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A D O L E S C E N T I  
A PRÁCE S KRITIKOU
Konstruktivní kritika je důležitým předpokladem pro osobní i pracovní
růst. Tento diagram můžeš použít jako vodítko, jak s kritikou pracovat,
jak adekvátně reagovat na kritiku.

Pokud mě někdo
kritizuje, cítím úzkost,

hněv, zoufalství,
křivdu, ponížení... ?

Rozumím tomu, co
druhý řekl/napsal?
Chápu, v čem vidí

problém? Kde jsem
podle něj udělal

konkrétní chybu?

Pravděpodobně nejde o kritiku.
Snad pochvala? Můžeš být
spokojený.
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Pozor. Buď si vědom, že v tomto stavu můžeš přehlédnou či
přeslechnout důležité prvky kritiky. Neukvapuj se ve své reakci. Nejdříve
se zamysli, zda jsi dobře porozuměl tomu, co druhý řekl či napsal.

Ptej se. Ptej se na konkrétní
doplňující informace, detaily.
Nespokoj se s obecnými frázemi
(„vždycky, nikdy, někdy,
kdykoliv“). Chtěj vědět, jak
konkrétně jsi pochybil („kdy, kde,
jak, kdo, co“).

Ujisti se, že jsi druhého dobře pochopil. Můžeš stručně zrekapitulovat
kritiku: „Takže, pokud to chápu správně, …“

Potvrdil druhý, že jsem
slova kritiky správně

pochopil?

Je kritika konkrétní?

Pravděpodobně jde o zástupnou
kritiku, která je důležitým
zdrojem informací o člověku,
který tě kritizuje. Takovou
kritikou se však není třeba příliš
trápit. Komunikaci můžeš
ukončit např. tím, že poděkuješ
za názor, neboť názory jsou od
toho, aby se různily. Nebo větou
ve smyslu: „Tvá slova mě
nenechávají klidným. Budu o
nich ještě přemýšlet.“

Znovu se ptej.

Trvám na správnosti
svého pohledu?

Vysvětli, proč se domníváš, že
tvé řešení bylo vhodnější.
Komunikaci můžeš ukončit
tím, že se „dohodnete, že se
nedohodnete“ např. tím, že si
představíte a uvědomíte svá
konkrétní rozdílná východiska. 

Můžeš si gratulovat. Být otevřený
jiným názorům, říká něco o tvé
schopnosti stát se lepším
člověkem. Můžeš vyjádřit
vděčnost za zpětnou vazbu, které
se ti kritikou dostalo, či vyjádřit
lítost (omluvit se) za své
pochybení. Hlavně však pamatuj
na hledání nových cest, kterými
příště dosáhneš lepšího výsledku.
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Pokud stále pociťuješ negativní emoce, zamysli se, proč tomu tak je.
Nápomocná ti může být např. kniha Nenásilná komunikace od Marshalla
B. Rosenberga.
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Osamelosť sa týka
hlavne starých
ľudí.
Nižší počet
sociálnych vzťahov
vypovedá o
osamelosti.
Osamelosť je
výsledkom
nedostatočných
sociálnych
zručností. 
Mal by si sa
socializovať toľko,
koľko ostatní.
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2.

3.

4.

Osamelosť sa môže
týkať každého,
najčastejšie však
mladých.
Osamelosť je
subjektívny pocit.
Môžeš ju zažívať aj
keď si obklopený
ľuďmi.
Osamelosť môže byť
spôsobená rôznymi
faktormi. 
Každý potrebuje iné
množstvo
socializácie. 
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2.

3.
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Zapoj sa do 
dobrovoľníckych 

aktivít 
vo svojom 

okolí

Pamätaj, 
že ak ti niekto 

v minulosti
ublížil, 

neznamená to, 
že sú takí 

všetci

osamelosť

MÝTUS PRAVDA

OSAMELOSTI SA NETREBA BÁŤ, NO TREBA JU
RIEŠIŤ. Dlhodobá osamelosť môže

zhoršiť kvalitu spánku, zvládanie
stresu, zhoršiť duševné či fyzické

zdravie.

Formuje sa ti identita, menia a
utvárajú sa ti vzťahy, hľadáš si
svoje miesto. Zmeny, neistota ...

zvyšujú riziko osamelosti.
 

Buď k sebe
láskavý,
neobviňuj

sa

Skús
osamelosť
brať ako

dočasný stav

Vyjadruj 
 svoje emócie:
rozhovory,
denník...

Naviaž
spojenie 
so sebou

Venuj sa 
aktivitám, 
ktoré ťa 
bavia

Naviaž
spojenie 
s inými

Prihlás sa 
na krúžok, 
ktorý ťa
zaujíma

Všímaj si 
osamelých 

ľudí vo svojom 
okolí, skús sa 
im prihovoriť, 
zapojiť ich

Komunikuj 
s rodinou, 
spolužiakmi, 
kamarátmi

Obráť sa 
na psychológa, 
internetovú 
poradňu či 
linku dôvery

Linka bezpečí: 116111, Internetová poradňa: ipcko.sk

Pamätaj, že
tvoja hodnota
sa neodvíja 
od toho, koľko
máš sociálnych

vzťahov



Tvůj self-esteem velmi značně ovlivňuje tvůj život. Pokud bude tvůj        

 self-esteem / sebevědomí na zdravé úrovni, spoustu životních situacích pro

tebe bude zvladatelnějších a budeš schopen/schopna rozvíjet svůj potenciál.  

Se zdravým self-esteem se nerodíme ale
budujeme ho v průběhu celého života. 

self-esteem
= sebeúcta  
= jak vnímáš vlastní hodnotu

nízké self-esteem zdravé self-esteem

strach z neúspěchu, prokrastinace

a odkládání úkolů

chyby a neúspěchy jako zpětná

vazba ke zlepšení

neschopnost říct "ano" nebo "ne" v

souladu s tím, co doopravdy

chceme

schopnost prosadit

neagresivně svůj názor 

špatné vyrovnávání se s kritikou kritiku si nebereme osobně 

pesimistický pocit, že nemůžeme

v životě nic ovlivnit k lepšímu

optimistická důvěra ve vlastní

schopnosti a možnost ovlivnit

dění v našem životě 

strach z osamělosti
víra ve stabilitu našich sociálních

vztahů

jak pracovat na svém self-esteem?

Uvědom si, že je pro člověka nemožné být dobrý ve všem.
Soustřeď se na věci, které tě naplňují a baví. 

Rozliš své silné a slabé stránky
osobnosti a pracuj na svých
silných stránkách. 

Kritika vychází z člověka, který nás kritizuje.
Neberme si ji osobně. 

Nekritizujme sami sebe, ani slovy, ani ve své mysli.

Buď vytrvalý / vytrvalá. Budování self-esteem chce čas.  


