v rodin v neuspo ádaných
vztazích i jiné oblasti s tím související. Neúsp ch ve škole se m že objevit v kterékoli fázi vývoje dít te a m že signalizovat potíže r zného druhu. Obtíže ve škole mohou u dít te vyvolávat nejen úzkost,
strach a odpor, ale také mohou vyvolávat pochybnosti o sob a pocit mén cennosti.
Rodina jako významná spole enská instituce zaujímá ve výchov d tí nezastupitelnou funkci.
Prost edí rodiny má silný vliv na život všech jejich len . M lo by napl ovat základní psychické
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pot eby, p edevším pocit jistoty a bezpe í. Rodi e by m li p ijímat d ti takové, jaké jsou, nesrovnávat
je s ostatními. Pedagogy zajímá rodinné prost edí p edevším z hlediska podmínek vytvá ených pro výchovu d tí. Sledují se initelé, které ovliv ují vývoj osobnosti dít te. Hyperprotektivní, zanedbávající
nebo p íliš vyžadující typ výchovy m že být p í inou nep im eného sebev domí.
Škola je místem institucionalizovaného a cílev domého výchovn – vzd lávacího p sobení.
Škole pat í a je od ní o ekáván výrazný vliv na rozvoj lidského jedince. Prvním požadavkem kla deným na školu je zabezpe ení vzd lávání. V sou asné dob jsou vyžadovány i náro né úkoly ve výchovné oblasti. Pro školu to není nový úkol, ale asto je podce ovaný a opomíjený. Jedním z cíl by
m l být zdrav sebev domý žák, který umí sám sebe ohodnotit, z úsp ch svých i úsp ch ostatních se
radovat, a p i p ípadných prohrách se umí pou it z nedostatk , protože není ze strany u itel odmítán
jako osobnost. Nesprávná orientace u itel zam ená p evážn na chybné úkony žák , ke které ob as
dochází, žáky rozd luje a vytvá í tak nesprávnou diferenciaci.
Sekulární škola – sv tská, necírkevní, nenáboženská škola. Bylo zvoleno ozna ení
„sekulární“, protože v sob neobsahuje negaci a na rozdíl od pojm „necírkevní, nenáboženská “ani
vymezení se v i církvím a náboženství.
Církevní (konfesní) škola je v R institucí nestátní, podle J. Pr chy (2001, s. 45) alternativní.
Církevní školy jsou alternativou k b žným, standardním školám státním, ve ejným. Alternativnost
církevních škol spo ívá v jejich pedagogických a didaktických specifikách i v typu z izovatele. Tyto
školy mají také specifickou skladbu žák – p evážn d tí z nábožensky orientovaných rodin. Odlišují
se i v oblasti kurikula (nap . výukou p edm tu Náboženství), ideologických princip

výchovné

innosti (v námi zkoumané konfesní k es anské škole nap . k es anský životní postoj, k es anská
etika). J. Pr cha adí i d íve Židovskou základní školu v Praze (dnes Lauderovy koly – Základní škola
a Osmileté gymnázium) mezi školy církevní. Pro pot eby našeho výzkumu je církevní školou mín na
škola k es anská, jejímž z izovatelem je církevní ád, Lauderovými školami škola židovská, jejímž
z izovatelem je Židovská obec.
Vrstevnická skupina (kamarádi) je typem sociální skupiny, v níž se dospívající generace seskupuje spontánn a p irozen , spojujícím elementem bývá spole ná pot eba i zájem. Rodina postupn ztrácí na svém vlivu na dít . Role, které pubescent získá mezi vrstevníky, jsou pro n ho významné, protože odrážejí jeho p edpokládané osobnostní kvality. Proto usiluje o takovou roli, jež by
imponovala ostatním i za cenu nejr zn jších strategií. Uznání a zájem skupiny potvrzuje jedinc m
jejich hodnotu.
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1.2 Charakteristika a cíl empirického šet ení
Na základ teoretického zpracování dané problematiky bylo cílem zjistit:
a) zda a do jaké míry má poci ované sebev domí, aspirace a atribuce vliv na školní prosp ch
žáka,
b) který z vliv (rodina, škola, kamarádi) na utvá ení sebev domí žák poci uje jako dominantní,
c) který jev ve školním prost edí je pro sebev domí žáka nejvýznamn jší.
P i vyty ování cíle se autorka opírala o obecn psychologický p edpoklad, že osobnost je
utvá ena vrozenými biologickými faktory a vlivy prost edí. Domnívala se, že existují ur ité determinanty, nutné pro utvá ení zdravého sebev domí žáka.
Cílem empirické práce bylo nahlédnutí do vztahu sebev domí žák a jejich školní úsp šnosti,
která je odrazem školního prosp chu. Hlavním cílem bylo zjistit p í iny utvá ení sebev domí žáka
a tyto p í iny následn podrobn ji rozkrýt. P edpokladem bylo, že jejich p esným ur ením vznikne
startovací ára, od které m že za ít p emýšlení nad výb rem možností pro rozvoj zdravého sebev domí d tí.
V dlouhodob jší perspektiv lze spat ovat cíl empirického projektu v p ínosu, který poznatky
o této problematice p inesou pedagog m i rodi m pro p ípadné použití v praxi. Lze se také také domnívat, že u itel i rodi , který získá pot ebné psychologické znalosti a seznámí se s faktory, které jsou
žáky v oblasti utvá ení sebev domí vnímány jako nejd ležit jší, získá velmi zajímavý, cenný a ú inný
diagnostický a výchovný nástroj.

1.3 Realizace výzkumu
Tato práce vznikla jako empirické šet ení na základ kontakt s editelem školy PhDr. Zde kem Mouchou v Základní škole v

ernošicích ve St edo eském kraji (sekulární škola) a u itelkou

Olgou Lucinovou a editelkou Janou Novákovou v Základní škole v Praze 1 (církevní škola) a editelem Mgr. Petrem Karasem (Lauderovy školy). Na p íprav projektu se podílela vedoucí práce PhDr.
Hana Krykorková, CSc., na vyhodnocení statistického výzkumu se podíleli Mgr. et Mgr. Tomáš Dyntar, Ing. Daniela Hušková, Ing. Adam Sedlá ek, Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
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2. Metodologický p ístup
2.1 Výzkumné hypotézy
V návaznosti na teoretickou ást této práce byly formulovány hypotézy, jejichž hlavním cílem
bylo zjistit (ve školách – sekulární, k es anské a židovské):
a) do jaké míry ovliv uje sebev domí školní prosp ch žáka
b) který z vliv p sobících na utvá ení sebev domí poci uje žák jako dominantní
Z pohledu pedagogicko-psychologické diagnostiky lze z dotazníku usuzovat na ur itou míru pociování nízkého, zdravého nebo zvýšeného sebev domí. Jednotlivé díl í hypotézy vznikaly na základ
dotazníku vypln ného žáky a vyplynuly z pot eby podrobn ji analyzovat jednotlivé vlivy podílející se
na utvá ení sebev domí.
H1 – Existuje pozitivní vztah mezi sebev domím žák a jejich školním prosp chem.
h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žák a jejich školním prosp chem.
h1b – Existuje pozitivní vztah mezi aspirací žák a jejich školním prosp chem.
H2 – Významný vliv na utvá ení sebev domí má škola.
H3 – Významný vliv na utvá ení sebev domí v prost edí školy má u itel a u ení.
h3 – Žák m ve škole vadí nejvíce špatná známka

2.2 Popis výzkumného vzorku
Základním souborem výzkumu byli žáci II. stupn Základní školy v ernošicích (sekulární
škola) ve St edo eském kraji a Základní školy sv. Voršily v Praze (církevní škola). Na obou školách
byli vybráni žáci devátých t íd ve v ku 14 - 15 let. Výzkum se uskute nil ve 2. pololetí v kv tnu po
p ijímacích zkouškách na st ední školy. Výzkum v Lauderových školách v Praze probíhal u 14 – 15
letých žák kvarty osmiletého gymnázia ve stejném období 2. pololetí. Lauderovy školy v sou asné
dob nemají 2. stupe ZŠ.
Vzorek, na kterém byl realizován výzkum, byl vytvo en zám rným výb rem. Velikost vzorku
byl 60 žák (30 dívek a 30 chlapc ) ze sekulární školy, 37 žák (20 dívek a 17 chlapc ) z církevní
školy a 11 žák (9 dívek a 2 chlapci) z Lauderových škol. Do výzkumu byli za azeni všichni žáci
9. t íd a kvarty osmiletého gymnázia, kte í byli ten den p ítomni ve škole. T ídy na první pohled nep sobily jako t ídy selektivního typu, ale výsledky výzkumu ukázaly v sekulární škole opak – t ídy byly
vytvo eny na základ prosp chových kritérií. T ídy v církevní škole a Lauderových školách byly relativn vyrovnané ve všech t ech sledovaných prosp chových kategoriích.
Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku na Lauderových školách lze následné výsledky výzkumu i jejich interpretaci považovat pouze za malou výzkumnou sondu, která m že sloužit jako
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nasm rování k p ípadným dalším výzkum m s významn jším výzkumným vzorkem s ohledem na nízký po et žák – spíše v zahrani í.
P vodním zám rem bylo výzkum uskute nit v pátých t ídách vzhledem k možnému zkreslení
výsledk na druhém stupni v d sledku odchodu žák na víceletá gymnázia. Závažným argumentem
pro volbu deváté t ídy byl nakonec p edpoklad lepšího porozum ní otázkám u starších žák a v neposlední ad jejich ucelený pohled zp t za již tém

dokon enou školní docházkou.

P edvýzkum byl proveden u jednotlivc shodného v ku, ti nejsou za azeni v hlavním souboru. Poznatky z p edvýzkumu byly použity p i dopracování jednotlivých položek dotazníku.
Dotazník by p eložen do anglického jazyka a distribuován také 15 letým žák m v muslimské
škole v Jakart v Indonésii, ale návratnost dotazník byla velice nízká – byly získány pouze t i vypln né dotazníky, které nebyly do výzkumu za azeny.
2.3 Metody a techniky zkoumání
Pro sb r výzkumných údaj byla použita explorativní metoda, byla zvolena její písemná forma – tedy dotazník. Byl použit nestandardizovaný dotazník, který byl vytvo en autorkou práce na zá klad údaj z prostudované literatury.
Metody zkoumající osobnost jednotlivých žák :
nestandardizovaný osobnostní dotazník „Sebev domí žáka“
analýza školních ukazatel – prosp ch na pololetním vysv d ení ve vybraných p edm tech
– eský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Biologie.
2.3.1 Dotazník „Sebev domí žáka“
Byl použit nestandardizovaný dotazník, který byl vytvo en autorkou na základ údaj z prostudované literatury (Pelikán, 2004; Mat j ek, í an, 1983, Travers, 1969). Cílem bylo získat:
1. vstupní a základní informace, které se týkají postoj žák k sob samým
2. základní p ehled, který by bylo možné kvantifikovat
3. d ležité údaje pro pedagogickou diagnostiku k následnému posouzení vhodnosti metod rozvoje sebeúcty a zdravého sebev domí
4. možnost pracovat s v tším množstvím dat
Otázky mají uzav enou a polouzav enou formu. Dotazník se skládá ze t í ástí – první vybízí
žáky k reflexi svého sebepojetí a sebev domí, aspirace a atribuce, druhá ást analyzuje detailn ji p í iny poci ování sebev domí. T etí ást zkoumá preference faktor

pro posílení sebev domí žáka

ve škole.
Žáci vypl ovali dotazníky anonymn , uvád li pouze pohlaví. Sou ástí druhé ásti dotazníku
byly i položka, která se týkala známek z d ležitých p edm t ( eský jazyk, Matematika, Anglický
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jazyk, Biologie), které žáci obdrželi na vysv d ení v prvním pololetí devátého ro níku. Ty tvo ily podkladový materiál pro srovnání výše sebev domí a aspira ní úrovn s reáln dosaženým výkonem. P ed
obtížn jší záv re nou ástí byla pro povzbuzení pozornosti za azena nárazníková otázka týkající se
sledování televize a práce s po íta em.
Administrace dotazníku Sebev domí žáka probíhala následovn – zkoumaná osoba te otázky
týkající se lidského chování i cít ní a zakroužkuje odpov

, kterou si zvolila. Vyhodnocování se pro-

vádí podle tabulky do zvláštního sešitu.
Dotazník Sebev domí žáka je rozd len do 3 ástí:
1. ást (reflexe sebev domí, atribuce, aspirace)
Tato ást se skládá ze ty otázek vybízejících žáky k reflexi a pocitu vlastního sebepojetí a sebev domí (otázka . 1- 4), další dv otázky zkoumají atribuci (otázka . 5 - 6) a otázka . 7 aspiraci
žáka. Odpov di na dv záv re né otázky této ásti (neo íslované) slouží jako primární informace týkající se poci ování vliv p sobících na sebev domí žáka.
2. ást (detailn jší pohled do p í in poci ování vliv p sobících na sebev domí žáka)
Šest otázek (otázka . 8-14) se v této ásti ptá po p í inách poci ování zdravého nebo sníženého sebev domí ve t ech prost edích – v prost edí rodiny, školy a mezi vrstevníky. Poslední otázka
sm uje k výslednému životnímu scéná i (Harris 1996), se kterým se žák vydává do života.
3. ást (preferen ní dotazník)
V této ásti žák vybírá vždy jednu ze dvou možností, které jsou mu nabízeny ve dvanácti
položkách. V položkách jsou skryty celkem t i faktory, které p sobí na sebev domí žák ve školním
prost edí.
Pro vyhodnocení nestandardizovaného dotazníku „Sebev domí žáka“ byl použit manuál
vlastní konstrukce. P i jeho tvorb autorka erpala z odborné literatury. Sou ástí dotazníku je i ást,
která se týká školního prosp chu.
Vypln ný dotazník byl vyhodnocen podle t chto kritérií:
Kritéria pro hodnocení sebev domí
Body

Hodnocení

11 - 12

Vysoké sebev domí

8 - 10

Zdravé sebev domí

4-7

Nízké sebev domí
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Kritéria pro hodnocení atribuce
Body

Hodnocení

6

P im ená atribuce

4

Obranná atribuce

2

Pasivní atribuce

Kritéria pro hodnocení aspirace
Body

Hodnocení

6

Vysoká

4

St ední

2

Nízká

2.3.2 Školní prosp ch
Pro ú ely výzkumného šet ení byl použit pr m r školního prosp chu žák na vysv d ení za
první pololetí v 9. t íd ze ty vybraných p edm t ( eský jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Biologie).
Ve spole nosti p evládá p esv d ení, že d ti musí mít nejprve výborný prosp ch ve škole, aby
se pozd ji uplatnily v život a aby dosáhly ur itého postavení. S tímto p esv d ením souvisí celkový
pohled na hodnocení žák ve škole a na jejich dobré a špatné známky. Známka zahrnuje kvalitu
i kvantitu v domostí, dovedností a návyk . Pro ú ely výzkumu má však pouze informa ní hodnotu.
Klasifikace žák ve škole asto není odrazem skute ných v domostí i inteligence. Tato informace však napomohla k pochopení jistých vazeb mezi prom nnými a jejich vlivu na výsledky vý zkumného šet ení.
Kategorie prosp chu:
Pr m r

Hodnocení

1 - 1,75

výborný prosp ch

2 - 2,75

pr m rný prosp ch

3-4

špatný prosp ch
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3. Zpracování výstup výzkumu
3.1 Kvantitativní interpretace výsledk výzkumu ve vztahu ke stanoveným hypotézám
3.1.1 Sekulární a církevní škola
Výsledky výzkumu sekulární a církevní školy byly zpracovány spole n vzhledem k zám ru
porovnat tyto dva typy škol mezi sebou. Použitými výzkumnými technikami jsme shromáždili základní údaje, které bylo nutné statisticky zpracovat.
Zpracování ut íd ných dat bylo provedeno na základ kvantitativní (statistické) a kvalitativní
analýzy. Kvantitativní analýzou byly postiženy p edevším popisné charakteristiky a vztahy vypo ítané
pomocí korela ního koeficientu. Kvalitativní analýza byla pokusem proniknout do dalších souvislostí,
které nebyly patrné p i hrubším kvantitativním zpracování dat.

H1 – Existuje pozitivní vztah mezi sebev domím žák a jejich školním prosp chem
Korela ní koeficient 0,026 nepoukazuje na souvislost mezi sebev domím žák v sekulární
škole a jejich prosp chem – žáci s vyšším sebev domím nemají lepší prosp ch. Z hlediska statistiky
patrn spíše pro malý vzorek nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5% hladin významnosti. Nelze tedy hypotézu H1 pokládat v sekulární škole za potvrzenou (tab. . 1a).
Tab. . 1a – Tabulka vzájemných korelací prosp chu a sebev domí – sekulární škola
Pearson Correlation Coefficients, N = 60
Prob > r under H0: Rho=0
prospech
0.02573
0.8453

typ sebevedomí
typ sebevedomí

Korela ní koeficient 0,45 (tab. . 1b) ukazuje na st ední závislost mezi sebev domím žák
v církevní škole a jejich prosp chem – žáci s vyšším sebev domím mají lepší prosp ch. Z hlediska
statistiky patrn pro malý vzorek nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5% hladin
významnosti. Hypotézu lze v církevní škole pokládat za potvrzenou (tab. . 1b).
Tab. . 1b – Tabulka vzájemných korelací prosp chu a sebev domí – církevní škola
Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0
prospech
typ sebevedomi

0,446532793
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Záv r: Hypotézu H1 lze pokládat za nepotvrzenou na sekulární škole, na církevní škole lze hypotézu
H1 pro prokázanou st ední závislost pokládat za potvrzenou.

h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žák a jejich školním prosp chem
Korela ní koeficient 0,04 (tab. . 2a) nepoukazuje na souvislost mezi atribucí a prosp chem
žák v sekulární škole. Z hlediska statistiky tato hypotéza nebyla potvrzena, protože atribuce nekoreluje významn s prosp chem. Nelze tedy hypotézu h1a pokládat za potvrzenou.
Tab. . 2a
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a atribuce – sekulární škola
Pearson Correlation Coefficients, N = 60
Prob > r under H0: Rho=0
atribuce
prospech
prospech

0.03868
0.7692

Korela ní koeficient 0,24 poukazuje sice slabou, avšak statisticky nepoužitelnou závislost
mezi atribucí a prosp chem žák v církevní škole (tab. . 2b). Z hlediska statistiky tato hypotéza potvrzena nebyla, protože atribuce nekoreluje významn s prosp chem. Nelze tedy hypotézu h1a pokládat za potvrzenou.
Tab. . 2b
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a atribuce – církevní škola

Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0
atribuce
prospech

0,243077388

Záv r: Hypotéza h1a se nepotvrdila v sekulární škole ani v církevní škole.
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h1b – Existuje pozitivní vliv mezi aspirací žák a jejich školním prosp chem.
Korela ní koeficient 0,12 neukazuje na závislost mezi aspirací a školním prosp chem žák
v sekulární škole. Tato hypotéza nebyly potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi aspirací žák a školním prosp chem (tab. . 3a)
Tab. . 3a
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a aspirace – sekulární škola
Pearson Correlation Coefficients, N = 60
Prob > r under H0: Rho=0
aspirace
0.11588
0.3779

prospech
prospech

Korela ní koeficient 0,008 neukazuje na závislost mezi aspirací a prosp chem žák v církevní
škole (tab. . 3b). Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi as pirací žák a školním prosp chem.
Tab. . 3b
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a aspirace – církevní škola

Pearson Correlation Coefficients, N=37
Prob> r under H0: Rho=0
aspirace
prospech

0,008804838

Záv r: Hypotéza h1b se nepotvrdila v sekulární ani církevní škole.
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H2 – Významný vliv na utvá ení sebev domí má škola
Výsledky v sekulární škole ukázaly, že škola významn ohrožuje sebev domí žáka, její podp rný vliv na sebev domí je nepatrný (tab. . 4a). Hypotéza byla potvrzena. Škola má významný vliv
na utvá ení sebev domí ve smyslu jeho ohrožení.
Tab. . 4a
Tabulka výsledk ohrožení a podpory sebev domí – sekulární škola
Ohrožuje sebev domí

Podporuje sebev domí

Škola

60%

3%

Rodina

13%

42%

Kamarádi

25%

53%

V církevní škole výsledky prokázaly, že škola významn neohrožuje sebev domí žák , ale
ani nepodporuje (tab. . 4b). Nejvýznamn jším faktorem podpory i ohrožení žák jsou kamarádi. Škola nemá významný vliv ve smyslu ohrožení sebev domí žák .
Tab. . 4b
Tabulka výsledk ohrožení a podpory sebev domí – církevní škola
Ohrožuje sebev domí

Podporuje sebev domí

Škola

38%

3%

Rodina

14%

29%

Kamarádi

43%

64%

Záv r: Hypotéza H1b se potvrdila v sekulární škole, v církevní škole se nepotvrdila.
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H3 – Významný vliv na utvá ení sebev domí v prost edí školy má u itel a u ení
Tato hypotéza nebyla v sekulární škole potvrzena, významný vliv na utvá ení sebev domí
v prost edí školy mají kamarádi – faktor K (tab. . 5a)
Tab. . 5a
Tabulka výsledk – Sebev domí posilující faktory v prost edí sekulární školy
Kamarádi

45%

U itel a u ení

31%

Já

15%

Tato hypotéza byla v církevní škole potvrzena (tab.5b), významný vliv na utvá ení sebev domí ve škole má u itel a u ení.
Tab. . 5b
Tabulka výsledk – Sebev domí posilující faktory v prost edí církevní školy
Kamarádi

30%

U itel a u ení

59%

Já

8%

Záv r: Hypotéza H3 nebyla potvrzena v sekulární škole, v církevní škole potvrzena byla.
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h3 – Žák m vadí ve škole nejvíce špatná známka
Hypotéza h3 nebyla potvrzena, v sekulární škole žák m nejvíce vadí (tab. . 6a), když si n
n kdo zasedne – tj. nespravedlivé chování u itele k žák m
Tab. . 6a
Tabulka výsledk – sekulární škola
Špatná známka

13%

Když si na mne n kdo zasedne

49%

Obtížná u ební látka

20%

Špatný kolektiv

12%

Nudné hodiny

4%

Ob dy

2%

Hypotéza h3 byla v církevní škole nebyla potvrzena (tab. . 6b), žák m vadí ve škole nejvíce,
když si na n n kdo zasedne ( tj. nespravedlivé chování u itele k žák m) a obtížná u ební látka.
Tab. . 6b
Tabulka výsledk – církevní škola
Špatná známka

19%

Když si na mne n kdo zasedne

22%

Obtížná u ební látka

22%

Nuda

5%

Nep átelská atmosféra

5%

Zp sob vysv tlování

5%

Špatný kolektiv

5%

Ostatní

17%

Záv r: Hypotéza h3 se nepotvrdila v sekulární ani v církevní škole.
Shrnutí: sekulární a církevní škola
Podle výsledk našeho výzkumu sebev domí ovliv uje ve st ední mí e školní prosp ch žák
v církevní škole. Nižší stupe sebev domí m že znamenat, že se u takových jedinc objeví na vysv dení horší známky, nebo že horší známky ovlivní sebev domí žák na církevní škole. V sekulární škole tento vliv prokázán nebyl – nižší úrove sebev domí neznamená, že se u takových jedinc pravd podobn ji objeví na vysv d ení horší známky.
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Významný vliv na utvá ení sebev domí na obou typech škol mají kamarádi. Škola výrazn ji
ohrožuje sebev domí žák na sekulární škole, v církevní škole jsou kamarádi vnímáni i jako faktor
ohrožující. Celkov na obou typech škol je podp rný vliv školy na sebev domí nepatrný. Kamarádi
jsou ur ujícím faktorem pro utvá ení sebev domí v sekulární škole. Žáci v církevní škole vnímají u itele a u ení jako nejvýznamn jší faktor pro utvá ení sebev domí.
Špatná známka není fenoménem, který žák m ve škole vadí nejvíce. Žák m ze sekulární školy vadí nejvíce nespravedlivé chování, žáci z církevní školy uvedli také nespravedlivé chování a navíc
obtížnou u ební látku.
3.1.2 Lauderovy školy
Použitými výzkumnými technikami jsme shromáždili základní údaje, které bylo nutné statisticky zpracovat.
Zpracování ut íd ných dat bylo provedeno na základ kvantitativní (statistické) a kvalitativní
analýzy. Kvantitativní analýzou byly postiženy p edevším popisné charakteristiky a vztahy vypo ítané
pomocí korela ního koeficientu. Kvalitativní analýzou jsme se pokusili proniknout do dalších souvislostí, které nebyly patrné p i hrubším kvantitativním zpracování dat.

H1 – Existuje pozitivní vztah mezi sebev domím žák a jejich školním prosp chem
Tab. . 1
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a sebev domí – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11
Prob> r under H0: Rho=0
prospech
typ sebevedomi

-0,457724133

Korela ní koeficient 0,46 (tab. . 1) ukazuje na st ední závislost mezi sebev domím žák
v církevní škole a jejich prosp chem – žáci s vyšším sebev domím mají lepší prosp ch. Z hlediska
statistiky patrn spíše pro malý vzorek nelze zamítnout nulovou hypotézu o nezávislosti ani na 5%
hladin významnosti.
Záv r: Hypotézu H1 lze pro prokázanou st ední závislost v Lauderových školách pokládat za potvrzenou (tab. . 1).
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h1a – Existuje pozitivní vztah mezi atribucí žák a jejich školním prosp chem
Tab. . 2
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a atribuce – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11
Prob> r under H0: Rho=0
atribuce
prospech

-0,22202187

Korela ní koeficient 0,22 (tab. . 2) poukazuje sice slabou, avšak statisticky nepoužitelnou závislost mezi atribucí a prosp chem žák , nepoukazuje na souvislost mezi atribucí a prosp chem žák
v Lauderových školách. Z hlediska statistiky tato hypotéza nebyla potvrzena, protože atribuce nekoreluje významn s prosp chem.
Záv r: Hypotézu h1a nelze pokládat za potvrzenou.

h1b – Existuje pozitivní vliv mezi aspirací žák a jejich školním prosp chem.
Tab. . 3
Tabulka vzájemných korelací prosp chu a aspirace – Lauderovy školy

Pearson Correlation Coefficients, N=11
Prob> r under H0: Rho=0
aspirace
prospech

-0,254098634

Korela ní koeficient 0,25 ukazuje slabou, statisticky nevýznamnou závislost mezi aspirací
a prosp chem žák v Lauderových školách (tab. . 3).
Záv r: Hypotéza h1b nebyla potvrzena, protože nebyla nalezena významná vazba mezi aspirací žák a školním prosp chem.
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H2 – Významný vliv na utvá ení sebev domí má škola
Tab. . 4
Tabulka výsledk ohrožení a podpory sebev domí – Lauderovy školy
Ohrožuje sebev domí

Podporuje sebev domí

45%

--

--

63%

Kamarádi

45%

28%

Jiné

10%

9%

Škola
Rodina

Výsledky v Lauderových školách ukázaly, že škola významn ohrožuje sebev domí žáka,
její podp rný vliv na sebev domí je nulový (tab. . 4). Sebev domí je prost ednictvím kamarád více
ohroženo nežli podporováno. Nejvýznamn jším faktorem podpory žák je rodina.
Záv r: Hypotéza H2 byla potvrzena. Škola má významný vliv na utvá ení sebev domí ve smyslu jeho
ohrožení.

H3 – Významný vliv na utvá ení sebev domí v prost edí školy má u itel a u ení
Tab. . 5
Tabulka výsledk – Sebev domí posilující faktory v prost edí Lauderových škol
Kamarádi

36 %

U itel a u ení

55 %

Já

9%

Tato hypotéza byla v Lauderových školách potvrzena (tab. . 5), významný vliv na utvá ení
sebev domí ve škole má u itel a u ení (faktor U).

h3- Žák m vadí ve škole nejvíce špatná známka
Tab. . 6
Tabulka výsledk – Lauderovy školy
Špatná známka

36%

Když si na mne n kdo zasedne 9%
Obtížná u ební látka

9%

N kte í spolužáci

18%

P ístup u itele

18%

Jiné

9%

Záv r: Hypotéza h3 byla potvrzena, v Lauderových školách žák m nejvíce vadí (tab. . 6) špatná
známka, tj. není-li jejich školní výkon hodnocen jako výborný
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Shrnutí - Lauderovy školy
Sebev domí podle výsledk našeho výzkumu ovliv uje ve st ední mí e školní prosp ch žák
v Lauderových školách. To m že znamenat, že se u žák s nízkým sebev domím mohou objevit na
vysv d ení horší známky, nebo že horší známky ovlivní sebev domí žák na Lauderových školách.
Významný vliv na utvá ení sebev domí v Lauderových školách má škola a u itel, a rodina.
Škola výrazn ohrožuje sebev domí žák , žáci vnímají i kamarády jako faktor ohrožující. Celkov je
podp rný vliv školy na sebev domí nepatrný. Žáci vnímají u itele a u ení jako nejvýznamn jší faktor
pro utvá ení sebev domí.
Špatná známka je fenoménem, který žák m ve škole vadí nejvíce, následuje p ístup u itele
a spolužáci.

3.2 Kvalitativní interpretace výsledk výzkumu vzhledem ke stanoveným hypotézám
Slabý školní prosp ch bývá ukazatelem n jakého konfliktu, který dít prožívá. Projevuje se
také poklesem aktivity ve škole. V pop edí zájmu výzkumníka byly skute nosti, zda sebev domí
ovliv uje školní prosp ch, a jak žák vnímá vlivy, p sobící na sebev domí ve škole i v rodin .
3.2.1 Sekulární škola
Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebev domí žáka
ve vztahu ke školnímu prosp chu žák . Vycházeli jsme z p edpokladu, že žák se zdravým sebev domím bude podávat lepší výkon ve škole než žák, jehož sebev domí 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 sebev domí, atribuce ani aspirace nekorelují s prosp chem, z uvedeného tím vyplývá, že sebev domí nezasahuje do procesu
u ení. Nepotvrdil se tedy p edpoklad, že žáci se zdravým sebev domím podávají ve škole lepší výkony než žáci, jejichž sebev domí je nízké. Je však brát v úvahu, že nejen úrove sebev domí má vliv na
to, jak se bude žák ve škole projevovat. k tomu, abychom mohli zodpov dn a p esn ur it p í iny žákova úsp chu i neúsp chu bychom pot ebovali znát celou adu dalších údaj .
Zcela jiný a zajímavý pohled otvírá empirické šet ení analýzy vliv na utvá ení sebev domí
žák . Hypotéza H2 sledovala významnost vliv p sobících na utvá ení sebev domí žák . Tato hypotéza se v sekulární škole potvrdila.
Z výzkumu vyplynulo, že nejv tší vliv na utvá ení sebev domí má podle žák škola, a to
v negativním smyslu slova. Škola jejich sebev domí nejvíce ohrožuje. Naopak nejvíce vnímají žáci
podporu sebev domí ze strany kamarád . Respondenti si nejvíce cení toho, když se s nimi po ítá a nez stávají stranou. Naopak jim vadí, když je ostatní zesm š ují.
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Hypotéza H3 p edpokládala významnost p sobení u itele a u ení v prost edí školy na utvá ení
sebev domí žák . Tato hypotéza se nepotvrdila. Také v prost edí školy se jeví jako nejvýznamn jší
faktor vrstevnická skupina – kamarádi.
Vedlejší hypotéza h3 p edpokládala, že tím, co žák m ve škole vadí nejvíce, je špatná známka.
Tato hypotéza se nepotvrdila. Pro žáka je podstatn jší samotný vztah s u itelem, žák je citlivý na vnímání spravedlivého a nespravedlivého p ístupu k sob samotnému. Následuje obtížná látka, kterou žák
vnímá i jako „špatn vysv tlenou“ látku. Špatná známka je až na t etím míst v po adí. Tento výsledek
vede k zamyšlení, jak je n kdy zjednodušující schovat za špatné známky vše, co žákovi ve škole vadí
a nechat tak bez povšimnutí p í iny, které jsou mnohem hlubší a mohou sv d it o žákov marné snaze
n co zm nit.
Z výzkumu v sekulární škole tedy p ekvapiv nevyplývá, že dít se zdravým sebev domím
má v tší šance na úsp ch ve škole, než dít se sníženým sebev domím. Zde je však t eba zd raznit, že
každý lov k, každý žák jako individuum prochází ve svém vývoji r znými vlivy. I žák s výborným
prosp chem m že trp t sníženým sebev domím a naopak, jak se nám prokázalo. Další zajímavé skute nosti, které byly zjišt ny na základ odpov dí žák v dotazníku mimo oblast hypotéz jsou umíst ny
v podob graf v p íloze . 2 a 3.
3.2.2 Církevní škola
Hypotéza H1, sledující závislost prosp chu na sebev domí žáka, potvrdila st ední závislost
mezi sebev domím žák a jejich prosp chem – žáci se zdravým sebev domím podávají ve škole mírn
lepší výkon než žáci, jejichž sebev domí je snížené. Hypotéza H1 se na církevní škole potvrdila. Bylo
prokázáno, že sebev domí st ední mírou zasahuje do procesu u ení a naopak u žák církevní školy.
Z uvedeného vyplývá, že sebev domí zasahuje st ední m rou do procesu u ení a do zp sob ,
jakými se žák bude ve škole projevovat. U žák v církevní škole se áste n potvrdil náš p edpoklad,
že žáci, jejichž sebev domí je nízké, podávají ve škole slabší výkon než žáci, jejichž sebev domí je
zdravé. Uv domujeme si však, že o tom, jak se žák bude ve škole projevovat a jaké výkony bude po dávat, rozhoduje mnoho dalších vliv , proto k ur ení p esných p í in žákova úsp chu i neúsp chu je
pot eba znát i další údaje.
Vedlejší hypotéza h1a se u žák církevní školy nepotvrdila, byla prokázána pouze slabá závislost mezi atribucí a prosp chem.
Vedlejší hypotéza h1b se nepotvrdila, nebyla nalezena závislost mezi školním prosp chem
a aspirací žák .
Hypotéza H2 sledovala významnost vliv p sobících na utvá ení sebev domí žák . Zcela jiný
pohled tím otvírá empirické šet ení analýzy vliv na utvá ení žák v církevní škole – výzkum ukázal,
že nejv tší vliv na utvá ení sebev domí žák mají podle žák kamarádi, a to jak v pozitivním, tak
negativním smyslu. Kamarádi jejich sebev domí nejvíce podporují i ohrožují. Respondenti si nejvíce
195

cení toho, když se s nimi po ítá a nez stávají stranou, nejvíce jim vadí, když je kamarádi vynechaní
nebo na n zapomenou. Tato hypotéza se u žák církevní školy nepotvrdila.
Hypotéza H3 p edpokládala, že u itel a u ení v prost edí školy jsou významnými initeli p sobícími na utvá ení sebev domí žák . Tato hypotéza se v církevní škole potvrdila. V prost edí školy
se u itel a u ení jeví jako nejvýznamn jší faktor p sobící na sebev domí žák .
Vedlejší hypotéza h3 p edpokládala, že žák m nejvíce vadí ve škole špatná známka. Tato
hypotéza nebyla v církevní škole potvrzena. Špatná známka vadí až na druhém míst v po adí následovaná obtížnou u ební látkou. Pro žáky je podstatn jší úrove vztahu s u itelem – žák citliv vnímá
spravedlivý a nespravedlivý p ístup ke své osob . Op t i v církevní škole se potvrzuje, že žáky asto
vnímaná nelibost ze školního prost edí m že mít p í iny nejen ist v eduka ních parametrech, ale
i v úrovni mezilidských vztah mezi u itelem a žákem.
Z tohoto výzkumu v církevní škole vyplynulo, že dít se zdravým sebev domím m že mít
v tší možnost dosažení úsp chu ve škole než dít s jiným typem sebev domí.
Je však t eba poukázat na to, že ukazatel sebev domí samoz ejm není jediným možným
vlivem p sobícím na utvá ení osobnosti žáka – i žák s výborným prosp chem m že trp t nízkým sebev domím a naopak.
3.2.3 Lauderovy školy
Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebev domí žáka
ve vztahu ke školnímu prosp chu žák . Vycházeli jsme z p edpokladu, že žák se zdravým sebev domím bude podávat lepší výkon ve škole než žák, jehož sebev domí je snížené. Tato hypotéza se
v Lauderových školách potvrdila st ední mírou závislosti mezi sebev domím žák a jejich prosp chem. Žáci, kte í mají zdravé sebev domí podávají ve škole mírn lepší výkon než žáci, jejichž se bev domí je snížené. Hypotéza se na Lauderových školách potvrdila. Bylo prokázáno, že sebev domí
zasahuje do procesu u ení žák Lauderových škol st ední mírou a naopak. U žák Lauderových škol
se tak áste n potvrdil p edpoklad, že žáci, jejichž sebev domí je nízké, podávají ve škole slabší výkon než žáci, jejichž sebev domí je zdravé. Je však nutné nepominout skute nost, že o tom, jakým
zp sobem se budou žáci ve škole projevovat a jaké výkony budou podávat, rozhodují i jiné vlivy.
K ur ení p esných p í in žákova školního úsp chu i neúsp chu by bylo t eba znát i další údaje.
Vedlejší hypotéza h1a se u žák Lauderových škol nepotvrdila, byly prokázána pouze slabá
závislost mezi atribucí a školním prosp chem žák .
Vedlejší hypotéza h1b nebyla i žák Lauderových škol potvrzena, byly prokázána pouze slabá
závislost mezi aspirací a školním prosp chem žák .
Hypotéza H2 sledovala významnost vliv p sobících na utvá ení sebev domí žák . P edpokládala, že významný vliv na utvá ení sebev domí má škola. V Lauderových školách se p i vý196

zkumném šet ení zjistilo, že nejv tší vliv na utvá ení sebev domí má rodina, která sebev domí žák
Lauderových škol nejvíce podporuje. Podp rný vliv školy na sebev domí žák Lauderových škol se
prokázal jako nulový. Respondenti si v rodin nejvíce cení toho, když rodi e stojí o jejich názor nebo
postoj. V rodin jim nejvíce vadí, když s nimi rodi e mluví jako s malými d tmi. Nejv tším
ohrožením, a to ve stejném kvantitativním zastoupení, jsou pro žáky Lauderových škol kamarádi
a škola.
Tato hypotéza se potvrdila jen áste n – významný vliv ve smyslu ohrožení sebev domí
žák mají rovným dílem škola a kamarádi. Podp rný vliv školy je nulový. Nejv tší vliv ve smyslu
podpory sebev domí má na žáky Lauderových škol rodina.
Hypotéza H3 p edpokládala, že významný vliv na utvá ení sebev domí v prost edí školy má
u itel a u ení. Tato hypotéza se v Lauderových školách potvrdila. V prost edí školy jsou u itel a u ení
nejvýznamn jšími faktory p sobícími na sebev domí žák .
Vedlejší hypotéza h3 p edpokládala, že žák m vadí ve škole nejvíce špatná známka. Tato
hypotéza byla v Lauderových školách potvrzena. Pro žáky je podstatný školní výkon a jeho ohodnocení. V Lauderových školách se potvrdilo, že žáky vnímaný pocit ohrožení školním prost edím m že
mít p í inu ve výsledku klasifikace jejich školního výkonu. Z tohoto výzkumu by mohlo vyplynout, že
dobrý prosp ch vyjád ený klasifikací m že ovlivnit úrove sebev domí žáka.
Vztahy mezi sebev domím a prosp chem neodpovídají interpretacím tak, jak jsou p evážn
popsány v odborné literatu e. Možné vysv tlení je, že by se na kritéria nestandardizovaného dotazníku nedalo pohlížet jako na validní. K potvrzení jejich validity by bylo vhodné ud lat další šet ení
na v tším reprezentativním vzorku.

Shrnutí výzkumné ásti práce – diskuse
Smyslem p edloženého textu bylo soust edit se na žáka jako na jedine nou osobnost, která je
utvá ena komplexn , a analyzovat prvky, které do procesu utvá ení a vývoje sebev domí vstupují, jako
významné determinanty.
Teoretická ást se zabývá sebev domím a vlivy, které stojí za jeho utvá ením v život jedince.
V empirické ásti je d ležitou sledovanou prom nnou školní prosp ch. Hlavním zám rem bylo zjistit,
zda sebev domí (m ené dotazníkem Sebev domí žáka) m že ovliv ovat a determinovat slabý prosp ch žák . Škola a u itelé jako hlavní faktory v procesu poznávání mají jedine nou p íležitost zasahovat do osobnostního rozvoje žáka a svým odborným a citlivým p ístupem p ímo modelovat
osobnost žáka i zmír ovat d sledky r zných nedostatk .
Snahou empirického šet ení bylo mj. odkrýt tyto nedostatky – konkrétn faktor nízkého sebev domí ve vztahu ke školnímu prosp chu. Tato vazba se v sekulární škole nepotvrdila. I d ti s vyšším sebev domím mají horší prosp ch a naopak. Domníváme se, že p í inou m že být skute nost,
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že žáci na konci školní docházky po p ijímacích zkouškách na st ední školu mají vzdor svým školním
výsledk m sebev domí zvýšené, zatímco žáci s výbornými výsledky se na první vybranou školu nemuseli dostat, a to mohlo tento výsledek ovlivnit také. Dále tato nepotvrzená hypotéza m že sv d it
o tom (a doplnit tak výsledky dalších hypotéz), že sebev domí žáka má mnoho dalších zdroj , ze kterých erpá – a to i p ímo ve školním prost edí. V díl ích výpo tech se ukázalo, že významnou roli hrají v poci ování sebev domí také rozdíly mezi pohlavími.
Výzkum probíhal na typické p ím stské škole se specifickou sociální skladbou obyvatel. I to
by mohlo být p í inou neprokázaného vlivu sebev domí na prosp ch žáka v našem výzkumu. S tím
souvisí i možný tolerantn jší vztah rodi

k výsledk m práce d tí ve škole.

Domníváme se, že dalším d vodem dobrého prosp chu žák se sníženým sebev domím m že
být zvýšená motivace, p ehnaná pe livost a úzkostlivá sv domitost – vlastnosti, které jsou typické pro
ur itou ást žák s dobrým prosp chem. Jestliže má jedinec snížené sebev domí, bývá zranitelný a citlivý. Prosp ch tedy podle záv r našeho výzkumu, uskute n ný v sekulární škole, nemusí vždy být
p í inou nebo výsledkem typu sebev domí.
Vliv nízkého sebev domí ve vztahu ke školnímu prosp chu se st edn projevil u žák
církevní školy. Žáci s vyšším sebev domím m li mírn lepší prosp ch než žáci s nízkým sebev domím. Tato vazba se potvrdila. P í inou by mohla být domn nka, že žáci v církevní škole odvozují
svoje sebev domí v prost edí školy od toho, jak jsou p ijímáni u itelem – jak ukázal výsledek zkoumání hypotézy H3 – výsledky výzkumu jsou navzájem kompatibilní. Pro žákovo sebev domí je ve
školním prost edí u itel nejd ležit jší (mj. jeho hodnocení), a to potom m že logicky ovliv ovat i poci ovanou úrove sebev domí ve vztahu ke školním výsledk m. Svoji roli m že hrát i výchova k respektování autorit jako takových, která bývá d tem v církvi i v rodinách d sledn všt pována (Melgosa, J., Posse, R. 2003, s. 100). Autoritou, kterou je t eba ctít a poslouchat je B h, kn z, rodi e, u itelé,
obecn starší osoby.
V Lauderových školách se vliv sníženého sebev domí ve vztahu ke školnímu prosp chu
projevil st ední mírou. Žáci s vyšší úrovní sebev domí m li mírn lepší prosp ch než žáci s nízkým
sebev domím. Tato vazba byly potvrzena. P í ina by mohla spo ívat v tom, že žáci Lauderových škol
odvozují svoje sebev domí podle toho, jak jsou ve škole úsp šní – vyjád eno výsledky klasifikace, jak
ukázal výsledek hypotézy H3.
Dalším zám rem našeho výzkumu bylo zjistit, které z vliv celkov p sobících na sebev domí (škola, kamarádi, rodina), považují žáci za d ležit jší. Na škole sekulární i církevní se prokázala
p evaha sebev domí podporujícího vlivu vrstevník . Podp rný vliv na sebev domí potvrdili žáci u kamarád na obou typech škol (sekulární i církevní). V Lauderových školách považují žáci za nejd ležit jší podp rný faktor vliv rodiny.
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Žáci sekulární školy poci ují jako nejvíce ohrožující vliv školy, žáci školy církevní se cítí
být významn ohroženi svými spolužáky. Sebev domí žák Lauderových škol nejvíce ohrožují škola
a kamarádi, a to stejným dílem.
Faktor „kamarádi“ se objevuje u žák církevní školy jako nejvýznamn jší ve smyslu podpory
i ohrožení sebev domí. Faktor „škola“ nejvýznamn jší hrozbu pro sebev domí nep edstavuje. Zde se
nabízí otázka – Pro jsou kamarádi nejv tší podporou i nejv tším ohrožením sebev domí?
Žáci Lauderových škol uvedli, že faktor „škola“ i faktor „kamarádi“ nejvíce ohrožují jejich
sebev domí. Bezpe né prost edí pro rozvoj zdravého sebev domí neshledávají tedy mimo rodinu
nikde jinde – z jakých d vod ?
Jaký vliv mají na sebev domí faktory p sobící v samotné škole bylo naším dalším výzkumným zám rem. U žák sekulární školy se ukázal jako p evažující posilující vliv na utvá ení sebev domí ve škole faktor vrstevník .
Žáci církevní školy i Lauderových škol pokládají za hlavní posilující vliv p sobící na jejich
sebev domí ve škole faktor „u itel a u ení“. Pro sebev domí žáka je ve škole u itel a u ení nejd ležit jší, možná i s ním spojené hodnocení. Výsledky i zp soby hodnocení školních výsledk mohou
ovliv ovat i poci ovanou úrove sebev domí. Rodi e a jejich reakce na výsledky u ení mohou stát
také v pozadí této volby.
Zajímalo nás také, co žák m obecn ve škole vadí nejvíce

na škole sekulární a škole

církevní to nebyla špatná známka, ale nespravedlnost ze strany u itele a obtížná u ební látka. Špatná
známka se nep edstavila jako postrach žák , ale možná až jako d sledek nezvládnutého vztahu s u itelem a nepochopení u ební látky.
Žáci Lauderových škol vnímají špatnou známku jako skute nost, která jim v prost edí školy
vadí nejvíce. Zp soby hodonocení a výsledky klasifikace mohou mít vliv na poci ovanou úrove sebev domí. Souvislost s reakcí rodi

m že stát v pozadí žákovské volby tohoto faktoru. Svoji roli

m že sehrát výchovné p sobení v rodin s d razem na respektování autority dosp lé osoby, která bývá
sou ástí výchovy v židovské rodin . Autorita dosp lých osob, zejména otce, u itele a starších osob je
vnímána jako delegovaná od Hospodina. Známka ve škole potom m že mít pro žáka hodnotu vstupenky k p ijetí a uznání rodi em i dalšími autoritami, které jsou pro sebev domí žáka d ležité.
Kde lze ve školním prost edí nalézt zdroje pro zdravé sebev domí žák ? V podpo e vztah
mezi u itelem a žákem, mezi žáky navzájem, ve spole ném úsilí o pochopení u ební látky za pomoci
vhodných forem a metod vyu ování, jejichž nástin uvádíme v teoretické ásti. Uv domujeme si, že záleží na kvalit metod, ale nechceme opominout význam osobnosti u itele, zejména jeho citlivosti. Jde
o to, aby se prvotní ú el, kterým je dosažení zdravého sebev domí žák , nestal až p íliš intenzívním,
a nevyvolal tak nežádoucí efekt p ilišné suverenity a nad azenosti žák .
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Jsme si v domi toho, že dotazník nem že odhalit vše, k ur ení všech vliv p sobících na sebev domí žáka nem že sta it jeden nestandardizovaný dotazník. Dít je t eba poznat také v bližších
sociálních a kulturních souvislostech. Nicmén naším šet ením došlo k potvrzení vztah , které otevírají další otázky.
Skute nost, ze které autorka vycházela, že totiž ve výkonové situaci, která je posléze hodnocena, m že sebev domí ovliv ovat proces u ení natolik, že se stává složkou, odrážející hodnocení žáka
u itelem, se m že jevit i v jiném sv tle. Záv rem lze íci, že se míra sebev domí m že i nemusí odrážet ve školním prosp chu. M že se odrazit za p edpokladu, že škola, u ení a jeho výsledky jsou (pravd podobn i vlivem výchovy v rodin ) pro dít natolik zásadní, že jakýkoli úsp ch je vnímán jako potvrzení jeho skute né hodnoty. Neúsp ch potom vnímán jako zra ující skute nost. Mohou však nastat
i v tšinové situace, kdy žák se sníženým sebev domím zvýšenou pe livostí, d sledností a sebekonrolou dosáhne výborných výsledk – ty ho paradoxn nepovzbudí, ale zatíží dalšími závazky budoucích
úsp ch . Naopak žáci se slabým prosp chem mohou své školní neúsp chy pokládat za ned ležité
a kompenzovat je jinými zp soby. Vliv vrstevník , a již ve smyslu podpory nebo ohrožení sebev domí, který se ukázal p i utvá ení sebev domí v mimoškolním prost ední u žák všech škol, je také
jevem, který nabízí další možnosti pohledu na osobnost žáka.
Výsledky výzkumu na obou typech škol mohly být áste n ovlivn ny na sekulární škole p ítomností žák z v ících rodin (k es anských i židovských) a naopak ú astí žák z nev ících rodin
v církevní škole a Lauderových školách. Informace o p íslušnosti rodiny žáka k církvi nebo Židovské
obci nebyla požadována.
Každý výsledek dosažený metodou dotazníku tohoto typu je mnohozna ný. M že být up ímným a zcela spolehlivým vyjád ením pocitu ze sebe sama stejn tak jako výrazem sebeklamu, p ání,
v domého nebo nev domého zastírání. V každém p ípad však jde o skute nost jedinci známou, denn
prožívanou a samoz ejm osobn zpracovávanou, kterou má v dotazníkovém schématu vyjád it.
Do jaké míry je skute nost v tomto osobním pojetí a zpracování obsažena, by bylo t eba ov it
dalšími metodami. Z t chto d vod tuto problematiku nelze než ponechat otev enou dalším empirickým šet ením a p ístup m, nap íklad ke zkoumání této problematiky v odlišném sociálním prost edí
školy nebo odlišné v kové kategorii žák .
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ZÁV R DISERTA NÍ PRÁCE
Zám rem této diserta ní práce bylo popsat a analyzovat teoreticky i empiricky pedagogicko-psychologické aspekty sebev domí žáka.
Cílem teoretické ásti bylo popsat a analyzovat sebev domí z hlediska jeho utvá ení; vliv ,
které do procesu utvá ení vstupují a možnostmi rozvoje zdravého sebev domí ve školním prost edí
s ohledem na sociální, kulturní a náboženský kontext, ve kterém se žák pohybuje, v etn popisu a analýzy vztahu sebev domí žáka ke školní úsp šnosti.
Cíle teoretické ásti byly spln ny. Problematika sebev domí byla vyložena, do vzájemných
souvislostí byly dány r zné p ístupy a názory tak, aby vznikl syntetický p ehled, který by mohl posloužit jako východisko dalším badatel m. Poda ilo se vytvo it kritický p ehled k tématu se vztahující
literatury. Do ur ité míry se také poda ilo shromáždit a organicky spojit názory a hlediska, které již
byly k danému problému vysloveny, vystavit je novému pohledu a pokusit se sd lit myšlenky, které
doposud e eny nebyly.
Cílem výzkumné ásti práce bylo zjistit p í iny utvá ení sebev domí žáka a tyto p í iny
podrobn ji rozkrýt. Cílem výzkumu bylo na základ dotazníkového šet ení zjistit, zda a do jaké míry
má poci ované sebev domí, aspirace a atribuce vliv na školní prosp ch žáka.
Cíle výzkumné ásti práce byly spln ny áste n . Výzkumem, realizovaným na t ech typech
škol v rozdílném náboženském, kulturním a sociálním prost edí (v sekulární ZŠ, církevní – k es anské
ZŠ a Lauderových – židovských školách), se poda ilo zjistit p í iny utvá ení sebev domí žáka a tyto
p í iny následn podrobn ji rozkrýt. Poda ilo se dokázat, do jaké míry má poci ované sebev domí,
atribuce a aspirace vliv na školní prosp ch žáka. Poda ilo se zjistit, který z vliv na utvá ení sebev domí poci uje žák jako dominantní a který jev ve školním prost edí je pro sebev domí žáka
nejvýznamn jší. Vzhledem k malému a navíc po etn neshodnému výzkumnému vzorku na jednotlivých školách však nebylo možné docílit p esv d ivého výsledku. Obzvlášt se nepoda ilo rozkrýt
p í iny utvá ení sebev domí a jejich význam ve školním prost edí u žák v muslimské škole. S žádostí
o ú elové stipendium s cílem zkoumat tuto problematiku v muslimské škole ve Velké Británii autorka
neusp la, v eské republice muslimské školy nejsou povoleny.

P ínos diserta ní práce
P ínos diserta ní práce lze spat ovat zejména v originálním propojení sebev domí žáka s ná boženským kontextem, v etn výzkumného šet ení. V eské i zahrani ní literatu e, ani v elektronických zdrojích nebyly nalezeny texty, které by se této problematice v novaly, a které by tuto problematiku zkoumaly. P ínosné jsou také stru né informace o t ech monoteistických náboženstvích,
judaismu, islámu a k es anství, zvlášt o jejich sebereflexi, identit a vnímání sebev domí, které
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mohou p isp t k orientaci v sou asné situaci s p ílivem uprchlík a jejich d tí z r zného náboženského
prost edí.
Tato doktorská práce je v eském prost edí první prací, která se v nuje výhradn fenoménu
zdravého sebev domí a jeho významu. Fenomenologická teorie sebev domí Chrise Mruka, která p edstavuje sebev domí jako komplexní jev, utvá ený interakcí mezi v domím vlastní hodnoty a kompetencemi jedince, je zde také poprvé v eském prost edí pojednána.
Dalším p ínosem jsou v eském prost edí první podrobné informace o peer mediaci jako cest
k rozvoji zdravého sebev domí žáka ve škole, ohrožovaného šikanou, obzvlášt v souvislosti s ak tuální problematikou integrace.
Mezi p ínosy této práce lze zapo ítat i popis mediálního fenoménu poslední doby, syndromu
FoMO (Fear of Missing Out - strach z toho, že jedinec bude opomenut), který je významným initelem ovliv ujícím sebev domí žák .
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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)………...Biology

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
X wet season–The dry season………..P

What is more important for making your self-esteem higher?
1.U………The teacher quotes what I said
2.U…… Getting the good grade

-

-

My classmates giving me an applause………K

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
5.K…… classmates giving me an applause
6. U……… Getting the good grade

…………U

Having the best mobile phone in the class …………..J

- 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

I am: a) a girl
b) a boy
Thank you very much for filling this questionnaire.

………U
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