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WHY?

• Pozorování neadekvátních nároků a 
nepatřičného terapeutické očekávání
některých jedinců na jejich partnerské vztahy.



• „zatímco nikdo nic nenamítá proti aplikaci
pojmu lásky na objekty různého druhu, je 
rozšířeno přesvědčení, že je ctnostné milovat
druhé, ale milovat sebe samého je hříšné. 
Předpokládá se, že pokud miluji sám sebe, 
nemiluji jiné, že sebeláska je totéž co 
sobeckost“ 

Fromm



„Miluj bližního svého jako sám sebe”



Sebepřijetí

• Rogers, PCA
• Ellis, REBT



Rogers

• Sebepřijetí u dětí determinováno tím, nakolik jsou láska a 
souhlas jeho rodičů podmíněny nebo nepodmíněny. 

• Když jsou děti vychovávány v prostředí, kde je láska
podmíněna naplněním rodičovských očekávání, je 
pravděpodobné, že budou hodnotit sami sebe v pojmech
podmínek ocenění, na nichž je jejich vlastní hodnocení závislé.

• Conditions of worth

• Důvěra dítěte ve vlastní organismické hodnocení zážitků



Ellis

• “Bezpodmínečné sebepřijetí je jedinečná
myšlenka, která může člověka učinit radikálně
jiným v mnoha oblastech a můžete si zvolit ji
mít nebo nemít.”



• Ellis byl přesvědčen o tom, že lidé v soběmají jak
„racionální přesvědčení“ (rational beliefs), tak
„iracionální přesvědčení“ (irrational beliefs).

• Racionální přitom v REBT znamená „to, co lidem
pomáhá dosáhnout jejich základních cílů a 
záměrů, zatímco iracionální znamená to, co jim v 
dosažení těchto cílů a záměrů brání“ 

• Příčina poruch a problémů, a projev nedostatku
bezpodmínečného sebepřijetí považoval Ellis 
zvnitřněné imperativy typu „musíš“, „nesmíš“, 
„měl bys“ 



Citová vazba v dospělosti









Výzkum

• Unconditional Positive Self‐Regard Scale 
(UPSRS)

• Unconditional Self‐Acceptance Questionnaire 
(USAQ) 

• Experience in Close Relationships –
Relationship Structures (ECR‐RS)





• Pro možnost účastnit na výzkumu byly
stanoveny tyto podmínky:
– věk minimálně 18 let;
– účastníci museli v být době vyplňování dotazníku v 
heterosexuálním partnerském vztahu, který trvá
alespoň dva roky, nebo v manželství (bez časového
omezení).

N=155; F=101, M=54



Výsledky

• výrazně vyšší úroveň sebepřijetí u jedinců s 
jistým stylem citové vazby oproti jedincům s 
ustrašeným stylem citové vazby

• negativní korelace sebepřijetí s oběma
dimenzemi Úzkostnost a Vyhýbavost, přičemž
výraznější je negativní korelace s Úzkostností



• U jedinců s jistou vazbou je také výrazně vyšší
úroveň Pozitivního sebepřijetí (UPSR SR), než u 
jedinců se zaujatým stylem citové vazby
(vysoká Úzkostnost, nízká Vyhýbavost; 
negativní model sebe a pozitivní model 
druhých).



• Při porovnávání skupin mužů a žen nebyl
nalezen žádny ́ signifikantní rozdíl pro žádný ze
zkoumaných faktorů

• Porovnání skupin v partnerském vztahu a v 
manželství se ukázalo být bez signifikantních
rozdílů,

• U počtu předchozích vztahů jedince nebyla
nalezena žádná signifikantní korelace



A co s tím dál?



Ellisův přístup
1. Plně přijímejte sami sebe jen proto, že jste naživu a jste lidmi. Definujte se 
jako hodnotná osoba, protože žijete a kvůli vašim individuálním vlastnostem a
schopnostem, které vytvářejí vaši jedinečnost. Přijímejte se bez ohledu na to, 
zda dosahujete cílů nebo zda vás druzí schvalují, přijímejte se s vašimi
chybami a snažte se dělat to nejlepší, abyste napravili vaše minulé chování. 
Tedy přijímejte: „Jsem dobry ́ a hodnotný člověk už jen proto, že existuji.”

2. Nikdy se celkově „nehodnoťte”. Hodnoťte jen své myšlenky, pocity a činy
jako „dobré“ nebo „špatné“ ve vztahu k tomu, jak napomáhají vašim cílům a 
hodnotám. Nedávejte si žádná globální generalizující hodnocení sebe, 
nehodnoťte svou bytost, podstatu či lidství



A co s tím dál?

– Body to mind intervence
– Nodding
– Říct si o to
– Korektivní zkušenosti – mimo vztah?
–Masturbace jako tělesný odraz vztahu k sobě?


