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Vzdělávací cíle

Vítejte v modulu o sebedůvěře. Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

● Říci, co to je sebedůvěra, a rozlišit zdravou sebedůvěru od nízké a přehnané.

● Určit, kdy jste v životě měli zdravou, nízkou a přehnanou sebedůvěru.

● Uvést vnitřní a vnější faktory mající dopad na sebedůvěru.

● Vypracovat nové způsoby, jak svou sebedůvěru podpořit.



Úvodní aktivita

Otázka: Co to je sebedůvěra?

1. Postoj jedince k sobě samému.
2. Postoj jedince k jiné osobě.
3. Postoj jedince ke skupině osob.

Otázka: Co to je nízká sebedůvěra?

1. Pokud má někdo problémy navázat přátelství.
2. Pokud někdo neumí uznat, kým je a co umí.
3. Pokud je někdo stydlivý a tichý.



Úvodní aktivita

Otázka: Sebedůvěru ovlivňuje u každého něco jiného.

1. Správně
2.

Otázka: Zdravou sebedůvěru můžete u sebe podporovat těmito způsoby:

1. Sepsáním kladných věcí o sobě samém
2. Uznáním, v čem jste dobří
3. Tím, že k sobě budete vlídní



Téma 1: Co to je sebedůvěra

• Sebedůvěra je mínění, které máme o sobě samém.

• Lidé se zdravou sebedůvěrou mívají k sobě a 
obecně k životu kladný pocit. Díky tomu lépe řeší 
různé životní situace.

• Lidé s nízkou sebedůvěrou vidí většinou sebe i svůj 
život v negativnějším a kritičtějším světle. Také 
nejsou tolik schopni přijímat výzvy, před které je 
život postaví.



Téma 1: Sebedůvěra

Sebedůvěra je:

• Jak si sami sebe vážíme, respektujeme se a jaké
máme o sobě mínění

• Vědomí a víra, že máte hodnotu a zasloužíte si štěstí
• Schopnost postavit se hlavním životním výzvám

Během života se popisujeme více či méně kladně nebo
záporně. Z toho důvodu mívají lidé období nízké
sebedůvěry, zdravé sebedůvěry a přehnané sebedůvěry..

Věděli jste, že sebedůvěra bývá obvykle nižší u mladších
lidí a s přibývajícími léty se zvyšuje?



Téma 1: Rozlišení zdravé, nízké a přehnané sebedůvěry

V tabulce jsou uvedeny nejčastější charakteristiky osob se zdravou, nízkou a přehnanou sebedůvěrou.

Lidé s nízkou sebedůvěrou: Lidé se zdravou sebedůvěrou: Lidé s přehnanou sebedůvěrou

• Vidí se negativně – cítí se špatně,
oškliví, hloupí nebo že je nikdo
nemůže mít rád

• Obtížně si nacházejí přátele a udržují
přátelství

• Domnívají se, že ostatní jsou lepší
než oni

• Dívají se na svět negativně;
• Chybí jim důvěra
• Mají problém říci „Ne“

• Jsou hrdí na to, co umí a ví, v čem
jsou dobří

• Přijímají své silné i slabé stránky
• Věří si, i když se jim hned nedaří
• Cítí se oblíbení a uznávaní
• Přijímají sebe sami, i když dělají

chyby

• Cítí se nadřazení ostatním
• Mohou být přehnaně sebevědomí a

přeceňovat své schopnosti
• Nepřijímají rady, kritiku ani zpětnou

vazbu od ostatních
• Mohou mít pocit, že mají obrovský

talent a jsou pohlceni sami sebou,
ztrácejí přehled nad potřebami
ostatních



Aktivita 1 

Otázka: Spojte pojem s příslušnou definicí. 

Nízká sebedůvěra Může vést k tomu, že si lidé nebudou jisti svými
schopnostmi.

Zdravá sebedůvěra Může vést k tomu, že lidé přijmou své schopnosti a
budou si věřit.

Přehnaná sebedůvěra Může vést k tomu, že budou mít lidé přehnané
sebevědomí o svých schopnostech.





Téma 2: Proč je sebedůvěra důležitá?
Sebedůvěra je důležitá, protože může mít dopad na naše rozhodování, na naše vztahy, na naše duševní zdravíl a na další
oblasti našeho života. V různých chvílích života ovlivňuje naše chování a chování ostatních naši sebedůvěru. Sebedůvěra
je důležitá, protože výrazně ovlivňuje volby a rozhodnutí, které činíme.

Mezi faktory ovlivňující naši sebedůvěru patří:
• Vaše myšlenky a vnímání

• Jak na vás ostatní lidé reagují

• Vaše vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli

• Váš věk – čím jste mladší, tím můžete mít nižší sebedůvěru

• Dlouhodobá nemoc nebo postižení

• Pokud jste se stali obětí diskriminace nebo rasismu

• Finanční problémy

• Zaměstnanecký status

• Vaše místo ve společnosti





Zamyslete se nad faktory, které ovlivňují vaši sebedůvěru. Jaký ve vás tyto faktory vzbuzují pocit? 



Téma 3: Rozhodování
. 
Během dne činíme řadu rozhodnutí, od toho, co
si vezmeme na sebe, jaké jídlo si dáme nebo co
si koupíme za své úspory. Některá rozhodnutí
jsou jednoduchá, jiná jsou složitější.

Podle toho, zda máme nízkou sebedůvěru,
zdravou sebedůvěru nebo přehnanou
sebedůvěru, může pro nás být rozhodování
jednodušší nebo složitější.

Při rozhodování je důležité být si sám sebou
jistý a mít zdravou sebedůvěru. Jistota při
rozhodování nám pomáhá snížit úzkost nebo
stres, se kterými se v každodenním životě
setkáváme.



Užitečné tipy pro sebevědomé rozhodování

Pár strategií, jak se v životě sebevědomě rozhodovat:

1. Nepředpokládejte: pokud nebudete předpokládat, že znáte všechny 
odpovědi, dovolíte si hledat vstupy od jiných lidí.

2. Nesuďte: sebevědomé rozhodování vyžaduje získávání nových pohledů a 
pracujete s vlastními předsudky

3. Vytvářejte alternativy: někdy nejde vše podle plánu, buďte kreativní a 
přemýšlejte, jaké možnosti máte k dispozici

4. Zůstaňte objektivní: než učiníte rozhodnutí, pokuste se získat všechny 
informace, které potřebujete, abyste zůstali objektivní



Užitečné tipy pro sebevědomé rozhodování

5. Nelpěte na všem: Měli byste vědět, jaké máte možnosti, ale nelpěte na nich 
příliš, protože v životě je spousta neznámých
6. Používejte intuici: když má člověk nízkou sebedůvěru, často nevěří svým 
instinktům. Za určitých okolností jste vy tím nejlepším člověkem, který ve vašem 
životě rozhoduje
7. Přijměte odpovědnost: Bez ohledu na to, jak se rozhodnete, byste měli za 
svým rozhodnutím stát a být za něj odpovědní
8. Hodnoťte rozhodnutí: ohlédněte se za rozhodnutími, která jste učinili v 
minulosti, a posuďte, zda fungovala tak, jak jste plánovali, nebo pokud máte před 
sebou znovu tutéž situaci, učinili byste totéž rozhodnutí znovu?



Video o sebedůvěře a rozhodování



Lekce 2

Jak vybudovat zdravou sebedůvěru





Téma 1: Budování zdravé sebedůvěry

Sebedůvěra je důležitá v tom, že nám pomáhá sami sebe
hodnotit a vidět se pozitivně. V následujícím YouTube videu
se dozvíte o 6 pilířích, které můžete přijmout do svého života,
abyste si budovali zdravou sebedůvěru

1. Schopnost vědomého žití

2. Schopnost sebepřijetí

3. Schopnost sebeodpovědnosti

4. Schopnost sebeasertivity

5. Schopnost účelného žití

6. Schopnost osobní celistvosti



Téma 2: Jak zvýšit sebedůvěru (část 1)

● Spousta lidí je odpojena od svých emocí – především od
silných emocí, jako je hněv, smutek, strach – protože jsme
se naučili své pocity ukrývat.

● Přestože můžete své pocity popřít nebo potlačit, nemůžete
se jich úplně zbavit. Jsou tu sále, ať už o nich víte, nebo
ne. A i nepříjemné emoce mohou být prospěšné. Smutek
může pomoci při hojení emocí, strach může nastartovat
jednání k záchraně života a zlost váš může mobilizovat a
inspirovat.

● Bez napojení na všechny své emoce ale bohužel nelze
pracovat se stresem, nelze zcela porozumět svému
vlastnímu chování ani zcela řídit své myšlení a jednání.



Téma 2: Jak zvýšit sebedůvěru (část 1)

Jedním ze způsobů, jak si zvýšit sebedůvěru, je změnit způsob svého
myšlení a chování.

Tento trojúhelník sestává ze 3 vzájemně propojených částí, které nás mohou
podnítit k jinému myšlení a chování:

1. Myšlenky: Naše myšlenky ovlivňují naše chování a emoce.

2. Chování: Naše chování ovlivňuje naše myšlenky a emoce.

3. Emoce: Naše emoce ovlivňují naše myšlenky a chování.

Poznáte rozdíl mezi dvěma níže uvedenými situacemi:

● V životě přede mnou stojí spousta výzev, cítím se ve stresu a vzdávám se.

● V životě přede mnou stojí spousta výzev, proto je přijmu a udělám něco
proto, abych je překonal(a).

Myšlenky

EmoceChování



Téma 3: Jak zvýšit sebedůvěru (část 2)

● Sebedůvěru můžete zvýšit různými způsoby:

○ Zjistěte, jaké máte negativní myšlenky o sobě, a postavte se jim: první krok je zjistit, jaké jsou, 
a potom se proti nim postavit

○ Zjistěte, jaké máte pozitivní myšlenky o sobě: sepište si, co je na vás pozitivního

○ Vyvářejte pozitivní vztahy a vyhýbejte se těm negativním: vyvářejte vztahy s lidmi, díky nimž 
máte o sobě dobré mínění, a vyhýbejte se vztahům, v nichž o sobě přemýšlíte negativně

○ Dopřejte si pauzu: sebedůvěra se liší v každé situaci, v jednotlivé dny a hodiny. Dopřejte si 
pauzu. Všichni se někdy cítíme smutní a bez nálady nebo máme problém zachovat si důvěru v 
sám sebe, a i to je v pořádku. 



Téma 3: Jak zvýšit sebedůvěru (část 2)

● Sebedůvěru můžete zvýšit různými způsoby:

○ Naučte se říkat ne: pokud máte nízkou sebedůvěru, může pro vás být obtížné se za sebe 
postavit a říci jiným lidem ne. Časté přetěžování se vede k nahromadění stresu a jeho 
obtížnému zvládání.

○ Zlepšete své fyzické zdraví: mnohem snadněji budete mít o sobě dobrý pocit, když budete 
zdraví a v dobré kondici. Zasloužíte si být tou nejlepší verzí sami sebe.

○ Přijímejte výzvy: jedním ze způsobů jak si zvýšit sebedůvěru, je přijímat výzvy. Neznamená to, 
že musíte dělat vše sami – součástí výzvy může být vyhledání pomoci, když ji potřebujete –
buďte ale připravení zkusit něco, o čem víte, že bude těžké dosáhnout. Pokud se vám to 
podaří, dokážete sami sobě, že to dokážete.





Aktivita: Budování sebedůvěry

● V té to  aktivitě  m usím e  napsa t, jaké  negativn í m yšlenky o  sobě  se  nám  
vrací, a  poté  na lézt důkazy, kte ré  ta to  tvrzen í popíra jí. Napište  své  tvrzen í i 
důkaz, a  vrace jte  se  k n im , abyste  si opakovali, že  tyto  negativn í 
dom něnky o  vás nejsou pravdivé . 

● Jakm ile  to  dokončíte , nap ište  o  sobě  3 kladné  věci a  postupně  ten to  
seznam  doplňu jte ! Požáde jte  p řá te le , kolegy, rod inu , aby ně jaké  kladné  
věci o  vás p řida li. 

● Zm ěna vašeho posto je  k sobě  sam ém u je  klíčem  k budování naší 
sebedůvěry! 



Lekce 3

Podpora sebedůvěry



Téma 1: Výběr nové cesty

Každý z nás má potřeby a touhy. Když jsme na dobrém místě,
ženou nás tyto potřeby a touhy vpřed, a své potřeby tudíž
řešíme a cíle dosahujeme.

Cíle jsou u každé osoby jiné, může jim být to, aby se nám
dařilo, abychom se naučili něco nového, byli na sebe hrdí,
vydělali peníze, měli kolem sebe dobré přátele, byli dobrým
vzorem pro své děti.

Důležité je umět své potřeby a cíle určit a vědět, co nás
motivuje k jejich dosažení. Když začínáme novou cestu, je
důležité, abychom jasně věděli, čeho chceme dosáhnout a co
potřebujeme, abychom to sdělili lidem okolo sebe a ti nás mohli
podpořit v naší změně, pomohli změnit naše chování a
dosáhnout našich cílů.



Téma 1: Výběr nové cesty

Nezapomeňme, že říci si o pomoc a začít
měnit svůj život, aniž bychom se vrátili zpět
do starých kolejí, vyžaduje velkou odvahu a
odhodlání.

Motivaci k úspěchu máme každý jinou, ale
velmi často vás může motivovat rodina,
náboženství a/nebo uvědomění si sám sebe
i to, že je na světě víc věcí než to, co jste již
zažili. Jakmile se rozhodnete udělat změnu,
možnosti k její realizaci i pomoc jsou k
dispozici.

Poslechněte si příběh Hezrona Browna: inspirujte se!



Téma 2: Faktory, které mají vliv na naši sebedůvěru

Jak asi tušíte a jak jsme se naučili, sebedůvěra je složitá záležitost a je zde řada faktorů, které k tomu přispívají pozitivně 
či negativně a jsou interní či externí. Podívejte se na níže uvedený seznam a zaškrtněte, co pro vás platí:

• Závazek k partnerovi a rodičovské roli mají pozitivní vztah k sebedůvěře
• Manželství a starší věk jsou spojeny s nižší sebedůvěrou
• Vyšší vzdělání a vyšší příjmy jsou spojeny s vyšší sebedůvěrou. 
• Nižší socioekonomický status a nízká sebedůvěra jsou vzájemně propojeny
• Život o samotě (bez protějšku) je spojen s nízkou sebedůvěrou
• Nezaměstnanost a postižení přispívají k nižší sebedůvěře
• Vyspělá osobnost a emoční stabilita jsou spojeny s vyšší sebedůvěrou
• Společenské normy (význam názorů přátel a rodiny) o vašem těle a fyzické aktivitě mají negativní vztah k 

sebedůvěře,
• Fyzická aktivita, efektivita a sebenaplnění mají pozitivní vztah k sebedůvěře



Téma 2: Faktory, které mají vliv na naši sebedůvěru
The Effects of Social Media: BEWARE

• Studies suggest that social media usage negatively impacts self-esteem. This 
effect is easy to understand. Humans are social creatures and need interaction 
with others to stay healthy and happy; however, we also use those around us 
as comparisons to measure and track our own progress in work, relationships, 
and life in general. Social media makes these comparisons easier than ever, 
but what is on social media is not representative of real life.

• We rarely see the sadness, the failure, and the disappointment that 
accompanies everyday human life; instead, we see a perfect picture, a timeline 
full of only good news, and short posts about achievements, accomplishments, 
and happiness.

• You don’t need to give up social media in order to maintain a healthy sense of 
self-esteem - just use it mindfully and keep it in the right perspective. Use 
social media posts as inspiration and motivation rather than unhealthy 
comparison.



Téma 2: Faktory, které mají vliv na naši sebedůvěru

Ve videu od Leo Gura ze zdroje Actualized.org je 
definována sebedůvěra, jsou zde popsány prvky 
sebedůvěry a faktory, které sebedůvěru ovlivňují. 
Ukazuje, proč je sebedůvěra důležitá a jak ji lze 
budovat a pěstovat.

Taking the next step



Téma 3: Další krok

Vybudování optimální sebedůvěry může nějaký čas trvat, ale tento postup můžeme rychle 
nastartovat:

1. Pečlivě se zamyslete and hlavní příčinou (hlavními příčinami) své nejistoty: prvním krokem je, že o 
nich víte. Pokud zjistíte, jaké události vedly k tomu, že o sobě máte nízké mínění, získáte cenné 
informace, jak se těmto negativním domněnkám postavit.

2. Poznámky z úkolu „negativní hovory k sobě samému“ vám pomohou určit negativní myšlenky, 
postupně je nahrazujte svými pozitivními rysy.

3. Buďte k sobě vlídní. Pokud zjistíte, že jste vůči sobě příliš negativní, zastavte se a zamyslete se, jak 
byste se cítili, kdyby někdo takové věci říkal o blízkém kamarádovi nebo o někom z rodiny. Projevte 
k sobě stejný soucit, jako byste projevili k takovému kamarádovi nebo členovi rodiny.



Téma 3: Další krok

4. Udělejte si plán. Stanovte si dosažitelné a reálné krátkodobé cíle a přibližně do týdne je splňte. 
Dosažení něčeho, bez ohledu na to, jak je to velký cíl, je ideální pro podporu vaší motivace a 
sebedůvěry.

5. Oslavte svůj úspěch. Když splníte cíl nebo výzvu – oslavte to. Tím, že si uděláte čas na ocenění 
svého úspěchu a užijete si to, bude vás to inspirovat k tomu, abyste na své cestě za zdravou 
sebedůvěrou pokračovali. 



Téma 3: Další krok

Aktivita: Nastavte si reálný osobní cíl na příští týden

1. Napište si svůj cíl
2. Po týdnu se zamyslete, zda jste cíl splnili – Ano nebo Ne
3. Pokud jste ho dosáhli, zapište, co jste pro dosažení cíle udělali, jaké jste 

podnikli k jeho splnění kroky, a jak jste se cítili. Nezapomeňte to oslavit!
4. Pokud jste cíle nedosáhli, zapište si, jakým jste čelili výzvám, stál vám někdo 

v cestě a jak jste se cítili. Poté, co si to zapíšete, si naplánujte, jak byste to 
udělali příště jinak a kdo by vám mohl ve splnění cíle pomoci!



Další materiály

• Pár příkladů nejoblíbenějších a vyhlášených publikací o sebedůvěře:
• Self-Esteem: A Proven Program of Cognitive Techniques for Assessing, Improving, and Maintaining Your Self-

Esteem by Matthew McKay, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Guided Journal by Matthew McKay & C. Sutker (Amazon)
• Ten Days to Self-Esteem by David D. Burns, MD (Amazon)
• The Six Pillars of Self-Esteem: The Definitive Work on Self-Esteem by the Leading Pioneer in the Field by Nathanial 

Branden (pokud nejste vášniví čtenáři, zkuste video o této knize na níže uvedeném odkazu) (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook by Glenn R. Schiraldi, PhD (Amazon)
• The Self-Esteem Workbook for Teens: Activities to Help You Build Confidence and Achieve Your Goals by Lisa M. 

Schab, LCSW (Amazon)
• Believing in Myself by E Larsen & C Hegarty. (Amazon)
• Being Me: A Kid’s Guide to Boosting Confidence and Self-Esteem by Wendy L. Moss, PhD (Amazon)
• Healing Your Emotional Self: A Powerful Program to Help You Raise Your Self-Esteem, Quiet Your Inner Critic, and 

Overcome Your Shame by Beverly Engel (Amazon)

https://positivepsychology.com/books-self-esteem-worth-image/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Cognitive-Techniques-Assessing-Maintaining/dp/1626253935/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Guided-Journal-10-Week-Harbinger/dp/157224402X/
https://www.amazon.com/Days-Self-Esteem-David-Burns-M-D/dp/0688094554/
https://www.amazon.com/Six-Pillars-Self-Esteem-Definitive-Leading/dp/0553374397/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Glenn-Schiraldi-PhD/dp/1626255938/
https://www.amazon.com/Self-Esteem-Workbook-Teens-Activities-Confidence/dp/1608825825/
https://www.amazon.com/Believing-Myself-Esteem-Daily-Meditations/dp/0671766163/
https://www.amazon.com/Being-Me-Boosting-Confidence-Self-Esteem/dp/1433808846/
https://www.amazon.com/Healing-Your-Emotional-Self-Self-Esteem/dp/0470127783/


Závěrečná aktivita

Otázka: Co to je sebedůvěra?

1. Postoj jedince k sobě samému.
2. Postoj jedince k jiné osobě.
3. Postoj jedince ke skupině osob.

Otázka: Co to je nízká sebedůvěra?

1. Pokud má někdo problémy navázat přátelství.
2. Pokud někdo neumí uznat, kým je a co umí.
3. Pokud je někdo stydlivý a tichý.



Závěrečná aktivita

Otázka: Sebedůvěru ovlivňuje u každého něco jiného.

1. Správně
2. Nesprávně

Otázka: Zdravou sebedůvěru můžete u sebe podporovat těmito způsoby:

1. Sepsáním kladných věcí o sobě samém
2. Uznáním, v čem jste dobří
3. Tím, že k sobě budete vlídní
4. Všechny uvedené možnosti



Reference

● Woolfe, S. (2019)  What Happens When Your Self-Esteem Is Too High? Dostupné na adrese: 
www.healthyplace.com/blogs/buildingselfesteem/2019/3/what-happens-when-your-self-esteem-is-too-high

● Better Health Channel (2021) Self Esteem. Dostupné na adrese: 
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem

● Cherry, K. (2021) What is self-esteem? Dostupné na adrese: https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-
2795868

● TYTO MATERIÁLY BYLY VYBRÁNY V SRPNU 2021

http://www.healthyplace.com/blogs/buildingselfesteem/2019/3/what-happens-when-your-self-esteem-is-too-high
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/self-esteem
https://www.verywellmind.com/what-is-self-esteem-2795868


Prohlášení o autorských právech

Evropská komise podporou vzniku této publikace nevyjadřuje souhlas s uvedeným obsahem, který odráží pouze názory 
autorů, a Komise v žádném případě nenese odpovědnost za možné použití na základě informací zde uvedených. [Číslo 
projektu: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Všechny audiovizuální materiály jsou volně přístupné z dostupných zdrojů obrázkových databází na internetu a/nebo 
materiálů na YouTube s dodržením zákonných předpisů ohledně správného používání bez záměru porušit autorská 
práva. Pokud se domníváte, že byla porušena autorská práva, prosíme vás, abyste nás kontaktovali na www.rechance.eu, 
abychom společně nalezli optimální řešení. 

http://www.rechance.eu/
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