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 Text: Mgr. Roman Pešek,
 kognitivně behaviorální terapeut 
 a supervizor

ěkdy si kladu otázku, jak se 
pozná ideál přiměřeně sebevě-
domého člověka. Myslím si, že 
takový člověk si uvědomuje 

a  přijímá svou nedokonalost. Umí přiznat 
své nezdary, ze kterých se snaží vzít pona-
učení. Za své chyby přijímá zodpovědnost, 
ale přitom se přehnaně netrestá pocity 
viny. Ví, že jeho hodnota je určována nejen 
tím, co si o něm myslí druzí lidé, kterých si 
váží, ale i tím, co si o sobě myslí on sám. Se-
bevědomý člověk ví, za co se může mít rád.

Pokud jsme zdravě sebevědomí, umíme 
pochválit sebe i druhé, když se něco pove-

de. Umíme přijmout kompliment. Umíme 
se asertivně ozvat, když něco potřebujeme, 
když nám něco vadí nebo se nám něco nelí-
bí. Umíme odmítnout požadavky, které ne-
chceme nebo nemůžeme realizovat. Umíme 
v  klidu přijmout kritiku, aniž bychom se 
nepřiměřeně bránili nebo si „sypali popel 
na hlavu“ a nadměrně se omlouvali. Máme 
odvahu vyjádřit svůj názor, i  když je jiný, 
než má většina ostatních. Nevyhýbáme se 
obtížnějším úkolům, které vnímáme více 
jako „příležitost“ a „výzvu“ něco nového se 
naučit a  zažít, než jako „ohrožení“. Snaží-
me si udržovat určitý nadhled, dokážeme 
se na  problémy dívat ze širší perspektivy. 
Pěstujeme si smysl pro humor, nebereme se 
příliš vážně, umíme se zasmát sami sobě. 
Nevyhýbáme se emocím, ale přistupujeme 
k  nim se zvědavostí a  přijímáme je jako 
zdroj plnohodnotného prožívání a poučení 
– umíme o emocích mluvit. 

Přiměřeně sebevědomý člověk má 
ke druhým lidem přátelský postoj, je k nim 
empatický, tolerantní, a priori je respektuje 

a důvěřuje jim. Hledá a snaží si udržet blíz-
ké a hodnotné vztahy. Zaměřuje se u dru-
hých na jejich silné stránky a ty podporuje. 
Má o druhé zájem a rád jim pomůže, pokud 
je to v  jeho silách. S  druhými chce dobře 
vycházet, ale zároveň je na nich nezávislý, 
umí si vytvořit a udržet pevné hranice. Vy-
hýbá se „toxickému“ prostředí, ve  kte-
rém se koncentrují pasivně agresivní, 
intrikující, arogantní, pesimističtí 
a  rezignovaní lidé. Považuje ži-
vot za  smysluplný, životní spo-
kojenost a  štěstí vnímá jako 
vedlejší produkt smysluplné 
činnosti. Z „šachovnice“ ži-
vota, která se skládá z po-
dobného počtu černých 
a  bílých políček, vnímá 

více ta bílá. Je přesvěd-
čen, že má na svůj život 
určitý vliv, ale zároveň 
nemusí mít všechno stá-
le pod kontrolou. Umí si 
plánovat čas a ten vyváženě 
rozdělovat mezi práci, rodinu, 
přátele a zájmy.

Jak vzniká nízké 
sebevědomí? 

Vliv mohou mít geny, těho-
tenství, možná i průběh porodu. 
Současná psychologie a  psychote-
rapie se zaměřuje především na vlivy 
poporodní. V tomto ohledu je důležité 
dětství. V  prvních měsících a  letech ži-
vota je důležitá pevná citová vazba mezi 
dítětem a pečující osobou, obvykle mat-
kou, která svou přítomností, stabilním 
a  laskavým chováním (hlazením, ko-
lébáním, mluvením aj.) naplňuje u dí-
těte potřebu fyzického a  emočního 
bezpečí. V tomto jistém připoutání 

vyrůstají v  naší společnosti zhruba dvě 
třetiny dětí a  podle některých odborníků 
jejich počet klesá. 

Vedle naplňování potřeby bezpečí („nic 
zlého se ti nestane, ochráníme tě“), které 
je určováno i  předvídatelnými reakcemi 
rodičů a nastavováním přiměřených a pev-
ných hranic, co dítě ještě může a co už ne, 
je v dětství důležité také naplňování potře-
by přijetí („máme tě rádi takového, jaký jsi, 
vážíme si tě i s tvými nedostatky“), oceně-
ní („jsi šikovný, 

Sebevědomí a sociální služby
Sebevědomí je někdy definované jako postoj k sobě samému. Je to 
velmi obecný výraz, pod kterým si různí lidé představují různé věci, 
například samolibost nebo arogantní chování. Mně se líbí pojem 
zdravé a přiměřené sebevědomí, které podle mě představuje člověk 
s přesvědčením: „Já jsem v pohodě, druzí jsou v pohodě, život je 
vesměs fajn a věci v něm mají tendenci končit dobře“. Tato pozitivní 
trojkombinace vychází z toho, jaký máme postoj k sobě. Pokud se 
o sobě domníváme, že máme svou hodnotu, máme obvykle rádi i život, 
a tím pádem i další lidi, kteří do něj patří.
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umíš, dovedeš“) a sebeurčení („máš právo se 
svobodně rozhodovat o svém životě“). Tyto 
bazální emoční potřeby jsou narušovány 
různými způsoby, třeba tím, že je dítě nad-
měrně trestáno, kritizováno, ignorováno, 
odmítáno, jsou na  něj kladeny nadměrné 
nároky nebo se ho rodiče neptají na  emo-
ce či mu některé emoce dokonce zakazují 
prožívat.

Pokud některá z  výše uvedených emoč-
ních potřeb byla výrazně narušena, často 
to vede k  tomu, že si dítě vytvoří škodlivá 
niterná přesvědčení o  sobě („slabý, špatný, 
neschopný“), o  druhých lidech („zlí, lho-
stejní, lepší, nechápaví“) a životě („nebez-
pečný, nesmyslný, nespravedlivý“). Tato 
přesvědčení si v sobě člověk nese celý život 

a  všímá si hlavně těch událostí, které 
jeho přesvědčení podporují – ostat-

ní zkušenosti selektivně ignoru-
je. Negativní niterná přesvědčení 
o  sobě samém se aktivují různými 
událostmi, např. kritikou, neúspě-
chem, odmítnutím, ztrátou. Po-
tom dotyčného zaplaví na  různě 
dlouhou dobu „sebemrskačské“ 
myšlenky vycházející z  „vnitřní-
ho kritika“ doprovázené silnými 

emocemi viny, bezmoci, studu, 
strachu, méněcennosti, zlosti 
na sebe apod. U někoho, kdo je 
více zranitelný (genetická pre-
dispozice), může v  dospělosti 

nějaká stresová událost nebo ob-
dobí plně a dlouhodobě aktivovat 

tato přesvědčení a  „odstartovat“ 
psychickou poruchu. Niterná pře-

svědčení pocházející z dětství nelze 
úplně změnit, ale je možné „obrousit 
jejich hrany“ a  zároveň si pěstovat 
paralelní zdravá niterná přesvědče-
ní, například ta, která jsou uvedena 
v prvním odstavci. 

Po  základních emočních potře-
bách, které jsme neměli dostatečně 

naplňované v dětství, máme „hlad“ 
celý život a často si je sytíme kom-
penzací (vyrovnáváním), nadměr-

nou aktivitou v  jiné oblasti, což je často 
velmi stresující, vyčerpávající a kontrapro-
duktivní. Například se snažíme druhým 
nepřiměřeně pomáhat nebo neodmítáme 
jejich požadavky, abychom od  nich získali 
přijetí a ocenění. Příkladem kompenzace je 
třeba i muž menší postavy s přesvědčením 
„jsem méněcenný“, který jako nadřízený 
předvádí svou moc a v zaměstnání šikanuje 
zejména vysoké muže a krásné ženy, o kte-
rých se domnívá, že by o něj nestály. 

Sebevědomí negativně ovlivňují i  další 
činitelé. Významný vliv na sebevě-
domí v dospělosti mají zážit-
ky ve škole, např. nepřijetí 
do kolektivu vrstevníků 
nebo šikana. V dalším 
životě pak třeba 
dlouhodobé problé-
my v  partnerských 
vztazích, v zaměst-
nání, vážná nemoc, 
ztráta blízkého 
člověka, zrada ze 
strany blízké osoby, 
finanční potíže. 

Pomocí psychoterapie 
lze sebevědomí člověka 
pozitivně ovlivňovat různými 
způsoby. Obvykle se jedná o  pomalý 
běh na  dlouhou trať. Uzdravující je ze-
jména laskavý vztah mezi klientem a  te-
rapeutem postavený na  bezpečí, přijetí, 
oceňování a  sebeurčení klienta. Je třeba 
prozkoumat osobní minulost klienta, 
identifikovat emočně náročné zážitky, 
které se podílely na  utváření nízkého 
sebevědomí, a  tyto zážitky speciálními 
metodami zpracovat (například přepi-
sem traumatizujících zážitků v  imaginaci 
nebo pomocí terapeutických dopisů). Dále 
se terapie zaměřuje na  řešení dlouhodo-
bých problémů v různých oblastech života  
klienta (sebeprosazování, vztahy, práce) 

s tím, že se během terapie akcentuje každý 
malý pokrok klienta.

Klienti si za domácí úkol zvědomují a za-
pisují celoživotní a každodenní malé úspě-
chy i  to, za  co mohou být životu vděční. 
Důležité je zvědomování si svých silných 
stránek a  předností. Když klient neví, 
může se zeptat blízkých osob: „Hele, mám 
teď slabší období a trochu o sobě pochybuji, tak 
jsem se rozhodla udělat takový malý průzkum 
u  druhých, čeho si na  mně váží a  co na  mně 
oceňují. Co myslíš ty?“ Stejně tak si klient 

zaznamená slabé stránky a  nedo-
statky druhých lidí, které 

považuje za  lepší. Rovněž 
se s  druhými učí mlu-

vit o svých slabostech 
a  nezdarech, aby si 

ověřil, že ho druzí 
kvůli tomu neod-
mítnou, ba naopak, 
zpravidla se k  nim 
více přiblíží a dozví 

se, že i ostatní trápí 
mnoho věcí.
Potřebný je nácvik 

různých asertivních ne-
verbálních a verbálních doved-

ností, například udržování oční-
ho kontaktu, přiměřený stisk ruky při 

zdravici, přiměřeně hlasitý projev, vzpří-
mený postoj, dovednost zahájení, udržení 
a ukončení rozhovoru, sebeoceňování před 
druhými, dávání a přijímání komplimentů, 
sdělování a  přijímání kritiky, odmítání. 
Důležité je tyto dovednosti postupně zavá-
dět do běžného života. Pomocí expozic kli-
enti postupně omezují vyhýbavé chování 
vůči různým obávaným situacím. Klienti 
by se měli za každý malý úspěch odměnit, 
třeba tím, že se v duchu nebo nahlas před 
druhými pochválí, dají si teplou sprchu 
nebo si vychutnají kostičku čokolády.
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