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Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory a jejím předpokladem jsou 

dostatečně rozvinuté intelektové schopnosti. Jejich plné využití může být však z 

různých důvodů blokováno. Může jít o tzv. relativní školní neúspěšnost, kdy z mimo 

intelektových důvodů má žák špatný prospěch.  Nižší výkon žáka může být 

způsoben  např. nízkou sebedůvěrou, špatným sebehodnocením, nedostatečnou 

motivací, negativním postojem ke škole a emočními či zdravotními problémy. 

 

 

 

Sebedůvěra a sebehodnocení ve vztahu ke školní práci 

 

Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho 

sebehodnocení a míře sebedůvěry. Důležité je, aby dítě samo na sebe mělo kladný 

názor a dostatečně si uvědomovalo důležitost a jedinečnost vlastní identity. 

Uvědomování si vlastních schopností, ovlivňuje postoj ke školní práci. Základem 

úspěchu je dostatečné množství sebedůvěry, umožňující dítěti pracovat na úrovni, 

která odpovídá jeho schopnostem. Naopak nízká míra sebedůvěry brání dosažení 

očekávaných výsledků. Děti s nízkou sebedůvěrou bývají nejisté, mívají velké obavy 

z případného selhání a tím mají i větší sklon k různým úzkostem. Špatné 

sebehodnocení je příčinou toho, že dítě přestává usilovat o dobrý prospěch ve škole 

a z toho důvodu na školní práci rezignuje. Důsledkem selhání žáka a zhoršení jeho 

prospěchu může být buďto špatný postoj ke škole nebo také nedostatek motivace.  

Rodič může schopnosti dítěte podceňovat, ale naopak i přeceňovat. Jestliže rodiče 

považují schopnosti dítěte za horší, než ve skutečnosti jsou, kladou na dítě 

nepřiměřené požadavky a často mu dávají najevo svoje zklamání. Dítě tento názor 

mnohdy přijímá a opět zde dochází k dalšímu snížení sebedůvěry. 
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Sebedůvěru můžeme u dítěte pěstovat tím, že: 

(z hlediska intelektuálního vývoje) 

 klademe na dítě přiměřené nároky, které nepřekračují jeho schopnosti, 

 posilujeme jeho kompetence – zdůrazňujeme jeho pozitivní stránky, 

 jsme mu osobně nápomocni a radujeme se z jeho úspěchů, 

 začleníme do zkušeností dítěte roli úspěchu a umožníme mu dosažení tohoto 

úspěchu, 

 pomáháme mu nacházet alternativní řešení a rozvíjet návyky pro lepší 

zvládání problémů, 

(z hlediska citového vývoje) 

 oceňujeme jeho jedinečnost a vyhýbáme se negativnímu srovnávání, 

 pomáháme dítěti s přijetím sama sebe tím, že mu dáváme najevo naše přijetí, 

 oceňujeme schopnost vcítění se do pocitů druhých, 

(z hlediska duševního vývoje) 

 dbáme na smysl pro zvídavost, 

 aktivitu dítěte chápeme jako projev tvůrčí energie, 

 umožňujeme dítěti vyslovovat vlastní názory, 

 motivace ke školní práci, 

Postoj ke škole a motivace ke školní práci může ovlivnit míru využívání 

vlastních schopností. Vždy je důležité, zda má dobrý školní prospěch pro dítě 

a pro rodiče patřičnou hodnotu. Pokud dítě není dostatečně motivováno – 

nebude, vzhledem ke svým schopnostem, dostatečně pracovat. Postoj ke 

škole ovlivňují především vlastní úspěchy a neúspěchy. Neúspěch může 

působit jako podnět k většímu úsilí. Jestliže se však neúspěchy opakují, 

motivace žáka se rapidně snižuje. Ke snížení úsilí ovšem může vést i přemíra 

úspěchů. Některým žákům vyšších ročníků, kteří měli dříve dobrý prospěch a 

nepotřebovali k němu zvýšené úsilí, činí změna přístupu značné obtíže. 

Žáci, kteří pracují pod úrovní svých schopností, nebývají ve škole spokojeni a 

mívají potřebu vyhnout se dalším neúspěchům. U dětí, kterým se nedostane 

dostatečného ocenění, může být podvýkon  projevem lhostejnosti k 

výsledkům.  
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