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Co to je 
sebevědomí?



Co to je 
sebevědomí

• Soběstačnost (self-efficacy)

• Sebejistota

• Sebeláska

• Sebehodnota

• Zvídavost

• Schopnost odhadnout své síly

• Schopnost říct si o pomoc ostatním/projevit 
zranitelnost

• Schopnost dát sebe na první místo



Kde se rodí 
sebevědomí
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Psychosociální vývoj
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Zdroj: Prof. Erik Homburger Erikson, Joan Mowat Erikson, The Life Cycle Completed: Extended Version, 1998

Rozvoj vůle

Rozvoj smyslu

Rozvoj dovedností

Rozvoj naděje

Můžu světu 
věřit?

Je v pořádku 
být mnou?

Je v pořádku, 
abych se 

posouval a 
jednal?

Zvládnu to ve 
světě lidí a 

věcí?

Autonomie/
/Zahanbení
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Vyrovnanost/
/Zoufalství

19               39        65               80

Prof. Erik Homburger Erikson, Harvard University, 1963

Rozvoj péče

Vývoj člověka

Rozvoj moudrosti

Rozvoj 
loajality Rozvoj lásky

Sebeuvědomění/
/Zmatení rolí

Kdo jsem?

Kdo mohu 
být?

Dokážu 
milovat?
Dokážu dát 
svému životu 
smysl?

Žil jsem „ten 
správný“ 
život?

AdolescenceRaná dospělostDospělostStáří



Cesta k dospělosti
Já nejsem OK

Rodiče jsou OK

Já jsem OK
Rodiče nejsou OK

Já nejsem OK
Rodiče nejsou OK

Já jsem OK
Rodiče jsou OK

Thomas Anthony Harris, I’m OK – You’re OK, 1967

Blahosklonný
autoritář

Přetížený
pracovník

Obětavý, horlivý
a oddaný pracovník

Dospělý dospělý



Zdroj: Prof. Steve Peters, The Chimp Paradox, 2012
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Jak funguje náš mozek
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Jak přicházíme 
o sebevědomí



Adverse Childhood Experiences (ACE)

• Stalo se, že rodič nebo jiná dospělá osoba v domácnosti Vám často nebo velmi často... 
nadával/a, urážel/a vás, shazoval/a vás nebo ponižoval/a? Nebo že se choval/a tak, že jste se 
bál/a, že by Vám mohl/a fyzicky ublížit?

• Dělo se Vám, že rodič nebo jiný dospělý v domácnosti často nebo velmi často... do Vás strkal, 
vláčel Vámi, dal Vám facku nebo po Vás něco hodil? Nebo že Vás někdy udeřil tak silně, že jste 
měl/a stopy po úderu nebo jste byl/a zraněná?

• Stalo se Vám někdy, že Vás dospělý nebo osoba starší alespoň o 5 let... dotýkala, hladila nebo 
nechala dotýkat se svého těla sexuálním způsobem? Nebo že se pokoušela nebo skutečně 
měla s Vámi orální, anální nebo vaginální styk?

• Měl/a jste často nebo velmi často pocit, že... Vás nikdo ve Vaší rodině neměl rád nebo Vás 
nepovažoval za důležitého či výjimečného? Nebo že členové Vaší rodiny se o sebe navzájem 
nestarali, necítili vzájemnou blízkost nebo se navzájem nepodporovali?

Zdroj: CDC Kaiser Study, 1997



Adverse Childhood Experiences (ACE)

• Měl/a jste často nebo velmi často pocit, že... jste neměl/a dost jídla, jste musel/a nosit 
špinavé oblečení, jste neměl/a nikoho, kdo by vás ochránil? Nebo byli Vaši rodiče příliš opilí 
nebo zfetovaní, než aby se o Vás postarali nebo Vás vzali k lékaři, když jste to potřeboval/a?

• Byli Vaši rodiče někdy odloučeni nebo rozvedeni?

• Stalo se, že Váš rodič nebo opatrovník: byl často nebo velmi často terčem strkanic, vláčení, 
fackování nebo že po něm někdo házel předměty? Nebo že někdy, často nebo velmi často byl 
kopán, kousán, bit pěstmi nebo nějakým tvrdým předmětem? Nebo, se někdy stalo, že byl 
opakovaně bit po dobu alespoň několika minut nebo mu někdo vyhrožoval pistolí nebo 
nožem?

• Žil/a jste s někým, kdo problematicky užíval alkohol nebo byl alkoholik, nebo kdo užíval 
pouliční drogy?

• Měl někdo z členů domácnosti deprese nebo byl duševně nemocný, nebo se někdo z členů 
domácnosti pokusil o sebevraždu?

• Šel některý z členů domácnosti do vězení?
Zdroj: CDC Kaiser Study, 1997



Dysfunkční vzorce v rodině

• Úkolem dětí je starat se o rodiče
• Sdělení jsou nejasná a vedou ke zmatení a k domýšlení si výkladů
• Na děti je přehazována vina v situacích, kdy nechápou proč
• Nerespektují se osobní hranice, jsou nejasné a často překračované
• Některé projevy citů nejsou tolerovány a jsou záměrně potlačovány
• Děti samy pracují na svém zdokonalení, jak nejlépe umí
• Všude je chaos a extrémní rigidita
• Po dítěti je požadována pseudodospělost nebo naopak je infantilizováno
• Na dítě je pohlíženo jako na nehodné lásky a bez jakékoliv hodnoty
• Členové rodiny žijí z krize ke krizi a pokud krize není, nějakou si vytvoří

Zdroj: Janet G. Woititz, Healthy Parenting, 1992



„Stres vzniká, pokud požadavky a 
nároky okolí překročí nebo přetěžují 
schopnost individua přizpůsobit se. 

Potom se spustí obranné 
mechanismy a snahy.“

Prof. Dr. Hermann Faller
Universität Würzburg



Co s tím



„Jde o to zaujmout postoj, že:
Jsem tady proto, abych ten život 

nějak žil, abych se rozhodoval. To, co 
nemůžu změnit, abych dokázal 

přijmout. To, co můžu změnit, abych 
se o to snažil. Abych se prostě 

angažoval.“
Doc. Karel Balcar

PVŠPS



Existenciální 
motivace

• Moci být

• Přát si žít

• Smět být sebou samým 

• Mít pro co žít

Akomodace (přizpůsobit se) vs Asimilace 
(přizpůsobit si)

Zdroj: Alfried Längle



Co definuje, jak se cítíme

Geny
50%

Externí 
faktory

10%

Každodenní 
aktivita

40%

Zdroj: Sonja Lyubomirsky, The How of Happiness, 2007



SEBEVĚDOMÍ

• Sebepéče
• Spánek
• Denní režim
• 1 věc každý den pro radost
• 3 dobré věci (Martin Seligman)
• Chválit se
• Síň slávy
• Projevování vděčnosti
• Učit se nové věci

• Srovnávání se s ostatními
• Krutost vůči sobě
• Vztahová závislost
• Substanční závislosti
• Podléhání úzkostem
• Nezodpovědnost za svůj život
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Zdroj: Emotional Processing of fear: exposure to corrective information, Foa EB, Kozak MJ, 1986

Úzkost a rezilience



Jak zvýšit rezilienci –
strategie zvládání

• Snížit expozici riziku

• Posílit zdroje, které máme k dispozici

• Opečovat, mobilizovat, ochraňovat a 
navrátit základní adaptivní systémy

Zdroj: Ann S. Masten, Institute of Child Development, University of Minnesota



Denní režim

• Dává všem aktivitám pevné hranice (pocit 
bezpečí)

• Pravidelný spánek a příprava na spánek 
(předcházení poruchám spánku)

• Začátek dne – mnoho drobných snadno 
splnitelných úkolů (zvyšuje pravděpodobnost 
úspěšného splnění dalšího úkolu)

• Pravidelný čas pro fyzickou aktivitu (např. 
procházku) i pro relaxaci

• Pevně vymezený čas pro práci, pro rodinu a pro 
sebe

• Pravidelný čas pro meditaci či jinou 
psychohygienu



SEED HEALTH

Jak na péči o sebe



Jak zvýšit rezilienci –
adaptivní systémy

• Sociální vztahy s blízkými lidmi, na které se můžeme spolehnout

• Části mozku zodpovědné za učení se a přemýšlení (BDNF)

• Neurokognitivní řídicí systémy

• Ovládnutí systémů pro motivaci a odměnu

• Náboženství a spiritualita

• Kultura

• Vzdělávání se

• Komunita
Zdroj: Ann S. Masten, Institute of Child Development, University of Minnesota



Jak přemoci mozek - BDNF
• Brain-derived neurotrophic factor – obnovuje nervová vlákna, pomáhá 

vytvářet a diferencovat nová vlákna a synapse

Co dělat pro zvýšení hladiny BDNF

• Zvýšit fyzickou aktivitu

• Snížit příjem cukru a nasycených tuků v potravě

• Udržovat si zdravou hmotnost

• Zvýšit příjem vitamínu D (např. pohybem venku na slunci)

• Zvýšit počet sociálních vztahů a kontaktů

• Omezit stres

• Zvýšit příjem DHA (Omega-3 mastná kyselina)

• V depresi brát antidepresiva, případně u bipolární poruchy lithium
Zdroj: Lindsay Powell, Yale School of Nursing, Yale University



Jak přemoci mozek –
stimulace čelního laloku

• Mindfulness/meditace (www.jecasnazmenu.cz/meditace)

• Jóga/Tai-chi/Čchi-kung

• Pobyt v přírodě

• Kognitivně stimulující aktivity (křížovky, sudoku, hlavolamy, čtení)

• Naučit se nové dovednosti

• Obdivování nebo ještě lépe vytváření umění (včetně tance)

Zdroj: Lindsay Powell, Yale School of Nursing, Yale University

http://www.jecasnazmenu.cz/meditace


Hodně štěstí! ☺
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