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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.
Podle J. Melgosy a R. Posse (2003, s. 160) zdravé sebev domí není „všelékem“, p esto však
tvo í základ harmonického emocionálního vývoje a úsp chu v mnoha aspektech života. Zdravé sebev domí je základem vzájemn uspokojivého fungování nejen ve škole, ale pozd ji i v zam stnání
a v partnerských vztazích (Dlouhý 2003). 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. 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.
Zdravé sebev domí je základem vzájemn uspokojivého fungování nejen ve škole, ale pozd ji
i v zam stnání a v partnerských vztazích. (Dlouhý 2003). Podle J. Melgosy a R. Posse (2003, s. 160)
pat í mezi nejvýznamn jší d sledky :
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.
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.
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.
Všeobecné schopnosti. S vyšším sebev domím se dít cítí schopn jší, tvo iv jší a úsp šn jší
ve všech innostech.
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.
Neohroženost. Dít se zdravým sebepojetím se nebojí sv ta ani jeho „výzev“.
Naopak je považuje za cíle, kterých hodlá dosáhnout.
Školní úsp chy. Pocity p im enosti jsou nezbytné pro úsp šné zvládání školních úkol .
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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. Ja kým 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.

Cíl a p edm t diserta ní práce
Zám rem této práce je popsat a analyzovat teoreticky i empiricky pedagogicko-psychologické 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 sekulární ZŠ, církevní (k es anské) ZŠ a Lauderových (židovských) školách.
P edm t práce lze za adit z disciplinárního hlediska do pedagogické psychologie.

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.
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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.“

Druhá, nejrozsáhlejší kapitola, je v nována sebev domí. Vymezuje pojem sebev domí,
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 se bev 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. Tato kapitola také seznamuje tená e s fenomenologickou teorií sebev domí Chrise Mruka,
která p edstavuje dvoudimenzionální model sebev domí jako komplexní jev.

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.
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,
tato práce se podrobn ji zabývá požadavky 3a a 3d, které byly integrovány do komplexn jšího rámce.
1. v decké hledisko – vychází z v dou uznávaného pohledu na lidské chování a je založeno 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)
b)
c)
d)
e)
f)

skute nost, že existují r zné typy sebev domí
vývojovou podstatu sebev domí
vztah k motivaci
souvislost mezi sebev domím a ur itým zp sobem chování
sebereflexi
možnosti rozvoje zdravého sebev domí

Tato teorie má význam 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.
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 jeho grafické znázorn ní kompetence na horizontální ose,
která sm uje od negativního, neefektivního ke kladnému, pozitivnímu výsledku. Je tím vyjád eno, jak
dob e 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 které bývá více preferované
než jiné. 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 graficky na svislé ose, která p edstavuje kvalitativní rozdíly – vyšší nebo nižší úrove v domí vlastní ceny.
Chris Mruk d lí 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. Vytvo í se tak ty i základní typy sebev domí: vysoké sebev domí, nízké sebev domí, obranné se bev domí I. typu (narcistní) a obranné sebev domí II. typu (pseudosebev domí). 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.
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Tyto jednotlivé formy sebev domí lze chápat jako typy. Každá kombinace se chová jako paradigma vztahu k vlastnímu sebev domí, a už se týká vnímání, zkušeností nebo chování. To neznamená, že každá oblast je uzav enou zónou. Jedinec m že mít zkušenost s kterýmkoli z typ 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.

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, sebereflexe a identity, rodiny, vzd lávání a konkrétního zp sobu výchovy k rozvoji sebev domí d tí. Pro
ú ely diserta ní práce byly vybrány následující t i veliké náboženské systémy: judaismus, 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 ná boženství.
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.

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?
„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
6

sdílejí, jim nedovolí nemít k sob vztah; a naopak - nezbytnost vstupovat do vzájemných relací, kontakt 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).
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. „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 náboženství v této práci bylo stanoveno nikoliv podle po tu jejich stou penc , ale chronologicky, podle doby jejich vzniku. Každá charakteristika jednotlivého náboženství
obsahuje stru né pojetí náboženství, sebereflexi a identitu, pohled na sebev domí, rodinné zvyklosti,
výchovu a vzd lávání. Zakon ena je návodem, jak budovat sebev domí dít te.

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 význam
procesu peer mediace ve škole pro zdravé sebev domí žáka, v etn popisu jeho metod.

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 ostrakismu (po sm ch, nadávky, nevšímavost) a fyzické agrese (poš uchování, bití, rva ky, tahání za vlasy apod.).
V dalších fázích šikany (vytvo ení tvrdého jádra, tj.v tšiny, která jedince šikanuje, a ve fázi úplné totality) je peer mediace již tém neú inná.
Cílem peer mediace 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. 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 norem chování žák a v ideálním p ípad pomáhá i u itel m vyhnout se p evážn
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 neostýchá o svém problému mluvit,
ale zárove poci uje v tší blízkost a porozum ní, svoji roli hraje i specifický zp sob komunikace.
7

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
(první a druhá fáze), úrazy a konfliktní situace, vzniklé p i sportovních aktivitách.

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 .
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 .
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
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
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v u ení. Problém spo ívá spíše v pochybnostech nad tím, zda samotný 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.
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 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.

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 tvo eno
vlastním kvantitativním výzkumem. Výzkumné šet ení bylo realizováno na sekulární 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.
Cílem empirické ásti práce bylo nahlédnout 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.
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
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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

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 - 15letých žák kvarty osmiletého
gymnázia ve stejném období 2. pololetí. Lauderovy školy v sou asné dob nemají 2. stupe ZŠ.
Vzhledem k nízkému po tu žák a tedy malému výzkumnému vzorku lze pokládat uskute n né šetení pouze za dopl kovou výzkumnou sondu, která m že sloužit jako nasm rování k p ípadným
dalším výzkum m s významn jším výzkumným vzorkem s ohledem na nízký po et žák – spíše v za hrani í.
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.
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 15letým 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.
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Metody a techniky zkoumání
Pro sb r výzkumných údaj byla použita explorativní metoda, byla zvolena její písemná forma
– dotazník.
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.
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.
Výsledky výzkumu sekulární a církevní školy byly zpracovány spole n vzhledem k zám ru
porovnat tyto dva typy škol mezi sebou. Použitými výzkumnými technikami byly shromážd ny základní údaje, které bylo nutné statisticky zpracovat. Výsledky empirického šet ení v Lauderových školách byly zpracovány samostatn .
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.

Kvalitativní interpretace 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 byla skute nost, zda sebev domí ovlivuje školní prosp ch, a jak žák vnímá vlivy, p sobící na sebev domí ve škole i v rodin .
Sekulární škola
Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebev domí žáka
ve vztahu ke školnímu prosp chu žák . Východiskem byl p edpoklad, 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
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náš p edpoklad, že žáci se zdravým sebev domím podávají ve škole lepší výkony než žáci, jejichž sebev domí je nízké. Je však t eba brát v úvahu, že nejen úrove sebev domí má vliv na to, jak se bude
žák ve škole projevovat. k tomu, aby bylo možné zodpov dn a p esn ur it p í iny žákova úsp chu i
neúsp chu by bylo zapot ebí znát celou adu dalších údaj .
Zcela jiný a zajímavý pohled nám 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 žáci nejvíce vnímají
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.
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 to, co žák m ve škole vadí nejvíc, 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 žák m 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 uskute n ného 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.
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 v církevní škole potvrdila. Bylo
prokázáno, že u žák církevní školy sebev domí st ední mírou zasahuje do procesu u ení a naopak.
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 tedy áste n potvrdil 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 .
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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 – tento 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 cení toho, když se s nimi po ítá a nez stávají stranou, nejvíce jim vadí, když je kamarádi vynechají 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 ve škole nejvíce vadí 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.
Lauderovy školy
Hypotéza H1 byla postavena na výsledcích nestandardizovaného dotazníku Sebev domí žáka
ve vztahu ke školnímu prosp chu žák . Výchozím p edpokladem bylo, 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 u 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 výzkumném 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
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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.

Záv ry 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
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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
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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