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PěEDMLUVA

O tuto problematiku jsem se zaþala zajímat od doby, kdy jsem mČla opakovanČ možnost setkat se s dĤsledky nezdravého sebepojetí u dČtí, se kterými
jsem pracovala. V prĤbČhu studia jsem napsala teoretickou práci do pĜedmČtu
pedagogická psychologie, která se tématem sebevČdomí žáka zabývala. Vznikla
pod vlivem knížky Hide or Seek: Building Con¿dence in Your Child od amerického
autora Jamese Dobsona. Autor v ní zdĤrazĖuje to, že každé dítČ má svou hodnotu
bez ohledu na to, zda je þi není inteligentní, hezké, úspČšné ve škole. Jaké jsou
možnosti, cesty k tomu, aby dČti svoje sebevČdomí zdravČ rozvíjely nejen v rodinČ,
ale i ve škole – to je téma, kterému bych se ve své práci ráda vČnovala.
SebevČdomí, jak se s ním setkáváme v lidovém pojetí, je obvykle chápáno
velmi zúženČ jako jakási hrdost, nadutost. Stal se z nČj jakýsi „terminus technicus“
pro oznaþení suverénního chování, nČkdy až hraniþícího s drzostí. Následující
stránky by mČly ukázat, že se jedná o mylné pochopení.
Ve své práci se chci tedy zabývat tématem zdravého sebevČdomí, které je základním stavebním kamenem sebepojetí þlovČka. Nejprve bych se ráda vČnovala
tomu, jak je to se sebevČdomím obecnČ v konceptu Já a jak se sebevČdomí utváĜí.
Poté zamČĜím pozornost na vlivy, které na sebevČdomí žáka pĤsobí. V závČreþné
kapitole teoretické þásti se chci blíže vČnovat možnostem rozvoje sebevČdomí
žákĤ ve školním prostĜedí.
Tématem empirické þásti je nejprve konkrétní problém, a to zda sebevČdomí
žákĤ vstupuje do procesu vyuþování jako prvek, který ovlivĖuje prospČch žákĤ.
Posléze dojdeme ke zjištČní a stanovení nejdĤležitČjších faktorĤ pĤsobících na
sebevČdomí žáka zejména ve školním prostĜedí.
StČžejním tématem knihy je tedy sebevČdomí žáka. V tomto smyslu se þasto hovoĜí o sebevČdomí jako souhrnném výrazu pro sebehodnocení, sebeúctu, sebeocenČní,
sebedĤvČru a sebeuplatnČní. To vše úzce souvisí s vČdomím vlastní psychofyzické
i sociální totožnosti – já a svČt a moje místo v nČm (Vališová, A., 2002, s. 140). Budu
se proto opírat i o další pojmy, složky, které jsou obsahem sebepojetí, jako jsou sebedĤvČra, sebehodnocení, sebeúcta, sebejistota a sebepotvrzení.
Zapojování þlovČka do sociálních vztahĤ umožĖuje, abychom vytváĜeli relativnČ stabilní obraz vlastního Já. SebevČdomí je jedním z aspektĤ strukturálního
Já. Je to fenomén, který se uplatĖuje v rodinném i školním prostĜedí. ChtČla bych
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se zabývat souvislostmi, tím, co se dČje, chybí-li zdravé sebevČdomí, a k þemu to
posléze vede – tedy vlivy, dĤsledky a formováním sebevČdomí žáka prostĜednictvím školy a jejího pĜístupu k nČmu.
Zdravé sebevČdomí je výsledkem interních procesĤ, které se odehrávají v daném
jedinci, þasto pod vlivem rodiþĤ, uþitelĤ, ostatních dospČlých, s nimiž žije, a dané
spoleþnosti. Tento vliv mĤže dítČti pomoci pĜi vytváĜení vyváženého a zdravého
sebevČdomí, které ho bude podporovat pĜi rozvoji sociálních, pracovních, emocionálních, intelektuálních a morálních schopností. Nedostatek této podpory je naopak
pĜíþinou formování narušeného a nevyváženého sebevČdomí.
Cílem následujících pasáží knihy je nakonec i snaha ukázat, že kritériem úspČšného psychosociálního zaþlenČní žáka do vzdČlávacího procesu je osobní spokojenost vztahující se k sebepojetí dítČte. Jak se žák vidí v konkrétních denních
situacích? Jaký je jeho pohled na dané skuteþnosti? Ústí v osobní spokojenost, þi
nespokojenost? Jedná se o vytyþení základních souvislostí mezi vlivy pĤsobícími
na utváĜení sebevČdomí dítČte v rodinČ, ve škole, mezi vrstevníky, a také o hledání cest, jak tyto vlivy, pokud jsou negativní, ovlivnit pĜimČĜenými rozvojovými
aktivitami. Cílem této knihy je pomoci uþitelĤm v oblasti teoretické, diagnostické
i praktické. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická, vČtší þást bude nicménČ pojata teoreticky.
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1.ௐÚVOD DO PROBLEMATIKY

1.1ௐTEORETICKÉ VYMEZENÍ KONCEPTU JÁ
Urþitou nesnází pĜi Ĝešení praktických problémĤ sebevČdomí a sebeobrazu žákĤ je teoretická koncepce Já, která není v souþasné psychologii jednotná.
Teorie Já mají v psychologii dlouhou tradici a dále se rozvíjejí.
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 naší práce. Lze Ĝíci, že pojem osobnosti vyjadĜuje celkovou psychickou strukturu þlovČka,
jeho schopnosti, rysy charakteru, pohnutky, zvyky a procesy poznávání, to znamená
vše, co psycholog mĤže vypovČdČt o individuu.
Speci¿ckým rysem každé osobnosti je vČdomí vlastního Já, na nČmž závisí
rozvoj sebepojetí, vymezení vlastní identity i uchování její kontinuity v þase.
Jáství patĜí mezi integrativní procesy a kvality osobnosti spolu s vĤlí a vČdomím.
Ego (Já) chápeme jako hypotetický konstrukt. Poukazuje na strukturální a dynamické jádro osobnosti, vyjadĜuje podstatu jejího fungování, její psychologickou
podstatu. Ta je obohacována, vymezována a determinována dalšími pojmy, které
mají konkrétnČjší obsah. Já nebo-li jáství („self“) je jedním z více možných aspektĤ
osobnosti, „prožívatelných aspektĤ“. ýlovČk o sobČ ví, že má urþité schopnosti
a urþité poznatky, ví, že v nČco vČĜí, má urþité cíle, nároky, urþité vazby ke svému
okolí. Všechny tyto aspekty dohromady vytváĜejí sebepojetí (koncepci Já) a rĤzné
složky svého Já nahlíží þlovČk jako více þi ménČ centrální, bližší svému Já, jiné
aspekty nahlíží spíše jako periferní a povrchní.
Vyvinuté pojetí sebe sama, které se þasto v psychologii oznaþuje jako ego
(latin. já), má dvČ roviny:
•
•

reálné ego, tj. to, za koho se jedinec považuje,
ideální ego, tj. to, þím by chtČl být.
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Míra rozporĤ mezi obČma tČmito rovinami sebehodnocení, tj. míra spokojenosti
þi nespokojenosti se sebou samým (míra sebeakceptování), vytváĜí sílu ega: þím
jsou tyto rozpory vČtší, tím je ego slabší, a naopak.
M. Nakoneþný (1995, s. 44) považuje ego za centrum duševního života þlovČka.
Ego se stává základním vztažným rámcem: hodnota vČcí a jevĤ je „pomČĜována“
vztahem k egu, subjektivní svČt jedince je egocentrický svČt (což neznamená, že
je nutnČ egoistický). V tomto smyslu lze hovoĜit o „ego-vztažných motivacích“.
Vztah objektu k egu rozhoduje o tom, zda se o nČj zajímáme, þi nikoli, zda je nám
sympatický, þi nikoli apod. Rozhodujícím aspektem tohoto vztahování se ega ke
svČtu je udržování, zvyšování a snižování vlastní hodnoty subjektu, resp. základní
tendence þlovČka udržovat þi zvyšovat jeho vlastní hodnotu a pocit, že je významný, uznávaný, kompetentní, ctČný atd. Deprimující jsou neúspČchy, selhání, pocity
„ztráty tváĜe“ atd. Pocit hanby ze sebe sama mĤže vést i k sebevraždČ – pocit ztráty
hodnoty ega tak mĤže být silnČjší než pud sebezáchovy.
Podle A. Vališové (2002, s. 19) jáství pojednáváme souþasnČ s vČdomím, protože
jsou fakticky vzájemnČ spjaté. Jáství se dČlí na þinné Já, pro které je podstatná svoboda a spontaneita, odkrývá se vždy jen ve vzpomínce, nikdy bezprostĜednČ. Do þinného Já patĜí i vázanost vČdomí na budoucnost (þasová perspektiva) i vČdomí cílĤ.
Obraz Já je nČkdy vyjadĜovaný jako kognitivní aspekt Já – sebepojetí. Ve vČdomí
se shoduje se sebeuvČdomČním. Základem sebehodnocení, nČkdy pojímaného jako
zvláštní pĜípad sebepojetí, je hodnotící vztah k sobČ. Sebehodnocení se shoduje ve
vČdomí s vysokým nebo nízkým sebevČdomím, pĜípadnČ sebejistotou. Sebeúcta
je klíþovým aspektem konceptu jáství, vyjadĜuje podstatu jeho dynamické funkce,
tj. ego-vztažnou motivaci. Identita bývá uvádČna jako pojem totožný se sepojetím.
Já není jen slovo, nýbrž to, co toto slovo oznaþuje, tj. naše vlastní osoba. Existuje však vnitĜní Já, jakési jádro osobnosti, postihnutelné introspekcí, pozorováním
vlastního nitra. Jaká je funkce introspektivního Já, vysvČtluje P. ěíþan (1975) na
pĜíkladu cesty a mapy. Život je cesta, ke které potĜebujeme mapu. Mapou je obraz
svČta, tak jak ho jedinec vidí, souhrn veškerých poznatkĤ a pĜedstav, subjektivní
univerzum. Toto subjektivní univerzum je u každého þlovČka jiné.
V mapČ jsou dále obsaženy i naše vztahy k lidem, naše vzpomínky na to, jak
se k nám zachovali, a pĜedstavy o tom, co od nich mĤžeme þekat – jde o sociálnČ
psychologickou mapu osobního svČta. Ta spoluurþuje i naše vlastní spoleþenské
postavení, naše role, naši identitu. V mapČ lze najít i obraz vlastního tČla – anatomii, sílu, vzhled, odolnost a zdravotní stav. PatĜí sem i obraz našich duševních
vlastností, vytrvalosti, inteligence, našich sklonĤ a zájmĤ.
Jednání þlovČka záleží na tom, jaká je jeho osobní mapa. Jde o to, jak spolehlivČ jsou na ní oznaþena „místa“ bezpeþí a „místa“, kde nám nČco hrozí. ZdravČ
sebevČdomý a cílevČdomý þlovČk rozumí svým motivĤm a zná svoje síly.
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Mapa „samotného Já“ však nemá smysl. Já nemĤže být uzavĜeno samo v sobČ –
obraz Já je totiž zároveĖ obrazem svČta: mohu si o sobČ myslet, že jsem chytrý, ale
to je pouze ve srovnání s druhými lidmi, že jsem dobrý – ale ke komu? Vztah mezi
Já ve smyslu Ega a Já ve smyslu obrazu „sebe“ spoþívá v tom, že procesy, které ve
svém souhrnu pĜedstavují instanci zvanou Ego, vytváĜejí a udržují Já jako obraz.
To neznamená, že Ego je souþástí obrazu Já. Je pĜedevším nositelem tohoto obrazu.
Já je základním vztažným rámcem, který zpracovává a sjednocuje veškerou
zkušenost. Je centrem integrace a koordinace všech psychických projevĤ. Ty jsou
prožívány a chápány jako souþást Já, a vzhledem k tomu jsou také urþitým zpĤsobem regulovány. Já je funkcí, která þiní osobnost konzistentním, integrovaným
a jedineþným celkem. Lze ji chápat ze dvou hledisek:
•

•

Já jako subjekt, aktivní þinitel (poznávající, pociĢující, hodnotící, konající atd.),
který se projevuje v selekci a zpracování informací, v rozhodování a regulaci
vlastního jednání.
Já jako objekt, tj. receptivní složka Já, která se prezentuje jako obraz sebe sama
(vnímaný, poznávaný, pociĢovaný, hodnocený atd.). Obraz Já je souþástí vlastní
identity, vyjádĜením její jedineþnosti a speci¿þnosti.
Jiný zpĤsob dČlení uvádí M. Nakoneþný (1995, s. 40):

•
•

TČlové Já, které vzniká z vnímání vlastního tČla, které se postupnČ vydČluje
jako celek odlišný od vnČjšího prostĜedí.
Sociální Já jako vČdomí jedineþnosti (jsem jiný než všichni ostatní) a vČdomí
kontinuity, resp. identity (jsem to stále já, aþkoli se mČním, stárnu).

Zajímavou variantou þlenČní je rozlišení devíti jáských reprezentací (Macek,
2004):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

reálné – aktuální Já (jaký jsem),
ideální Já (jaký bych chtČl být),
nechtČné Já (jaký bych nechtČl být),
Já podle rodiþĤ (jak si myslím, že mČ vidí rodiþe),
Já podle vrstevníkĤ (jak si myslím, že mČ vidí vrstevníci),
Já podle autorit (jak si myslím, že mČ vidí dĤležití dospČlí),
ideál podle rodiþĤ (jak by si mČ pĜáli vidČt rodiþe),
ideál podle vrstevníkĤ (jak by si mČ pĜáli vidČt moji kamarádi),
ideál podle autorit (jak by si mČ pĜáli vidČt dĤležití dospČlí).

Jáství nelze ztotožnit s otevĜeným chováním; akceptujeme informace potvrzující naše schopnosti a naše sebepojetí a zážitky úspČchu ovlivĖují to, jak se
interpretujeme a cítíme.
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VytvoĜíme-li jakési pomyslné schéma utváĜení osobnosti, bude prvním, poþáteþním stupnČm vČdomí tČlového Já. VČdomí sociálního Já bude navazovat.
Sebehodnocení, které zahrnuje zvnitĜnČní urþitých hodnot, potom vede k sebepojetí (reálnému a ideálnímu egu). Následují dvČ rovnobČžné koleje – na jedné
stranČ utváĜení superega v podobČ svČdomí, na druhé stranČ ega se sebevČdomím.
Koneþným cílem je tzv. ego v akci, a tím je vĤle.

1.2ௐSTRUKTURÁLNÍ SLOŽKY SEBEPOJETÍ
ýlovČk existuje jako souþást svČta, který, stejnČ jako sebe sama, poznává
a hodnotí. VytváĜí si nejen kognitivní schéma vlastního Já, ale také kognitivní
schéma svČta, ve kterém žije. Každý jedinec je vybaven základní potĜebou poznání sebe sama i svého okolí. Ve všech tČchto oblastech se orientuje ponČkud
selektivnČ. Vybírá si informace, které pro nČho mají nČjaký význam, pĜitahují jeho
pozornost a ve vztahu ke svým dosavadním zkušenostem je urþitým zpĤsobem
zpracovává, interpretuje. Kognitivní funkce jsou pĜizpĤsobeny tak, aby sloužily
potĜebám þlovČka. Z toho vyplývá mimo jiné i obecnČ lidská tendence ke zjednodušení a odstranČní rušivých informací. TČch, které by nebyly v souladu s dosavadní
zkušeností, nebo by narušovaly vytvoĜený sebeobraz. Tímto zpĤsobem si þlovČk
vytváĜí pĜedstavu svČta i obraz sebe sama.
Ego samo, jak jsme ukázali v pĜedchozí kapitole, má nČkolik složek. Složkou
integrující je globální Já. Globální Já propojuje procesuální Já (které je centrem
prožívání a uvČdomování si) s obrazem pojetí svČta. Strukturální Já je sebeobrazem nebo sebepojetím. Do strukturálního Já patĜí sebevČdomí, sebeúcta, (relativnČ stálý citový vztah k sobČ), sebehodnocení (citovČ podbarvený vztah k sobČ
v urþitých dílþích situacích a þinnostech). Sebeobraz se vyvíjí v sebepojetí pomocí
procesĤ myšlení.
SebereÀexe þlovČka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká
jako zobecnČní poznatkĤ o sobČ, které každý þlovČk získává pĜedevším v interakci
s okolním svČtem. Nejde však o jednoduchý odraz toho, jak je jedinec vnímán
druhými, v jeho vlastním vČdomí, nebo i v podvČdomí, ale spíše o subjektivní
zpracování signálĤ, které pĜijímá z vnČjšího prostĜedí.
VýbČrovost vnímání je ovlivnČna Ĝadou faktorĤ osobnostních, ale i situaþních.
Z osobnostních uvećme napĜíklad celkové aktuální sebepojetí, hodnotové systémy,
osobní svČtový názor, orientace osobnosti jako integrace osobních vztahĤ k sobČ
i jiným atd. Ze situaþních faktorĤ lze uvést napĜ. aktuální psychický stav, oþekávání
a Ĝadu dalších (Pelikán, 1995).
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VČdomí vlastní identity, tj. prožívání a uvČdomování sebe sama, své jedineþnosti a odlišnosti od ostatních, stejnČ jako kognitivní schéma svČta, slouží potĜebČ
orientace a zároveĖ potĜebČ jistoty a bezpeþí. Jestliže se þlovČk dostateþnČ dobĜe
vyzná ve svČtČ i v sobČ samém, cítí se bezpeþnČ. Tato jistota ovlivĖuje i rozhodování a z nČho vyplývající chování.
Pojetí sebe sama, tj. vlastní identity, je výsledkem zobecnČní zkušenosti se
sebou samým. Tato zkušenost se vytváĜí na základČ smyslových vjemĤ, emoþních prožitkĤ, tj. na základČ sebeprožívání, ale i uvažování o sobČ, a pod vlivem
reakcí a postojĤ jiných lidí. Informace tohoto druhu každý jedinec nČjak prožívá,
rozumovČ zpracovává a hodnotí. V pĜedstavČ sebe sama rozlišuje M. Vágnerová
tĜi základní složky:
1. TČlesná identita
ýlovČk svoje tČlo urþitým zpĤsobem vnímá, pociĢuje, poznává a hodnotí, ale
také vČdomČ reguluje jeho aktivitu. Výsledkem prožívání vlastního tČla a komplexního zpracování všech informací, které mají k tČlu nČjaký vztah, i jejich uchování
v pamČti, je tČlové schéma. TČlové schéma je významnou souþástí identity. ýlovČk
ke svému tČlu zaujímá urþitý postoj: hodnotí je, má k nČmu nČjaký citový vztah,
akceptuje je, anebo je odmítá atd. DĤležité je, aby þlovČk pĜijal svoje tČlo takové,
jaké je, aby byl sám se sebou identi¿kován. Hodnocení vlastního tČlového schématu je ovlivĖováno i sociokulturními faktory. Pro þlovČka je významné, jak na nČho
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.
2. Psychická identita
Psychické Já je souhrnem individuálnČ typických procesĤ a vlastností, které
vytváĜejí pĜedstavu o sobČ samém, o své vlastní psychice. ýlovČk chápe svoje
psychické projevy jako souþást Já, zaujímá k nim urþitý postoj a umí je odlišit –
ví, co je produktem jeho vlastního uvažování, a co naopak pĜichází z okolí, tj.
oblasti ne-Já.
Z hlediska obsahu a zamČĜení lze diferencovat:
•

•

Integrující a regulaþní složku, tj. vČdomí, že je þlovČk schopen aktivnČ reagovat
a regulovat vlastní psychiku (a samozĜejmČ i jiné projevy) a Ĝídit ji tak, aby
fungovala integrovanČ, tj. jako celek.
KognitivnČ-receptivní složku: þlovČk si uvČdomuje svoje vlastní pocity, myšlenky, postoje i projevy chování, stejnČ jako informace o sobČ samém. Tato
kategorie zahrnuje:
– pocitové schéma vlastního Já – to znamená, jak þlovČk vnímá své psychické
projevy a prožívá svou existenci,
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– kognitivní schéma vlastního Já, které zahrnuje rozumové zpracování všech
informací, jež se stanou obsahem vČdomí, vþetnČ vlastního chování, tj reprezentace aktivní složky Já.
3. Sociální identita
Souþástí sebepojetí jsou i pĜíslušnost þlovČka k urþitým sociálním skupinám,
jeho role, které zde získal, a míra jejich prestiže, kterou svému nositeli pĜinášejí.
PĜíkladem mĤže být pozitivní role hvČzdy, nejoblíbenČjšího žáka ve tĜídČ, nebo
negativní role neúspČšného jedince. Jednotlivé role jsou nČjakým zpĤsobem integrovány do celkového sebepojetí, tj. obrazu Já.
Pro þlovČka jsou dĤležité i názory a postoje ostatních lidí a jejich chování. Ty
mohou mít charakter stereotypu, který vyplývá z jeho rolí, ale mohou být i individuálnČ speci¿cké. Lidé mu poskytují informaci o nČm samém, rĤzným zpĤsobem
mu sdČlují, jaký se jim jeví. Také tato dimenze má kognitivní i emotivní složku.
ýlovČk mĤže být ostatními lidmi rĤznČ hodnocen, mĤže být pozitivnČ akceptován
þi zavrhován atd. Sociální identita zahrnuje sebevymezení tím, kam þlovČk patĜí
a jak je zde hodnocen a akceptován.
Sebepojetí je reprezentováno komplexním obrazem vlastního Já, pĜedstavou
o sobČ samém. Do této kategorie patĜí:
1. Sebehodnocení
Jeho základem je znalost vlastních kompetencí, zkušenost s úspČchem þi neúspČchem, s hodnocením a názory ostatních lidí atd. OpČt se zde uplatĖuje rozumové
i emoþní hodnocení. J. Slavík (1999, s. 143) zdĤrazĖuje, že þlovČk, který nedokáže
správnČ odhadnout a posoudit své vlastní možnosti, je obvykle zklamáván ve svých
oþekáváních, a proto ztrácí sebedĤvČru i sebeúctu, stává se úzkostlivým a zbyteþnČ
bojácným nebo agresivním.
Sebehodnocení se vztahuje k rĤzným projevĤm, kritériem jejich hodnocení se
mohou stát spoleþenské normy. Pokud se þlovČk chová v souladu s tČmito normami, je takový projev oceĖován a toto ocenČní slouží jako pĜíznivá zpČtná vazba,
podporující pozitivní sebehodnocení. Na urþité vývojové úrovni se dodržování
tČchto pravidel stane vnitĜní potĜebou, reprezentovanou svČdomím. SvČdomí, spojené se systémem osobních hodnot, získává ve vztahu k sebehodnocení dĤležitou
autoregulaþní funkci. ýlovČk se pozitivnČ hodnotí jen tehdy, když jedná podle
svého svČdomí.
Hodnocení je možné i na základČ srovnání sebe sama s nČkým jiným. To znamená buć s ostatními lidmi, kteĜí pĜedstavují referenþní skupinu (pro dítČ školního
vČku to bývají napĜ. spolužáci), s reálnou bytostí, která slouží jako osobní vzor,
nebo pouze s pĜedstavovaným ideálem. Tato tendence se výraznČji projevuje napĜ.
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v období puberty, kdy si dospívající zaþíná aktivnČ vytváĜet vlastní identitu a potĜebuje vzory, k nimž by mohl smČĜovat. Idealizované modely jsou výsledkem
urþité osobní volby a mají pĜedevším ten význam, že urþují obecnČjší zamČĜení
þlovČka. Ideální Já þlovČka stimuluje k rozvoji urþitých vlastností a kompetencí.
P. ěíþan de¿nuje ideál Já jako rozumný, realistický projekt seberealizace. DČje
se tak prostĜednictvím aktivizace a koordinace takového chování, o nČmž se lze
domnívat, že by mohlo dosažení tohoto cíle umožnit. Ideál Já pĜedstavuje zdroj
motivace. V této situaci se uplatĖuje zpČtná vazba sociálního charakteru (reakce
ostatních lidí) i vlastní hodnocení (rozumové i citové). Rozdíl mezi reálným Já,
tj. aktuálním sebepojetím jedince, a ideálním Já, které pĜedstavuje cíl osobního
smČĜování, zároveĖ vyjadĜuje míru spokojenosti se sebou samým, úroveĖ sebevČdomí a sebeúcty. Jestliže je jedinec sám se sebou nespokojený, má nízké sebevČdomí,
rozdíl mezi reálným sebehodnocením a ideálním Já bývá velký. Ideální Já mĤže být
de¿nované jako nedosažitelnČ dokonalý model, který svou nedostupností jedince
dále traumatizuje a ještČ více jeho sebevČdomí snižuje.
2. SebedĤvČra a sebeúcta
Zahrnují sebepoznání, ale zároveĖ dávají tomuto obrazu vlastního Já urþitou
hodnotu. Ta se projevuje jako pĜedstava vlastních možností v aktuálním sociálním
kontextu. Z toho vyplývá i oþekávání úspČšnosti. Míra sebedĤvČry bude spoluurþovat další motivaci, úroveĖ cílĤ, které si jedinec troufne stanovit. PĜijatelná
sebedĤvČra je spojená s pocitem kontroly, možnosti nČjak ovlivĖovat svĤj život.
Jestliže je sebehodnocení spíše pozitivní, jedinec dĤvČĜuje svým schopnostem.
ýlovČk s nízkým sebehodnocením podceĖuje svoje možnosti a setrvává v pasivnČjší roli, než by bylo nutné. Netroufá si aspirovat na lepší pozici a prosazovat
vlastní pĜedstavy. Tito lidé bývají ve vČtší míĜe závislí, hledají oporu a pomoc
u nČkoho jiného. Míra sebedĤvČry ovlivĖuje i názor na obtížnost dané situace
a její zvládnutelnost. Nízká sebedĤvČra se projevuje pĜeceĖováním její nároþnosti.
SebedĤvČra se utváĜí tím, že dítČ hodnotí obraz sebe sama – svĤj „portrét“. Ten
sestává z mnoha fragmentĤ: dĤležitých vzpomínek, þinitelĤ prostĜedí, vnímání
vlastního tČla, stupnČ prožitého uspokojení. Tyto kĜehké a rozmanité prvky se
mohou podílet na utváĜení jak harmonické, tak – v tom nejhorším pĜípadČ – i narušené osobnosti.
Základní vlastnosti sebedĤvČry (Melgosa, Posse, 2003):
•
•
•
•

je vČdomá,
je uspoĜádanou kon¿gurací,
tvoĜí ji vjemy, hodnoty a ideály,
jde o doþasnou hypotézu, již si þlovČk o skuteþnosti vytváĜí, ne o realitu samu.
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3. SebevČdomí
Jako vČdomá vlastnost je sebevČdomí vyjádĜením toho, že všichni lidé si již
od dČtství vytváĜejí vČdomý, avšak ne vždy správný názor na své schopnosti,
vlastnosti a stupeĖ spoleþenského pĜijetí, kterého se jim dostává. Souþástí tohoto
názoru na sebe jsou i prohry, zklamání, slabosti a omezení. Tyto vjemy pĜedstavují
jakýsi kredit, nebo naopak dluh na osobním úþtu jedince ve vztahu ke spoleþnosti.
Soubor tČchto prožitkĤ spolu s ideály a hodnotami nabytými prostĜednictvím
výchovy tvoĜí souþást osobnosti jedince. Jedná se o jakousi nosnou konstrukci, jež
umožĖuje þlovČku fungovat v rámci urþitých menších þi vČtších „jistot“ a dosáhnout urþitého stupnČ osobní svobody. Tímto zpĤsobem si þlovČk vytváĜí o své realitČ doþasnou „hypotézu“, jež se mĤže neustále zlepšovat. Z tohoto dĤvodu je tedy
velmi významné, aby si dítČ vytvoĜilo pozitivní a podnČtný obraz o sobČ samém.
Sebeobraz a sebepojetí jsou úzce spjaty s Ĝadou procesĤ, pomocí nichž jedinec
udržuje pro zachování integrity své osobnosti urþitou stálost v pohledu na sebe
sama, brání se ztrátČ sebevČdomí a devalvaci vlastní hodnoty.
Psychické procesy zajišĢující integritu osobnosti zahrnují pestrou škálu zvládacích a obranných mechanismĤ (napĜ. selektivní percepce, selektivní interakce). BezdČþnČ þi zcela vČdomČ se žák vyhýbá napĜíklad situacím a osobám, které by podle
jeho mínČní mohly ohrozit jeho sebevČdomí a narušit pocit jeho vlastní hodnoty.
ProgramovČ i mimovolnČ vyhledává takové situace, které jeho sebepojetí potvrzují,
dávají mu pocit vlastní hodnoty a zvyšují jeho sebevČdomí (Bláha, Šebek, 1988).
4. SebereÀexe
SebereÀexe þlovČka, z níž vyplývá sebepojetí jako obraz sebe sama, vzniká
jako zobecnČní poznatkĤ o sobČ, které každý þlovČk získává pĜedevším v interakci
s okolním svČtem. J. Pelikán (1955, s. 68) upozorĖuje, že nejde o jednoduchý odraz
toho, jak je jedinec vnímán druhými, v jeho vlastním vČdomí, ale i v podvČdomí, ale spíše o subjektivní zpracování signálĤ, které pĜijímá z vnČjšího prostĜedí.
VýbČrovost vnímání je ovlivnČna Ĝadou faktorĤ osobnostních, ale i situaþních.
Z osobnostních uvećme napĜíklad celkové aktuální sebepojetí, hodnotové systémy,
osobní svČtový názor, orientace osobnosti jako integrace osobních vztahĤ k sobČ
i jiným atd. Ze situaþních faktorĤ lze uvést napĜíklad aktuální psychický stav,
oþekávání a Ĝadu dalších.
5. Sebeláska
Souþástí postoje k sobČ samému není jen rozumové hodnocení, ale i citový
vztah, sebeláska. Je vyjádĜena mírou sebeakceptace, která je výsledkem rĤzných
dílþích, þasto ambivalentních pocitĤ. PĜispívá rovnČž k integraci jednotlivých
složek vlastního Já. ýiní tak tím zpĤsobem, že jim dává urþitý význam, a tudíž
i podporu. E. Fromm (1967, in Vágnerová, 2004, s. 257) pojímá sebelásku jako
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projev sebedĤvČry k vlastní bytosti, k jejím prožitkĤm i projevĤm chování. Zahrnuje sebeúctu, a potvrzuje tak hodnotu vlastní existence. Jde zejména o potĜebu
sebedĤvČry, víry ve správnost a smysl svých pocitĤ i vlastních rozhodnutí a z toho
vyplývající sebeúcty.

1.3ௐZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
•

Identita (totožnost) je zpĤsob, jakým jedinec vnímá sebe, své místo ve spoleþnosti nebo též subjektivní obraz vlastní osobnosti. Je faktorem, který ovlivĖuje
veškeré jednání a smČĜování dítČte. V tomto smyslu má význam i pro budoucnost: pĜedurþuje, o co se bude dítČ snažit, jakou pozici s nejvČtší pravdČpodobností získá, jak ji bude prožívat a jak na ni bude reagovat.
Identitu lze chápat jako prožívání a uvČdomování si sebe sama, své jedineþnosti
a odlišnosti od ostatních, tj. vČdomí toho, „kdo jsem a jaký jsem“.

•

Sebepojetí má kognitivní charakter, je vyjádĜením toho, co si þlovČk o sobČ
myslí a jak se posuzuje. Sebepojetí je pĜedstava sebe sama, jak jedinec vidí
sám sebe; zde je zdĤraznČna poznávací složka, na rozdíl od sebeoceĖování
(self-esteem) zahrnuje i kognitivní mapy, oznaþováno též jako „integrující
gyroskop“ osobnosti. Sebepojetí je pĜedstava jedince o svém Já, vyvíjí se ve
vztahu k okolnímu svČtu, je jím ovlivĖována (PrĤcha, 2001).

•

Sebeúcta znamená komplex sebedĤvČry a respektu k sobČ samému (Vágnerová, 2000).

•

SebedĤvČra jako souþást sebepojetí vyjadĜuje kladný postoj þlovČka k sobČ
samému. SebedĤvČra je do znaþné míry sociálnČ ovlivnČna, závisí na pĜijetí
a ocenČní jinými lidmi (PrĤcha, 2001).

•

Sebejistota silnČ souvisí s optimismem, resp. pesimismem. Jak sebejistota, tak
optimismus jsou vlastnosti, které se zakládají již v raném mládí. Jiné vlastnosti
vyzrávají mnohem pozdČji, jako tĜeba znalost lidí. Proto je také možné si tyto
vlastnosti i v pozdČjším vČku pomČrnČ snadno osvojit, kdežto rozvíjet sebejistotu je nesrovnatelnČ obtížnČjší (Lauster, 1993).

•

SebevČdomí je souþástí sebepojetí, tedy pĜedstavy jedince o vlastním Já. Ta se
vyvíjí ve vztahu k okolnímu svČtu, je jím ovlivĖována, je pĜed ním bránČna. Má
Ĝadu dimenzí, napĜ. zobrazení Já (já jsem pĜedevším…), hodnocení Já (mám
být…), smČrování (chtČl bych být…), vyjádĜení moci (mohu uþinit…), vyjádĜení role (mám dČlat…). Vyvíjí se ve styku s rodiþi, sourozenci, vrstevníky,

-
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kamarády, uþiteli, spolupracovníky. SebevČdomí je sebedĤvČra, vČdomí vlastní
ceny, kvalit a schopností, provázená vírou v úspČšnost budoucích výkonĤ; pĜesvČdþení, že þlovČk jedná vhodnČ. UmožĖuje þlovČku orientovat se ve svČtČ,
stabilizovat svou þinnost (PrĤcha, 2001).
•

Nízké sebevČdomí je nevíra ve vlastní úspČch. Vzniká v dČtství nízkým hodnocením ze strany klíþových osob.

•

Zdravé sebevČdomí je pĜimČĜená míra sebevČdomí, která je základem životní
rovnováhy; hodnocení, které se dítČti dostává od klíþových osob (Hartl, Hartlová, 2000).

Zdravé sebevČdomí je výrazem zformované sociálnČ zralé osobnosti, která
dokáže odhadnout vlastní reálné možnosti a meze, vytyþuje si dosažitelné cíle
a odpovČdnČ plní zadané úkoly. Ve spoleþenském kontaktu si dokáže získat
pĜirozený respekt, adekvátnČ se prosazuje, respektuje druhé, je schopná kooperovat, je pĜimČĜenČ sebekritická, není pĜehnanČ závislá na hodnocení druhými
lidmi (Vališová, 1995).
Zdravé sebevČdomí nemĤžeme chápat jako slepou sebedĤvČru, že mohu zvládnout vše, co si usmyslím. Zdravé sebevČdomí je sebevČdomí kritické. Pro vytvoĜení takového sebevČdomí je dĤležité navozování úcty k vlastní osobČ (ýánská,
2003).
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2.1ௐVYMEZENÍ POJMU SEBEVċDOMÍ
Každý þlovČk si o sobČ utváĜí svĤj vlastní obraz. Tento obraz závisí na
tom, co se o sobČ, pĜímo þi nepĜímo, dozvíme od jiných lidí. SebevČdomí se týká
hodnoty, již si pĜisuzujeme. Je dĤležitou složkou sebepojetí. Známou skuteþností
je, že neschopnost nČkterých lidí vážit si sebe sama takovým zpĤsobem, který
odpovídá jejich skuteþné hodnotČ, je závažným þinitelem, který ovlivĖuje vznik
duševních onemocnČní (Fontana, 1997).
SebevČdomí není totéž, co domýšlivost. Je samozĜejmé, že v dČtech nemĤžeme pČstovat pýchu a domýšlivé mínČní o nich samotných. Zdravé sebevČdomí
nevyplývá ze zveliþeného mínČní o své osobČ, ale z uvČdomČní si toho, že na
þlovČku záleží lidem, které má rád, kteĜí jsou za nČj zodpovČdní nebo s nimiž
pracuje. ZdravČ sebevČdomý þlovČk neþeká se strachem, až ho ostatní pĜistihnou
pĜi chybČ, ale poþíná si tak, jak to se svými schopnostmi nejlépe dokáže. Zdravé
sebevČdomí vyplývá z vČdomí, že pochopení, které þlovČk poskytuje druhým, by
mČl poskytnout i sobČ samotnému.
SebevČdomí je odvozováno z interakce s druhými lidmi pĜi dosahování cílĤ,
stupnČ úspČšnosti pĜi jejich dosažení, dále od toho, že jsem a jak jsem uznáván a respektován druhými, v neposlední ĜadČ srovnáváním s druhými (Kasíková, 1995).
SebevČdomí je pojmenování postojové složky sebesystému. V širším slova
smyslu se jedná o mínČní jedince o sobČ samém a zainteresovaný vztah k sobČ
jako hodnotČ. Na rozdíl od sebepojetí tu pĜevažuje kognitivní stránka.
SebevČdomí je posuzování vlastní ceny, kompetence, hodnoty, které je založeno
na procesu konceptualizace, shromažćování informací o sobČ a zkušeností. Má
dva komponenty: úroveĖ ocenČní, kterou si jedinec pĜisuzuje, a proces, kterým si
odvozuje závČry o své cenČ (Johnson, 1989).
SebevČdomí je vlastnost, která není u každého stejnČ vyvinuta. Jen málo lidí
má sebevČdomí dostatek, je naopak mnoho tČch, kteĜí ho mají velmi málo, a proto
touží po vČtší sebejistotČ. Na první pohled se sebejistota zdá být z psychologického
hlediska jednoduchou záležitostí, ale není tomu tak. Je totiž hluboce provázána
s ostatními vlastnostmi þlovČka (Lauster, 1993).

