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SEBEPOJETÍ U STUDENTŮ UČITELSTVÍ 

Zelinková Anna   DP - 2007 Vedoucí DP: Josífková Jitka, PhDr. 

Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá především teoretickým vymezením sebepojetí a s ním 

souvisejícími pojmy v kontextu současného pohledu na psychologii osobnosti.  Sebepojetí v 

adolescenci pak vymezuje spolu s problémem formování identity a zaměřenosti na budoucí 

cíle.  Práce vychází z předpokladu, že studenti pedagogické fakulty jsou spíše adolescenty než 

mladými dospělými. Proto se vedle obecného vymezení nezabývá sebepojetím mladých 

dospělých ale právě adolescentů.  

Použitou metodou výzkumu je dotazník. Jeho první část zkoumá úroveň sebeúctu a druhá pak 

budoucí cíle studentů pedagogické a hospodářské fakulty. 

Výsledky první části výzkumu potvrdily, že průměrná hodnota sebeúcty studentů pedagogické 

fakulty je na úrovni velmi dobré sebeúcty. Zároveň však vedly ke zjištění, že téměř třetina 

těchto studentů má nestabilní sebeúctu.  

Z výsledků druhé části výzkumu vyplývá silná orientace na budoucnost u studentů 

pedagogické fakulty. Dále byl zaznamenán určitý vývoj této orientace vůči adolescentům, 

kteří navštěvují střední školy.  

 

SELF-CONCEPT OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL FAKULTY 

Summary 

This diploma thesis deals mainly with theoretical definition of self-concept and related 

conceptions in the view of psychology of human personality. Self-concept of adolescents is 

defined in relation of formation of one´s identity and future expectations. The expectation is, 

that students of the pedagogical faculty are not young adults bud adolescents. For this reason 

the self-concept of adolescents and not of self-concept of young adults is defined. 

The method applied to the reasearch was a questionnare that consists of two parts. The first 

part investigates self-respect and the second part future expectations of students of 

pedagogical and economic faculty. 

The results of the first part of investigation confirmed, that the average value of self-respect of 

the students of the pedagogical faculty is on the level of very good self respect. At the same 

time it higlighted, that one third of these students has unstable self-respect.  

The results of the second part of investigation show strong future expectation of students of 

the pedagogical faculty. Compared to secondary school students there is a ceratin progress of 

these expectation. 



 

DIE SELBSWAHRNEHMUNG DER STUDENTEN DER PÄDAGOGISCHEN 

FAKULTÄT 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich vor Allem mit der theoretischen Abgrenzung der 

Selbstwahrnehmung und mit den damit zusammenhängenden Begriffen, im Kontext mit der 

gegenwärtigen Auffassung der Psychologie der Persönlichkeit. Die Selbstwahrnehmung in 

der Adoleszenz wird hier zusammen mit der Problematik der Identitätsentwicklung und 

persönlicher Zielsetzung definiert. Die Arbeit geht aus der Voraussetzung hervor, dass die 

Stundenten einer pädagogischen Fakultät vielmehr immer noch Adoleszenten als Erwachsene 

sind. Deshalb wird die Problematik der Selbstwahrnehmung gerade auf die Zielgruppe der 

Adoleszenten bezogen.  

Für die Forschung wurde die Methode des Fragebogens benutzt, dessen zwei Teile sich mit 

dem Selbsachtungsniveau und mit den Zielsetzungen der Studenten der Wirtschafts- und der 

pädagogischen Fakultät befassen.  

Die Ergebnisse des ersten Forschungsteils haben belegt, das die Selbstachtung dieser 

Stundeten im Durchschnitt relativ hoch liegt. Zugleich wurde jedoch festestellt, das beinahe 

ein Drittel dieser Zielgruppe über eine sehr labile Selbstachtung verfügt.          

Die Ergebnisse des zweiten Teils haben eine starke Zukunftsorientierung der Studenten der 

pädagogischen Fakultät nachgewiesen; im Vergleich mit den Oberschule-Studenten zeigt sich 

diese Orientierung wesentlich fortgeschrittener und entwickelter.   
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Úvod 

Pochopení problematiky sebepojetí jednotlivce může přinést řešení mnoha problémů dnešních  

"automatů, kteří jsou lidmi snad pouze podle jména". Sebepojetí je  ukryty hluboko v každém 

Já. Nikdo  totiž o sobě nemůže zcela z určitosti říci jaké je právě jeho sebepojetí.. Tento 

pojem se totiž zpravidla demonstruje formou sebehodnocení, kdy o sobě člověk nejen nahlas 

vyslovuje nejrůznější soudy. Kořeny sebepojetí, které se neustále vyvíjí, zhoršuje či zlepšuje, 

sahají daleko do minulosti, do doby kdy se jedinec narodil. Sebepojetí by možná šlo označit 

jako osud. Podle toho jak člověk sám sebe pojímá, také jedná. Tím ovlivňuje nejen svoji 

přítomnost ale i budoucnost. Lidé s dobrým sebepojetím zpravidla vystupují s větším 

sebevědomím. Naopak lidé s horším sebepojetím si méně věří, a tato jejich malá důvěra  

v sebe neboli sebeúcta se dere na povrch prostřednictvím jejich méně sebevědomého chování.  

Podle chování však sebepojetí nelze popsat, pouze velmi nepřesně odhadnout. 

Těžiště této práci se nachází v její teoretické části, která je pokusem o vymezení  a popsání 

problematiky sebepojetí a jeho souvislostmi jak z celým Jáským systémem a jeho dalšími 

složkami.  

První kapitola je snahou o vymezení pojmu Já (neboli Jáství), který v sobě zahrnuje 

sebepojetí. Už u vymezení tohoto pojmu existuje značná nejednotnost, která je dána různými 

psychologickými přístupy. Další a zároveň nejdelší kapitola se zabývá  sebepojetím. 

Následující se věnuje sebehodnocení, které je se sebepojetím v těsné souvislosti. Proto až na 

konci právě této kapitoly naleznete stručnou zmínku o výzkumných metodách, které se 

používají pro výzkum sebepojetí a sebehodnocení. Pátá kapitola popisuje adolescenci, neboli 

most mezi dětstvím a dospělostí. Přes tento most někteří studenti jak pedagogické tak i 

hospodářské fakulty buď již dávno přešli či jsou teprve v půlce a rozhlížejí se kolem. 

Některým možná zbývá několik málo kroků na břeh dospělosti. Šestá kapitola ve stručnosti 

vymezuje důležitost dobrého sebehodnocení právě u učitelů. Sedmá se zabývá praktickým 

výzkumem a zjištěními, která přinesl. 
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1 Jáství - pojmová nejednotnost 

"Já je v současné psychologii pojímáno jednak jako vědomý princip, mechanismus odlišování 

sebe od okolí, tedy nositel sebeuvědomění, anebo víceméně jen jako "systém představ o sobě 

samém", tedy koncentrát individuálního sebepojetí zajišťující kontinuitu životní činnosti, 

činné jádro osobnosti, mechanismus sebekontroly, korelátor vědomého s nevědomým, tedy i 

jakýsi ústřední činitel vlastní seberealizace. Pojem "Já" tedy představuje něco jedinečného, 

prvotního, úzce spjatého s vnitřními řídícími mechanismy subjektu. Já  je skutečně ústředním 

integrujícím i aktivizujícím faktorem subjektivní reality."1  

Toto vymezení v podstatě vyjadřuje souhrnné pojetí jáství neboli Já, které jednotlivé 

psychologické směry vymezují podle skutečností, které povařují v rámci své teorie a 

metodiky za důležité a směrodatné. "Kognitivní psychologie považuje např. "osobní identitu" 

pouze za poznávací schéma, podle kterého jedinec jen zpracovává a organizuje informace o 

sobě. Behaviorismus chápe Já jako kategorii projevující se v chování, jednání a činech. 

Sociální interakcionalismus je vidí jen jako výslednici sociální interakce a komunikace kdežto 

ego-psychologie v něm shledává motivační fenomén zakotvený v pudech a potřebách 

nevědomí. Existenciální psychologie pak vidí jeho podstatu především v procesech 

sebeaktualizace a aktech tvořivosti"2 

 

1.1 Složky Já 

Jáství neboli Já je však nutné chápat především jako celek se všemi jeho složkami a "v rámci  

komplexního chápání Já je nutné přihlížet ke kognitivní, afektivní i konativní složce Já. 

Kognitivní složka se týká obsahu sebepoznání i sebepojetí a aktivizuje se zvláště při přijímání 

informací relevantních pro Já."3 Velmi výstižným snadno pochopitelným příkladem informace 

relevantní pro Já je tzv. "coctail party phenomenon"4. "Představte si, že jste se octli na 

večírku. Místností se nese šum tiché konverzace, cinkot skleniček a náladová hudba. Právě 

jste se s někým seznámili a nezávazně konverzujete. Uprostřed hovoru se najednou zarazíte, 

protože si uvědomíte, že na opačném konci místnosti vyslovil vaše jméno ... Právě jste si 

zažili "coctail party phenomenon" - schopnost uvědomit si a postřehnout osobně relevantní 

podněty v komplexním prostředí (Moray, 1959, cit. dle Brehm, Kassin, 1989). ... To, co se  

 

 

                                                 
1 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 163 
2 tamtéž 
3 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 162 
4 Macek P., Sebesystém, vztah k vlastnímu já, s. 184 
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projevilo jako citlivý detektor sociálního prostředí, bylo právě naše činné já."5 

 

"Afektivní složka představuje emocionální vztah k sobě, manifestující se nejvíc v 

sebehodnocení, ale i sebepojetí.  ...Konativní složka "vyjadřuje skutečnost, že Já je také 

motivačním činitelem sebeaktualizace a sebevýchovy. Tento aspekt bývá označován také jako 

behaviorální, tedy jako chování mediované sebepojetím, ke kterému můžeme řadit i 

sebeprezentační strategie a jednání vyplývající ze snahy dosáhnout ideálního Já (Brehm - 

Krassin 1989) " 6 

 

1.2 Globální Já a jeho složky 

Velice jednoduše a přitom výstižně vymezují Já Bláha a Šebek, kteří uvádějí, že hotový jáský 

systém ohraničuje a stmeluje tzv. globální já, které reprezentuje osobnost "zevnitř" a tudíž 

představuje centrum osobnosti. Zahrnuje veškeré duševní procesy, stavy, pocity, obrazy, 

přání, cíle atd. a zároveň v sobě zahrnuje všechny poznávací, emocionální a volní funkce a 

také má svůj obraz světa, sebeobraz a sebepojetí. Během života člověk poznává a účastní se 

nejrůznějších praktických a tvůrčích aktivit a tím vším se "střechou globálního já" a za "běhu" 

procesuálního já formuje jak jeho sebeobraz a sebepojetí, tak i obraz světa. Na obr.1 je 

vyznačena struktura globálního já, které se skládá z procesuálního já, strukturálního já a 

obrazu a pojetí světa. Tyto jednotlivé složky jsou vzájemně funkčně svázané, což je 

naznačeno šipkami, a tato jejich provázanost formuje a průběžně ovlivňuje jedna druhou 

včetně globálního já.7 

 

                                                 
5 Macek P.; Sebesystém, vztah k vlastnímu já, s. 184 
6 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 162 
7 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, ty - můj učitel,  s. 10 

GLOBÁLNÍ JÁ 
(já, které integruje a funkčně 

propojuje a sjednocuje složky já) 

JÁ STRUKTURÁLNÍ 
(já poznané, sebeobraz, 

sebepojetí) 

JÁ PROCESUÁLNÍ 
(já poznávající, pociťující, uvědomující 

si, vzpomínající, posuzující atp.) 

OBRAZ A POJETÍ SVĚTA 
(dojmy, představy a pojmy světa, světový 

názor) obr. 1 Struktura já 
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Procesuální já autoři vymezují jako vlastní vnitřní prostor každého jednotlivce ve kterém 

prožívá, neboli myslí, představuje si, zapomíná a vzpomíná se, rozhoduje se, učí se, 

kontroluje, o něco usiluje atd. 

Na základě činnosti procesuálního já vzniká a vyvíjí se sebeobraz a sebepojetí, neboli 

strukturální já. Toto strukturální já má především určitý obsah (např. jsem chytrá, bystrá a 

pohotová, nebo jsem krásná a oblíbená, ale nejsem chytrá atd., šlo by uvést tolik příkladů, 

kolik je na světě lidí). 8 

 

1.3 Dvojakost Jáství 

Vedle tří složek jáství a vymezení globálního já a jeho složek v literatuře často narazíme na 

tzv. dvojakost jáství , kterou lze vyjádřit jednoduchou větou: "Já jsem si vědom sám sebe" 9 

nebo ještě o něco výstižněji: " "Já " (subjekt) vím o "sobě" (objekt). Toto "já" je čiré vědomí a 

toto "sobě", jsou věci, které si o sobě uvědomuji (Mead, 1934) ... Obraz jejž "já" mám o 

"sobě", obsahuje to, co vím o své osobnosti, osobní vzpomínky, které mi dávají prožitek mé 

jednoty v čase jako osoby, můj obraz o vlastním těle, mé tělesné pocity a vše ostatní, co s 

sebou nosím a co mi dává prožívat, že jsem tím, kým jsem"10 

Tuto dvojakost jáství, neboli dva aspekty, Já - objekt a Já - subjek, rozlišil také William James 

(podle Blatného byl prvním člověkem, který takto učinil) a to velmi podobně jako Mead.11 

Prvním aspektem je tedy "Já jako subjekt duševní činnosti ( I - self) , neboli agens duševního 

života, neboli poznávající Já (self-as-knower)... Podle Jamese se jedná o ... specifický typ 

vědomí sebe zakotvený v uvědomování si osobní historie (časové kontinuity) a zážitku vlastní 

jedinečnosti, které je vyjádřeno ve vnímání sebe jako osoby odlišné od druhých. ... Druhým 

aspektem je... Já jako objekt duševní činnosti, obraz tohoto činného Já, poznávaného a 

poznaného Já (self-as-known) neboli Me-self, které James považuje za sumu všeho, co člověk 

může nazvat svým vlastním. Tuto sumu dále rozděluje na tři složky : na materiální Já, sociální 

Já a duchovní Já12. 

"Materiální Já člověka je úhrnem všeho, co může označit jako své vlastní: nejen jeho tělo a 

jeho psychické síly, nýbrž také jeho oděv a jeho dům, jeho žena a jeho děti, jeho předci a jeho 

přátelé, jeho pověst a jeho práce, jeho země a jeho koně, jeho jachta a jeho bankovní konto."13 

                                                 
8 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, ty - můj učitel, s. 11 
9 Macek P.; Sebesystém, vztah k vlastnímu já, s. 183 
10 Fontana D., Psychologie ve školní praxi, s. 247 
11 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 94 
12 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 94 a 95 
13 Nakonečný M., Sociální psychologie, s. 67 
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"Sociální Já je založeno v podstatě na zpětné vazbě od druhých osob a obsahuje 

charakteristiky viděné, či poznané ostatními lidmi. Podle Jamese má každý člověk tolik 

sociálních Já, s kolika lidmi, kteří o něm mají vytvořenou nějakou představu, se zná. 

Duchovní Já je definováno jako vnitřní či niterné Já zahrnující nejtrvalejší aspekty vlastní 

osoby - osobní charakteristiky, dispozice, ale i hodnoty či morální soudy." 14 

 

1.4 Vznik a vývoj Já  

"Když se dítě narodí, nemá žádné Já. Je dána pouze skutečnost, že já může vzniknout za 

příznivých společenských podmínek v průběhu výchovy v rodině"15  " "Člověk jako 

novorozenec a ještě jako nemluvně (batole) se v psychologické rovině neliší příliš od 

antropoidních opic, jeho chování je utvářeno mechanicky podmíněnými reakcemi. U dítěte se 

nejprve vyvíjí vědomí tělového já jako vědomí fyzické odlišnosti od vnějšího světa, to se 

nejprve diferencuje na fyzické já a fyzické ne-já: novorozenec zpočátku neodlišuje vlastní tělo 

od vnějšího světa, k tomu přispívá teprve postupná integrace dojmů z povrchu i z nitra 

vlastního těla. Vědomí tělového já vzniká tedy z vnímání vlastního těla, které se postupně 

vyděluje jako celek odlišný od vnějšího prostředí. Své tělo vnímá dítě nejen svýma očima, 

sluchem, hmatem, čichem, ale i vnitřními receptory reagujícími na různé fyziologické změny 

(napětí svalů, tlak v žaludku, v jehož stěnách je množství těchto vnitřních receptorů atd.). 

Také dojmy z těla se organizují v trvalejší percepční struktury se vztahy mezi různými dojmy 

těla, vzniká tzv. tělové schéma či obraz vlastního těla, v dospělosti je to velmi významný 

aspekt osobnosti, neboť zahrnuje představy o vlastním těle (je krásné nebo méně krásné) a 

jeho částech (např. "mám silné paže") a určité vitální pocity (síly, svěžesti nebo naopak 

slabosti a sešlosti)"16 "První krok zrodu já je vědomí já" 17  které lze vyznačit jako osu "já 

jsem", která vzniká během ontogenetického vývoje jako první a teprve poté co vznikla tato 

základní osa mohou vznikat osy další. 

Osy jsou použity pro naznačení relativně ohraničených zážitkových témat, které postupně 

vznikají během ontogenetického vývoje. Je nutné uvést, že tyto osy, ač vyznačeny samostatně 

jsou navzájem provázány, neboli vše souvisí se vším. 18
 

 

                                                 
14 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 95 
15 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel,s. 16 
16 Nakonečný M., Základy psychologie osobnosti, s. 28 
17 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 16 
18 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 10 
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Na obr. 3 je vidět detail osy, může to být třeba Osa "já jsem", která má jako každá jiná osa 

několik jader. Do této osy patří obraz tělového schématu, vědomí kontinuity sebe v prostoru a 

v čase a také nejrůznější pocity potvrzující oddělení těla od okolí. Vedle časového kontinua 

jsou zde vyznačeny také jádra této osy. Tato jádra  se spojují a vzniká z nich osa. Autoři jádra 

označují jako zážitková podtémata, která se k dané ose vztahují. Tato jádra se dále rozdělují 

na všechny zážitky, pocity a objevy, které se člověka v životě více či méně dotýkaly. člověk 

tedy žije, prožívá, ovlivňují ho nejrůznější skutečnosti, získává zážitky, tyto zážitky se 

sdružují do jader a z jader se tvoří osy. 

obr. 2 Ontogenetický vývoj 

ontogenetický vývoj 

   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14   15   16   17 

já chci 

já mám 

ideál sebe (jakým bych chtěl být) 

svědomí (co smím a nesmím) 

pohlavní identita (jsem chlapec/děvče) 

jsem školák (zvnitřněná sociální role) 

jsem kamarád 

členství v určité skupině 

čím budu 

jsem partner 

já umím, dovedu 

já jsem 

roky 
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"Každá osa je současně "pamětí" (neboli "psychickou funkcí, která zpřítomňuje minulé 

psychické jevy"19) jednotlivých zážitků vztahujících se k ose, kolem níž jsou zážitky spojeny 

asociativně nebo tvoří globální pocity či dojmy z určitého typu zkušenosti. Například osa "já 

umím, dovedu" sdružuje v čase všechny situace a činnosti, v nichž člověk prožívá sebe jako 

schopného, kompetentního, nebo naopak neschopného, neúspěšného. Na některé jednotlivé 

zážitky ať již úspěchu či neúspěchu si vzpomíná, jiné vytvářejí celkový prožitek sebe jako 

schopného, dovedného,úspěšného. ... Pokud se člověku daří efektivně a úspěšně se uplatnit v 

nejrůznějších činnostech vážou se k ose "já umím, dovedu" pocity hrdosti, pýchy, moci a cíly. 

Když se vlastní uplatnění nedaří, objevují se pocity zmaru, smutku nebo vztek. Vedle těchto 

emocí si člověk v průběhu života vytváří určité relativně stabilní prožitky sebe, své osoby 

jako celku. V souvislosti s touto osou  vzniká vysoké či naopak nízké sebevědomí či 

sebeúcta." 20 Autoři jsou přesvědčeni, že teprve kolem této osy se začíná vytvářet 

sebehodnocení a následovně sebeúcta.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Říčan P, Psychologie: příručka pro studenty, s. 85 
20 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 12 a 13 
21 tamtéž 

osa 

čas 

jádra 

jádra 

obr. 3 Detail osy "Já jsem" 
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2 Sebepojetí  

Sebepojetí je tedy jednou ze složek složitě propojeného a postupně vznikajícího a měnícího se 

vnitřního systému já neboli jáství, jehož několik vymezení je uvedeno v první kapitole. 

Sebepojetí je v těsné souvislosti se sebepociťováním, sebeobrazem či sebeobrazy a také 

sebehodnocením. Otázkou, která vyvstává před vymezením pojmu sebepojetí a zdrojů tohoto 

sebepojetí, je , kde se toto sebepojetí nachází. Velmi jednoduše lze říci, že sebepojetí se 

nachází někde uvnitř jáského systému. Více specifickou odpovědí nabízí "fenomenologie, 

která pohlíží na osobnost ze vztažného rámce vnímání, a snaží se porozumět chování z 

hlediska chovající se osoby, nikoli z hlediska vnějšího pozorování či měření. Toho lze nejlépe 

docílit zkoumáním vjemového (či jevového) pole jedince."22 

 

2.1 Vjemové pole 

 "Combs a Snygg (1959) vysvětlují: Vjemovým polem míníme celý vesmír, včetně člověka 

samého, tak jak jej jedinec vnímá v okamžiku svého jednání". Vjemové pole je svou povahou 

subjektivní. Některé vjemy mohou být nepřesné, a přesto se člověku, kterého vedou k činům, 

jeví reálné a přesvědčivé. Například místní řidič na wyomingské venkovské silnici v noci 

ihned rozpozná ochmýřenou korunu větévek laskavce, zatímco návštěvních z amerického 

pobřeží ji může pokládat za balvan a varovat řidiče, ať zastaví.  

Strukturu vjemového či jevového pole znározňuje obr. 4. Kruhy vyznačují hranice mezi 

jevovým polem, jevovým "já", sebepojetím. Dále jsou zde vyznačeny oblasti diferenciace a 

vnímání. 

 

Jádrem jevového já je sebepojetí (self-concept), kolem kterého se uspořádává zbytek 

vjemového pole. Sebepojetí slouží jako "určité těsnopisné zachycení, jímž si jedinec dokáže 

                                                 
22 Drapela, V. J;  Přehled teorií osobnosti,  s. 117 

obr. 4 
Struktura vjemového či jevového pole 

DIFERENCIACE 

VNÍMÁNÍ 

JEVOVÉHO POLE  

JEVOVÉHO "JÁ" 

HRANICE: 

SEBEPOJETÍ 
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symbolizovat a zjednodušit svou velkou složitost a prakticky využitelné pojmy"23 Pozitivní 

sebepojetí je známkou duševně zdravého jedince, na rozdíl od negativního sebepojetí, které 

souvisí s maladaptací, depresí a někdy dokonce se sociopatickým chováním. Sebepojetí 

zůstává poměrně stálé, narozdíl od jevového "já", které se mění od situace k situaci. Jevové 

"já" tak splývá s pojmem dílčího sebehodnocení, který je vymezen v kapitole té a té strana ta 

a ta (tady v mojí práci). 

Jevové já tedy navazuje na hranice sebepojetí a je vnitřní oblastí jevového pole, neboli 

způsobem, jak se jednotlivec vnímá v nejrůznějších situacích, kterých se účastní (pracuje a 

dochází do zaměstnání, učí se na písemnou práci a nebo na zkoušku, hraje si se sourozenci, 

vykonává domácí práce atd.) Už i rozdílnost těchto situací naznačuje fakt, že se toto "já" se 

mění od jedné situace od druhé, narozdíl od stálosti sebepojetí. Důležitou vlastností jevového 

"já" uspořádanost této soustavy. Veškeré pojmy, které toto pole zahrnuje, netvoří souhrn 

izolovaných pojmů ale jsou navzájem provázány a vzájemně se ovlivňují. Tato teorie 

podporuje vznik vznik a formování sebepojetí na základě jednotlivých zážitků. Zároveň se 

shoduje s popisem obrazu osobnosti jako celistvého systému jednotlivých pojmů a jejich 

provázanosti. "24 

 

2.2 Vymezení pojmu sebepojetí 

"Sebepojetí je pojímáno jako souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě 

chová:"25  "Individuální "sebepojetí" není totožné s deskripcí "reálného já", nepředstavuje 

také žádnou zvnějšku předepisovanou "roli", ani je nelze ztotožnit se spíše na budoucnost 

orientovanýcm projektem "ideálu" vlastní osoby, ale představuje kvality současného, vpravdě 

subjektivního pojímání sebe sama, které však přirozeně zahrnuje jak ustálené osobní 

sebeposuzování, tak i jistou představu o naplnění vlastního seberozvoje, až po 

předpokládanou "horní hranici svých možností"(Maslow 1960,1967). ... Vlastní autokultivace 

osobnosti vyžaduje jako východisko jistý relativně stabilní obraz Já, určitou celistvou 

představu o sobě. Tento "obraz sebe" označovaný jako sebepojetí však není jen nějaké 

"vidění", "představa", "chápání" , "vztah", "konstruování" ani pouhé "projektování" sebe 

sama, zahrnuje svým způsobem, jako ostatně každá komplexnější duševní funkce, všechny tři 

základní komponenty: poznávací (jisté reálné povědomí o svých schopnostech a 

vlastnostech), emocionální ( osobní sebeúctu, sebevědomí a další prožitkové aspekty 

nekorespondující zcela s výsledky sebehodnocení) i snahovou (často jen neostrý předpoklad 

                                                 
23 Drapela, V.J.; Přehled teorií osobnosti s. 117 
24 Drapela, V.J.; Přehled teorií osobnosti s. 117 
25 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie,  s. 92 
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možného sebeurčení). Sebepojetí je tedy složitý psychický jev určité setrvačnosti 

sebenahlížení, který se neredukuje ani na prosté sebepoznávání, ani jen dílčí nebo i celkové 

sebehodnocení, ale je to svým způsobem více či méně ucelené imaginativní "jádro 

subjektivního sebezažívání"26 

Čáp naopak vymezuje sebepojetí právě jako "poznávací aspekty já, které vyjadřují mé 

sebepoznání, jak sám sebe vidím, za koho se považuji. Toto lze vyjádřit odpověďmi na 

otázky:  

• Jaký jsem?                

Odpověď bude obsahovat výčet mých  tělesných i psychických vlastností. 

• Co umím, dovedu?                 

Neboli, v kterých činnostech či oblastech života dosahuji dobrých výsledků, 

mám rozvinuté dovednosti a schopnosti. 

• Kam patřím?                 

K chlapcům či k dívkám, k žákům určité třídy a školy, k určitému národu atd. 

"Takovéto charakteristiky vyjadřují jedincovo přesvědčení, že odpovídají skutečnosti, ve 

svém souhrnu vytvářejí reálné já."27  

 

Čačka dále uvádí dvě hlediska chápání sebepojetí. "Z hlediska kognitivní a sociální 

psychologie je to pouze produkt sebeuvědomování a osvojování zkušeností. ...Tato 

objektivující koncepce teoreticky nadhodnocuje především racionálně-kognitivní aspekt spolu 

s důrazem na formativní vliv společnosti a prostředí na sebepojetí. ... Z hlediska 

humanistické, existenciální či ego-psychologie jako komplexnější prožitek hodnocení a 

definování vlastního já. Tato subjektivující koncepce přisuzuje subjektu především asimilační 

funkci neboli aktivní podíl na vlastním sebedefinování, prožívání i chtění. ... Dále však 

zdůrazňuje, že ... sebepojetí  není jenom souhrnem nějakých poznatků či víceméně 

nadekretovaných představ o sobě, ale jsou v něm bohatě zastoupeny nejrůznější aspekty jak 

racionálně-kognitivního "sebepoznávání" tak i imaginativně-emotního "prožívání sebe sama". 

Věcně i terminologicky je tento aspekt Já ukotven v pojmech označujících takové jeho 

dimenze jako je sebeúcta, sebehodnocení, sebevědomí, sebedůvěra, stabilita a sebepojetí." 28 

 

                                                 
26 Čačka O., Psychologie duševních vrstev osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 194 a 195 
27 Čáp J., Mareš J., Psychologie pro učitele, s. 171 
28 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s 194 
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Blatný naopak podává právě ono zjednodušené vymezení, protože označuje "kognitivní 

aspekt já jako obsah a strukturu sebepojetí. Obsahem sebepojetí je suma všech znalostí o 

sobě, která je určitým způsobem kognitivně organizovaná do struktury sebepojetí." 29 

 

2.3 Vztah sebeobrazů a sebepojetí 

Před vznikem sebeobrazu a sebepojetí dochází u jedince k pouhému sebepociťování. Tímto 

jedincem je malé dítě, které ještě nemá žádné představy (neboli "vnitřní svět"30)  a také vnímá 

zatím jen velmi jednoduše a nerozvinutě. Sebepociťování je proto předstupněm a zároveň 

základním kamenem uvědomění si sebe sama (neboli sebeuvědomění, které začíná vznikat již 

v batolecím věku 31  

"Sebeobrazy tvoří konkrétní a obrazné představy jedince o sobě. vznikají ve vztahu k 

sociálním rolím a specifickým činnostem, na základě přímé nebo nepřímé zkušenosti, a v 

podmínkách vztahu jedince k jeho okolí. Sebeobrazy jsou soubory autoportrétů typu: já jako 

chlapec, já jako syn, já jako sportovec, já jako žák a podobně. Jak jednotlivec přechází z jedné 

role do druhé, z jedné situace do druhé a z jedné činnosti do druhé, tak se mění i soubor těchto 

autoportrétů a jejich obsah. Mnohé z nich zanikají a jiné vznikají v souvislosti s časovou nebo 

vývojovou omezeností sociálních rolí (jedinec přestává být dítětem a přibírá roli rodiče ap.). 

Proto tvrdíme, že sebeobrazy jsou útvary s omezenou stabilitou a značnou flexibilitou." 32 

Se zohledněním vývoje jedince se vnímání postupně rozvíjí a v průběhu tohoto rozvoje se 

začínají objevovat představy, také nejprve velmi zjednodušené. Z vnímání a představ začínají 

postupně vznikat obrazy sebe, které v sobě zahrnují pocity a představy. "Čím více se v 

sebeobrazu uplatňují procesy myšlení, tím více se sebeobraz stává sebepojetím. Strukturální já 

(neboli já v činné akci) se během celého života skládá ze sebepojetí, sebepociťování a 

sebeobrazy. Záleží na myšlenkovém zpracování jednotlivých komponent os strukturálního já. 

Myšlenkově velmi propracované komponenty mají podobu sebepojetí. Člověk si v tomto 

případě přisuzuje určité vlastnosti, schopnosti a dovednosti a dovede je slovně popsat. To, co 

člověk nedokáže slovně popsat zůstává na úrovni sebeobrazu, představ a pocitů. "33 

 

 

 

 
                                                 
29 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 106 
30 Říčan P., Psychologie: příručka pro studenty, s.63 
31 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika,  s. 171 
32 Kusák P., Dařílek P.; Pedagogická psychologie - B, s. 98 
33 Bláha K., Šebek M.; Já-tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 15 



 

20 

2.4 Obraz osobnosti  

Vedle jednotlivých sebeobrazů, které mají "omezenou životnost" také existuje stabilnější 

obraz osobnosti. Tento obraz osobnosti však nejde rozdrobit na množství oddělených 

vlastností. To by odporovalo zkušenostem, které ukazují osobnost člověka jako ucelený 

systém. Je tedy důležité nalézt jednotící, integrující moment v osobnosti. Tento moment se v 

současnosti nejčastěji vyjadřuje termínem já, popřípadě dalšími, termíny, které jsou s ním 

spjaty: koncepce já (self-concept), sebepojetí a sebehodnocení, popřípadě identita. Zároveň 

zdůrazňuje, že i tento moment sjednocující složitost osobnosti je sám o sobě složitým 

subsystémem osobnosti s mnoha aspekty. 

Zahrnuje zejména aspekty  

• biologické, psychologické, sociální                

( moje tělo a somatické vlastnosti - psychické vlastnosti - příslušnost k 

sociálním skupinám) 

• časové            

neboli jednota minulého vývoje, přítomného okamžiku a předpokládané 

budoucnosti  (např. nyní jsem dospělá, ale také jsem dítě, které kdysi prořívala 

radosti i strasti v prostředí rodiny, školy a mezi kamarády, také jsem člověk v 

budoucnosti, kterým se stanu, tehdy budu mít jiné úspěchy a nezdary, radosti a 

starosti, ty už budou jiné než současné a nebo vůči současnosti minulé 

neměním se však jenom já, ale také společnost, způsob života a i já v kontextu 

tohoto okolí, a i když se vyvíjím a měním stále jsem to já a stále to i já budu 

přes všechny změny somatické a sociální , neměním se totiž celkově některé 

vlastnosti, problémy, cíle a hodnotové orientace ve mně trvají i když se 

postupně mění, staré mohou postupně pozbývat na svém významu a nové se 

objevovat ale pouze v návaznosti na to staré, v návaznosti na mou osobní 

historii) 

• poznávací, emočně-hodnotící, volní                   

(jaké mám o sobě názory, jak sebe hodnotím, jak jednám) 

• jednotící moment v mém prožívání událostí a vlivů na mne působících 

(události mého života, vlivy působící na mne)         

jednotící moment mého vlivu (vše co dělám, na co a jak já působím)"34  

 

 
                                                 
34 Čáp J., Mareš J.; Psychologie pro učitele, s.171 



 

21 

2.5 Hlediska zkoumání sebepojetí 

Psychologie studuje sebepojetí ze tří úzce souvisejících hledisek: 

• z hlediska procesu formování sebepojetí 

• z hlediska sebepojetí jako produktu procesu sebeuvědomění člověka 

• z hlediska funkcí sebepojetí v psychické regulaci chování 

 

Z hlediska formování sebepojetí je pozornost věnována: 

• výzkumu obecných principů a faktorů utváření sebepojetí - tato oblast se 

teoreticky opírá hlavně o poznatky vývojové, sociální a kognitivní psychologie 

a je orientovaná především empiricky 

• problému definování vlastního Já, vytváření vlastní identity - vychází z 

humanistické, existenciální, narativní a ego psychologie a je převážně 

teoretický 

Z hlediska sebepojetí jako produktu procesu sebeuvědomění jsou pak studovány jednak jeho 

znaky jako psychické konstrukty, jednak jeho funkce v duševní činnosti člověka (např. 

zpracování informací) a v seberegulaci. 

Sebepojetí je tedy pojímáno jako souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě 

chová:35 

 

2.6 Formování sebepojetí 

Člověk je především sociální bytost, což si dítě postupně uvědomuje a vyvíjí se u něj vědomí 

sociálního já a to jako vědomí jedinečnosti (jsem jiný než všichni ostatní) a kontinuity resp. 

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

"Před  vznikem vědomí sociálního já se dítě jako "biologické individuum" mění v lidskou 

společenskou bytost, v jedince s lidskou mentalitou a lidským způsobem chování. Podstatou 

jáství je schopnost individua být samo sobě předmětem, a to je možné jen převzetím rolí, 

které zahrnuje užívání řeči: je-li dítě schopno převzít roli druhého, je také schopno pohlížet z 

této perspektivy na sebe samé a řeč mu umožňuje tyto aspekty konkretizovat v určitých 

vlastnostech, které si připisuje. Tak si dítě začíná být vědomo sebe sama jako jedinečné 

bytosti s určitými vlastnostmi. "36  

 

Zároveň se v průběhu celého života jedince postupně utváří a mění sebepojetí.  "Gegenovi  

                                                 
35 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 92 
36 Nakonečný M., Základy psychologie osobnosti, s. 29 
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(1986) uvádějí v této souvislosti čtyři hlavní procesy, které se podle nich podstatnou měrou 

podílejí na utváření vztahu k sobě a na jeho změnách v průběhu života. za prvé je to tzv. 

fenomén "zrcadlového já" (looking-glass self), který poprvé popsal sociolog Ch. H. Cooley 

(1902). Podle tohoto pojetí slouží druzí lidé jako zrcadlo, ve kterém může člověk spatřit sám 

sebe. Tuto myšlenku dále rozvinul G.H. Mead (1934), když dodal, že naše vlastní já je vlastně 

představa o tom, jak se domníváme, že nás vnímají a hodnotí pro nás důležití lidé (significant 

others). Dalším důležitým procesem, který utváří vztah k sobě, je sociální srovnávání 

(Festinger, 1954) . Člověk si tak ověřuje, co je sociálním okolím akceptováno, co je 

považováno za správné a co nežádoucí. Od toho se odvíjí i jeho sebehodnocení. Třetím 

procesem, který formuje vztah k sobě je přijímání sociálních rolí. Bere-li člověk na see ty, 

které jsou všeobecně akceptované a společensky oceňované, zvyšuje to jeho sebejistotu a 

podporuje pozitivní vztah k sobě. Problém ovšem nastává, když se některé role svým 

vymezením dostávají do konfliktu. Čtvrtým procesem je percepce sociální odlišnosti. Tento 

proces vyjadřuje skutečnost, že pokud je to společensky přijatelné, člověk má potřebu 

zdůrazňovat vlastní jedinečnost v odlišném prostředí (např. chlapec v převážně dívčí třídě, 

jeden Čech mezi Američany atd.). "37 

Tyto procesy utváření vztahu k sobě se odehrávají během socializace, neboli procesu 

"postupného vrůstání do společenských podmínek života".38 

 

2.7 Socializace 

"Bandura socializaci chápe jako "proces, v němž jedinci vyvíjejí ony kvality, které jsou 

podstatné pro jejich účinné uspění ve společnosti. ... v tomto procesu však ... nejde o pasivní 

přebírání kognitivních, behaviorálních a jiných schémat, nýbrž o vyrovnávání se s požadavky, 

před něž jsou jedinci společností a svým sociálním okolím stavěni.  

Podle Bandury jde v socializaci o dvojí: 

1. o získané vlastnosti 

2. o psychické mechanismy, které toto získání vlastností umožňují (neboli osobnost jako 

organizovaný systém psychických vlastností)... 

Socializace sice znamená formování vlivy, které vycházejí ze sociálního (a jeho 

prostřednictvím i z kulturního) prostřední jedince, avšak podle Bandury nejdůležitějším 

konečným cílem úspěšné socializace je nahrazení externích sankcí interní kontrolou" neboli " 

                                                 
37 Macek P., Sebesystém, vztah k vlastnímu já; s.187 
38 Nakonečný M., Lexikon psychologie , s. 278 
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od vnější kontroly chování prostřednictvím sankcionovaných norem ke kontrole vnitřní 

prostřednictvím vnitřního sebezpevňování.39  

 

Toto vymezení se shoduje s Freudovým psychodynamickým přístupem k formování 

osobnosti, podle jehož psychologického přístupu se osobnost skládá ze tří oddělených úrovní. 

První úrovní je id, neboli pudové energie, s nimiž se dítě rodí a které mají význam pro přežití 

a jejichž cílem je poskytnout jedinci uspokojení základních živočišných potřeb. Druhou 

osobnostní úrovní, která se podle Freuda začíná vyvíjet koncem prvního roku života je ego.  

S jeho vývojem začíná sociální učení dítěte, které zahrnuje i počáteční uvědomění si mezí a 

požadavků, které na id klade svět.  Přibližně v šesti letech se začíná vyvíjet třetí úroveň 

osobnosti, neboli superego. Tato úroveň obsahuje zvnitřněné mravní zásady a zákazy, které 

dětem předávají jejich rodiče a řídí se principem mravnosti. Zahrnuje v sobě "svědomí"( které 

vyvolává vinu, když dítě udělá něco špatného) a ego-iedál (které vyvolává ambice, když si 

děti vytvoří obraz, jakými by chtěly být. 

Příklad působení id, ega a superega může být dítě, které vidí na podnose v kuchyni lákavé 

koláče. Id říká: "vezmi si jeden" (princip slasti), ale ego říká "ne, maminka nebo tatínek 

přijdou a potrestají tě". V té chvíli závisí na tom, co je silnější, zda touha po koláči a nebo 

strach z trestu. Pokud se ale již vytvořilo superego tak také vstoupí do hovoru : " I když na to 

maminka a tatínek nepřijdou, je špatné vzít si koláč." A to už je princip mravnosti. 40 

 

Vedle rodičů a dalších významných druhých (significant others) se na formování sebepojetí 

jednotlivce čím dál tím větší měrou podílejí také media. Je totiž poměrně snadné nechat se 

ovlivnit časopisy a televizí. Na obálkách časopisů se usmívají dokonalé modelky a herečky. V 

reklamách jsou samí dokonalí lidé. Většinou jsou mladí, krásní, úspěšní, nekonečně šťastní a 

úplně dokonalí. Člověk si neuvědomuje, že nic z této krásné mediální reality není skutečné. 

Srovnávání se s tímto nereálným světem vede nejen k pocitům méněcennosti až 

bezvýznamnosti, ale také velmi často k marné honbě za nerealizovatelným ideálem. Člověk 

nesmí zapomínat, že fotky v časopisech ani lidé v televizi nejsou skuteční, ale on sám ano.41 

 

 

 

 

                                                 
39 Nakonečný M., Sociální psychologie, s. 58 
40 Fontana D., Psychologie ve školní praxi, s. 209 - 210 
41 Rushtonová R., Jak nebýt outsiderem, s. 24 
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2.8 Obsah sebepojetí 

Jak je patrné z předcházejících kapitol, obsah sebepojetí se vytváří během socializace neboli 

interakce se sociálním prostředím. 

"Konkrétní obsah sebepojetí, daný sociální zkušeností jedince, je proto u každého člověka 

jiný. Přesto můžeme na obecné úrovni vysledovat určité společné znaky obsahové stránky 

sebepojetí. Během vývoje jednotlivce je obsah sebepojetí charakterizován postupným 

narůstáním informací o sobě .(rozrůstáním obsahu sebepojetí se zvyšujícím se věkem ... čím 

je starší, tím víc světa si stihl "přivlastnit", stihl toho hodně zažít, mnohokrát  uspěl nebo 

selhal, mnohokrát na sebe byl hrdá nebo se styděl, hodně se toho naučil nebo naučit nestihl 

apod.) ..... Tyto informace získává na základě odezvy ze svého okolního prostředí a nebo na 

základě vlastního úsudku v průběhu pozorování vlastní činnosti, a duševních procesů a stavů, 

a zjemňováním struktury jednotlivých mentálních reprezentací Já. Tento proces doprovází 

zvyšující se schopností abstrakce a uvědomováním si sebe jako aktivního činitele v průběhu 

dospívání." Jsou to právě zkušenosti, které umožňují abstrakci. Stále se opakující příklady 

činností, které lze zařadit do stejné skupiny vedou k zobecnění.  

"Zatímco děti raného věku jako prostředky sebepopisu používají vlastní činnosti významné 

osoby se svého okolí a postoje, u adolescentů se jako základní prvky sebepopisu objevují 

demografické charakteristiky, sebehodnocení a fyzické rysy."42 

  

2.9 Struktura sebepojetí 

Současně s utvářením obsahu sebepojetí zároveň probíhá jeho vnitřní organizace neboli 

vytváření struktury. Mezi nejvlivnější modle kognitivní organizace obsahu sebepojetí patří 

koncepce Já jako schéma (Markus, 1977, 1980), Já jako prototyp (Kihlstrom a Cantor, 1984) 

a Já jako hierarchická kategoriální struktura (Rogers, 1981) 43 

 

2.9.1 Já jako systém kognitivních schémat44  

Markusová (1977) nazývá kognitivní jednotky sebepojetí jako sebeschémata (self-schemas).  

Tato Schémata jsou výsledkem opakovaného procesu sebepozorování, kategorizace (neboli 

"zařazování nejrůznějších objektů do skupin zvaných třídy nebo kategorie"45) a interpretace 

sebe sama v nejrůznějších situacích. Vztah sebeschémat a celkového sebepojetí lze 

analogicky popsat jako vztah mezi knihami a knihovnou. Tato schémata jsou pro člověka 

                                                 
42 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 105 
43 Blatný M. Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 106 
44 Macek P.; Sebesystém, vztah k vlastnímu já, s. 192 a 193 
45 Říčan P., Psychologie: příručka pro studenty, s. 93 
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vodítky, které informace bude považovat za seberelevantní a které ne. Jaké informace budou 

seberelevantní pro jednotlivce je velmi individuální. Naše předcházející zkušenosti, které 

formují tato sebeschémata, filtrují nové informace a udržují stabilitu vlatního sebepojetí. 

Odmítáme informace, které se liší od již vytvořených schémat. Některé informace jsou 

seberelevantní téměř pro každého (např. informace o úspěšnosti či neúspěšnosti v období 

základní školní docházky formující sebeschéma školáka) jiné se uplatňují v sebeschématech 

pouze některých lidí ("např. pro osmnáctiletou modelku je důležitým aspektem sebepojetí 

vlastní vzhled a vůbec jí nezajímá zda má prostorovou představivost a zda je zdatná v 

deskriptivní geometrii. U stárnoucího architekta to může být zase naopak. Je tzv. 

aschematický, co se týče vlastního vzhledu, je však citlivý na informace, které vnímá jako 

relevantní pro charakteristiku prostorové představivosti."46) 

 

2.9.2 Já jako prototyp  

Kihlstrom a Cantová, tvůrci tohoto kognitivního modelů Já považují Já za prototyp. Toto 

pojetí opírají o dva své vlastní výchozí předpoklady:  

1. Každý akt percepce je současně aktem kategorizace, tedy vytvářením pojmu 

2. Pojem Já, uložený v paměti jako struktura znalostí je svou povahou podobný ostatním 

pojmům, které si člověk  vytváří o svém sociálním a fyzikálním světě. Pojem Já je tedy stejně 

jakákoliv jiná věc reprezentován určitým "prototypem", který se skládá jak z "centrálních", 

tak i okrajových rysů. Podobně jako Markusová se i Kihlstrom a Cantová domnívají, že 

prototyp Já je jen jakousi abstrakcí z pozorování vlastního chování ve specifickém situačním 

kontextu. Proto tvrdí, že existuje řada prototypů Já, které se sdružují  podle úrovně abstrakce 

(např. Já sám, oproti Já s lidmi a to navíc se známými, s rodinou, se spolupracovníky). Toto 

vymezení vyznačené na obr. 5 se prakticky kryje s pojmem role.47 

                                                 
46 Macek P.; Sebesystém, vztah k vlastnímu já;  s.192 
47 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiogagnostika, str. 174 
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2.9.3 Já jako hierarchická kategoriální struktura 

Prvky této koncepce jsou tvořeny pouze termíny, které slouží k popisu Já, jako jsou rysy, 

hodnoty, případně specifické vzorce chování nebo fixované minulé události. Tyto termíny 

jsou údajně hierarchicky uspořádány podle míry abstrakce od konkrétních, specifických prvků 

(jsem student, čtenář Jiráska) až po obecné kategorie (jsem intelektuál).48 

 

2.10 Současný pohled na sebepojetí 

Vedle důrazu na obsah a výše vymezené struktury sebepojetí je v současnosti "zdůrazňována 

jeho multifacetová, hierarchicky uspořádaná struktura a dynamika fungování v závislosti jak 

na tzv. Já-motivech, tak na situačním kontextu."49 

 

2.10.1 Multifacetové sebepojetí 

"Multifacetové" vyjadřuje skutečnost, že sebepojetí se skládá z dílčích mentálních 

reprezentací Já (jinak označované jako percepce, schémata nebo prototypy) , které tvoří určitý 

systém nebo (strukturovaný) prostory významů vztahovaných k Já.  

Tyto jednotlivé reprezentace se mohou vzájemně lišit v aspektech jako je centralita, pozitivita 

nebo naopak negativita, časová lokalizace (budoucí, současné a minulé já) a možnost 

uskutečnění (ideální já, possible self (možné já), can self (já, kterého mohu dosáhnout). Tato 

koncepce mnohosti Já však neodmítá existenci obecných úrovní sebevztahu jeko globální 

                                                 
48 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 174 
49 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 97 
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sebehodnocení či city hodnotnosti (self-esteem, self worth). Tím že bere v úvahu jak dílčí 

složky sebepojetí tak i celkové sebepojetí se tato koncepce shoduje s Rosenbergem (1979) .50 

 

2.10.2 Hierarchické sebepojetí 

Hierarchické uspořádání úzce souvisí s multifacetovou, multidimenzionální strukturou. 

Hierarchické sebepojetí popisuje sebepojetí jako zobecnění poznatků o sobě, která je 

odvozena z dílčí zkušenosti v konkrétních situací. Tyto znalosti se hierarchicky uspořádáváají 

podlé míry abstrakce od konkrétních, specifických prvků až po obecné kategorie.51 Tato 

vlastnost sebepojetí je shodná s vymezením Já jako hierarchické kategoriální struktury, která 

je popsána v kapitole 2.9.3. 

 

2.10.3 Dynamické sebepojetí 

Jako další komplexní složky psychiky má sebepojetí nejen svou strukturu, ale také dynamiku. 

Koncepce tzv. aktivovaného sebepojetí (working self -concept) vyjadřuje skutečnost, že v 

odlišných situacích se do popředí dostává některá z reprezentací já, která v daném okamžiku 

plní funkci centrální, řídící struktury sebepojetí.52 

 

2.10.4 Já-motivy 

Existují dvě třídy motivů označované jako "Já-motivy: 

1. tendence udržovat stálý, konzistentní pohled na vlastní Já, kterou vyjadřují motivy 

konzistence já (neboli self-consistency; jedná se o snahu uchovávat soulad mezi 

jednotlivými percepcemi Já a mezi těmito percepcemi a vstupujícími informacemi) , 

znalosti sebe (neboli self-knowledge; člověk je silně motivován k získávání přesných 

a jasných znalostí o sobě, svých vlastnostech a schopnostech ) či sebepotvrzení (self-

verification; během vyhledávání informací o sobě jedinec hledá především informace, 

které potvrzují jeho sebeposouzení) 

2. tendence vyhledávat pozitivní informace o sobě, která je označovaná jako motiv 

sebeposílení (self-enhancement) 

 

 

 

 

                                                 
50 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s.97 
51 tamtéž 
52 tamtéž 
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2.11 Typy reprezentací Já 

V rámci typů reprezentací Já se nejvíce pozornosti věnuje reálnému a ideálnímu Já. "Reálné já 

neboli "aktuální já je reprezentací atributů, o nichž se člověk domnívá, že je má. Ideální Já 

reprezentuje atributy, které by člověk rád v ideálním případě měl."53 Ale "záleží  i na vztahu 

mezi reálným a ideálním já, na rozdílu mezi nimi. Zdrojem frustrace může být veliký rozdíl 

mezi reálným a ideálním já. Tato frustrace vzniká v případě kdy je ideální já nepřiměřeně 

vysoké až perfekcionistické a pokud neodpovídá jedincovým předpokladům ani vnějším 

podmínkám, jestliže má jedinec příliš silnou výkonovou motivaci a vysokou úroveň aspirací 

nebo když se značně podceňuje, neboli trpí komplexem méněcennosti a tím pádem vidí své 

reálné já horší, než ve skutečnosti je. 

Značný rozdíl mezi ideálním a reálným já bývá u labilních osob či neurotiků. Ideální já může 

být také velmi nízké, nenáročné a to například u osob s nízkou výkonovou motivací. "54 

 

Nakonečný vyjadřuje poměr obrazů reálného a ideálního ega (latinsky já) pojmem síla ega. 

"Ego je tím silnější, čím menší je rozdíl mezi reálným a ideálním egem. Rozdíl mezi tím, za 

koho se subjekt považuje, a tím, kým by chtěl být (chtěl by být např. průbojnější, reaktivnější 

atd.) poukazuje na míru nespokojenosti se sebou samým, jakož i na určitou míru sebeúcty či 

respektování sebe sama. Určitá míra rozporů mezi reálným a ideálním egem je motivující a v 

tomto smyslu je i žádoucí, neměla by však překročit určité hranice. Je-li jedinec příliš 

nespokojen sám se sebou, má i malou míru sebeúctu. Jedinec často ví, jaký by měl být, ale 

neví, jaký chce být; ideální ego vyjadřuje chtěný obraz sebe sama, obraz jedince, jakým by 

chtěl být."55 

 

"Podle Rosenberga (1979) se povaha ideálního Já se může různit v tom do jaké míry je ideální 

představa sebe realizovatelná. Proto rozlišuje dva termíny: vysněný sebeobraz (idealized, 

fantasied self-image) a závazný sebeobraz (commited self -image). "  ... Např. pro studenta 

pedagogické fakulty je závazným sebeobrazem úspěšné absolvování studia a vysněným 

sebeobrazem to, že se stane významným pedagogem a myslitelem a vyřeší problémy 

vyučování, které postupně vznikají v dnešní pluralitní společnosti. ...Vedle pojmu aktuální 

(neboli reálné) já Higgins (1987,1989) zavedl koncept tzv. požadovaného Já, které je 

"reprezentací atributů, o nichž se člověk domnívá, že by je měl mít (daná či stanovená 

očekávání ohledně úkolů, povinností a odpovědností). ... Vedle těchto "positivních" já (ideální 

                                                 
53 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 109 
54 Čáp J., Mareš J., Psychologie pro učitele, s. 171 
55 Nakonečný M., Základy psychologie osobnosti, s. 147 
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já a požadované já) existuje také "nechtěné (unwanted) či nežádoucí Já (undesired self)", které 

lze nejvýstižněji vyjádřit větou "To já bych nikdy neudělala" nebo: "K tomu bych se nikdy 

nesnížila" atd. ... Ať jsou negativními či pozitivními existují reprezentace Já označovaná 

Markusovou a Nuriusovou jako možná Já (possible selves). "Definují je jako osobní 

představy toho, čím by se člověk mohl stát, čím by se rád stal a čeho se obává, že by se tím 

mohl stát. Možná Já jsou odvozena z minulé osobní zkušenosti a obsahují představy o sobě v 

budoucnosti. Možné budoucí Já není ovšem jakýmkoliv souborem předpokládaných rolí nebo 

stavu existence - reprezentuje vždy specifické, osobně významné touhy, obavy a sny: " Nyní 

jsem psycholožka, ale mohla bych být majitelkou restaurace, maratónskou běžkyní, 

novinářkou nebo rodičem tělesně postiženého dítěte". ...Možná Já mohou být vytvářena i 

průběžně na základě nové sociální zkušenosti a odvozována například o modelů a symbolů 

prezentovaných medií. význam možných Já spatřují Markusová a Nuriusová jednak v tom, že 

plní funkci phnutek chování směrem do budoucnosti, jednak v tom, že poskytují hodnotící a 

interpretační kontext pro současný pohled na vlastní Já. Užitečnost koncepce možných Já 

dokládají další konstrukty vycházející z této koncepce. Higgins (1990) zavedl pojem "can-

self", kterým vyjadřuje skutečnost, že některými z možných Já by člověk nejen mohl být, ale 

také dovedl či uměl být."56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s.108 s 109 
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3 Sebehodnocení 

Každé "vyjádření o sobě" zahrnuje i určité hodnotící hledisko, vztah člověka k seobě není 

nikdy lhostejný a nezainteresovaný. Sebeocenění, tedy hodnota, jakou si jedinec přisuzuje, je 

pak výsledkem procesu sebehodnocení, spočívajícího v subjektivním srovnávání se s 

ostatními, popř. také s vlastními požadavky na sebe. Sebehodnocení lze jednoduše vymezit 

jako proces spočívající v subjektivním srovnávání se s ostatními ale i s vlastními požadavky 

na sebe. Výsledkem tohoto procesu je sebeocenění, neboli hodnota, jakou si jedinec 

přisuzuje.57 "Sebehodnocení je také proces spočívající v subjektivním srovnávání se s 

ostatními ale i s vlastními požadavky na sebe. Výsledkem tohoto procesu je sebeocenění, 

neboli hodnota, jakou si jedinec přisuzuje."58 Provázanost sebehodnocení s hodnocením, které 

dostáváme od druhých lidí tvoří řetěz interakcí, které však mohou mít i podobu uzavřeného 

kruhu 59 jak je vyznačeno na obrázku 6. 

 

 

 

"Úsilí o pozitivní sebehodnocení je silným motivem lidského snažení. Tato motivace k 

vysoké sebeúctě vychází z vnitřní psychické potřeby subjektu maximalizovat prožitek 

kladných a minimalizovat zažívání záporných vztahů k sobě (Kaplan, 1980). Každému 

                                                 
57 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s.212 
58 tamtéž 
59 Macek P.; Sebesystém, vztah k vlastnímu já; s. 197 
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ohrožení kladného sebehodnocení i sebepojímání se nejrůznějším způsobem brání již malé 

dítě."60   

"Druhým specifickým motivem je pak tendence k udržení stability vlastního sebeoceňování, 

což někdy ústí až k uplatňování nejrůznějších obranných mechanismů."61 Zpravidla vystupují 

nevědomě a existuje jich celá řada. Každý takový mechanismus má svůj specifický obsah ale 

úkolem všech je chránit vnitřní rovnováhu ega (či pocit vlastní hodnoty, či sebeúctu), neboli 

cílem je buď uchování či zvýšení ocenění sebe samého nebo únik či ochrana před úzkostí. 

Hilgard uvádí že ve všech vystupuje sebeklam, který má dvě formy: popření a skrývání (např. 

popírání nebo zastírání neúspěchu). Například útěk znamená stažení se ze situace, v níž osoba 

zažila ponížení apod. (uzavření se, absence v zaměstnání) útěk do fantazie obsahuje denní sny 

a jiné formy imaginace, které napomáhají k úniku z tíživé situace a fantazijnímu prožívání 

nedosažitelných uspokojení. 62 

 

3.1 Působnost Já 

Žádný člověk není sám sobě lhostejný, poznává, pozoruje a posléze hodnotí sám sebe. 

"Poznávací aspekty já tedy přecházejí do emočně-hodnotících, do sebehodnocení. Závisí do 

značné míry na tom jak jedince hodnotí druzí, a také na tom, k jakým skupinám jedinec patří a 

jak hodnotí tyto skupiny - příslušností k takovým skupinám si zvyšuje své sebehodnocení 

(zvyšuje si svou "sociální identitu"). Pocit vlastní kompetence se považuje přímo za 

podstatnou složku jedincova já. To ovlivňuje jeho celkový životní pocit i úspěšnost činností. 

Jak zdůraznil C.R. Rogers (1995): Člověk naléhavě potřebuje, aby druzí k němu měli kladný 

vztah a aby si na podkladě toho sebe samého vážil.  

"Rogers ze své poradenské praxe dobře věděl, že se lidé v mnoha případech vyvíjejí 

nepříznivě až patologicky. Přesto zjišťoval, že člověk je ve své podstatě dobrý, schopný 

příznivého vývoje. Nepříznivé až patologické formy jsou výsledkem působení zvenčí, jsou to 

nánosy, "fasády" (jinak vyjádřeno - neadekvátní role, persona dle Junga apod.). Člověk má 

vrozenou potřebu sebeaktualizace a tendenci rozvíjet se příznivě, k větší zralosti. Tato potřeba 

bývá naplňována, pokud dítě žije v příznivém klimatu. Dítě má schopnost rozpoznat a 

adekvátně hodnotit, co je z hlediska života a zdravého vývoje dobré a co špatné. Ke 

komplikacím dochází, když se toto hodnocení dostává do rozporu s hodnocením druhých. 

Například holčička se při nezdaru vzteká a rodiče jí říkají: "Ty jsi zlá." (Místo toho by měli 

hodnotit jen chování, ne osobu.) Dítě však má potřebu hodnocení druhými i kladného 

                                                 
60 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 212 
61 tamtéž 
62 Nakonečný M., Základy psychologie osobnosti, s. 185 - 187 
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sebehodnocení. Neshoda mezi vlastním hodnocením a hodnocením ze strany druhých je 

začátkem deformování jedincova prožívání, sebehodnocení a vývoje. K oslabení tenze jedinec 

vytěsňuje, tlumí vnitřní dialog, naslouchání vlastní zkušenosti a vlastnímu hodnocení. 

Osvojuje si nevhodné techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. Tak se 

formují "fasády" (zvenčí vynucené a nevhodné názory, postoje, způsoby chování, sociální 

role, persona v Jungově terminologii, dochází k nepříznivému až patologickému vývoji. 

člověk je schopen vyvíjet se harmonicky, uceleně, bez potlačování a deformací části 

osobnosti. Vlivy zvenčí ho však v mnohém vedou k vytěsňování, potlačování: to postihuje 

nejen agresivitu a sexualitu, ale i kladné emoce, jako je něžnost, laskavost včetně projevů 

emocí k dítěti (!Nehodí se to pro muže ...", "Musím být zásadová, přísná matka ..." apod.). Pro 

zdravý vývoj osobnosti je nezbytné uvědomit si všechny své emoce a rozvíjet je do ucelené 

osobnosti. " 63  

 

S poznávacími a emočně-hodnotícími aspekty já souvisí jeho konativní, činnostní, volní 

aspekty - jak směřuji k cílům, co dělám pro to, abych se přiblížil k ideálnímu já, o co usiluji a 

jak to dělám, jak zdolávám překážky atd. Já působí v nejrůznějších oblastech jedincova 

života. Uvádějí se jeho tři hlavní funkce 

 

1. Pomáhá zajišťovat ucelenost osobnosti, její integrovanost. Měnící se podmínky a situace 

vedou člověka k tomu, aby se choval přizpůsobivě, proměnlivě, aby např. přejímal a střídal 

různé sociální role. Taková přizpůsobivost je adekvátní, inertní chování je zdrojem obtíží a 

nezdarů. Na druhé straně přílišná proměnlivost v chování může vést k nejednotnosti, 

nedůslednosti až k tomu, že člověk "ztratí sebe sama", přestane být sám sebou. Tomu právě 

čelí já. Integruje projevy jedince v různých oblastech života, situacích i různých časových 

úsecích, věkových obdobích. Integrování zahrnuje též kontrolu okamžitých impulzů ( já jako 

řídící, autoregulační subsystém) 

 

2. Jedincovo já ovlivňuje interpretaci jeho zkušeností. Totéž chování druhého člověka lze 

interpretovat různým způsobem. Například mladý muž uvolnil dámě místo v dopravním 

prostředku - dáma v tom může spatřovat projev jeho dobrého charakteru a výchovy, ale také 

narážku na svůj věk nebo projev pokusu o flirt - interpretace události záleží na jejím 

sebepojetí a sebehodnocení. 

 

                                                 
63 Čáp J., Mareš J.; Psychologie pro učitele, s. 134 
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3. Já je zdrojem jedincových očekávání jeho anticipací. Naše chování do značné míry závisí 

na očekávání, jak se bude situace dále vyvíjet, jak ji zvládneme anebo nezvládneme. To opět 

závisí na našem sebepojetí a sebehodnocení: Jinak se pracuje žákovi, jenž přistupuje k 

důležité písemné práci s přesvědčením "stejně to zase zkazím" a jinak tomu, který si důvěřuje.  

 

Kladné sebehodnocení vede k optimistickému anticipování běhu událostí, podporuje příznivý 

psychofyziologický stav a dobrý výkon, zatímco negativní sebehodnocení má opačný účinek. 

Užívá se i termínu sebeuskutečňující, sebesplňující předpověď: někteří učitelé nebo i rodiče a 

jiné osoby kategoricky vyslovují názor, že určité dítě stejně neuspěje, že stejně bude 

pokračovat v neukázněném chování či přestupcích. Dítě přejímá tento názor , přestává se 

snažit o lepší výkon a lepší chování. Předpověď se uskutečňuje. Mnoho případů neprospěchu, 

nekázně, výchovných problémů, konfliktů dětí i neuróz souvisí se sebepojetím a 

sebehodnocením dítěte a s nepřiměřeným chováním dospělých i skupiny vrstevníků k dítěti, k 

jeho já. Krajně nízké, negativní sebehodnocení u žáků se také označuje termínem naučená 

bezmocnost (learned helplessness)."64 Stejně jako u dětí se dobré nebo špatné sebehodnocení 

až naučená bezmocnost projevuje i u starších nebo dospělejších jedinců. " Koncept naučené 

bezmocnosti (M.E.P. Seligman 1975) vyplynul z experimentů se psy, jimž byly nepravidelně 

udělovány elektrošoky, vůči nimž byli bezmocní. Později se stali zcela pasivní a objevovaly 

se u nich poruchy v podmiňování reakcí. Příčinou je ztráta kontroly nad situací a závislost na 

vnějších okolnostech. U lidí vede naučená bezmocnost k depresi a nedostatku motivace. 

Naopak kontrola situací a změny v okolí vyvolané vlastním jednáním jsou silným zdrojem 

slasti: opak vyvolává úzkost. Nicméně již děti se musí učit, že mezi jednáním a jeho důsledy 

neexistuje absolutní korelace, že tedy existují situace, které člověk nemá, tak říkajíc, pod 

kontrolou. Musí si zvykat na omezenou možnost kontroly vlastního jednání"65   

 

3.2 Aspekty sebehodnocení 

Nepříznivý vývoj vede k horšímu sebehodnocení, které se pak stává překážkou v dalším 

životě. Laicky řečeno: lépe se pracuje člověku, který se nezatěžuje neustálým přemítáním o 

tom, jak vždy všechno zkazil, ale naopak věří ve své schopnosti. Nejdůležitějšími aspekty 

sebehodnocení jsou tak jeho pozitivnost či negativnost. 

Pro kladné sebehodnocení je důležitý i atribuční styl, neboli způsob vnímání příčin svých 

úspěchů i nezdarů. Pokud jednotlivec vnímá pozitivní výsledek jako nahodilý neboli závislý 

                                                 
64 Čáp J., Mareš J.; Psychologie pro učitele, s. 172 a 173 
65 Nakonečný M., Motivace lidského chování, s.47 
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pouze na štěstí a ne na svých schopnostech, pak bývá jeho sebehodnocení obvykle nízké. 

Pokud je každý neúspěch považován za důsledek vnitřních neměnných faktorů (např. 

nedostatečné schopnosti) a vyvstává s tím související přesvědčení, že výsledek nelze ovlivnit, 

výkony i sebehodnocení se postupně zhoršují. Naopak realisticky pozitivní sebehodnocení 

umožňuje atribuční styl, který připisuje úspěch vlastním schopnostem a snaze, a v nezdaru 

vidí příležitost k učení, protože chyby plynou z příčin, které může člověk sám ovlivnit (např. 

zvýšením úsilí a nebo stanovením realističtějšího cíle).66 

Vztah jednání k sebehodnocení vyjadřuje schéma  H. Heckhausena na obr.7 . Jednotlivé 

pojmy zde vyznačené působí jako činitelé sebehodnocení a znamenají následující: standard 

vyjadřuje obtížnost dosažení cíle neboli vytvářející kritérium pro vlastní hodnocení úspěchu či 

neúspěchu daného výkonu. Již výše zmíněný pojem atribuce vyjadřuje připisování příčin 

vlastního úspěchu vlastním schopnostem a úsilí či vlivům okolí a náhodě. 67 

 

 

3.3 Rozsah sebehodnocení 

Z předchozího vymezení používaných pojmů je tedy zřejmé že sebehodnocení se vztahuje 

buď k osobnosti jako k celku (neboli globální sebehodnocení) nebo k dílčím činnostem, 

úkonům apod. (dílčí sebehodnocení). Macek dále používá termínu sebehodnocení (self-

evaluation, self-esteem) buď jako označení procesu nebo  výsledku tohoto procesu.68 

Veškeré teorie uznávají rozdělení sebehodnocení na dílčí a globální. 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Krejčířová D.,  Langmeier J.; Vývojová psychologie, s. 139 
67 Nakonečný M., Motivace lidského chování, s. 56 
68 Macek P. ; Sebesystém, vztah k vlastnímu Já, s. 187 a 188 

jednání důsledky výsledek 

srovnání se standardem 

sebehodnocení 

atribuce výsledku 

obr. 7 Schéma H. Heckhausena 



 

35 

3.3.1 Dílčí sebehodnocení (self-esteem69) 

Může to být nejen sebehodnocení v jednotlivých činnostech ale i širší sebehodnocení profesní, 

studijní, ekonomické, estetické aj.70Jedná se o citově podbarvený vztah k sobě v různých 

konkrétních situacích a činnostech.  Příkladem u studenta pedagogické fakulty to může být 

rozdílné sebehodnocení mezi dvěma aprobačními předměty, "věří si" v matematice, ale 

"plave" v informatice. Sebehodnocení se může měnit od situace k situaci. 

 

3.3.2 Celkové sebehodnocení ( global self-esteeem či selfworth 71) 

Globální sebehodnocení zůstává relativně stálé a je syntézou mnoha minulých i přítomných 

sebehodnotících zážitků. Tvoří tak subjektivní přístup každého jedince k sobě samému, neboli 

"celkový (neboli vztah k celému (globálnímu já) a relativně stálý citový vztah k sobě, ke 

svým duševním procesům, vlastnostem a dovednostem."72 Vždy se jedná pouze o osobní 

hodnotící soud neboli "jak se kdo považuje za schopného, významného, úspěšného či 

váženého.73  Buduje se z jednotlivých konkrétních sebehodnocení a hodnocení druhými 

osobami. Zárodky sebeúcty je možno pozorovat již u dětí v batolivém věku. Zpočátku je 

sebeúcta velmi závislá na vnějším hodnocení, sebehodnocení a konkrétním úspěchu či 

neúspěchu v dané činnosti. V průběhu ontogeneze se rozvíjí určitá autonomie sebeúcty, 

zmenšuje se její závislost na jednotlivých úspěších či neúspěších a konkrétních 

sebehodnoceních v určitých oblastech života a lidské činnosti.74 

 

3.4 Zdroje sebehodnocení 

Veškeré soudy o sobě ať už to jsou pocity úspěšnosti či nedostačivosti mají vždy nějaký 

zdroj. Podle Jamese hrají prvořadou roli aspirace (neboli "pretensions" - záměry a plány) a 

jejich uskutečňování. Sebehodnocení proto nevidí jako sumu životních úspěchů, ale jako 

poměr mezi úspěchy a aspiracemi - globální pocit vlastní hodnoty je podle Jamese průměrem 

dílčích hodnocení vlastní osoby a s nimi spojených emočních prožitků. Za zmínku stojí i 

Jamesův předpoklad, že nedostatek úspěchů v oblasti, pro niž nemáme vytvořeny aspirace, 

nevede k narušení celkového sebehodnocení: pro utváření sebehodnocení je důležitá stejně tak 

                                                 
69 Macek p., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s. 64 
70 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 212 
71 Macek P., Sebesystém, vztah k vlastnímu já, s. 187 a 188 
72 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 13 
73 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 212 
74 Bláha K., Šebek M.; Já - tvůj žák, Ty - můj učitel, s. 14 
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přítomnost jako nepřítomnost aspirací: "Jak krásný je den, kdy se vzdáme úsilí o to, být 

mladí." 75 

 

3.5 Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů 

Stejně jako se jednotlivci liší ve svých aspiracích liší se i jejich temperamentové typy, které 

mají vliv nejen na jejich sebehodnocení ale i na zdroje tohoto sebehodnocení. "Pojmem 

temperament označujeme v současné psychologii ty psychologické charakteristiky osobnosti, 

jež jsou vrozené (dědičné), můžeme u nich identifikovat biologický základ a týkající se 

formální (stylistické (neboli "charakteristiky vztahující se ke stylu (způsobu, rázu) 

chování"76), průběhové, dynamické), nikoli obsahové stránky chování a prožívání.77  

"Extraverze přispívá k vysoké úrovni sebehodnocení, zatímco neuroticismus úroveň 

sebehodnocení snižuje. Nejvyšší úrovně sebehodnocení dosahují sangvinici, neboli stabilní 

extraverti. Nejnižší úroveň sebehodnocení vykazují melancholici, neboli labilní introverti.  

Některé prediktory jsou shodné pro všechny typy (úspěšný vers. neúspěšný), jiné jsou zcela 

specifické pro daný typ. Některé prediktory jsou sdíleny dvojicemi typů, a to především těmi 

typy, které jsou definovány jedním společným pólem určité temperamentové dimenze (např. 

pro extravertní typy charakteristika cenný pro společnost a pro labilní typy charakteristika 

významný). Dva prediktory - průbojný a dobrý - jsou společné pro protikladné typy cholerik a 

flegmatik. ... Flegmatici mají vysoké sebehodnocení, jestliže se posuzují jako úspěšní, mužští, 

dobří a průbojní. U sangviniků predikuje vysoké sebehodnocení, jestliže se posuzují jako 

úspěšní, cenní pro společnost, výkonní, mužští a hovorní. Melancholici s vysokým 

sebehodnocením se posuzují jako významní, úspěšní a silní. Cholerici mají vysoké 

sebehodnocení, pokud se posuzují jako významní, cenní pro společnost, úspěšní, průbojní, 

silní a dobří. "78 

Těchto několik příkladů uvádím pouze pro ilustraci dalších odlišnosti mezi jednotlivci. Širší 

popis by přesahoval rámec této práce. 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie ,s. 95 
76 Blatný M., Moderní teorie temperamentu, s. 15 
77 tamtéž 
78 Osecká L., Blatný M.; Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů s. 302 a 303 
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3.6 Výzkumné metody  sebepojetí a sebehodnocení 

Mezi tradiční metody výzkumu patří třídící techniky a sebeposuzovací škály. 

Při známé technice Q-třídění respondent třídí sebepopisné výroky do kategorií na základně 

jejich vhodnosti vůči svému sebeposouzení.  Další široce používanou metodou je 

sebeposouzení na adjektivních škálách, které mohou být buď jednopólové či dvoupólové. 

Pěti- až devítibodové škály pak slouží k vyjádření míry souhlasu s jednotlivými výroky. V 

případě dvoupólové škály vymezuje respondent míru příklonu k jednomu či druhému 

extrému.79 Příklad takovéto škály naleznete v příloze číslo 1. 

Velmi často používanou metodou je Rosenbergova škála sebehodnocení. Tato škála 

sebehodnocení je podle Blascoviche a Tomaky (1991) užívána ze všech škál sebehodnocení 

nejčastěji. 80 

Překlad jejího anglického originálu zahrnuje deset položek, které jsou hodnoceny na 

čtyřbodové škále souhlasím - nesouhlasím. Výčet jejích položek: 

1. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost nejméně v takové míře jako 

většina ostatních lidí 

2. Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka. 

3. Myslím, že mám řadu dobrých vlastností. 

4. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní. 

5. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý. 

6. Mám k sobě dobrý vztah. 

7. Chtěl bych si sebe víc vážit. 

8. Jsem se sebou vcelku spokojený. 

9. Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost. 

10. Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný. 81 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Blatný M., Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie, s. 128 
80 Osecká L., Blatný M.; Struktura globálního vztahu k sobě: Analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení -    
replikace, s. 481  
81 Osecká, Blatný Struktura globálního vztahu k sobě, s. 483 



 

38 

4. Adolescence  

Důvodem vymezení právě tohoto období je skutečnost, že studenty vysoké školy lze 

považovat spíše za adolescenty než za mladé dospělé. Vágnerová podává rozporuplné 

vymezení tohoto období, kdy na jednu stranu uvádí ekonomickou samostatnost jako jeden z 

důkazů dospělosti. Zároveň však vymezuje ukončení tohoto obdobím dovršením přípravného 

profesního období, které následuje nástup do zaměstnání, ale vysokoškoláky z tohoto 

vymezení vyjímá. 82 Na druhou stranu však nelze opomenout Mackovo zjištění: "Na 

seminářích o adolescenci pro univerzitní studenty ve věku 19-24 let opakovaně zjišťujeme, že 

zhruba polovina z účastníků se v období svých vysokoškolských studií cítí být spíše 

adolescenty než dospělými". 83  

 

4.1 Vymezení a hlavní charakteristiky tohoto období 

Období adolescence, která je druhou fází relativně dlouhého časového úseku dospívání,  trvá 

přibližně od 15 do 20 let. Vstup do fáze adolescence je biologicky ohraničen pohlavním 

dozráním. Je to však především doba komplexnější psychosociální proměny, kdy se mění 

nejen osobnost dospívajícího ale i jeho sociální pozice a to získáváním nových rolí, které jsou 

spojené s vyšší sociální prestiží. 84 Vytvoření nebo spíše dovytvoření identity a silná orientace 

na budoucnost (neboli zaměřenost na budoucnost a budoucí cíle) a zvýšená sebereflexe jsou 

charakteristickými rysy období adolescence.  

"Podle Halla je toto období příznačné odhodláním "žít jinak" a to i za cenu nejvyššího utrpení. 

Jakoby se člověk v tomto období plném protikladů (nadšení proti světobolu, citlivost proti 

cynismu, přátelství proti samotě atd.) znovu narodil. Člověk se postupně "civilizuje" a 

přestává být divochem s nekontrolovatelnými impulsy jakým byl v dětství a v pubertě, kdy se 

dramaticky vyvíjelo nejen jeho tělo, ale i mysl." 85 

"Švancar86 uvádí nutnost osvobození se od psychologické závislosti na rodičích a vytvoření 

těsných vazeb s vrstevníky." Toto osvobozování však může být provázeno nejen konflikty s 

rodiči, kteří ztrácí své dítě, které na nich bylo ještě nedávno naprosto závisle, které plakalo 

pokaždé když se objevil někdo cizí. "Komplikace může přinášet navazování vztahů s 

vrstevníky." 87 Některé lidi ostatní prostě "neberou" a je jedno, zda je špatná skupina a nebo je 

jedinec "obluda" neschopná jakýchkoliv vazeb s kýmkoliv. Vedle většího významu 

                                                 
82 Vágnerová M., Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří; s. 253 
83 Macek P, Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících,  s. 12 odkaz pod čarou 1 

84 Vágnerová M, Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří; s.253 a 254 
85 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících,  s. 17 
86 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s.18 
87 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s. 17 a 18 
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vrstevníků adolescenti jsou také zralejší v partnerských. Na druhou stranu Macek88 uvádí že 

období adolescence nemusí být až tak dramatické. "Průběh dospívání je závislý na 

specifických kulturních a společenských podmínkách neboli na hodnotách, zvycích atd. které 

společnost udržuje a uznává. Dále zdůrazňuje, že v současnosti si adolescenti s rodiči spíše 

rozumí než že se s nimi dostávají do konfliktu. Důležitým posunem je také dokončení 

emancipace od rodiny. Jedinec se  při každém rozhodnutí  neradí s otcem a nebo matkou. 

Většinu rozhodování ponechává na sobě a o radu prosí jen v situaci, kdy je opravdu "v 

koncích".  

 

4.2 Sebepojetí a sebehodnocení v adolescenci 

Celé období je charakteristické zvýšenou sebereflexí, které má na počátku období častěji 

charakter sebepercepce - adolescent si je vědom sebe sama jako nositele různých rolí a aktéra 

svého chování v jednotlivých situacích. To vede k pocitu zmatku ve vztahu k různorodosti 

pocitů a prožitků. Během získávání nových zkušeností se postupně stále více uplatňuje 

introspekce (reflexe motivů a prožitků, které jsou spjaté s vědomím vlastního já) a 

sebehodnocení. Sebepojetí jako soubor znalostí a pocitů o vlastním já, které se vytváří již od 

narození, se podle nových výzkumů během adolescence stává více konzistentním a 

stabilnějším, protože se stále více zapojuje do procesu regulace vlastního chování. 

Nepotvrzují se tak starší teze o krajní nestabilitě a radikální restruktualizaci sebepojetí. 

K vlastnímu já adolescent vztahuje názory a soudy subjektivně významných osob (signifficant 

others), standardy vrstevníků a společenské normy. Ideální já, které má v sobě prvky jak 

chtěného já tak i požadovaného já, nabývá  během adolescence čím dál tím větší význam. Je 

to dáno zvnitřňováním norem, ujasňováním hodnotových preferencí a představy o vlastní 

budoucnosti. Ideální já srovnávané s reálným já je ukazatelem sebepřijetí (sebeakceptace). 

Pokud je rozpor mezi ideálním a reálným já mírný, působí ideální já jako motivační činitel 

seberozvoje. Příliš velký rozpor je často zdrojem nepříjemných pocitů a zklamání. 

Nedosažitelné ideální já musí adolescent korigovat, i když je to v tomto období značně 

obtížné a sebeakceptace je charakteristicka spíše pro období dospělosti. V opačném případě 

bude neustále zklamáván sám sebou v důsledku neuskutečnitelnosti svých ideálů. Vnímání 

vlastního chování a prožívání a sociální srovnávání vede k sebehodnocení (self-esteem), které 

se týká všech dílčích charakteristik, které adolescent považuje za důležité a které vztahuje k 

vlastnímu já. Čím detailnější je adolescent v sebereflexi, tím více se zvyšuje možnost vnímat 

sebe samého jak pozitivně tak negativně. Ohnisko sebehodnocení se opírá ne o konkrétní 

                                                 
88 Macek P, Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s.19 
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chování ale o komplexnější analýzu motivů a souvislostí a závěr je tedy často obecnější a týká 

se hodnocení celé osobnosti. Tím se sebehodnocení stabilnějším a stále méně podléhá 

situačním změnám.  V adolescenci se stírají mezipohlavní rozdíly mezi výkonovými 

charakteristikami jednotlivých činností, protože školní výkon je důležitý pro budoucnost 

všech adolescentů.  Základem celkového pozitivního sebehodnocení je uznání vlastní 

hodnoty, který se do určité míry odvíjí od toho, do jaké míry adolescent považuje svoje já za 

pravdivé či autentické. na pocit vlastní hodnosti má také vliv vědomí kompetence, která je v 

užším slova smyslu dána vědomím vlastní výkonnosti, v širším slova smyslu zahrnuje 

internalizaci nových rolí a norem, které adolescenta vedou do dospělosti. 89 

 

4.3 Identita  

Optimální vývoj adolescenta vede k vytvoření jeho identity." Identita jednotlivce je v 

psychologii chápána jako prožívání toho čím jedinec je (neboli jeho vlastní autenticita, 

jedinečnost a konzistence v čase a prostoru) a vždy se vyvíjí v konkrétním kulturním a 

sociohistorickém kontextu." 90  

 

V duchu humanistické psychologie je ve vývoji a diagnostice sebepojetí, kromě 

sebepoznávání a sebehodnocení osobních kvalit jako "předpokladů další orientace", kladen 

obzvlášť velký důraz především na samostatné subjektivní vytvoření a přijetí vlastního 

současného i relativně stabilního "obrazu sebe" (subjektivní identita), než na pouhé nahlížení 

sebe jen jako výsledku sociálního učení (sociální identita ). Toto subjektivní "sebepojetí" je 

koneckonců i podmínkou autokultivace. Subjektivní "obraz sebe" je určující již při jednání 

dětí, avšak ještě v raných stadiích dospívání v něm, oproti integrované a dospělé osobnosti, 

dominují zpravidla jen převzatá vnější hodnocení a požadavky. Stupeň zralosti Ega však 

nespočívá v míře poslušnosti a podléhání názorům jiných, ale naopak v podílu i jednotě 

vlastních samostatných a nezávislých vnitřních kritérií kultivované osobnosti... S uvedenými 

hledisky chápání sebepojetí koresponduje také Brezonského (1989, 1990) trojí styl identity: 

difuzní, normativní a informační styl identity"91 

 

 

 

 

                                                 
89 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s. 61-64 
90 Bačová V., Identita v sociálnej psychológii, s. 211 
91 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 196 
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4.3.1 Trojí styl identity 

Jedinci u kterých převládá informační styl identity (neboli sebedefinování) aktivně hledají 

nové informace pomocí kterých mohou více porozumět sobě samému. Nespokojují se s 

dosaženým stavem poznání. Jsou si vědomi své vlastní proměnlivosti v čase se kterou souvisí 

potřeba neustálého upřesňování poznatků o své osobě. Při posuzování sebe sama jsou vůči 

okolí relativně nezávislí. důležité jsou pro ně jejich vlastní autonomní cíle, hodnoty a 

očekávání.   "Komu tolik již nezáleží ani na normách skupiny vrstevníků má k sobě také 

zpravidla pozitivnější vztah." 92 

Pro jedince s převládajícím normativním stylem sebedefinování je typická "reaktivní" 

konstrukce sebe sama. To znamená, že sebe si uvědomují a také hodnotí podle reakcí vnějšího 

sociálního světa. Soudy, představy a očekávání především významných osob z jejich života 

pro ně mají značný význam. Automaticky zvnitřňují jejich hodnoty a představy bez potřeby je 

ohodnotit s ohledem ke svým schopnostem, možnostem a skrytím osobním motivům a 

přáním. Přijetí vlastní identity spojují především s pocity stability a "správnosti" a proto 

nejsou ochotní přijmout či vyhledávat situace, které by mohli narušovat vnímání jejich 

sebehodnocení. 

Vyhýbavý/difuzní styl sebedefinování se vyznačuje  nechutí až  aktivním odmítáním jasného 

vymezení sebe sama. Tito lidé se neradi zabývají sebou. Snaží se vyvarovat konfliktům, 

nejistotám, soudům a rozhodováním, které jsou ve spojitosti s přijetím určité pravdy o sobě 

samém. Aktivně ani nehledají ani nepoznávají. Často jsou situačně "interaktivní", což 

znamená, že jejich chování motivují nejčastěji aktuální situace, potřeby a blízké konkrétní 

hmatatelné zisky. Vyznačují se citlivostí ke kontextu a tvoření identity "ad hoc" (neboli tady a 

teď). Přizpůsobují své já, aby vyhověli situaci.93 

 

4.3.2 Vytváření identity (volně podle Bačové94) 

Podle Eriksonovy koncepce se identita jedince vytváří spojení identifikací z dětství, 

současných identifikací a základních životních závazků (commitments:  podle J.E.Marciu  

"commitment" znamená výběr osobních cílů a hodnot ve kterých se jednotlivec angažuje, 

závazek tedy znamená dosáhnutí stabilních hodnot  a přesvědčení v jednotlivých oblastech 

života jako jsou např. mezilidské a ideologické). V Eriksonově jeho teorii formování ego 

identity jsou nejdůležitější krize identity, institucionalizované moratorium, boj mezi egem a 

superegem o dominanci v osobnosti a stupně hodnotové orientace. 

                                                 
92 Čačka. O., Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika, s. 197 
93 Macek P., Identita jako proces , s. 191 
94 Bačová V., Identita v sociálnej psychologii, s. 213 a 214 
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1. Krize identity, kterou lze vymezit jako ztrátu pevných bodů, tápání a hledání identity,  J. 

E. Marciu  popisuje jako pochybnost o cílech a hodnotách, které definují rodiče a zároveň 

jako aktivní zkoumání, hledání a rozhodování se o závazcích identity. 

Macek na druhou stranu zdůrazňuje že " spíše než o krizi, která se spojuje s negováním všeho 

dosavadního hodnotného, se ztrátou pevných bodů, vztahů, norem a hodnot, resp. s hlubou 

ztrátou pevných bodů, vztahů, norem a hodnot, resp. s hlubokou ztrátou důvěry v sebe, lidi a 

svět jako celek, se častěji jedná o proces pozvolné transformace vlastních pocitů, názorů a 

hodnot." Proto upřednostňuje před termínem krize termíny jako hledání a přehodnocení. 95 

 

2. Institucionalizované moratorium je obdobím, ve kterém dává společnost adolescentovi 

prostor, aby si vytvořil životaschopnou identitu. Společenské instituce (nejen škola, ale i 

systém pracovního zařazení a sociální podpory) umožňují adolescentovi experimentovat s 

hodnotami a zkoušet si roli dospělého. Jedinec tedy může studovat a nebo vykonávat  různá 

zaměstnání či se později opětovně vrátit ke studiu.  

 

3. Boj mezi egem a superegem o dominanci v osobnosti  

Čím je tento boj těžší, tím obtížnější bude krize identity. Optimálním výsledkem vývoje 

identity je dominance ega v osobnosti. 

 

4. Stupně hodnotové orientace jsou rozděleny do tří stádií 

1. Předmorální stadium odpovídá dětskému uvažování. Pro toto období je 

charakteristická absolutní víra v autoritu.  

2. Ideologické stadium je spojené s obdobím adolescence, kdy si jedinec snaží vybrat z 

často protikladných zdrojů autorit. Snaží se přijít na to, kdo má pravdu, jakou cestou 

se vydá, komu bude věřit, a jaký způsob života si zvolí. 

3. Do etického stadia může jedinec vstoupit až v dospělosti. Vyznačuje se tím, že si 

jedinec uvědomuje zodpovědnost za své jednání a vliv tohoto jednání na celou 

společnost či lidstvo. 

 

 

 

 

                                                 
95 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících , s. 41 
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4.4 Významnost budoucích cílů pro adolescenty  

Zároveň s formováním identity se v adolescenci prohlubuje " vědomí časové kontinuity 

vlastního já - to je často spjato s přehodnocováním vlastní minulosti a se zvýšenou orientací 

na vlastní budoucnost. Specifický význam začínají pro adolescenty mít tzv. možná já, která 

vyjadřují představy a přání, které se týkají jejich budoucnosti (Markus, Nurius, 1986).96 

Z této koncepce vychází i studie Petra Macka97, která tento názor dále rozvíjí a potvrzuje: 

"Zvýšená orientace na vlastní budoucnost je jednou z typických charakteristik adolescentů a i 

když současné psychologické teorie adolescence již vesměs opustily názor, že tato perioda 

osobnostního vývoje je především obdobím "přípravy na dospělost" a charakterizují 

adolescenci jako svébytnou etapu životní dráhy člověka , subjektivní důležitost životní 

perspektivy dospívajících se tím nijak nesnižuje a zůstává nadále jedním ze základních 

atributů tohoto období. Budoucí očekávání adolescentů a jejich percepce a hodnocení sebe 

sama, tj. jejich sebesystém. jsou v těsné souvislosti. ...Tato studie hodnotí každý cíl nezávisle 

na všech ostatních, čemuž autoři připisují podíl na zjištění, že  s výjimkou cíle "stát se 

slavným" označili dotázaní ostatní perspektivy jako důležité. ... V konfrontaci s obdobnými 

staršími daty (Osecká, Macek, 1987) vyplývá, že obecné hodnoty jako je zdraví, rodina a 

profese se nemění. Pro adolescenty je však budoucí rodina přibližně stejně důležitá jako stálá 

angažovanost v rodině původní (položka "převzetí starostí a zodpovědnosti o vlastní rodiče") . 

Přání udržovat pozitivní vztahy s lidmi a být společensky užitečný také zůstávají 

významnými. ...Relativně menší je důležitost méně vážných, avšak příjemnějších budoucích 

cílů (cestovat, trávit volno s přáteli). V mezinárodním srovnávání přiřazují jejich vrstevníci ze 

západo-evropských zemí větší důležitost. ... Obdobně jako ve výzkumu v roce 1987 dívky  

zdůrazňují význam cílů orientovaný na budoucí partnerský a rodinný život. Chlapci na druhou 

stranu zdůrazňují význam cílů souvisejících se společenskou prestiží a statusem.  

Vliv věku se oproti staršímu výzkumu, ve kterém se vyskytlo málo rozdílů - starší adolescenti 

byli ve svých přáních realističtější a věcnější,  projevil výrazněji. V tomto výzkumu mladší 

adolescenti více zdůrazňují perspektivy, které jsou obecně hodnoceny jako velmi důležité 

(partnerství, vzdělání, společenská užitečnost). ... Starší přikládají větší váhu příjemně 

strávenému volnému času a přátelům, neboli cílům, které jsou obecně posuzovány jako méně 

závazné. V celkovém pohledu autoři popisují starší adolescenty jako vyváženější v 

posuzování důležitosti různých oblastí budoucího života. ... Dobré vzdělání znamená pro 

české adolescenty zejména společenskou užitečnost, částečně však prestiž. Dobré zaměstnání 

                                                 
96 Macek P., Adolescence: psychologické a sociální charakteristiky dospívajících,  s.62 
97 Petr Macek, Důležitost budoucích očekávání adolescentů, československá psychologie 6/94, s. 489 - 502 
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je pro ně především životní jistota, ale také užitečnost pro druhé."98 Tabulky s výsledky 

tohoto výzkumu naleznete v příloze číslo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Petr Macek, Důležitost budoucích očekávání adolescentů, Československá psychologie 6/94, s. 499 
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5 Důležitost positivního sebehodnocení u učitelů 

Náročnost učitelské práce je dána již jeho postavením někde na hranici mezi světem 

dospělých a dětí. Na jedné straně učitel pracuje s dětmi, svými žáky. Je nutné, aby měl 

dostatek schopností pro to, aby žáky zaujal, naučil potřebné znalosti a dovednosti, předal jim 

morální hodnoty apod. Zkrátka musí jim pomoci během jejich postupného zařazení se do 

společnosti v co nejplnohodnotnějším slova smyslu. Děti jsou však často samy o sobě velmi 

často zatíženy svou minulostí a nebo nepříznivým, případně nepodnětným rodinným 

prostředím a proto spolupráce s nimi je vždy do značné míry komplikovaná. Proto se v každé 

třídě vyskytují nejen děti milé a pilné, ale také velmi často líné, nespolupracující a  i značně 

nepříjemné a to jak svou povahou tak i vzhledem. Na druhé straně se učitel zodpovídá nejen 

žákům, ale také dospělým. Ať už je to ředitelka či ředitel školy, inspektor, inspektorka, 

kolegové z učitelského sboru. Ale největším zdrojem nepříjemností bývají rodiče, kteří občas 

nejsou schopni uznat to, že právě jejich dítě je buď v některém směru velmi špatné a nebo i 

naopak velmi dobré.  

Během interakce mezi žákem a učitelem je tedy důležitým determinantem nejen sebepojetí a 

sebehodnocení žáka, ale také sebepojetí a sebehodnocení učitele. Obzvláště na druhém stupni, 

který navštěvují děti ve věku, kdy se jejich bezvýhradný respekt k názoru učitele přesouvá 

spíše k respektování názoru vrstevníků je důležité, aby byl učitel obrněn svým sebevědomím, 

nenechal se "rozhodit" drzostí žáků, kterou si zpravidla chtějí vydobít dobré hodnocení od 

svých spolužáků, nesnažit se žákům zavděčit - nenechat se strhnout k příliš přátelskému 

vztahu za hranicí rolí učitele a žáka, nemyslím tím nepřátelství vůči žákům, učitel může mít k 

dětem více přátelský vztah, ale nesmí zároveň zapomínat, že on je učitelem / učitelkou a tudíž 

především autoritou o kterou se žáci mohou opřít, která je vede v této fázi života, která jim 

ukazuje cestu a vzdělává je.  

 

"Sebehodnocení působí silně jak u žáků, tak u samotných učitelů. Negativní sebehodnocení 

učitele - jeho pochybnosti o vlastních schopnostech, ale také o svém zevnějšku i možnosti být 

druhými lidmi uznáván, o vlastních předpokladech ke zvládnutí složitých výchovných situací 

či neukázněné třídy apod. - zhoršuje učitelův psychosomatický stav, zvyšuje jeho labilitu, 

snižuje odolnost k zátěži, vede k neadekvátnímu chování k lidem obecně a k žákům zvlášť, 

zhoršuje výsledky jeho práce. 

 



 

46 

Podle Cumminsova [1, str. 271 - 272] výzkumu z konce padesátých let (Burns, 1986, s.305) 

se učitelé s negativním sebehodnocením vyznačují např. těmito výchovnými názory a 

postupy: 

• reagují negativně na žáky, kteří je nemají rádi 

• vyvolávají u žáků pocit viny za nedostatky 

• podporují konkurenci mezi žáky 

• předpokládají, že žáci budou u zkoušek podvádět 

• jsou přesvědčeni, že žáci potřebují dobře seznámit s drsnou realitou života 

• usilují o přísnou kázeň a užívají přísné tresty 

 

Tímto chováním demonstrují svůj záporný emoční vztah k dítěti. Proto je sebehodnocení 

jednou z významných vlastností učitele. "99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
99 Čáp J., Psychologie výchovy a vyučování, s. 331 
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6 Praktický výzkum 

 

6.1 Výzkumné problémy a hypotézy 

Výzkum je zaměřen na následující výzkumné problémy a potvrzení a nebo vyvrácení 

platnosti hypotéz, které z nich vyplývají. 

 

VP1: Odpovídá míra sebeúcty budoucích učitelů požadavkům na jejich pracovní zaměření? 

H1: Průměrná míra sebeúcty studentů PF100 dosahuje alespoň úrovně velmi dobré sebeúcty.  

 
VP2: Na které budoucí cíle se studenti PF zaměřují nejčastěji? 

H2: Významnost budoucího cíle týkajícího se mezilidských vztahů ("Být v dobrých vztazích s 

druhými lidmi") se u studentů učitelství umístí mezi nejdůležitějšími cíli. 

 
VP3: Existují rozdíly mezi mírou sebeúcty u studentů PF a HF101? Při výběru učitelského 

povolání a přípravě budoucích studentů se klade důraz na rozvoj sebepoznání, sebepojetí a 

sebehodnocení. 

H3 Domnívám se, že studenti PF mají lepší sebeúctu než studenti HF. 

 
VP4. Existují rozdíly mezi budoucími cíli studentů PF a HF? 

H4. Domnívám se, že se budou vyskytovat rozdíly mezi budoucími cíli. Studenti PF budou 

více zaměřeni na mezilidské vztahy (položka "Být v dobrých vztazích s druhými lidmi) a 

vzdělání (položka "Získat dobré vzdělání"), naopak u studentů HF předpokládám větší 

zaměření na úspěch (položka "získání dobrého zaměstnání)  a finanční ohodnocení (položka 

"vydělávání mnoha peněz"). 

 
VP5: Změní se významnost budoucích cílů studentů PF oproti adolescentům (viz výzkum 

popsaný v kapitole 4.4 Významnost budoucích cílů pro adolescenty na straně 43). 

H5: U studentů PF nabudou oproti adolescentům na větší významnosti položky "Uzavření 

sňatku či trvalý život s partnerem", "Získat dobré vzdělání" a "Stát se významným ve svém 

oboru (profesi)". 

 

 

 

 
                                                 
100 PF = pedagogická fakulta 
101 HF = hospodářská fakulta 
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6.2 Výběr respondentů 

Pro průzkum bylo získáno celkem 200 dotazovaných, 100 z pedagogické fakulty a 100 z 

hospodářské fakulty. Věk dotazovaných se pohyboval mezi devatenácti a šestadvaceti lety. O 

vyplnění dotazníků jsme požádaly studenty 2. až 3. ročníků PF a to  během seminářů z 

psychologie a tím získaly odpovědi jak od studentů se studijním zaměřením na prvním stupeň 

tak i studenty s nejrůznějším aprobačním zaměřením.  Oslovenými studenty hospodářské 

fakulty byli posluchači druhých a pátých ročníků. I u této skupiny jsme získaly odpovědi 

studentů s různou studijní specifikací (podniková ekonomika, marketing atd.).  Důvodem 

získávání odpovědí právě od studentů HF bylo především srovnání odpovědí studentů pedagogické 

fakulty se studenty se zcela odlišným studijním zaměřením.  

 

6.3 Použité metody  

Jako výzkumná metoda byl použit dotazník (viz příloha číslo 3), který se skládá ze dvou částí. 

První sleduje úroveň sebeúcty pomocí Rosenbergovy škály. Studenti vždy vyznačovali jednu 

z pěti bodů škály neboli příklon k jednomu z extrémů. Nebyla použita originální verze 

přeložená z anglického jazyka (viz kapitola 4: Výzkumné metody  sebepojetí a sebehodnocení 

na straně 37) ale verze upravená, kterou sestavil Doc. PhDr. Otto Čačka (viz příloha 3, první 

část dotazníku). Druhá část se zabývá důležitostí budoucích cílů studentů. Na čtyřbodové 

škále studenti posuzovali čtrnáct různých budoucích cílů podle jejich subjektivní důležitosti. 
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6.4 Výsledky výzkumu 

 

Potvrzení platnosti H1: Průměrná míra sebeúcty u studentů PF dosahuje alespoň úrovně 

velmi dobré sebeúcty. (viz tabulka 1) 

Průměrná hodnota sebeúcty u studentů pedagogické fakulty je 2,43 neboli na úrovni 

velmi dobré sebeúcty. Při pohledu na procentuální rozdělení jednotlivých úrovní sebeúcty je 

však vidět, že velmi dobrou sebeúctu má 51% studentů, ale pouhých 7 % vynikající sebeúctu 

a celých 32% nestabilní sebeúctu, 9% sklon k sebeponižování a 1% přehnané sebeponižování. 

Tyto procentuální hodnoty snižují pozitivnost výsledků analýzy. 32% studentů s nestabilní 

sebeúctou signalizuje vážný problém se sebeúctou u téměř třetiny dotázaných. 

 

Tabulka 1:  Sebeúcta studentů pedagogické fakulty 

 celkem ženy muži 

vynikající sebeúcta 7% 6 1 

velmi dobrá sebeúcta 51% 44 7 

nestabilní sebeúcta 32% 28 4 

sklon k sebeponižování 9% 8 1 

přehnané sebeponižování 1% 1 0 

 

Tabulka 2: Sebeúcta studentů hospodářské fakulty 

 celkem ženy muži 

vynikající sebeúcta  16% 4 12 

velmi dobrá sebeúcta 50% 18 32 

nestabilní sebeúcta 30% 17 13 

sklon k sebeponižování 4% 1 3 

přehnané sebeponižování 0% 0 0 
 

Vyvrácení platnosti H3: Domnívám se, že studenti PF mají lepší míru sebeúcty než studenti 

HF. (viz tabulky 1 a 2) 

Průměrná sebeúcta studentů hospodářské fakulty je 2,22  a tím dosahují o 0,21 bodů lepšího 

výsledku než studenti pedagogické fakulty. Průměrná hodnota sebeúcty u studentů HF je 

lepší než u studentů PF. V  uvedených tabulkách je vidět, že velmi dobrou sebeúctu má na 

fakultě hospodářské 50% studentů a na fakultě pedagogické 51% studentů. Nestabilní 

sebeúctu  vykazuje 30% studentů fakulty hospodářské a 32% studentů pedagogické. 

Významnějším ukazatelem je vynikající sebeúcta u 16% studentů hospodářské fakulty, oproti 

7% studentů fakulty pedagogické. Toto procentuální porovnání přispívá k vyvrácení H3. 
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Potvrzení platnosti H2: Významnost budoucího cíle týkajícího se mezilidských vztahů ("Být 

v dobrých vztazích s druhými lidmi") se u studentů učitelství umístí mezi nejdůležitějšími cíli. 

Při vyhodnocování významnosti budoucích cílů  byl každý budoucí cíl vyhodnocován 

samostatně. Jednotlivé cíle byly pak seřazeny podle průměrných hodnot odpovědí. (viz 

tabulka 3) 

 
tabulka 3 Budoucí cíle studentů pedagogické fakulty 

průměr není 
důležité 

spíše 
nedůležité 

spíše 
důležité 

velmi 
důležité 

Dotazníkové formulace budoucích cílů 

  (1) (2) (3) (4) 

Dobré zdraví 4,00 0 0 0 100 

Získání dobrého zaměstnání 3,78 0 0 22 78 

Být v dobrých vztazích s druhými lidmi 3,58 0 1 40 59 

Mít děti 3,57 2 6 25 67 

Získat dobré vzdělání 3,52 0 3 42 55 

Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem 3,50 2 6 32 60 

Příjemné trávení času s přáteli 3,21 0 10 59 31 

Příjemné trávení prázdnin a volného času 3,20 0 13 54 33 

Převzetí starostí a zodpovědnosti za vlastní 
rodiče 

3,18 1 12 55 32 

Vydělávání mnoha peněz 2,89 23 62 14 2,89 

Mnoho cestování 2,78 34 42 20 2,78 

Stát se významným ve svém oboru (profesi) 2,74 30 48 16 2,74 

Být užitečný/á pro svoji vlast 2,47 46 37 9 2,47 

Stát se slavným 1,56 35 3 5 1,56 

 

Nejdůležitější položkou bylo dobré zdraví. Následovalo získání dobrého zaměstnání a 

být v dobrých vztazích s druhými lidmi. K potvrzení H2 také přispívá skutečnost, že 59 

studentů ohodnotilo položku "Být v dobrých vztazích s druhými lidmi" jako velmi 

důležitou, 40 jako spíše důležitou a pouze jeden dotazovaný ji považuje za spíše 

nedůležitou. 

Umístění položky "Dobré zdraví" na prvním místě a zároveň  jako velmi důležité pro všechny 

dotazované pokládám za velmi positivní zjištění. Je však otázkou, zda si studenti pod touto 

položkou představují pouze zdraví fyzické a nebo i psychické. Zahrnutí psychického zdraví 
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do budoucích cílů a snaha podnikat patřičné kroky proti vlivům stresu a předcházení 

syndromu vyhoření je podle mého názoru důležitou vlastností každého učitele.  

 

Částečné potvrzení platnosti H4: Domnívám se, že se budou vyskytovat rozdíly mezi 

budoucími cíli. Studenti PF budou více zaměřeni na mezilidské vztahy (položka "Být v 

dobrých vztazích s druhými lidmi) a vzdělání (položka "Získat dobré vzdělání"), naopak u 

studentů HF předpokládám větší zaměření na úspěch (položka "získání dobrého zaměstnání")  

a finanční ohodnocení (položka "vydělávání mnoha peněz"). 

Rozdíly mezi zaměřeností na budoucí cíle vidíte v tabulkách 4 a 5.  

 

tabulka 4 Budoucí cíle u studentů Pedagogické a Hospodářské fakulty : průměrné hodnoty fakult 
doplněné průměrnými hodnotami u mužů a žen 

Pedagogická fakulta Hospodářská fakulta Dotazníkové formulace budoucích 
cílů 

všichni 
pořadí 

cíle ženy muži všichni 
pořadí 

cíle ženy muži 

Uzavření sňatku či trvalý život s 
partnerem 

3,50 6 3,53 3,31 3,29 4-5 3,33 3,27 

Získání dobrého zaměstnání 3,78 2 3,78 3,77 3,53 2 3,50 3,55 

Vydělávání mnoha peněz 2,89 10 2,86 3,08 2,83 10 2,60 2,98 

Mít děti 3,57 4 3,56 3,62 3,14 6 3,08 3,18 

Dobré zdraví 4,00  1 4,00 4,00 3,77 1 3,80 3,74 

Být v dobrých vztazích s druhými lidmi 3,58 3 3,61 3,38 3,29 4-5 3,23 3,34 

Získat dobré vzdělání 3,52 5 3,55 3,31 3,33 3 3,40 3,30 

Příjemné trávení prázdnin a volného 
času 

3,20 8 3,16 3,46 2,97 9 2,93 3,00 

Převzetí starostí a zodpovědnosti za 
vlastní rodiče 

3,18 9 3,20 3,08 3,05 8 3,13 3,02 

Příjemné trávení času s přáteli 3,21 7 3,21 3,23 3,08 7 3,08 3,10 

Být užitečný/á pro svoji vlast 2,47 12 2,52 2,15 2,03 13 2,08 2,02 

Stát se významným ve svém oboru 
(profesi) 2,74 11 2,77 2,54 2,67 11 2,65 2,69 

Stát se slavným 1,56 14 1,57 1,46 1,53 14 1,53 1,56 

Mnoho cestování 2,78 13 2,76 2,92 2,49 12 2,65 2,41 

 

Je velmi zajímavé, že významnost všech položek dosáhla u studentů PF vyšších průměrných 

hodnot než u studentů HF. Studenti PF  vykazují silnější orientaci na budoucí cíle než 

studenti HF. 

Studenti obou fakult staví na první místo dobré zdraví. Všichni studenti PF označili tuto 

položku za velmi důležitou. Této důležitosti pak tato položka nabývá u 83 studentů HF. 

Zbylých 14 studentů pak tuto položku označilo za spíše důležitou.  Na druhém místě se v 
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obou případech umístilo získání dobrého zaměstnání. 78 studentů PF považuje tuto 

položku za velmi důležitou. Domnívám se, že tento výsledek je zapříčiněn současnou situací 

na trhu práce, kdy si každý může zvolit zaměstnání podle svých představ. Tato svoboda volby 

je však spojena s velkou konkurencí mezi uchazeči a proto se ne každému splní jeho přání. Z 

tohoto důvodu je orientace na tento budoucí cíl tak silná.  

 
tabulka 5 Budoucí cíle u studentů pedagogické a hospodářské fakulty: rozpis ohodnocení budoucích cílů 
ze všech dotazníků v rozdělení na pedagogickou a hospodářskou fakultu 
 
  PEDAGOGICKÁ FAKULTA HOSPODÁŘSKÁ FAKULTA 

není 
důležité 

spíše 
nedůležité 

spíše 
důležité 

velmi 
důležité 

průměr není 
důležité 

spíše 
nedůležité 

spíše 
důležité 

velmi 
důležité 

průměr Dotazníkové formulace 
budoucích cílů 

(1) (2) (3) (4)   (1) (2) (3) (4)   

Dobré zdraví 0 0 0 100 4,00 3 0 14 83 3,77 

Získání dobrého 
zaměstnání 

0 0 22 78 3,78 2 1 39 58 3,53 

Být v dobrých vztazích    
s druhými lidmi 

0 1 40 59 3,58 1 10 44 45 3,33 

Mít děti 2 6 25 67 3,57 5 8 40 47 3,29 

Získat dobré vzdělání 0 3 42 55 3,52 2 9 47 42 3,29 

Uzavření sňatku či trvalý 
život s partnerem 

2 6 32 60 3,50 6 13 42 39 3,14 

Příjemné trávení času s 
přáteli 

0 10 59 31 3,21 1 13 63 23 3,08 

Příjemné trávení 
prázdnin a volného času 

0 13 54 33 3,20 3 15 56 26 3,05 

Převzetí starostí a 
zodpovědnosti za vlastní 
rodiče 

1 12 55 32 3,18 4 16 59 21 2,97 

Vydělávání mnoha 
peněz 

1 23 62 14 2,89 3 26 56 15 2,83 

Mnoho cestování 4 34 42 20 2,78 6 35 45 14 2,67 

Stát se významným ve 
svém oboru (profesi) 

6 30 48 16 2,74 13 39 34 14 2,49 

Být užitečný/á pro svoji 
vlast 

8 46 37 9 2,47 21 57 20 2 2,03 

Stát se slavným 57 35 3 5 1,56 60 29 9 2 1,53 

 
 
Třetí místo u studentů PF obsadila položka "Být v dobrých vztazích s druhými lidmi" s 

průměrnou hodnotou 3,58, což je výše než páté místo s hodnotou 3,29 studentů fakulty 

hospodářské. Rozdíl tu sice existuje, ale důležitost dobrých vztahů si uvědomují obě skupiny.  
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Položka "Získat dobré vzdělání" se sice u studentů PF umístila na pátém místě ale její 

průměrná hodnota 3,52 je vyšší než průměr 3,33, neboli hodnota která u studentů hospodářské 

fakulty zapříčinila umístění této položky na třetím místě. Položka vydělávání mnoha peněz 

se u studentů obou fakult umístila na desátém místě. Průměrná hodnota tohoto bodu je 

u studentů hospodářské fakulty 2,83 a u studentů fakulty pedagogické dokonce nepatrně 

vyšší a to 2,89.  Toto zjištění nemusí být až tak překvapivé, pokud ho zařadíme do kontextu 

současného trendu, kdy lze pedagogické vzdělání uplatnit nejen v rámci základních škol, ale 

také při  nejrůznějších školení pro dospělé či doplňující kurzy pro děti, které dělají z 

vyučování o něco komerčnější záležitost. Zdá se, že studenti pedagogické fakulty jsou si 

vědomi potencionální možnosti zhodnotit své vzdělání nejen ve státním vzdělávacím systému, 

ale také v soukromém sektoru, ve kterém mohou získat někdy až nadprůměrný plat. 

Větší zaměřenost na veškeré budoucí cíle studentů PF vede k částečnému potvrzení platnosti 

H4. 

 
Částečné potvrzení platnosti H5: U studentů PF nabudou oproti adolescentům na větší 

významnosti položky "Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem", "Získat dobré vzdělání" a 

"Stát se významným ve svém oboru (profesi)". 

 
U čtyř budoucích cílů významnost vzrostla (viz tabulka 6).  

tab. 6 

Dotazníkové formulace 
budoucích cílů 

Adolescenti  Studenti PF 
Nárůst            

(v bodech) 

Uzavření sňatku či trvalý 
život s partnerem 

3,29 < 3,50 0,21 

Mít děti 3,39 < 3,57 0,18 

Příjemné trávení času s 
přáteli 

3,11 < 3,21 0,10 

Dobré zdraví 3,95 < 4,00 0,05 

 
Největší nárůst zaznamenala položka "Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem". Toto 

jištění je ve shodě s tvrzením , že "partnerské vztahy tohoto období bývají mnohem 

zralejší."102 Toto postupné vyzrávání vztahů, které již nejsou pouhou romantickou láskou plné 

iluzí ale spíše plnohodnotným partnerství, lze pokládat za doložení vývoje této položky. Dále 

vzrostla významnost položek "Mít děti" a "Příjemné trávení času s přáteli" 

                                                 
102 Vágnerová M., Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří, s. 253 
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Nejvyšší možné významnosti dosáhla položka "Dobré zdraví". Důvodem malého nárůstu o 

0,05 bodu je skutečnost, že již adolescenti ji považovali za velmi významnou s průměrnou 

hodnotou 3,95. 

 

S vyšším věkem naopak poklesla významnost devíti cílů, které vidíte v tabulce 7. Největší 

pokles proběhl u bodu "Stát se slavným", který již u adolescentů nabýval velmi malé 

důležitosti. Naopak malý pokles významnosti je vidět především u bodů "Získání dobrého 

zaměstnání", "Získat dobré vzdělání" a "Být v dobrých vztazích s druhými lidmi". 

Významnost bodu "mnoho cestování" zůstává stejná. Je otázkou zda k  poklesu bodu "Získání 

dobrého zaměstnání"přispívá více zkušeností a s nimi související postupná ztráta iluzí o 

bezproblémovém pracovním zařazením, okamžitém nalezení "práce snů".  

 
tab. 7 

Dotazníkové formulace 
budoucích cílů 

Adolescenti  Studenti PF 
Pokles                    

(v bodech) 

Stát se slavným 1,93 > 1,56 0,37 

Být užitečný/á pro svoji vlast 2,73 > 2,47 0,26 

Stát se významným ve svém 
oboru (profesi) 

2,99 > 2,74 0,25 

Převzetí starostí a zodpovědnosti 
za vlastní rodiče 

3,31 > 3,18 0,13 

Vydělávání mnoha peněz 2,99 > 2,89 0,10 

Příjemné trávení prázdnin a 
volného času 

3,29 > 3,20 0,09 

Být v dobrých vztazích s 
druhými lidmi 

3,74 > 3,58 0,04 

Získat dobré vzdělání 3,56 > 3,52 0,04 

Získání dobrého zaměstnání 3,79 > 3,78 0,01 

Mnoho cestování 2,78 = 2,78 0,00 
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Závěr 

Výsledkem první části výzkumu, zjišťování úrovně sebeúcty pomocí Rosenbergovy škály, je 

skutečnost, že ač průměrná hodnota sebeúcty u studentů obou fakult spadá do rozmezí velmi 

dobré sebeúcty, mají studenti fakulty hospodářské o 0,21 bodu lepší sebeúctu. Navíc celých 

32 procent studentů pedagogické fakulty bylo klasifikováno jako jedinci s nestabilní 

sebeúctou. V souvislosti s tímto zjištěním vyvstávají otázky, co tento výsledek způsobilo a 

zda by univerzita mohla přispět ke zlepšení sebeúcty svých studentů. Osobně se domnívám, 

že velkou pomocí by bylo zařazení předmětu, který by se zabýval právě sebepojetím v 

souvislosti s jeho důležitostí pro budoucí učitele. Na stránkách Jihočeské univerzity jsem 

nalezla předmět Sebepojetí a identita učitele, jehož sylabus uvádím v příloze číslo 4.  Veškeré 

předměty pedagogiky a psychologie na naší univerzitě jsou zaměřeny především na žáky 

základních škol a jejich potřeby. Podle mého názoru není dobré, že budoucím učitelům jako 

takovým není věnován ani jeden tematicky odpovídající předmět. Učitel je přeci 

nejdůležitějším účastníkem vyučovacího procesu a má velký vliv na klima ve třídě.  Jeden 

předmět, který by vedl studenty učitelství k zamyšlení nad svým sebepojetím a nabízel jim jak 

teoretické znalosti ale také související praktická cvičení, by byl podle mého názoru zcela 

dostačující. Jsem přesvědčená o tom, že by došlo k posílení sebeúcty studentů pedagogické 

fakulty.  

 

Druhá část výzkumu zjišťovaná pomocí druhé části dotazníků zkoumala budoucí cíle studentů 

pedagogické a hospodářské fakulty. Prvním zjištěním je v průměru vyšší orientace studentů 

pedagogické fakulty na všechny budoucí cíle než orientace, kterou uváděli studenti fakulty 

hospodářské.  Na obou fakultách dosáhla nejvyšší významnosti položka "dobré zdraví", 

kterou všichni studenti fakulty pedagogické a 83 studentů fakulty hospodářské označilo jako 

velmi důležitou. Pro zjištění, že 3 studenti z hospodářské fakulty tuto položku označily jako 

zcela nedůležitou, nenacházím žádné rozumné vysvětlení. Dotazníky zmíněných třech 

respondentů jsem znovu pročetla, ale z vyplnění ostatních položek nevyplývá, že by se spletli 

a pouze je špatně vyplnili. K této odpovědi je může vést buď špatný zdravotní stav nebo 

naopak výborné zdraví, které v nich probouzí pocity, že budou navždy mladí a zdraví či 

dokonce pocity, že budou žít věčně.  

Na druhém místě v žebříčku důležitosti se u studentů obou fakult umístila položka "získání 

dobrého zaměstnání". Tuto položku považuje za velmi důležitou 78 studentů pedagogické 

fakulty a 22 z nich pak za spíše důležitou. 58 studentů hospodářské fakulty označuje tuto 

položku za velmi důležitou a 39 za spíše důležitou. Pro jednoho je tato položka spíše důležitá 
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a pro dva zcela nedůležitá. Toto zjištění podle mého názoru překvapivě vyvrací původní 

předpoklad, že studenti hospodářské fakulty budou více orientovaní právě na tuto položku. Je 

možné, že stále ještě přetrvávající trend větší jistoty získání práce ve školství, probouzí ve 

studentech pedagogické fakulty větší jistotu, že najdou práci na kterou se připravují a to v 

nich probouzí silnější orientaci na tento budoucí cíl. "Dělají si větší naděje" než studenti 

fakulty hospodářské, kteří si musí již během studia uvědomovat velkou konkurenci na své 

části pracovního "bitevního pole" a možná se i předem tak trochu vzdávají svého snu o skvělé 

práci na kterou se připravují a která je bude bavit (pokud ovšem takový sen měli).  

 

Porovnání výsledků studentů pedagogické fakulty se staršími daty z výzkumu budoucích 

očekávání adolescentů Petra Macka sice ukazují na zvýšení důležitosti čtyř položek u 

studentů pedagogické fakulty (položky: "Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem", "Mít 

děti", "Příjemné trávení času s přáteli" a "Dobré zdraví"). Významnost položky "Mnoho 

cestování" se nezměnila. Zbylé položky zaznamenaly pokles významnosti. Nejvyšší hodnota 

nárůstu významnosti je u položky "Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem" a to  o 0,21 

bodů (přibližně o 5 procent) a poklesu významnosti o 0,37 bodu ( přibližně o 9 procent) u 

položky "Stát se slavným". Tento malý posun ve významnosti mě vede k domněnce, že pro 

ukončení období adolescence je vedle ekonomické nezávislosti je potřeba dostudovat a 

nastoupit do práce. I vysokoškolští studenti mi ve světle těchto výsledků připadají spíše jako 

adolescenti než mladí dospělý. Sice zpravidla bydlí sami, chodí na brigády a organizují si svůj 

čas. Někteří z nich si dokonce sami vydělávají peníze na studium. Na druhou stranu hodně z 

nich bydlí na kolejích, což je "život na vlastní pěst ale nanečisto". Především však hlavní 

páteří jejich režimu dne, neboli "systému", který je drží v určité činnosti je studium se všemi 

danými povinnostmi. Troufám si říci, že ač jsou vysokoškolští studenti již velmi vyspělí, jsou 

dospělými jenom částečně. Mají sice větší svobodu, ale stále ještě nezažívají realitu 

pracovního procesu se všemi klady i zápory. Ještě totiž studují. Připravují se na budoucnost 

na kterou jsou silně orientováni.  
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Seznam sebeposuzovacích škál103 
 
ZÁKLADNÍ DIMENZE VÝZNAMU 
dobrý - špatný 
aktivní - pasivní 
slabý - silný 
 
SOCIÁLNÍ HODNOCENÍ 
cenný pro společnost - bezcenný 
úspěšný - neúspěšný 
prospěšný - neprospěšný 
významný - bezvýznamný 
žádoucí - nežádoucí 
nudný - zajímavý 
nadřazený - podřazený 
stydlivý - bez zábran 
 
MORÁLNÍ HODNOCENÍ 
nemorální - morální 
nesprávný - správný 
zásadový - bezzásadový 
zodpovědný - nezodpovědný 
čestný - nečestný 
charakterní - bezcharakterní 
 
MASKULINITA - FEMINITA 
vřelý - ledový 
mužský - ženský 
soucitný - bezcitný 
 
EXTRAVERZE 
nemluvný - hovorný 
neprůbojný - průbojný 
nevýkonný - výkonný 
uzavřený - otevřený 
 
PŘÍJEMNOST 
lakomý - štědrý 
nelaskavý - laskavý 
odmítavý - ochotný 
sobecký - nesobecký 
 
SVĚDOMITOST 
lajdácký - pořádný 
líný - pracovitý 
nedbalý - pečlivý 
nesvědomitý - svědomitý 
 
NEUROTICISMUS 
citlivý - necitlivý 
napjatý - uvolněný 
vzteklý - klidný 
strnulý - nenucený 
 
INTELEKT 
jednoduchý - složitý 
nechápavý - chápavý 
neinteligentní - inteligentní 
nenápaditý - nápaditý 
 

                                                 
103 Blatný, Osecká : Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů s. 304 
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Výsledky výzkumné studie Petra Macka 
Relativní frekvence a průměrné skóry pro jednotlivé položky budoucích očekávání, 
Výzkumná studie Petra Macka: Důležitost budoucích očekávání a sebesystém adolescentů, 
Československá psychologie č.6, 1994, strana 491 
 
 
 
 

  Relativní frekvence 

není 
důležité 

spíše 
nedůležité 

spíše 
důležité 

velmi 
důležité 

průměr Dotazníkové formulace 
budoucích cílů 

(1) (2) (3) (4)   

Dobré zdraví 4 10 38 48 3,29 

Získání dobrého zaměstnání 0 1 19 80 3,79 

Být v dobrých vztazích s 
druhými lidmi 

4 17 54 25 2,99 

Mít děti 2 10 36 52 3,39 

Získat dobré vzdělání 0 0 5 95 3,95 

Uzavření sňatku či trvalý 
život s partnerem 

0 2 21 77 3,74 

Příjemné trávení času s 
přáteli 

0 4 36 60 3,56 

Příjemné trávení prázdnin a 
volného času 

2 10 45 43 3,29 

Převzetí starostí a zodpo- 
vědnosti za vlastní rodiče 

1 12 43 44 3,31 

Vydělávání mnoha peněz 2 17 49 32 3,11 

Mnoho cestování 6 31 47 16 2,73 

Stát se významným ve svém 
oboru (profesi) 

3 24 46 27 2,99 

Být užitečný/á pro svoji vlast 33 46 15 6 1,93 

Stát se slavným 6 30 43 21 2,78 
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Dotazník k praktické části 
 
Tento dotazník bude použit v rámci anonymního průzkumu k diplomové práci Sebepojetí studentů PF (v 
porovnání se sebepojetím studentů HF) . Děkuji předem za vyplnění.  
 
Fakulta/studijní obor       Ročník            
Pohlaví    věk         
 
První část: Analýza sebehodnocení pomocí Rosenbergovy škály 
U každé z pěti následujících položek jsou vždy uvedena dvě krajní tvrzení a mezi nimi je umístěna 
pětistupňová škála. Pokuste se vyjádřit (označit kroužkem) vlastní sebehodnocení pomocí škály (1 - 5). 
Okrajové hodnoty (1 či 5) vyjadřují bezvýhradný souhlas s některou krajností, čísla blíže středu (2 či 4) již 
jen tendenci k příklonu. Stupeň 3 pak znamená "něco mezi tím". 
 
1. Mám přinejmenším stejné důvody k pociťování vlastní důstojnosti jako většina ostatních. 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5  
     Občas jasně pociťuji svoji neužitečnost až bezvýznamnost. 
 
2. Myslím, že mám řadu velmi dobrých vlastností. 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 
    Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý. 
 
3. Myslím, že dokážu udělat mnohé věci dokonce i lépe než ostatní 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 
    Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný. 
 
4. Mám k sobě poměrně dobrý vztah. 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 
    Chtěl bych si sám sebe více vážit. 
 
5. Jsem s tím, čeho jsem již v životě dosáhl, vcelku spokojený. 
  1 - 2 - 3 - 4 - 5 
    Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka. 
 
Druhá část: Budoucí cíle 
Ohodnoťte každou položku, budoucí cíl, podle následujícího klíče: 
1 = není důležité  2 = spíše nedůležité  3 = spíše důležité 4 = velmi důležité 
a označte kroužkem.       

Uzavření sňatku či trvalý život s partnerem  1 - 2 - 3 - 4 

Získání dobrého zaměstnání 1 - 2 - 3 - 4 

Vydělávání mnoha peněz 1 - 2 - 3 - 4 

Mít děti 1 - 2 - 3 - 4 

Dobré zdraví 1 - 2 - 3 - 4 

Být v dobrých vztazích s druhými lidmi 1 - 2 - 3 - 4 

Získat dobré vzdělání 1 - 2 - 3 - 4 

Příjemné trávení prázdnin a volného času 1 - 2 - 3 - 4 

Převzetí starostí a zodpovědnosti za vlastní rodiče 1 - 2 - 3 - 4 

Příjemné trávení času s přáteli 1 - 2 - 3 - 4 

Být užitečný/á pro svoji vlast 1 - 2 - 3 - 4 

Stát se významným ve svém povolání (profesi) 1 - 2 - 3 - 4 

Stát se slavným 1 - 2 - 3 - 4 

Mnoho cestování 1 - 2 - 3 - 4 
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 Způsob vyhodnocování první části dotazníku104  

Sečtěte všechny získané body a podělte je pěti. Čím nižší je bodová hodnota, tím vyšší je míra 

sebehodnocení: 1 - 1,5 = vynikající sebeúcta, 1,5 - 2,5 = velmi dobrá sebeúcta, 2,5 - 3,5 = 

nestabilní sebeúcta, 3,5 - 4,5 = sklon k sebeponižování, 4,5 - 5,5 = přehnané sebeponižování. 

                                                 
104 Čačka O., Psychologie vrstev duševního dění a jejich autodiagnostika, s. 224 
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Sylabus  
 
Sebepojetí a identita učitele105 

• 2 kreditu  
• akreditován  
• garant : Mgr. Jana Kouřilová  
• rozsah (Př. + Cv. + Sem.) : 0 + 0 + 1 [hod/tyd - hod/tyd - hod/tyd]  
• semestr : LS  
• zápočet před zkouškou : Ne  
• typ zkoušky/zakončení : Zápočet  

 
Anotace :  
Osobnostní a sociální průprava studentů učitelství. Seminář zaměřen na sebereflexi studentů, 
podporu osobnostního zrání, zakotvení ve vlastním prožívání, a rovněž na profesní 
sebedefinování a kultivaci profesního sebepojetí. Motivace k učitelské profesi. Práce s 
emocemi. Sebereflexe jako prostředek zvládání zátěže. Seminář je koncipován je zážitkový. 
 
Cíle předmětu: 
Kultivace profesního sebepojetí, podpora osobnostního zrání, kompetence ve vztahu k sobě 
jako východisko pro vnější komunikaci. Zdokonalení sociálních dovedností, zvýšení odolnosti 
vůči zátěži. 
 
Požadavky k zápočtu: 
docházka a aktivní účast v semináři 
zpracování koláže Já jako pedagog ve všech jeho podobách a rolích 
 
Rámcový scénář: 
 
1. Osobnost učitele. Zprostředkující role osobnostních charakteristik a sociálních dovedností 
učitele v procesu učení a vyučování. Individuální kompetence učitele nejsou tvořeny pouze 
kompetencemi v oblasti metod, ale význam mají i kompetence ve vztahu k sobě a sociální 
kompetence učitele. 
 
2. Rozvoj a kultivace sebepojetí jako významné východisko vývoje jednotlivce. Osobní 
identita (psychofyziologická, psychosociální). Osobní autonomie – internalisté, externalisté.  
 
3. Vlastní možnosti, kompetence, sebeurčení, pocit vnitřní jednoty já. Sebepoznání, možnosti 
autorství vlastního příběhu. Rozvíjení zdravého, funkčního sebepojetí jako významný 
předpoklad vlastní svobody. 
 
4. Sebehodnocení, sebevědomí, sebeúcta. Sebevědomí jako významná složka sebepojetí (i 
jako předpoklad přijetí druhých). Cesty rozvoje sebevědomí – posilová sebedůvěry. Reflexe 
vlastních úspěchů. Oceňování.  
 

                                                 
105 sylabus je dostupný na stránce http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/syl-ls.phtml 
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5.  Sebereflexe a autoregulace. Bdělost, uvědomování si. Metakognice. Aktivní vztah 
k budoucnosti. Význam existence vlastního cíle, záměru. Citlivost směrem „dovnitř“ a „ven“. 
Priority, cíle. Plánování, význam formulace rozhodnutí. 
 
6. Emoce a neverbální komunikace. Pozitivní význam emocí. Být v kontaktu se svými 
emocemi a prožíváním. Jak své emoce regulovat a využívat. Možnosti ovlivňování citového 
zabarvení své percepce. Reagování na projevy negativních emocí druhých (předcházení a 
řešení konfliktu).  
 
7. Osobní autorita učitele. Role minimálně nezbytné míry autority v utváření vztahu. Formální 
a neformální autorita. Sebevědomí a sociální kompetence učitele jako předpoklad autority. 
 
8. Asertivita jako varianta uplatňování autority učitele v rámci pedagogické interakce. 
Budování vzájemného respektu.  
 
9. Klíčové dovednosti učitele. Pocit kompetence v oblasti metod a jejich vztah k sebepojetí. 
Rozvíjení pedagogických dovedností. 
 
10. Reflektování a evaluace vlastní práce.Podněty prosebereflexi. 
 
11. Principy úspěšného zvládání zátěže. Znaky „nezdolných“ osob – lidí, kteří zátěž úspěšně 
zvládají. Způsoby myšlení – interpretace situací. Relaxace. Rozvoj tělesného vnímání. 
 
12. Práce s koláží zpracovanou studenty Já jako pedagog ve všech jeho podobách a rolích. 
 
 
Literatura :  
Doporučená:  
Belz, H., Siegrist, M.: Klíčové kompetence. Praha, Portál 2001  
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1997  
Kohoute, R.: Osobnost a sebepoznání studentů. Brno, CERM 1998  
Vališová, A. a kol.: Autorita nve výchově. Vzestup, pád, nebo pomalý návrat. Praha UK 2000 
Rogers, C.R.: Způsob bytí. Praha, Portál 1998,  
 
 


