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Autor disertační práce se zabývá velmi aktuální tematikou nejen v oblasti pedagogických, ale  

i psychologických věd. Sebekontrola je jedna z klíčových nekognitivních dovedností, k jejímuž 

měření se často užívají sebehodnotící dotazníky s položkami vybavenými hodnotícími škálami. 

Takto získané výsledky však mohou být zkresleny rozdíly v užívání škály respondenty, což 

může vést k nesprávným závěrům při porovnávání úrovně sebekontroly napříč různými 

skupinami respondentů. Proto se disertační práce zabývá tématem sebekontroly s akcentem na 

různé způsoby jejího měření, a to zejména pomocí sebehodnotících dotazníků.  

Autor v práci aplikuje jeden z inovativních přístupů k identifikaci těchto rozdílů a následné 

„očištění“ sebehodnocení respondentů o tyto rozdíly v užívání škály – metodu ukotvujících 

vinět. Základním cílem jeho disertační práce je tedy analyzovat rozdíly v úrovni sebekontroly 

žáků studujících na vybraných středních školách různého typu na základě jejich 

(nekorigovaného) sebehodnocení a sebehodnocení korigovaného o rozdíly v užívání škály 

pomocí metody ukotvujících vinět. 

Práce se skládá z teoretické a empirické části, které na sebe logicky navazují. V teoretické části 

autor nejprve vymezuje koncept sebekontroly a představuje paletu dalších v literatuře 

užívaných pojmů. Dále je rozlišena sebekontrola stavová vs. sebekontrola dispoziční a 

sebekontrola iniciační vs. sebekontrola inhibiční. Autor se dále věnuje vybraným teoriím 

sebekontroly: modelu impulzivity založenému na diskontování, sebekontrole v kontextu 

modelu dvou systémů a silovému modelu sebekontroly. Následně je sebekontrola diskutována 

v širším kontextu nekognitivních dovedností.  

Teoretická část dále obsahuje pojednání o faktorech determinujících úroveň sebekontroly, které 

jsou diskutovány v rámci následujících kategorií: výchovné praktiky rodičů a struktura rodiny, 

biologické faktory, sociální kontext, škola/vzdělávání a náboženství. Zmíněna je též 

problematika intervencí zaměřených na zvyšování úrovně sebekontroly. Autor též 

rozpracovává problematiku pozitivních dopadů asociovaných se sebekontrolou, a to v pěti 

dílčích oblastech: studijní a pracovní výsledky, zdraví a tělesná hmotnost, well-being a 

adjustace, sociální vztahy a deviantní chování. Autor v tomto kontextu představuje vybrané 

studie, které přinesly v daných oblastech důležité výsledky. Následně autor diskutuje kritické 

perspektivy na sebekontrolu.  

Výrazná pozornost je následně v teoretické části věnována měření sebekontroly v širším 

kontextu nekognitivních dovedností. Jsou představeny čtyři hlavní způsoby měření 

sebekontroly: úkoly zaměřené na exekutivní funkce, úkoly založené na oddálení gratifikace, 

sebehodnoticí dotazníky a hodnoticí dotazníky pro druhé osoby. Následně je diskutována 

problematika nesrovnatelnosti výpovědí respondentů a rozdílů v užívání škál mezi respondenty. 

Jsou zmiňovány metodologické přístupy navržené ke zlepšení porovnatelnosti dat získaných 

pomocí dotazníků a následně je detailně popsána metoda ukotvujících vinět (jeden z těchto 

inovativních přístupů), která je dále aplikována v empirické části práce. Autor představuje 



zejména základní myšlenku této metody, neparametrický a parametrický přístup metody, 

základní předpoklady této metody a nakonec její aplikace v různých oblastech výzkumu. 

Empirická část práce je rozčleněna do dvou hlavních sekcí: pilotní a hlavní studie. V pilotní 

studii, která je rozdělena do tří fází, se autor práce zaměřuje zejména na překlad 

sebehodnotícího dotazníku na sebekontrolu a formulaci ukotvujících vinět s důrazem na 

naplnění základních předpokladů této metody. Autor se zaměřuje na žáky středních škol a 

pomocí analýzy dat získaných pomocí dotazníků a doplňkových rozhovorů s žáky dochází 

k postupné reformulaci ukotvujících vinět a úpravám ve znění položek sebehodnotícího 

dotazníku na sebekontrolu. Velmi pozitivně hodnotím propracovanost metodologie pilotního 

šetření, která umožnila zefektivnění průběhu základního výzkumu. Které vlastní zkušenosti 

z předvýzkumu považuje autor za nejvýznamnější pro realizaci celkového výzkumu? Velmi 

přehledné jsou v empirické části dílčí kapitoly, týkající se diskuse a závěrů.  

V hlavní studii pak autor analyzuje rozdíly v užívání škál mezi žáky studujícími na vybraných 

středních školách různého typu v Praze a jejich sebehodnocení v oblasti sebekontroly. Za tímto 

účelem autor využívá sebehodnoticí dotazník a ukotvující viněty, které byly ověřovány v rámci 

pilotní studie. Autor sebral data od celkem 312 žáků prvních a třetích ročníků středních škol 

čtyřech různých typů: 1) elitní nestátní osmiletá gymnázia, 2) státní čtyřletá gymnázia, 3) 

střední odborné školy ekonomické a 4) střední odborná učiliště. V práci je porovnáváno 

hodnocení vinět žáky z různých typů škol, jejich sebehodnocení v oblasti sebekontroly a 

následně též sebehodnocení korigované o rozdíly v užívání škál pomocí metody ukotvujících 

vinět. Autor na základě analýzy shrnuje, že existují rozdíly v hodnoticích standardech mezi 

žáky studujícími na různých typech středních škol v Praze, které mohou zkreslovat výsledky 

získané pomocí žákovského sebehodnocení. Následná korekce pomocí metody ukotvujících 

vinět proměnila pořadí žáků z různých typů škol. Které závěry autora nejvíce překvapily a které 

neočekával? Jaké zkušenosti pro případné další výzkumy považuje autor za významné?  

Závěr: 

Předložený tex překračuje, po obsahové i formální stránce, požadavky kladené na disertační  

práce.  Nejen její struktura, logická návaznost jednotlivých kapitol, promyšlená metodologie 

empirického šetření, hodnocení a závěry, ale i dovednost pracovat s našimi a zahraničními 

odbornými prameny je dobrým předpokladem úspěšné  obhajoby. Proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a k přiznání vědeckého titulu Ph.D.  
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