
JÁ 
 

„Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.“          (E. Gibbon) 
 
Každý z nás má o sobě nějakou představu, vytváří si určitý obraz svého JÁ.  
Naše představy se skládají z mínění o nás samotných a z postojů, které vůči sobě zaujímáme my sami. 
Mluvíme o sebepojetí, které se skládá ze 3 částí: 

1) sebepoznávání 
○ uvědomění si svého chování, zejména 

kladů a nedostatků 
○ probíhá po celý náš život 
○ sebepoznávání zahrnuje: 

■ představu o svém těle (vzhled, 
zdraví, fyzická zdatnost…) 

■ představu o svých vlastnostech 
(charakter, temperament, potřeby, zájmy, svědomí, hodnoty…) 

■ představu o svých vlastnostech (charakter, temperament, potřeby, zájmy, svědomí, 
hodnoty…) 

2) sebehodnocení 
○ výsledek vyhodnocování, které si člověk dělá o sebe 
○ představuje posuzování vlastních vlastností 
○ může při něm dojít k: 

■ sebepodceňování (nevěřím si, nemám na to, nedokážu to…) 
■ sebepřeceňování (zvládnu všechno, na mě nikdo nemá, povýšené chování k 

ostatním…) 
■ projevu zdravého sebevědomí 

○ každý člověk má nějaké slabé stránky, ale jenom zdravě sebevědomý člověk se s nimi              
dokáže vyrovnat, žít s nimi 

○ zdravě sebevědomý člověk zdůrazňuje především své klady, nikdy se nechová povýšeně,           
dokáže přijmout a respektovat nejenom sebe ale i druhé 

○ naše sebepojetí bývá často odlišné od toho, jak nás vnímají naši přátelé 
○ přílišná kritika od druhých nebo přehnaná sebekritika neprospívá k rozvoji naší osobnosti 

3) seberealizace 
○ výsledek vyhodnocování, které si člověk dělá o sebe 

Sebepojetí se vytváří v průběhu celého života. 
Každý člověk má 4 obrazy svého JÁ: 

1. subjektivní JÁ (jak člověk vidí sám sebe) 
2. reálné JÁ (jaká je skutečnost) 
3. zrcadlové JÁ (jak člověka vidí druzí) 
4. ideální JÁ (jaký by člověk chtěl být, kým by chtěl být) 

 
 
 



1) Na kratší linky napiš jednotlivá písmena svého křestního jména, na delší linky napiš vlastnost, 
která začíná daným písmenem (např. K - kreativní, A - ambiciózní atd.). 
___     _________________________________            ___     _________________________________ 

___     _________________________________            ___     _________________________________ 

___     _________________________________            ___     _________________________________ 

___     _________________________________            ___     _________________________________ 

___     _________________________________            ___     _________________________________ 
 

2) K jednotlivým obdobím lidského života přiřaď jednotlivé druhy sebepojetí: 
 

kojenecké období  jsem to, co po mě zůstane 

batolecí období  dospívám ke slovu “Já” 

předškolní věk  jsem to, co mohu svobodně dělat 

školní věk  jsem to, co poskytuji 

dospívání  jsem to, čemu věřím 

mladší a střední věk dospělý  jsem to, co umím 

pozdní věk dospělý  nemám “Já” 

stáří  jsem to, co miluji 
 

3) Představ si sám/sama sebe a doplň jednotlivé řádky tak, aby texty vypovídaly o tobě samém: 
a) Hlava - na co nejraději myslíš, čím se zabýváš, o čem přemýšlíš  

_________________________________________________________________________________ 
 

b) Uši – jakou hudbu rád posloucháš, jaké zvuky naopak nemáš rád  

_________________________________________________________________________________ 
 

c) Ústa – jaké jídlo máš rád, o čem rád mluvíš, jaké slovo nejraději vyslovuješ 

_________________________________________________________________________________ 
 

d) Srdce – koho máš rád 

_________________________________________________________________________________ 
 

e) Nohy – kam rád chodíš, sport 

_________________________________________________________________________________ 

f) Ruce – co rád děláš, vyrábíš, pomáháš 

_________________________________________________________________________________ 

g) Co tě ještě napadlo? 
_________________________________________________________________________________ 



4) Vytvoř karty chvály (použij volná pole): 
 

Jaký/Jaká jsem? Co dobře umím, co dokážu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5) Který člověk je podle tebe sebevědomý? 

a) Ten, který tvrdí, že nemá žádnou slabost. 
b) Ten, který tvrdí, že nemá žádnou slabost. 
c) Ten, který může připustit své slabosti. 

 
6) Vyber důvody, které mohou být důvodem nízkého sebevědomí: 

a) negativní zkušenosti v dětství b)   zanedbaná výchova 
c)   přílišná kritika ze strany rodičů, učitelů… d)   přílišná kritika ze strany rodičů, učitelů… 
e)   přílišná kritika ze strany rodičů, učitelů… f)   přílišná kritika ze strany rodičů, učitelů… 
 

7) Do erbu znázorni: 
a) nejdůležitější událost 

svého života,  
b) svůj největší úspěch za 

poslední rok, 
c)   svůj nejšťastnější 

okamžik v posledním 
roce, 

d)   v čem vynikáš / v čem 
jsi nejlepší, 

e)   tři slova, kterými 
vyjádříš, jak tě hodnotí 
tvoji nejbližší (tvoje 
rodina). 

Nakonec erb vybarvi:  
a) červeně, b) modře,  
c) zeleně, d) žlutě,  
e) fialově. 

 
 
 



8) Dokážeš napsat své silné stránky? 
Vytvoř si svůj “deštník sebeúcty” tak, 
že do jednotlivých polí deštníku 
napíšeš svoje kladné vlastnosti a 
dovednosti (kterých si sám/sama na 
sobě ceníš). 

 
Deštník sebeúcty - dopiš své kladné 

vlastnosti a deštník vybarvi v barvách duhy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9) Přemýšlej o sobě a do balonu napiš, co tě 
v životě povznáší (co tě dělá šťastným 
/šťastnou a spokojeným/spokojenou) 
a jakým životním hodnotám dáváš 
přednost. Do závaží na koši balonu doplň, 
co tě táhne dolů a brzdí (co ti přináší 
problémy a komplikuje cestu ke štěstí 
a úspěchu). 

 


