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HODNOTY

• V rámci psychologického pojetí můžeme obecně říci, že „hodnota 

představuje specifickou psychologickou kategorii, která tvoří 

poměrně stabilní, trvalou strukturu osobnosti významnou pro 

individuální, sociální a historickou realizaci člověka. 

• Hodnoty představují přesvědčení o dobrém nebo prospěšném, ale 

také o špatném nebo nežádoucím, které regulují individuální nebo 

skupinovou aktivitu.“ (Cakirpaloglu, 2009, s. 277). 



HODNOTY

Hodnoty se nepřetržitě promítají do našeho 

jednání, myšlení i cítění. Tvoří tak podstatnou 

část naší motivace, vypovídají o tom, co je pro 

nás důležité a co nás silně motivuje k dosahování 

našich cílů. Každý jedinec si může cenit něčeho 

jiného, pro někoho je na prvním místě rodina a 

pro jiného například poznání. (Horváthová, 

Bláha, & Čopíková, 2016). 



HODNOTY A POTŘEBY

• „Hodnoty vycházejí z našich základních potřeb. Pokud 

známe své hodnoty, můžeme si podle nich nastavit cíle, 

kterých chceme dosáhnout a jít po životní cestě, která nás 

bude uspokojovat a naplňovat.“

• (Smékal, 2002).

• https://mindtrix.cz/portfolio/sestavte-si-zebricek-zivotnich-

hodnot/



POZITIVNÍ HODNOTY
• Sebeúcta (Přijímám se takový, jaký jsem se všemi slabými i silnými stránkami.)

• Osobní rozvoj (Mám představu, jakým bych chtěl být. Přijímám se takový, jaký jsem a 

zároveň vytrvale krůček po krůčku se rozvíjím a měním.)

• Zdraví (Pečuji o své fyzické a psychické zdraví. Dbám na zdravý spánek, jídlo, pohyb, 

odpočinek.)

• Dobré vztahy, přátelé (Vážím si sebe i druhých. Jsem empatický, otevřený, ochoten pomoci. 

Dokážu naslouchat. Beru věci s nadhledem. Mám smysl pro humor. Nemusím mít vždy 

pravdu. Snažím se dobře komunikovat. Umím se ovládat.)

• Rodinný život a domov (Vážím si své rodiny. Aktivně rozvíjím dobré vztahy. Trávím s rodinou 

dostatek času. Skutečně se zajímám, o to, co potřebují jednotliví členové rodiny. Komunikuji, 

diskutuji a jsem ochoten dělat kompromisy. Vím, že mám v rodině své místo, které je 

nenahraditelné.)

• Pozitivní myšlení (Nestěžuji si. Vím, že odpovědnost za svůj život mám já sám a mohu 

hodně věcí změnit. Dokážu vidět situace a lidi jako celky v dobrém i špatném.)

• Příroda, životní prostředí (Mám rád naši planetu. Dělám co je v mých silách, aby se životní 

prostředí zlepšilo.)



POZITIVNÍ HODNOTY
• Svoboda (Vážím si toho, že si mohu svobodně vybrat zaměstnání, partnera, kde 

budu bydlet apod.)

• Víra, spiritualita (Věřím, že člověk není oddělená bytost od přírody, planety, vesmíru 

od druhých lidí… Neustále posiluji způsob vnímání a osobního zacházení s tím, co 

mě přesahuje (Bůh, Universum, Příroda …)

• Krása (Hledám a snažím se mít ve všem harmonii – v domově, ve vztazích …)

• Smysluplná práce (Dělám práci, která mě naplňuje.)

• Volný čas (Mám dostatek volného času, který mohu naplnit, čím chci.)

• Vzdělání (Vážím si vzdělání. Baví mě dovídat se nové informace. Jsem věčný 

student.)

• Úspěch (Rád dosahuji cílů, které mě naplňují a přinášejí radost mě a mému okolí.)



NEGATIVNÍ 
HODNOTY

• Cigarety.

• Alkohol.

• Potřeba mít vždy pravdu.

• Potřeba být středem pozornosti.

• Potřeba pocitu důležitosti. 

Apod.



MOJE OSOBNÍ HODNOTY

1. Nejprve si napište přibližně 12 různých hodnot.

2. Nyní si představte, že se poloviny z nich musíte vzdát, takže 

jich 6 vyškrtněte.

3. A teď ze zbylých 6 položek vyřaďte ještě 2, takže vám 

zbydou 4 hodnoty.

4. Tyto 4 hodnoty seřaďte podle pořadí důležitosti.

5. Odpovězte si na otázky: Jak jste se při psaní a vyškrtávání 

hodnot cítili? Co jste si o sobě uvědomili?



IDEÁLY

• Ideály se prolínají s uznávanými životními hodnotami. 

• Ideály jsou komplexní představy a názory daného člověka o tom, 

jak by určité skutečnosti a jevy ve společnosti měly být 

uspořádány, jak by měly fungovat. 

• Ideály se týkají i představ o sobě, tj. každý člověk má určitou 

představu o tom, jakým by chtěl být a za co by chtěl být druhými 

lidmi považován. 



ASPIRACE (SNAHA, TOUHA, AMBICE)

• Aspirace je snaha, usilování, touha, ambice směrovat k určitým 

hodnotám, které jsou ztělesněny v našich vytyčených cílech 

a životních plánech. 

• Patří mezi osobnostní aktivační činitele tzn. nejúžeji se váží 

k vlastnímu “já”, snahou, úsilím po seberealizaci a sebeuplatnění.



ASPIRAČNÍ ÚROVEŇ

• Aspirační úroveň značí, jak vysoký cíl si jedinec stanovuje, 
co chce dosáhnout.

• Nepřiměřené aspirace (ambice) vedou 
k sebepřeceňování nebo sebepodceňování jedince. 

• Aspirační úroveň závisí nejen na schopnostech jedince 
a jeho zkušenostech s určitou situací, ale také na jeho 
sebedůvěře.

• K zamyšlení:
Jaké jsou vaše ambice? 

• Kým nebo čím jste byli ovlivněni 

při jejich vytýčení?
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