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ABSTRAKT 

Práca predstavuje teoretický súhrn poznatkov o korelátoch a antecedentoch nudy 

a empirické preverenie niektorých, podľa literatúry doposiaľ stále otvorených otázok 

o nude prostredníctvom laboratórneho experimentu. Autor práce za účelom preverenia 

výskumných otázok v účastníkoch experimentu indukoval stav nudy. Výskumný zámer 

práce sa týka troch oblastí. Primárnou je preverenie vplyvu navrhnutej experimentálnej 

manipulácie kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na mieru prežívanej nudy. Autor 

práce vytvoril za účelom preskúmania tejto hlavnej výskumnej otázky špecifický 

experimentálny dizajn s fiktívnym podprahovým rušivým vplyvom ako alternatívnou 

príčinou vysvetľujúcou zlyhanie pozornosti pri úlohe reliabilne indukujúcej nudu. 

Experimentálny dizajn bol zároveň  navrhnutý tak, aby umožnil napĺňať sekundárny cieľ 

práce, explorovať v laboratórnej situácií niektoré koreláty nudy so zameraním na 

nevyjasnenú otázku autonómnej aktivácie  pri nude. Terciárny, dodatočný výskumný 

zámer je preveriť hypotézu o preferencií aktivít nasledujúcich po nude pri voľbe medzi 

zaujímavým a potešujúcim videoklipom. Výsledky experimentu nepotvrdzujú hlavnú 

hypotézu o vplyve experimentálnej manipulácie na nudu, pri indukcií nudy však boli 

objavené korelácie nudy s mnohými premennými. Predpoklady MAC modelu nudy 

o preferencií zaujímavej aktivity po nedostatočne stimulujúcej nudnej úlohe neboli 

potvrdené.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

nuda, MAC model nudy, atribúcia, pozornosť, experiment  

  



ABSTRACT 

This diploma thesis represents a sum of theoretical findings about correlates and 

antecedents of boredom and an empirical investigation of opened questions about 

boredom, according to the literature.  This was done through a laboratory experiment in 

which the author of the thesis, in order to investigate the research questions, induced 

boredom in the research participants. The research aim of this thesis involves three topics. 

The primary purpose of the experiment is to assess the experimental manipulation effects 

of causal attribution of attentional failure on the intensity of boredom. In order to 

investigate the main research questions, the author of this thesis created a specific 

experimental design. This includes a fictive subliminal distracting element representing 

an alternative cause explaining attentional failure during a task reliably eliciting boredom. 

Experimental design was also developed to fulfil a secondary aim of this thesis, to explore 

some of the correlates of boredom with emphasis on the question of relation between 

activation and boredom. The third aim is to investigate hypothesis about the type of 

activities preferred after the boredom induction by giving a choice to participants between 

interesting and an enjoyable videoclip. The results of the experiment do not support the 

main hypothesis about the effect of experimental manipulation on boredom, however, 

many correlations between variables were found within the boredom induction. Predictions 

of MAC model of boredom about the preference of interesting activity after cognitively 

understimulating boring activity were not proved.   
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Úvod  

Na počiatku bola nuda. Autor práce tým nenaráža na biblické podobenstvo predstavujúce 

stvorenie sveta. Naráža tým na funkciu nudy, ktorá môže stáť za zrodom kreatívnych 

myšlienok, ale i negatívnych spoločenských javov, alebo existenciálnej prázdnoty. Nuda 

nás motivuje zmeniť náš stav a záleží na našich schopnostiach a aktuálnych možnostiach, 

nakoľko sa od nej dokážeme vzdialiť. Prijatie názoru, že nuda plní funkciu zážitku, ktorý 

má schopnosť motivovať nás k určitej zmene ale dostatočne nevysvetľuje, prečo nuda 

vzniká. Pred začiatkom epizódy nudy sa vždy nachádza určitý faktor, alebo faktory, ktoré 

nudu spôsobujú a vo výskume nudy buď doteraz neexistuje, alebo aspoň do nedávnej doby 

neexistovala u konceptov vysvetľujúcich vznik nudy väčšia jednota, než roztrieštenosť 

teórií.  

V tejto práci sa budeme zameriavať na nudu ako emočný, alebo afektívny stav. Súvislosť  

s ním má i pojatie nudy ako osobnostného rysu, ktorému bude venovaný jeden oddiel. 

V praktickej časti sa tohto konceptu nazvaného sklon k nude taktiež dotkneme, centrálnymi 

témami sú však pre autora nuda vznikajúca v konkrétnych situáciach, jej príčiny a jej 

koreláty. Cieľom teoretickej časti práce nie je podať čo najobsiahlejší prehľad literatúry, či 

teórií nudy, ktorých existuje veľké množstvo a práca si nedáva za cieľ zmieniť všetky 

z týchto teórií. Obzvlášť v oblasti pedagogickej psychológie existujú teoretické pojatia 

nudy, pre ktoré v tejto práci nezostal priestor. Namiesto toho sa teoretická časť tejto práce 

koncentruje na načrtnutie doterajších problematických oblastí vo výskume nudy a prípravu 

obsahu relevantného pre porozumenie praktickej časti práce.  

V praktickej časti je prezentovaný výskum, ktorý prebehol na prelome rokov 2019 a 2020 

v laboratóriu Myslab v budove sídla katedry Psychologie Pedagogickej fakulty Univerzity 

Karlovej. Prípravy tohto výskumu však siahajú na  začiatok roku 2019, kedy autor práce 

začal nudu skúmať teoreticky s cieľom zistiť, akým spôsobom by mohol prispieť svojim 

dielom do mozaiky v posledných desaťročiach rastúceho množstva štúdií venujúcich sa 

téme nudy. Najprv sa zameriaval na spojitosť stavu nudy s fenoménom flow, neskôr však 

objavil v literatúre o nude niektoré konkrétne témy týkajúce sa nekonzistentne, či 

nedostatočne preskúmaných korelátov nudy. Rozhodol sa od skúmania nudy v súvislosti so 

stavom flow ustúpiť a v súlade s doporučením vedúcej práce zamerať svoj výskum na rolu 
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kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti, ktorá sa v literatúre o nude javila ako jedna 

z najmenej preskúmaných, napriek niekoľkým výskumom poukazujúcim na to, že by sa 

mohlo jednať o dôležitý faktor pri vzniku nudy. Výskum plánoval autor využiť aj pre 

preskúmanie rôznych korelátov nudy, o ktorých súvislosti s nudou a jej prežívanou 

intenzitou medzi výskumníkmi neexistuje jednoznačná zhoda. 

Príprava experimentu vyžadovala pomerne veľké množstvo času a úsilia autora práce 

a nepredstavovalo ju len štúdium článkov a zhromažďovanie zdrojov o najaktuálnejších   

problémoch vo vedeckom poznaní nudy. Autor práce sa na základe stanovenia si svojho 

výskumného cieľa pokúsil pripraviť experimentálny dizajn, ktorý by umožnil čo 

najkomplexnejšie skúmanie stavu nudy vzniknutého v laboratóriu. Pôvodný plán zahŕňal 

i analýzu videozáznamov z priebehu experimentu a kvalitatívnu časť práce pozostávajúcu 

z rozhovorov s účastníkmi experimentu. Videozáznamy i rozhovory boli nakoniec 

realizované, ale v tejto práci pre ich rozbor nezostal dostatočný priestor a preto autor zvolil 

zameranie na rozbor výhradne kvantitatívnych dát z výskumu, ktorých sa mu nahromadilo 

veľké množstvo. Napriek tomu obsah rozhovorov považuje za cenný zdroj informácií 

o fenomenálnej úrovni prežitku nudy, stratégiach redukcie nudy a získal v nich dokonca 

i výpovede o prežívaní nudy ako príjemného stavu, čo je v rozpore s väčšinou doterajších 

teórií nudy, ktoré ju popisujú ako averzívny, nepríjemný stav.  Autor práce verí, že priestor 

pre prezentáciu dostanú kvalitatívne dáta získané počas tohto experimentu  inde.    

Táto práca je štruktúrovaná v teoretickej časti postupne od všeobecného popisu nudy, 

v úvode ktorého autor nechce opomenúť zmienku o významnom prínose filozofie pre 

pochopenie nudy, cez popis v rôznej miere potvrdených korelátov nudy, až k teóriam 

o antecedentoch,. respektíve príčinách nudy. Predstavené budú vybrané teoretické 

koncepcie nudy, z ktorých autor vychádzal pri príprave hypotéz pre experiment. 

Samostatná kapitola bude venovaná súvisu kauzálnych atribúcií s nudou a predpokladom 

o vplyve nudy na voľbu aktivity po nej nasledujúcu. V praktickej časti je 

predstavený laboratórny experiment, naše výskumné predpoklady, použité nástroje, 

procedúra a výsledky experimentu. V Diskusií sú zhodnotené prínosy a limitácie výskumu 

a navrhnuté sú možné budúce smery výskumu nudy.  
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1 Nuda  

Nuda je fenomén, na ktorý mohli v minulosti odkazovať slová ako tedium vitae, horor loci, 

acedia, ennui, Goodsteinová (2005) vo svojej práci Experience without Qualities však 

popisuje zrod slova boredom (nuda) až okolo roku 1760 a rozšírenejšie používanie slova 

až  v polovici 19. storočia, za čo sa zásluhy priznávajú Charlesovi Dickensovi, ktorý slovo 

opakovane použil vo svojom románe Bleak House (v češtine Ponurý dům). (Gardiner 

a Haladyn, 2016, s. 14-15). Téma nudy sa stala dôležitou pre niektorých významných 

filozofov 19. storočia a to napríklad Arthura Schopenhauera, podľa ktorého život osciluje 

medzi nudou a bolesťou a pól nudy je pre neho definovaný nikdy nekončiacim 

nedostatkom a Sørena Kierkegaarda, ktorý nudu považoval za koreň všetkého zla. 

(Gardiner a Haladyn, 2016, s. 16-17) Kierkegaard na nudu kládol veľký dôraz a svojim 

vplyvom predznačil i záujem neskorších existencialistov, ktorí z jeho diela vo významnej 

miere vychádzali. V 20. storočí rozvíja filozof Martin Heidegger na prelome dvadsiatych 

a tridsiatych rokov teoretizáciu nudy a vzťahuje ju k problematike času. (Gardiner 

a Haladyn, 2016, s. 19) Zrejme prvým mysliteľom, ktorý v nude vidí určitý prah, ktorý 

musíme prekročiť, aby sme dosiahli veľkých vecí je Benjamin (Gardiner a Haladyn, 2016, 

s. 21). Dielo týchto a ďalších filozofov a mysliteľov, ktorí snahe o porozumenie nude 

venovali nezanedbateľnú časť svojho diela naznačuje, aký dôležitý význam by nuda mohla 

mať v živote ľudí i spoločnosti. Kým sa však záujem o porozumenie nude preniesol 

z filozofie i na psychológiu trvalo určitú dobu. 

V psychológií sa rozlišuje medzi dvomi základnými pojatiami nudy: nudy ako stavu, resp. 

situačnej nudy a nudy ako osobnostného rysu. Výskumníci z tohto oboru nudu skúmali 

od 20. rokov 20. storočia. Až do 80. rokov 20. storočia však skúmala nudu priemerne jedna 

štúdia ročne (Smith, 1981). Od osemdesiatých rokov vzrástol záujem predovšetkým o nudu 

ako osobnostný rys, nude ako stavu však začala byť venovaná náležitejšia pozornosť a jej 

výskum sa rozbehol predovšetkým až v poslednej dekáde
1
. Táto diplomová práca 

a prezentovaný výskum sa zameriava na nudu ako stav, do súvislosti ju však dávame 

                                                 
1
 Van Tilburg a Igou (2017, s.3) píšu, že medzi rokmi 2010 a 2015 bolo publikovaných o nude 1422 

psychologických vedeckých článkov. 
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i s nudou ako osobnostným rysom, preto je tomuto osobnostnému rysu nazvanému sklon 

k nude venovaný taktiež celý pododdiel. 

V súčasnosti pojem  nuda odkazuje na potenciálne rozmanité javy. (Raffaelli a kol. 2017, 

s.10). Ešte štyri roky pred vznikom tejto práce Vodanovich a Watt (2016, s. 221) tvrdili, že 

u nudy chýba „mechanizmus prostredníctvom ktorého by bolo možné dôjsť 

k profesionálnej zhode o definícií nudy, aká obecne existuje u iných emócií ako je depresia 

a úzkosť.“ (Vodanovich a Watt, 2016, s.26) V roku 2018 bol publikovaný článok 

(Westgateová a Wilson, 2018), ktorý do teoretických pojatí nudy môže vniesť väčšiu 

jednotu návrhom nového teoretického modelu nudy, nazvaného MAC - Meaning and 

Attentional Components. Napriek sľubnej teórií integrujúcej tie predošlé však vo výskume 

nudy existuje veľa neznámych. 

1.1.1 Nuda ako stav 

Keď bežne hovoríme o nude, máme na mysli emočný, afektívny stav, ktorý ľudia obvykle 

dokážu u seba rozpoznať a voči ktorému môžu byť náchylní v rôznej miere v závislosti 

na osobnostnej dispozícií označovanej sklon k nude (boredom proneness). Nuda je 

odlíšiteľná od iných podobných emócií napríklad neľúbosti, alebo od  stavov 

nespokojnosti, zahŕňajúcich frustráciu a nekľud, aj keď sa tieto emócie zvyčajne s nudou 

pletú (Mikulas a Vodanovich, 1993, s.5). Na nudu odborníci nahliadajú z rôznych 

perspektív, pričom tieto náhľady sú ovplyvnené teoretickými východiskami jednotlivých 

výskumníkov a to je aj jednou z príčin odlišností v konceptualizácií nudy. Existuje 

napríklad existencialny pohľad na nudu; psychodynamický pohľad na nudu; kognitívne  

teórie nudy; teórie arousalu, kam patrí napríklad i Csikszentmihyliova koncepcia chápajúca 

nudu vo vzťahu k stavu flow (Csikszentmihalyi, 1975) a  odlišný prístup majú odborníci aj 

v závislosti na oblasti aplikácie poznatkov o nude, napríklad v pedagogickej oblasti, alebo 

v klinickej psychológií (Pavelková a Urbanová, 2018, s.351; Raffaelli a kol., 2017). Za 

ďalšiu príčinu nejednotnosti konceptualizácií nudy je možné považovať nekonzistentné 

zistenia v empirickom výskume  korelátov nudy, ktoré spôsobujú obtiaže aj pri jej 

definovaní. (Raffaelli a kol., 2017)   

Pred prvým pokusom o stanovenie všeobecnej definície bola nuda definovaná rôznymi 

autormi v závislosti na ich teoretických východiskách a bez rozsiahlejšej podpory 
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v empirickom výskume. Ako prví sa o všeobecnú, zjednotenú definíciu nudy, založenú na 

postupne rastúcom počte článkov a výskumov o nude potom pokúsili až v roku 1993 

Mikulas a Vodanovich, ktorí nudu definovali ako „stav relatívne nízkeho nabudenia 

a nespokojnosti, ktorý je atribuovaný nedostatočne stimulujúcej situácií.“ (Mikulas 

a Vodanovich, 1993, s.3). V poslednej dekáde pomerne akceptovaná definícia nudy bola 

publikovaná v článku Eastwooda a kol. z roku 2012, v ktorom si jej tvorcovia za cieľ 

vytýčili  stanovenie definície nudy vychádzajúcej z duševných procesov sa počas nej 

odohrávajúcich a nudu definovali ako „averzívny stav chcenia, ale zároveň nemožnosti 

zúčastniť sa uspokojujúcej aktivity.“ (Eastwood a kol. 2012, s.483). Na túto definíciu 

nadviazali o rok neskôr Bench a Lench (2013), ktorí opierajúc sa o predošlou teoretickou 

prácou podložené tvrdenie, že nuda je samostatne vydeliteľná emócia, rozšírili vyššie 

zmienenú definíciu nudy o funkčný rozmer. Adaptívne teórie emócií tvrdia, že emócie sú 

reakcie na špecifické podmienky, či problémy, ktoré informujú o  aktuálnom  stave 

postupu k určitému cieľu a spôsobujú zmeny v systémoch, aby umožnili na cieľ zamerané 

chovanie. Napríklad šťastie je údajom o úspechu v cieli, hnev zas o neúspechu 

s možnosťou obnovy cieľa, smútok signalizuje že neexistuje nádej návratu k cieľu a úzkosť 

vzniká z očakávanej hrozby pre dôležité ciele. (Bench a Lench, 2013, s.461)  Nuda má 

podľa Bencha a Lencha špecifickú adaptívnu funkciu povzbudzovať ľudí k hľadaniu 

nových cieľov a skúseností vtedy, keď sa vytrácajú iné emócie a situácia teda už nie je 

dostatočne stimulujúca. (Bench & Lench, 2013, s.461,462,468).  

Napriek v poslednej dekáde čoraz intenzívnejšej snahe o nájdenie zjednocujúcich teórií a 

definícií nudy sa týmto snahám o ultimátnu teóriu nudy do istej miery stavajú do cesty 

výsledky výskumov a experimentov pokúšajúcich sa spoznať prejavy nudy a vniesť svetlo 

do toho, aké sú jej ukazatele, alebo koreláty. Vo výskume nudy v súčasnosti stále nie je 

dostatočne porozumené spojitosti nudy s autonómnou aktiváciou organizmu, vnímaním 

času, náladou a únavou. Taktiež sa nevie, či blúdenie v myšlienkách, tzv. mind-wandering 

vedie k nude, či naopak sa z nej pomáha dostať. Dostatočne preskúmaná zatiaľ nebola rola 

kauzálnych atribúcií pri nude. Stále prebieha aktívna debata o tom, aké sú špecifické 

ukazovatele, (anglicky „signature markers“) nudy. (Raffaelli a kol., 2017 s.1). Najväčšia 

diskusia prebieha ohľadom charakteristickej výšky aktivácie, respektíve nabudenia pri 

nude. Výskum Goetza a kol. z roku 2014 spochybnil existenciu nudy ako jediného stavu 
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a navrhnutých bolo dokonca až päť odlišných typov nudy. Elpidorou (2020) na druhej 

strane argumentuje, že problém aktivácie/nabudenia/arousalu nie je pre stav nudy 

definičný a jednotnosť konceptu nudy podopiera o funkčný pohľad Bencha a Lencha, 

(2013) na nudu. Témam zmieneným v tomto odstavci bude venovaných v tejto práci 

väčšina priestoru a ich popísaním v teoretickej časti pripravíme pôdu pre laboratórny 

experiment zameraný na preskúmanie korelátov nudy. 

1.1.2 Nuda ako osobnostný rys 

Sklon k nude, alebo boredom proneness je názov osobnostného rysu, ktorý predisponuje 

ľudí k častejšiemu prežívaniu nudy ako emočného stavu. Termín do výskumu nudy uviedli 

Farmer a Sundberg (1986) spolu s predstavením vývoja, validizácie a korelátov 

sebaposudzujúcej škály Boredom Proneness Scale (BPS). Táto škála sa stala spolu so 

stúpajúcim záujmom o nudu na konci minulého storočia široko používanou metódou a dlhú 

dobu bola jedinou škálou merajúcou sklon k nude (Struk a kol., 2016). Výskum s použitím 

tohto nástroja ukazuje, že určité skupiny ľudí sú voči nude náchylnejšie. K nude sú viac 

náchylní skôr muži než ženy; skôr mladší, než starší jedinci; skôr extroverti, než introverti. 

Vo výskume bol tiež nájdený negatívny vzťah medzi vnímavosťou k nude a IQ skórmi; 

úrovňou vzdelania; skórmi vo výkonových testoch a priemerným počtom bodov 

v školskom ročníku (Mikulas a Vodanovich, 1993, s. 9). Výskum naznačil i rozdiely 

v sklone k nude v závislosti na kultúre (Sundberg, 1991). U sklonu k nude boli zistené 

korelácie s emočnými stavmi, napríklad s depresiou, beznádejou, osamotenosťou, 

úzkosťou; alebo s osobnostnými rysmi ako impulzivitou, dogmatickosťou, menšou 

sociabilitou, neprítomnosťou seba-aktualizácie; so zneužívaním návykových látok, 

patologickým gamblingom, nižším pocitom životného zmyslu, menšou účasťou na 

dobrovoľníckych činnostiach a s mnohými ďalšími sociálnymi a psychologickými 

problémami (Harrisová, 2000, s.576). 

V poslednej dobe však viaceré faktorovo-analytické štúdie priniesli spochybnenie 

jednotnosti konceptu sklon k nude (Elpidorou, 2020, s. 6,7). Napriek tomu, že je neisté, čo 

škála BPS a jej skrátené verzie merajú a napriek tomu, že prebiehajú tiež teoretické spory o 

povahe osobnostných rysov a ich vzťahu k stavom, podľa Elpidoroua prípadná 

nejednotnosť konceptu sklonu k nude nedáva dôvod k ponímaniu aj situačnej nudy ako 
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nejednotného fenoménu. (Elpidorou, 2020, s. 6-7) Malkovsky a kol. (2012) zistili, že ľudí s 

vysokým skóre v sklone k nude je možné rozdeliť do dvoch subtypov – so sklonom k nude 

apatickej (apathetic), alebo rozrušenej (agitated).  Bolo napríklad zistené, že ľudia so 

sklonom k prežívaniu tzv. rozrušenej nudy sú síce motivovaní k interakcií s ich prostredím, 

no vykazujú symptómy podobné ADHD u dospelých a preto sú náchylní často vyhľadávať 

nové podnety.  Ľudia s apatickým sklonom k nude na druhej strane nemajú záujem meniť 

svoju situáciu a preukazujú silnú tendenciu k zlyhaniam pozornosti a kognície v 

každodennom živote. Výsledky tohto výskumu teda naznačujú komplexný vzťah medzi 

sklonom k nude a pozornosťou. (Malkovsky a kol., 2012, s.59,66). 

1.2 Koreláty nudy v psychologickom výskume 

Na prítomnosť nudy v emočnom prežívaní človeka môžeme usudzovať na základe určitých 

pozorovateľných ukazovateľov. Keďže doteraz nebolo vyjasnené, ktoré pozorovateľné a 

merateľné javy na nudu poukazujú, alebo sa pri nej vyskytujú a táto téma sa v literatúre 

o nude javí do určitej miery problematická, rozhodli sme sa venovať ukazovateľom nudy 

celý oddiel, ktorý delíme na pododdiely podľa jednotlivých korelátov.  

Správu o tom, ktoré ukazovatele nudy boli vo výskume nudy konzistentne pozorované je 

možné nájsť v prehľadovej štúdií The knowns and unknowns of boredom: a review of the 

literature (Raffaelli, Mills a Christoff, 2017), kde podávajú autori súhrn vo výskume 

konzistentne pozorovaných korelátov nudy ako prechodného stavu. Raffaelli a kol. (2017, 

s. 2-3) považujú za v literatúre o nude najkonzistentnejšie doložené koreláty nudy 

pozornosť a vnímanie času, pocit vplyvu na výber úlohy (the feeling of agency), valenciu 

emócie
2
 a za pravdepodobné koreláty označujú neurálny korelát aktivácie tzv. Default 

mode network, negatívnu náladu a únavu. V ďalších zdrojoch (Westgateová a Wilson, 

2018; Chan a kol., 2018; Fahlmanová a kol., 2009; Elpidorou, 2020) sa však stretneme aj 

so zmysluplnosťou, ktorú autori tejto prehľadovej štúdie o nude nezmieňovali a existuje 

diskusia o mnohých ďalších korelátoch, ktoré neboli pozorované konzistentne, ale s nudou 

zrejme nejakým spôsobom súvisia, nie je však jasné, ako presne.  

                                                 
2
 Valencia je jednou z dimenzií afektívnych stavov v tzv. Cirkumplexnej teórií emócií (Russell, 1980), 

druhou dimenziou je aktivácia. (Raffaelli a kol., s.5). 
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Mnohé z týchto nižšie popísaných korelátov sa pokúsime preveriť v experimente 

prezentovanom v tejto práci a pôjde tak o pomerne unikátny príspevok k problematike 

určenia korelátov nudy a ich súvislosti so vznikom a mierou nudy. 

1.2.1 Zlyhanie pozornosti 

Jeden z najviac preukázaných korelátov nudy je zlyhanie pozornosti (Raffaelli a kol., 2017; 

Eastwood a kol., 2012;). Príčiny zlyhania pozornosti vysvetľujú teoretici arousalu (ako 

napríklad Csikszentmihalyi (1975) a Berlyne (1960)) nesúladom medzi požiadavkami 

úlohy a kapacitou pozornosti, kedy vyžaduje schopnosť udržiavať pozornosť optimálnu 

úroveň nabudenia. Nuda vzniká naopak pri nadmernej, alebo nedostatočnej stimulácií
3
. 

(Raffaelli a kol., 2017,s.3).  

Na základe teórií arousalu je možné vysvetliť, prečo v mnohých výskumoch ľudia 

pociťovali nudu pri nedostatočnej úrovni stimulácie, alebo naopak pri nadmernej úrovni 

stimulácie, alebo v oboch prípadoch tým, že u nich došlo k neoptimálnej stimulácií, ktorá 

následne spôsobila zlyhanie pozornosti (Raffaelli a kol., 2017, s.3; Westgateová a Wilson, 

2018, s.3). Kognitívne teórie nudy sa síce úplne neprekrývajú s teóriami arousalu, 

(Westgateová a Wilson, 2018, s.3), kladú však dôraz buď na zníženú jedincovu schopnosť 

koncentrácie, alebo sa zameriavajú na vnímanie okolia ako nedostatočne podnetného 

(Pavelková, Urbanová, 2018, s. 354). V súčasnosti viacerí výskumníci za zníženú 

pozornosť na vykonávanú úlohu prijímajú ako vysvetlenie nielen nedostatočnú podnetnosť 

úlohy, či materiálu, ale aj jej nadmernú náročnosť a priliš veľkú stimuláciu, teda nesúlad 

medzi mentálnymi zdrojmi a kognitívnymi požiadavkami. (Westgateová a Wilson, 2018; 

Raffaelli a kol., 2017). 

To, že je nuda charakteristická zlyhaním pozornosti podporuje aj jej vzťah 

s fyziologickými ukazovateľmi odkazujúcimi k aktivácií. Merrifieldová  (2010) vo svojom 

výskume objavila u nudy fyziologický vzorec tzv. zameranej frakcionácie (so zvýšeným 

pulzom a zníženou kožnou galvanickou reakciou), ktorý je možné spojiť s nižšou 

                                                 
3
 Podľa Csikszentmihalyiho vzniká nuda iba pri nedostatočnej výzve vzhľadom k schopnostiam človeka a pri 

nadmernej výzve vzniká úzkosť, v ktorú však môže prejsť i nuda, pokiaľ je miera nevyužitých schopností 

příliš veľká . Optimálnym stavom rovnováhy medzi schopnosťami a výzvou uprostred je flow. 

(Csikszentmihalyi 1975, s.49,50) 
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pozornosťou a bol taktiež pozorovaný u jedincov s ADHD (Merrifieldová, 2010, s. 43; 

Merrifieldová a Danckert 2014).           

V praxi sa zlyhanie pozornosti môže merať posúdením pozornosti na Likertovej škále 

(Westgateová a Wilson, 2018), ale aj otázkami smerujúcimi na blúdenie myšlienkami 

(Damrad-Frye a Laird, 1989), ktoré by malo byť prítomné ako prejav zlyhania pozornosti 

a preto je považované taktiež za konzistentný korelát nudy (Raffaelli a kol., 2017, s.3). 

1.2.2 Blúdenie v myšlienkach 

Blúdenie v myšlienkach, anglicky mind-wandering by bolo možné definovať ako „voľne 

plynúce myšlienky (pri zapojení do iných aktivít) o veciach iných než aktivita sama o sebe“ 

(Critcher & Gilovich, 2010, s.1256). Blúdenie v myšlienkach je obecne uznávané ako 

prejav zlyhania pozornosti (Raffaelli a kol., 2017, s.3) a v niektorých experimentálnych 

štúdiach nudy hrá jeho zisťovanie, či meranie dôležitú úlohu  (Damrad-Frye a Laird, 1989; 

Critcher a Gilovich, 2010). Blúdenie mysli je zvyčajné pri nízkom senzorickom vstupe, 

kedy kontrola pozornosti vôľou nie je úplne účinná, aby zabránila sklonu mysle blúdiť 

v myšlienkach, pričom dokonca snaha o udržanie pozornosti môže i zvýšiť mieru blúdenia 

v myšlienkach (Critcher & Gilovich, 2010, s.1256; Wegner, 1997). Mind-wandering 

taktiež nie je možné jednoznačne spojiť s pôžitkom a niekedy môže zahŕňať i negatívne 

myšlienky, pričom konkrétny obsah blúdenia v mysli by mohol mať vplyv nielen na 

pôžitok, ale aj na mieru prežívanej nudy
4
. (Critcher a Gilovich, 2010)  

1.2.3 Vnímanie času pri nude 

Nuda je charakteristická pomalším vnímaním plynutia času. (Raffaelli a kol., 2017, s.4). 

Nemecké slovo pre nudu Langeweille, v doslovnom preklade dlhá chvíľa, poukazuje na 

túto vlastnosť nudy a je v súlade aj s našim chápaním nudy, kedy sa občas v hovorovej reči 

povie namiesto nudím sa - mám dlhú chvíľu. Heidegger k tejto téme napísal: „Nuda, 

Langeweile – akákoľvek jej konečná podstata môže byť – ukazuje, obzvlášť v našom 

nemeckom slove, takmer zjavný vzťah k času, spôsob akým si stojíme s ohľadom na čas, 

pocit času. Nuda a otázka nudy nás tak vedie k problému času.“ (Heidegger, 1995, s.80). 

                                                 
4
 Výskum je bližšie popísaný v kapitole o kauzálnych atribúciach. V skratke myslenie na pozitívne, minulé 

udalosti, alebo len na jednu konkrétnu vec spôsobovalo pri rovnakej úlohe vyššiu mieru prežívaho potešenia, 

než na negatívne, mnohé, alebo pre daný moment alternatívne činnosti (Critcher a Gillovich, 2010). 
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V psychologickom výskume nudy bol tento vzťah zistený napríklad v štúdií (London 

a Monello, 1974, cit. Raffaelli a kol., 2017, s.4), v ktorej výskumníci účastníkov viedli k 

presvedčeniu, že s úlohou strávili viac času, než odhadovali počas úlohy a v ktorej 

účastníci následne udávali vyššiu úroveň nudy. Vzťah nudy s vnímaním času však zatiaľ 

nie je jasne vysvetlený, napríklad by mohol mať rolu v udržiavaní motivácie 

k vykonávaniu úlohy, v pociťovaní pôžitku, ako signál o nutnosti konania pre zmenu stavu, 

alebo by mohol mať pojítko so zvýšenou fyziologickou aktiváciou organizmu (Raffaelli 

a kol., 2017, s.4). Spojenie spomaleného vnímania času a nudy existuje aj na úrovni rysu; 

napríklad vo výskume Danckerta a Allmanovej (2005) ľudia s vyšším sklonom k nude 

vykazovali väčšie chyby v odhade času a nadhodnocovali ho, zatiaľ čo ľudia s nízkou 

úrovňou sklonu k nude viac podhodnocovali čas strávený s úlohou (Raffaelli a kol., s.4).  

1.2.4 Negatívna valencia   

Podľa tzv. Cirkumplexnej teórie emócií (Circumplex Model of Affect)  (Posner a kol., 2005; 

Rusell 1980) je emócie (afektívne stavy) možné charakterizovať dvomi ortogonálnymi 

dimenziami: valenciou (príjemnosťou/nepríjemnosťou) a aktiváciou (arousalom); a pokiaľ 

ide o valenciu nudy, tak je podľa  Raffaelli a kol. (2017, s. 5) nuda reliabilne spojená s 

pocitom nepríjemnosti, avšak skôr miernym, než extrémne averzívnym. Harris k valencií 

nudy píše: „Či je už nuda nahliadaná ako rys, alebo stav, je jasné, že je všeobecne spojená 

s negatívnym afektom.“ (Harrisová, 2000, s. 578). Plutchik (2001, s.349) popisuje nudu na 

trojdimenzionálnom cirkumplexnom modele ako emóciu s negatívnou valenciou, avšak 

najmenej intenzívnou v jednej vetve so znechutením a nenávisťou, ktoré majú oproti nude 

intenzívnejšiu negatívnu valenciu. Vo výskume Smitha a Ellswortha (1985) bola nuda 

hodnotená ako mierne nepríjemná, zhruba na podobnej úrovni ako vina a hanba, a menej 

nepríjemná než znechutenie, strach, frustrácia, opovrhnutie, smútok a hnev.(Smith a 

Ellsworth 1985, s.826). Westgateová a Wilson (2018) uvádzajú  niekoľko výskumov,  

ktoré však na druhej strane ukázali, že nuda je tak vysoko averzívny stav, že ľudia pred 

ňou preferujú i veľmi negatívny stimul (napr. elektrický šok) (Westgateová & Wilson, 

2018, s.17). Negatívnosť nudy by potvrdzovalo aj fyziologické meranie, kedy vo výskume 

Merrifieldovej (2010) by na negatívnosť emócie mohli poukazovať výsledky nameraného 

kortizolu, ktorý môže byť vylučovaný, keď je sympatický nervový systém aktivovaný ako 
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reakcia na negatívne emócie (okrem ďalších možných dôvodov) (Merrifieldová, 2010, s. 

44). Negatívny afekt by mal mať súvis aj so zníženou pozornosťou počas nudy, kedy 

súvislosť negatívnej valencie s pozornosťou demonštrujú aj zobrazovacie metódy 

(Raffaelli a kol., 2017, s.9-10). 

V definícií nudy od Mikulasa a Vodanovicha (1993) je nuda popísaná ako stav 

s prítomnosťou nespokojnosti
5
 (dissatisfaction). Podľa nich je podmienkou nudy, že človek 

ju nemá rád, pretože bez tejto podmienky by ostatné body z ich definície nudy, konkrétne 

charakteristiky nízkeho nabudenia a nízkej komplexity, napĺňali aj situácie, kedy sa ale 

človek môže (pri nízkom nabudení a nízkej komplexite) cítiť skôr uvoľnene, napr. pri 

meditácií (relaxed interest). (Mikulas a Vodanovich, 1993, s.5).  

Napriek obecnej zhode výskumníkov na tom, že je nuda stav charakterizovaný negatívnou 

afektívnou kvalitou však existuje i výskum (Goetz a kol., 2014), v ktorom sa toto pojatie 

obecne uznávané ako fakt pri sebaposúdení stavu nudy účastníkmi nepreukázalo. Goetz a 

kol. (2014), objavili vo svojom výskume až päť odlišných typov nudy a jeden z nich, typ 

tzv. indiferentnej nudy bol charakterizovaný dokonca miernou príjemnosťou. Výsledky 

štúdie Goetza a kol. (2014) čiastočne naznačujú, že ľudia by mohli vplyvom individuálnej 

predispozície prežívať nudu v dvoch dimenziách afektu odlišným spôsobom (Raffaelli 

a kol., 2017, s. 6). Vo výskume nudy však stojí záver o existencií príjemného typu nudy 

pomerne osamotene a štúdia Goetza a kol. (2014) bola podrobená kritike (Elpidorou, 

2020).  

1.2.5 Vnímanie nedostatočnej zmysluplnosti   

Niektoré empirické štúdie (Chan a kol., 2018, Fahlmanová a kol., 2009, Westgateová 

a Wilson, 2018) spájajú nudu s nedostatkom vnímaného zmyslu.. Napríklad Fahlmanová 

a kol. (2009) vo svojich dvoch štúdiach zistili, že životný zmysel predikoval zmeny v nude 

naprieč časom a že experimentálna manipulácia vnímaného zmyslu čítaním textu 

o zmysluplnosti, vyvolaním spomienok na zmysluplné, alebo nezmysluplné momenty v 

živote a ich reflexia vyvolali zmeny v prežívanej nude.  Zvýšenú nudu prežívali účastníci 

                                                 
5
 Komponent nespokojnosti podľa Mikulasa a Vodanovicha korešponduje s centrálnym Budhistickým 

konštruktom nazvaným Dukkha, stav spôsobený cravingom po určitých prežitkoch , vzťahoch, modeloch 

reality atď., ktorý znamená utrpenie akým je napríklad „axle which is off-center or a bone out of joint“. 

(Mikulas a Vodanovich, 1993, s.5) 
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spomínajúci na nezmysluplné životné udalosti, zatiaľ čo experimentálna manipulácia 

nálady vyvolaním spomienok na šťastné, alebo smutné spomienky nemala na prežívanú 

nudu vplyv. (Fahlmanová a kol., 2009) Chan a kol. (2018) vo svojej štúdií  zistila 

negatívny vzťah medzi zmysluplnosťou vnímanou v situáciach a prežívanou nudou 

a výsledky štúdie porovnáva s výsledkami obdobnej štúdie, v ktorej tento vzťah nebol 

nájdený (Chin a kol., 2017). Za dôvody tejto diskrepancie považuje, že  v tejto predošlej 

štúdií bola vnímaná zmysluplnosť zisťovaná skrz otázky na vnímaný zmysel práve 

vykonávanej aktivity a nie situácie. (Chan a kol., 2018, s. 18) Spojitosť nudy 

a nezmysluplnosti bola vo výskume Chan a kol. (2018) väčšia než medzi situačnou nudou 

a smútkom, rôznymi osobnostnými črtami a individuálnymi rozdielmi v sklone k nude. 

Chan a kol. (2018) tvrdia, že „Tieto výsledky zdôrazňujú centrálnu úlohu vnímanej 

nezmysluplnosti ako charakteristiky situačnej nudy.“ (Chan a kol., 2018, s.20) , zároveň 

však píšu, že napriek nálezu „konzistentného, inverzného vzťahu medzi situačnou 

zmysluplnosťou a  nudou boli veľkosti účinku malé a tak by mohli existovať ďalšie faktory 

prispievajúce k nude, alebo spôsobujúce situačnú nudu“ (Chan a kol., 2018, s.20).. Pre 

tento predpoklad ponúkla ešte v ten istý rok možné vysvetlenie nová teória nudy 

(Westgateová & Wilson, 2018), kedy v tzv. MAC modele nudy je nezmysluplnosť jedným 

z dvoch hlavných komponentov spôsobujúcich nudu a ďalším faktorom je práve vyššie 

spomenuté zlyhanie pozornosti. 

1.2.6 Ostatné koreláty nudy 

V tomto pododdieli v stručnosti popisujeme ostatné, na základe empirických zistení 

predpokladané koreláty nudy okrem autonómnej aktivácie
6
. Platí pre ne, že narozdiel od 

vyššie zmienených korelátov ich súvis s nudou zatiaľ nebol pomerne jasne preukázaný a 

preskúmaný, no napriek tomu sa javí, že sa k nude nejakým spôsobom vzťahujú.  

Frustrácia a depresívny afekt 

Frustrácia i depresívny afekt sú afektívne stavy, ktoré sú s nudou síce spájané, ale napriek 

tomu, že sa tieto stavy môžu niekedy vyskytovať súčasne s nudou, jedná sa o odlíšiteľné 

stavy s rozličnou funkciou. (Elpidorou, 2020, s. 19)  Vodanovich a Mikulas (1993) 

                                                 
6
 Autonómnej aktivácií venujeme kvôli jej dôležitosti vzhľadom k výskumným otázkam pre náš výskum celý 

oddiel. 
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vysvetľujú možný  výskyt frustrácie v súvislosti s nudou tým, že človek môže v situácií, 

kedy je nejakým spôsobom obmedzený pocítiť najprv nudu  a potom presunúť pozornosť 

na obmedzenie a pociťovať hnev, alebo frustráciu
7
. (Vodanovich a Mikulas, 1993, s.7). Iný 

názor než Mikulas a Vodanovich majú van Hooft a van Hooff (2018) , ktorí uvažujú 

o vplyve charakteristík úloh indukujúcich nudu na k nude pridružený afekt a úroveň 

aktivácie a píšu že „Napríklad, nuda by mohla s väčšou pravdepodobnosťou spustiť 

frustráciu, keď majú ľudia dôležitú alternatívnu úlohu/cieľ, ktorá/ý je zablokovaná/ý 

úlohou indukujúcou nudu, zatiaľ čo by s väčšou pravdepodobnosťou spustila depresívny 

afekt, keď by ľudia nemali iné dôležité úlohy/ciele v strete (s úlohou).“ (van Hooft a van 

Hooff 2018, s. 943). 

S depresívnym afektom a depresiou  by nudu mohol spájať kľúčový element nedostatku 

zmyslu (Chan, 2018, s.10). Chan (2018) sa odvoláva na štúdie ukazujúce koreláciu medzi 

depresiou a individuálnymi rozdielmi v sklone k nude a tvrdí, že „Najmä, pravdepodobne 

predĺžené, chronické a nevyriešené zážitky nudy by sa mohli eventuálne podieľať na 

rozvoji depresie.“ (Chan, 2018, s. 10) Podľa Goldberga a Danckerta (2013) zas je jedným 

zo základných spoločných faktorov nudy a depresie potreba stimulácie z vonkajšieho 

prostredia a zlyhanie v uspokojení tejto potreby. Toto pozorovali u pacientov zotavujúcich 

sa po stredne ťažkom až ťažkom traumatickom zranení mozgu (Goldberg & Danckert, 

2013, s. 434). V súhrne, nuda by za niektorých okolností teda mohla byť spojená 

s frustráciou a depresívnym afektom ako krátkodobými emočnými stavmi, ale aj 

s depresiou ako dlhodobou poruchou nálady. Akým spôsobom nuda s týmito javmi súvisí 

však stále nebolo jednoznačne objasnené.  

Únava a ospalosť 

Podľa Raffaelli a kol. (2017, s. 9-10) viaceré štúdie nepriamo naznačujú, že faktor únavy 

(podobne ako i faktor nálady) môže byť spojený s nudou kvôli jeho tesnému vzťahu so 

zlyhaním distribúcie pozornosti. Ospalosť dokázala rovnako ako aj sklon k nude 

predpovedať kognitívne zlyhania v štúdií so súborom vojenského personálu a so študentmi 

                                                 
7
 Vodanovich a Mikulas (1993) však píšu, že človek vo všeobecnosti nepociťuje nudu, frustráciu, alebo hnev 

súčasne v jednej chvíli a preto nepovažujú frustráciu za súčasť nudy, s možnou (ale nepravdepodobnou) 

výnimkou toho, ak človek prežíva napríklad hnev  tak často, že sa už pre neho stáva nudným (Mikulas a 

Vodanovich, 1993 , s.7). 
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univerzity (Wallace, 2003). Existujú tiež dôkazy, že nestimulujúca aktivita môže 

indukovať viac nudy v závislosti na čase počas dňa (Mavjee a Home, 1994). Je tak preto 

možné, že chronotypy jedincov (ranný, či nočný človek) môžu mierniť intenzitu nudy v 

priebehu dňa. Nuda môže byť spojená s väčšou únavou, kvôli vplyvu únavy na pozornosť, 

podľa Raffaelli a kol. (2017, s. 9-10) je ale empirický výskum k tomuto doposiaľ 

obmedzený a je potrebných viac výskumov, aby sme nad únavou mohli uvažovať ako nad 

konzistentným korelátom nudy.  

Pocit vplyvu na výber úlohy  

Pocit vplyvu, či pôsobenia na výber úlohy, anglicky (agency), či schopnosť a možnosť 

voľného výberu úlohy, ktorej sa jedinec zúčastní (autonomy), je niektorými výskumníkmi  

(Raffaelli a kol. 2017) považovaná za konzistentný korelát nudy. Empiricky podložené je 

to zistením, že dobrovoľná účasť na úlohe znižuje odhad času stráveného úlohou (a skrz 

neho meranú nudu). (Raffaelli a kol. 2017)  Keď si participanti nemohli v experimente 

Troutwinea a O’Neila (1981) vybrať úlohu, tak daná experimentálna skupina prežívala 

zvýšenú úroveň nudy oproti skupine, ktorá si rovnakú úlohu mohla sama vybrať (Raffaelli 

a kol. 2017, s. 5). Van Hooft a van Hooff (2018) však vysokú autonómiu vo výbere úlohy 

nespájajú priamo s nižšou nudou, ale skôr s depresívnym afektom a v súvislosti s tým 

i s nižšou aktiváciou  a nízku autonómiu naopak s frustráciou a vysokou aktiváciou. 

Navrhujú, že dôležitým faktorom pri nude je situačný kontext, konkrétne situačný faktor 

vnímanej autonómie u úlohy, ktorý determinuje či sa nuda vzťahuje k afektívnym reakciám 

vysokej aktivácie (napr. frustrácia), alebo nízkej aktivácie (napr. depresívny afekt) 

(van  Hooft a van Hooff, 2018). 

Neurálne koreláty a neurálne oscilácie  

Závery, ktoré je možné robiť z dovtedajších štúdií používajúcich na skúmanie nudy 

neurozobrazovacie metódy sú zhrnuté v prehľade Raffaelliho a kol. (2017). Štúdie 

používajúce neuroimaging zistili, že počas nudy sa aktivujú oblasti tzv. Default mode 

network (DMN). Spojenie nudy a aktivácie DMN, najmä v oblasti mediálneho spánkového 

laloku a mediálnej prefrontálnej kôry, môže znamenať odvrátenie pozornosti smerom 

dovnútra ako spôsob vyrovnávania sa s nudou, s vnútornou stimuláciou prezentovanou ako 

spontánne vyvstávajúce myšlienky, blúdenie v mysli. S tým  by súhlasila vo výskumoch 
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zistená aktivácia ventro-mediálnej prefrontálnej kôry kvôli posudzovaniu obsahu takýchto 

spontánnych myšlienok a self;  aktivácia rostro-mediálnej prefrontálnej kôry s vnútorne 

vytváranými a vyhodnocovanými obsahmi, či posudzovaním sebaobrazu a aktivácia 

orbitofrontálnej mozgovej kôry spojená s  posudzovaním vnútorne generovaných udalostí 

(Raffaelli a kol., 2017, s.7-8). Aktivácia DMN sa javí ako konzistentný korelát nudy, 

hipokampus a insula môžu mať u nudy zrejme premenlivejšiu rolu. Závery zo štúdií 

s použitím neuroimagingu sú však limitované odlišnou operacionalizáciou nudy a rôznymi 

zisteniami ohľadom zapojenia mediálneho spánkového laloku počas nudy (aktívny i 

neaktívny hipokampus) (Raffaelli a kol., 2017, s.8).  

Skúmaním nudy pomocou EEG je náročné zistiť, kedy sa epizóda nudy začína a končí, 

podľa súhrnu doterajších poznatkov by ale neuropsychologické ukazovatele nudy  mohli 

byť zvýšené alfa vlny, prítomné aj u vizuálnej nepozornosti a naopak opačný vzorec  

znížených beta vĺn, spojených s udržiavaním pozornosti, čo by naznačovalo že nuda je 

zhodná so zlyhaním pozornosti (Raffaelli a kol., s.8-9). Autori prehľadovej štúdie považujú 

fMRI i EEG za dôležité nástroje pre budúci výskum nudy a pre pokus o odlíšenie stavu 

nudy od (na fMRI) podobného stavu blúdenia myšlienok počas epizód nudy, aby sa 

ukázalo, či sú oddeliteľné (Raffaelli a kol., 2017, s.9). Elpidorou (2020) je naopak voči 

neurálnym korelátom rozdielnych emócií skeptický a podľa neho môžu byť rovnaké 

aktivované oblasti spojené s rôznymi emóciami. Ako jeden z argumentov zmieňuje, že 

dokonca aj málo rozporované spojenie amygdaly so strachom je v metaanalýze 

zaznamenané len v 60% štúdií (Elpidorou, 2020, s.17). 

Osobnostné rysy spojené s nudou 

Situačnú nudu predpovedá osobnostný rys sklon k nude, ktorý zároveň koreluje s mnohými 

ďalšími osobnostnými rysmi i chovaním. Vďaka korelácií rôznych osobnostných rysov so 

sklonom k nude, by sme sa mohli domnievať, že tieto osobnostné rysy korelujú aj s mierou 

situačnej nudy prežívanej pri konkrétnej úlohe. Autorovi tejto práce sa po štúdiu 

literárnych zdrojov o nude však javí táto oblasť doposiaľ málo preskúmaná. Možné by bolo 

uvažovať nad tým, že rôzne typy samotnej aktivity/úlohy vyvolávajúcej nudu môžu 

vykazovať odlišnú koreláciu s rôznymi osobnostnými rysmi. Van Hooft a van Hooff 

(2018) navrhujú preskúmať v ďalšom výskume nudy to, ako by mohli ovplyvniť reakcie na 
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nudu individuálne rozdiely v locus of control (ťažisku riadenia), prokrastinácií ako 

osobnostnom ryse, alebo svedomitosti. Napríklad „ľudia skôr s vnútorným než vonkajším 

locusom kontroly by mohli s väčšou pravdepodobnosťou pozmeniť situáciu pri prežívaní 

nudy, čo by viedlo k menej negatívnym reakciám na nudu. Tí s vysokou prokrastináciou 

ako osobnostným rysom môžu zotrvávať v nudnej úlohe, spúšťajúc nízku aktiváciu, zatiaľ 

čo ľudia s vysokou svedomitosťou ako rysom môžu chcieť ukončiť nudnú úlohu rýchlejšie, 

spúšťajúc tým vysokú aktiváciu.“  (van Hooft & van Hooff, 2018, s. 13) Pre náš experiment 

uvedený v praktickej časti práce sme sa rozhodli inšpirovať týmto návrhom a skúmať dve 

osobnostné premenné navrhnuté van Hooftom & van Hooffom – sklon k prokrastinácií 

a svedomitosť
8
. 

1.3 Otázka aktivácie pri nude 

Najviac diskusie čo sa týka korelátov nudy vzbudzuje vo výskume nejednoznačný vzťah 

nudy a autonómnej aktivácie. Viacerí výskumníci poukazujú na nevyriešenú otázku výšky 

autonómnej aktivácie pri situačnej nude (Raffaelli a kol., 2017; Elpidorou, 2020). 

Výsledky doterajších štúdií priniesli zmiešané výsledky a to, že nuda je charakterizovaná 

buď nízkou aktiváciou, vysokou aktiváciou, alebo že dokonca že existuje 5 typov nudy 

charakteristických rôznou mierou aktivácie od nízkej, cez strednú, až po vysokú (Goetz 

a kol., 2014). Podľa Elpidoroua (2020) by neexistujúci konsenzus pokiaľ ide o možnú 

existenciu niekoľkých typov nudy podľa autonómnej aktivácie mohol dokonca znamenať 

nejednotnosť konštruktu nudy, v čoho dôsledku  by výsledky rôznych štúdií a rôzne teórie 

medzi sebou nemuseli súvisieť, pretože by jednoducho neskúmali rovnaký typ nudy. 

(Elpidorou, 2020, s. 3).  

Arousal, anglický termín, ktorý by bolo možné preložiť ako aktivácia, či nabudenie, „je 

typicky ponímaný ako merítko fyziologickej aktivácie, to znamená, že reprezentuje rozsah, 

v akom  sú naše telá pripravené pre akciu.“ (Elpidorou, 2020, s. 7) Odlišné emócie sú 

spojené „(...) s odlišnými úrovňami arousalu do tej miery v akej je ich prítomnosť 

korelovaná s rozličnými vzorcami behaviorálnej, somatoviscerálnej a kortikálnej aktivity. 

Okrem toho je naša emocionálna skúsenosť ovplyvnená naším povedomím (niektorých) 

                                                 
8
 Pred locus of control dostali v experimente prednosť iné osobnostné rysy, pretože v experimentálnej situácií 

nebolo úlohu možné zmeniť - jediná možnosť zmeniť aktivitu bola odstúpiť od experimentu, alebo 

odmietnuť plniť zadanú inštrukciu, ale bolo možné ju vykonávať rozlične svedomito, alebo v nej zotrvávať.  
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týchto fyziologických zmien. Pre takéto pozorovania sa väčšina výskumníkov domnieva, že 

arousal je podstatný pre zážitok emócie (Russell, Feldman a Barrett, 1999) i pre emóciu 

samotnú (napr. Berlyne, 1960; Damasio, 1993; Frijda, 1986).“ (Elpidorou, 2020, s.7) 

Štúdie používajúce pre meranie arousalu dve hlavné metódy – sebaposúdenie a priame 

meranie fyziologickej aktivácie prinášajú rôzne výsledky a to bez ohľadu na spôsob 

merania aktivácie. U oboch typov merania aktivácie bola nuda spájaná väčšinou buď len so 

zvýšením aktivácie, alebo len so znížením aktivácie. V nasledujúcich pododdieloch sa 

pokúsime zhrnúť dôkazy nasvedčujúce tomu, že za charakteristiku nudy môžeme 

považovať buď len nízku aktiváciu, alebo len vysokú aktiváciu, a následne uvedieme i 

dôkazy svedčiace pre to, že by nuda mohla byť charakteristická rôznou výškou aktivácie. 

1.3.1 Nuda charakterizovaná len jedným typom aktivácie 

Dôkazy o spojení nudy s nízkym arousalom ponúka viacero štúdií, z ktorých niektoré 

zhŕňajú v prehľadovej štúdií Rafaelli a kol. (2017, s.5-6), napríklad štúdia Geiwitza (1966) 

s výsledkom nižšej pozornosti a aktivácie pri nude zisťovanej otázkami na únavu 

a ospalosť; Pattyn a kol. (2008) zaznamenávajú zníženie pulzu u nudnej úlohy; Chanel a 

kol. (2008) zistili pri jednoduchej úrovni Tetrisu (vzbudzujúcej nudu) u participantov 

štúdie vyšší odpor kože, vyššiu teplotu kože, ale zároveň nižší tep, než u participantov, 

ktorí hrali hru na strednej, alebo ťažkej obtiažnosti. So znížením frekvencie tepu nudu 

spája i Barmack, (1939), ktorý pri aplikácií antihypnotika zistil pri repetitívnej úlohe 

zníženú mieru nudy.  Pekrun a kol. (2002, s. 97) dávajú nízku pozornosť a nízke úsilie 

znudených študentov vo svojej štúdií do súvislosti s nízkym arousalom, aj keď uznávajú, 

že niekedy môže byť nuda spätá s vysokou  úrovňou aktivácie, kedy to však  nastane je 

podľa nich nejasné. Nízke nabudenie pri nude nastáva aj podľa Smitha a Ellswortha 

(1985), v ktorých štúdií bola nuda jedinou pasívnou emóciou, nevyžadujúcou zvýšenie 

aktivácie alebo akúkoľvek námahu. Taktiež bola nuda najnižšie skórujúca emócia na škále 

aktivity pozornosti, čo je podľa Raffaelliho a kol. (2017, s.5) v línií s myšlienkou nudy ako 

stavu s nízkou aktiváciou, aj keď však vo výskume výskumníci autonómnu aktiváciu 

priamo nemerali. (Raffaelli a kol., 2017, s.5) .  

Že by naopak nuda bola spojená s vyššou autonómnou aktiváciou by mohlo dokazovať 

spojenie už aj na úrovni osobnostného rysu sklonu k nude, ktorý bol spojený s vyšším 
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pulzom v štúdií Merrifieldovej a Danckerta (2014, s.8) a v práci Merrifieldovej (2010), 

kedy pri nudnom videu participanti s vyšším skóre v BPS preukazovali vyšší pulz. 

Výskumy s meraním autonómnej aktivácie, prostredníctvom pulzu alebo elektrodermálnej 

aktivity väčšinou naznačujú, že nuda je stav s vysokou autonómnou aktiváciou (Raffaelli 

a kol. 2017, s.5). Raffaelli a kol. (2017, s.6) popisujú u dôkazov podporujúcich hypotézu 

nudy ako stavu vysokej aktivácie výskum Londona a kol. (1972), ktorí pozorovali zvýšenie 

pulzu a elektrodermálnej aktivity u nudnej úlohy (písanie „cd“ stále dokola) v zrovnaní so 

zaujímavou úlohou (písanie príbehov na dopredu stanovené témy, alebo na základe 

obrázkov z magazínov). Ohsuga, Shimon & Genna (2001) získali dôkazy podporujúce 

tvrdenie, že nuda zvyšuje autonómnu aktiváciu, pretože sa u nej zvyšuje nepravidelnosť 

dýchania. Vysvetľujú to ale návrhom, že je to výsledok boja proti ospalosti, čo by však 

naznačovalo, že nuda je zmiešaným stavom, pokiaľ ide o aktiváciu (Elpidorou, 2020, s. 8).  

Niektoré experimentálne štúdie (Merrifieldová, 2010; Merrifieldová a Danckert 2014) 

podporujú hypotézu tzv. vzorca zameranej frakcionácie (Lacey 1959, Lacey a Lacey 

1970), ktorý znamená zníženie elektrodermálnej aktivity a zvýšenie pulzu počas nudy. 

Súvislosť by tento vzorec mohol mať s konzistentným ukazovateľom zlyhania pozornosti, 

kedy by podľa doterajších zistení mohla nižšia elektrodermálna aktivita poukazovať na 

zníženie pozornosti a zároveň by so zníženou pozornosťou mohol byť spojený i vyšší tep 

(Merrifieldová 2010; Merrifieldová a Danckert 2014;  Raffaelli a kol. 2017). Vzorec 

zameranej frakcionácie odhalila u nudy vo svojej diplomovej práci Characterising the 

Psychophysiological Signature of Boredom Merrifieldová (2010), ešte predtým, než svoje 

výsledky zreplikovala v ďalšej štúdií (Marrifieldová a Danckert, 2014). Experiment 

Merrifieldovej (2010) predstavuje pre náš vlastný výskum prezentovaný v praktickej časti 

tejto práce jednu z hlavných inšpirácií, preto sme sa rozhodli ho na nasledujúcich riadkoch 

v najdôležitejších bodoch podrobnejšie popísať. 

Coleen Merrifieldová vo svojej diplomovej práci (2010) skúmala, či sú nuda a smútok (ako 

primárny symptóm depresie) svojím fyziologickým podpisom od seba odlíšiteľné. V 

experimente merala tep srdca, kožnú galvanickú reakciu a úrovne kortizolu. Zistila, že 

nuda vyúsťuje v zvýšený tep, ale zníženú kožnú galvanickú reakciu, zatiaľ čo smútok 

pôsobil opačne. Taktiež nuda vyúsťuje vo vyššiu úroveň kortizolu, než u smútku, čo by 
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indikovalo zvýšenú fyziologickú aktiváciu u nudy. (Merrifield, 2010, s.1). Pre experiment 

Merrifieldová na základe pilotnej štúdie vytvorila a použila videoklipy trvajúce 233 sekúnd 

a participantom štúdie okrem merania fyziologických parametrov pri sledovaní 

videoklipov (pulz, úroveň vodivosti kože, zmeny v endokrinných potných žľazách, resp. 

kortizol), administrovala niekoľko, vo výskume frekventovane využívaných seba-

posudzujúcich dotazníkov, niektoré z nich merajúce sklon k nude (Boredom Proness 

Scale) a situačnú nudu (Multidimensional State Boredom Scale). Pred experimentom sedeli 

participanti tri minúty so zavretými očami, aby si zvykli na zariadenie a aby sa ustálila ich 

základná fyziologická odozva.  Na konci tejto periódy bola odobratá vzorka kortizolu 

a participanti vypĺňali všetky dotazníky. Po skončení každého videoklipu sa administrovali 

tieto (4) dotazníky a odobrala sa vzorka kortizolu. Laboratórne sedenie trvalo približne 45 

minút. Výsledky experimentu potvrdili, že videoklipy reliabilne indukovali ich relevantné 

cieľové emócie a u nudy bol pozorovaný významne vyšší pulz, než 

u neutrálneho/zaujímavého a smutného videa, stále však bol signifikantne nižší než v 

počiatočnej fáze na základnej úrovni. Vo všetkých (štyroch) častiach experimentu bol 

nájdený vzorec zvyšovania pulzu v priebehu času. Kožná galvanická reakcia naopak počas 

každej časti experimentu s postupom času systematicky klesala (najviac u neutrálnej časti) 

a pri nudnom videu bola nižšia než  počas neutrálneho a smutného videa
9
. Nuda je podľa 

zistení experimentu charakterizovaná zvýšením autonómnej aktivácie organizmu a jej 

fyziologický podpis je odlišný od smútku (Merrifield, 2010, s.41). Divergentné výsledky 

zvyšujúceho sa tepu a znižujúcej sa kožnej galvanickej reakcie podľa Merrifieldovovej 

môžu poukazovať aj na rolu pozornosti v modulovaní reaktivity CNS. 

Výsledky experimentu tak podľa Merrifieldovej naznačujú, že nuda môže byť popísaná 

ako negatívny afektívny stav spojený so zvýšenou autonómnou aktiváciou organizmu, a 

zníženou pozornosťou (nižšia kožná galvanická reakcia). (Merrifield, 2010, s.45).  

1.3.2 Rôzne typy nudy  

Nezrovnalosti v zisteniach ohľadom úrovne arousalu pri nude by mohla urovnať teória 

Goetza a kol. (2014), ktorí vo svojej štúdií s využitím výskumného dizajnu zvaného 

experience sampling method  (Csikszentmihalyi a Larson 1987, Hektner a kol. 2007) 

                                                 
9
 Ďalšie zistenie podporujúce hypotézu nudy ako stavu s vysokou aktiváciou bolo, že priemerné úrovne 

kortizolu boli pri nude štatisticky významne vyššie než pri smútku. (Merrifieldová, 2010)  
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získali od účastníkov svojej štúdie dôkazy o existencií odlišných typov nudy. 

Prostredníctvom analýzy skrytých profilov u miery príjemnosti/nepríjemnosti nudy, teda 

valencie nudy a miery posúdenia úrovne aktivácie organizmu pri nude, dospeli autori 

štúdie k záveru, že existuje niekoľko profilov alebo typov nudy, líšiacich sa práve mierou 

aktivácie organizmu a aj odlišnou mierou valencie afektívneho stavu nudy. Zhluky dát v 

týchto dvoch dimenziách umožnili vydeliť 5 odlišných kategórií nudy: indiferentná, 

kalibrujúca, vyhľadávajúca, reaktantná a apatická  nuda. Nízka aktivácia (s intenzitou na 

škále 1 z 5) je prítomná pri indiferentnej (s pozitívnejšou valenciou) a apatickej nude (s 

negatívnejšou valenciou). Zvyšné typy nudy majú vyššie a odlišné úrovne aktivácie vo 

vzostupnom poradí  kalibrujúca, vyhľadávajúca a reaktantná nuda (na škále aktivácie, v 

zmienenom poradí 2, 3 a 4 z 5) (Goetz a kol., 2014). Zo zistení Goetza a kol. (2014) 

vyplýva, že pre správne interpretovanie a porovnávanie štúdií je dôležité vedieť, ktorý typ 

nudy je indukovaný a meraný (Raffaelli a kol., 2017, s.6). Tvrdenie o existencií 

niekoľkých typov nudy by podľa Elpidoroua (2020, s.8) podporovali niektoré 

experimentálne výsledky, ktoré nasvedčujú tomu, že nuda môže byť charakteristická nielen 

jedným typom aktivácie, ale rôznou výškou aktivácie, napríklad Danckert a kol. (2018) vo 

svojom experimente zistili, že pri čítaní najprv zaujímavého príbehu nasledovaného 

nudným príbehom boli stav nudy, blúdenie v mysli, ospalosť a nepokojnosť najvyššie u 

nudného príbehu; pri opačnom poradí úloh, teda čítaní nudného príbehu a až potom 

zaujímavého príbehu, však nebol medzi nepokojnosťou počas nudného príbehu a počas 

zaujímavého príbehu pozorovaný významný rozdiel. To by mohlo svedčiť o tom, že za 

určitých podmienok, konkrétne (napríklad) keď nudná úloha nasleduje za zaujímavou 

úlohou, môže byť nuda prežívaná ako stav aj nízkej aktivácie (ospalosť), aj vysokej 

aktivácie (nepokojnosť). Naopak pri opačnom poradí úloh kedy nebola prežívaná 

výraznejšia nepokojnosť, by nuda v takejto podmienke mohla byť spojená skôr len 

s nízkou aktiváciou. V tomto výskume sa navyše sebaposúdenie ospalosti zvyšovalo s 

rastúcou úrovňou stavu nudy, čo by poskytovalo silnú podporu tvrdeniu, že nuda je, aspoň 

niekedy, subjektívne zažívaná ako stav nízkej aktivácie (Elpidorou, 2020, s. 7-9).  

V odpovedi na štúdiu Goetza a kol. (2014) však prišla aj kritika tvrdenia o niekoľkých 

typoch nudy (napr. Raffaelli a kol., 2017; van Hooft a van Hooff 2018; Elpidorou, 2020). 

Prehľadne svoju kritiku štúdie formuluje predovšetkým Elpidorou (2020). Podľa 



28 

 

Elpidoroua (2020, s. 9-11) proti prijatiu typológie nudy navrhnutej Goetzom a kol. (2014) 

existuje 5 argumentov, ktoré návrhu tejto typológie silne odporujú):  

1. Vo výskume bola nameraná pozitívna valencia nudy (u tzv. indiferentnej nudy) – čo 

oponuje väčšine konceptuálnych úvah o nude, ktoré kládli veľký dôraz na to, že je nuda 

averzívnym stavom;  

2. Vzťah nudy s časom v štúdií nebol preskúmaný, pritom by pri určitých podmienkach 

mohlo dochádzať k zmene z nízkej na vysokú aktiváciu, alebo opačne (Mills & Christoff, 

2018) a tak by sa mohlo jednať skôr o odlišné fázy jedného a toho istého stavu nudy a nie 

odlišné typy nudy.  (Elpidorou, 2020, s.10)
10

 ;  

3. Ako merítko aktivácie bolo použité iba sebaposúdenie a preto zostáva neznáme, či by pri 

použití iných merítok boli výsledky rovnaké, alebo by bola získaná odlišná taxonómia 

nudy. „Bez dodatočného merítka aktivácie nevieme, či delenie, ktoré vytvorili je špecifické 

pre subjektívne úsudky o aktivácií, alebo ho kopírujú i iné spôsoby merania aktivácie.“ 

(Elpidorou, 2020, s.10)
11

;  

4. Jedinci mohli implicitne referovať o ich všeobecnom emočnom prežívaní, ktoré mohlo 

obsahovať zmiešané emócie. Podľa Elpidoroua mnoho výskumov preukázalo že človek 

môže prežívať simultánne veľké množstvo emócií, napr. v rozsiahlej štúdií so 60 tisíc 

účastníkmi (Trampe, Quoidbach a Taquet, 2015) výskumníci zistili, že až v tretine 

všetkých stavov prežívali jedinci najmenej jednu pozitívnu a jednu negatívnu emóciu 

simultánne (Moeller a kol. 2018). Je preto možné domnievať sa, že pokiaľ v štúdií Goetz 

a kol. (2014) napríklad niekto pociťoval zároveň nudu i hnev, tak hodnotenie úrovne 

aktivácie mohlo odrážať okrem prežívania nudy i prežívanie hnevu. (Elpidorou, 2020, 

s.10-11); 

5. Za najserióznejší problém považuje Elpidorou to, že výskumníci vedení apriórnym 

prijatím teórie Cirkumplexného modelu afektu (Russell, 1980), ktorá charakterizuje 

                                                 
10

 Elpidorou píše, že z hľadiska časového profilu nudy sa môže napr. nízka aktivácia na začiatku epizódy 

nudy zvýšiť kvôli úsiliu o zapojenie (sa) do úlohy a v prípade neúspechu takejto snahy sa môže aktivácia 

vrátiť späť do nízkej úrovne,. Ľudia sú schopní zmierniť skúsenosť nudy (skrz kognitívne prehodnotenie ich 

situácie, mind-wandering, alebo gamifikovanie nudnej úlohy) a nuda má dynamickú povahu, preto vo 

výskume jedinci mohli poukazovať na prvú fázu ich skúsenosti (apatickú), druhú fázu (rozrušenú), alebo na 

obe (Elpidorou, 2020, s. 13-14). 
11

 Tento bod  motivoval tretiu výskumnú otázku v praktickej časti tejto práce. 
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afektívny stav výškou aktivácie a valenciou dopredu vylúčili možnosť rovnakého 

emočného stavu so zmiešanými úrovňami aktivácie (vysokej i nízkej aktivácie). Údaj o 

aktivácií podľa Elpidoroua nie je dostatočný na to, aby umožnil vyčleniť odlišné typy 

nudy  (Elpidorou, 2020, s.11). 

Na základe týchto argumentov Elpidorou dospieva k záveru, že „všetko, čo (tak) štúdia 

demonštruje je, že skúsenosť nudy môže byť spojená s líšiacimi sa úrovňami subjektívne 

hlásenej aktivácie.“ ... „Tvrdenie, že existuje päť (odlišných) typov nudy je, v tomto štádiu 

tvrdením, ktoré nemôže byť akceptované na základe dostupných dôkazov.“ (Elpidorou, 

2020, s. 11).  

Kriticky sa k štúdií Goetza a kol. (2014) vyjadrujú i van Hooft a van Hooff (2018) keď 

píšu, že výskumný dizajn neodlišuje, či je aktivácia „komponentom nudy sama o sebe, 

alebo (je) reakciou na nudu“ (van Hooft a van Hooff, 2018, s.942). Ďalší výskum je podľa 

nich potrebný na preskúšanie, či tieto typy aktivácie nie sú reakciou na mieru autonómie 

pri úlohe, konkrétne či (nie) je vyššia aktivácia reakciou na nízku autonómiu a na 

vzniknutú frustráciu z nemožnosti výberu aktivity a nižšia aktivácia na druhej strane 

reakciou na vysokú autonómiu a na depresívny afekt spôsobený pocitom nesprávnej voľby. 

Inými slovami, je podľa nich potrebné preskúmať možnosť, že by tieto typy nudy mohli 

(predstavovať a) odzrkadľovať „odlišné reakcie na nudu v závislosti na úlohe a situácií.“ 

(van Hooff & van Hooft, 2018, s.942) Rolu v prežívanej výške aktivácie môžu hrať aj 

osobnostné rysy. Goetz a kol. (2014, s.10,15) totiž píšu,  že jedinci mali v priebehu celého 

trvania výskumu sklon udávať predovšetkým jednu kategóriu nudy. To  podľa Raffaelliho 

a kol. (2017,s.6) môže naznačovať, že niektorí ľudia môžu prežívať nudu s nízkou 

aktiváciou, zatiaľ čo iní s vysokou aktiváciou a preto považujú do budúcich výskumov za 

dôležité vziať v úvahu, že ľudia nemusia prežívať nudu jednotným spôsobom. Individuálne 

rozdiely v osobnostných rysoch súvisiacich s prežívaním nudy podľa Raffaelliho a kol. 

(2017, s.6) zatiaľ neboli overené meraním autonómnej aktivácie. Preto sa nám pri našom 

experimente ponúka ďalšia možnosť ako prispieť do rozšírenia vedeckého poznania 

o stave nudy, a to konkrétne zaradením škál merajúcich rôzne osobnostné rysy, ktoré by 

mohli mať súvis práve s tendenciou prežívať nudu určitým spôsobom, pokiaľ ide 

o autonómnu aktiváciu pri nude.  
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1.3.3 Aktivácia nie je determinantou nudy   

Napriek rozchádzajúcim sa a rôznorodým úvahám výskumníkov o charakteristickej miere 

aktivácie pri nude by úroveň aktivácie podľa Elpidoroua (2020) nemusela byť pre 

prežívanie nudy až tak podstatná.. Elpidorou vymenúva tri (hlavné) dôvody, prečo výška 

aktivácie (či už je vysoká, alebo nízka) nie je determinujúca charakteristika nudy 

(Elpidorou, 2020, s.12-17):   

1. Arousal nie je jednotný konštrukt – odlišné merítka arousalu merajú rôzne typy aktivity 

organizmu; subjektívne pociťovaná aktivácia koreluje s fyziologickou aktivitou podľa 

výskumov pomerne nízko (Barrett a kol., 2014; Wiens, 2005). Priame merítka arousalu pre 

kvantifikovanie fyziologickej aktivácie
12

  podľa dostupných dôkazov medzi sebou  taktiež 

nekorelujú vysoko. (Elpidorou, 2020, s. 12-13). 

2. Úloha arousalu pri nude (vysokého i nízkeho) môže spôsobovať zmeny aktivácie 

v priebehu času kvôli faktorom prostredia i endogénnym faktorom, napríklad môže  

arousal reflektovať úsilie o zapojenie do aktivity. Arousal sa môže zvýšiť vďaka úsiliu 

o zapojenie a pri neúspešnej snahe sa môže vrátiť do stavu nízkeho nabudenia
13

 

(Elpidorou, 2020, s. 13-14; Mills a Christoff, 2018). Taktiež može byť  arousal závislý na 

situácií/kontexte s vplyvom vnímanej autonómie (u) úlohy
14

 ako vo výskume van Hoofta & 

van Hooffa (2018). Podľa výskumu Merrifieldovej a Danckerta (2014) a hypotézy  

zameranej frakcionácie (Lacey 1959; Lacey a Lacey, 1970) by nuda mohla indukovať 

súčasne odlišné autonómne zmeny (zvýšenie tepu  i zníženie kožnej galvanickej reakcie 

naraz). (Elpidorou, 2020, s. 13-15) 

3. Variácie v emóciach spočívajú v tom, že podľa Dvojfaktorovej teórie emócií  (Schachter 

a Singer,1962) môže rovnaký vzorec autonómnej aktivity vyústiť v odlišnom emočnom 

prežívaní. Aj keď sú s touto teóriou v rozpore zistenia Ekmana a kol. (1983) a Levensona 

a kol. (1990) o možnosti diferencovať medzi niektorými emóciami prostredníctvom 

                                                 
12

 Jedná sa o merítka behaviorálne; merítka autonómneho nervového systému ako dýchanie, 

kardiovaskulárne a elektrodermálne merítka; všeobecné metabolické merítka; merítka kortikálneho arousalu. 

(Elpidorou, 2020, s.12) 
13

 Ľudia  sú tiež schopní vlastným pôsobením zmierniť skúsenosť nudy skrz kognitívne prehodnotenie ich 

situácie, mind-wandering, alebo gamifikovanie ich úlohy. (Elpidorou, 2020, s. 13-14) 
14

 Elpidorou ale upozorňuje, že v štúdií Danckerta  a kol. (2018) však rovnaká úloha zvýšila i znížila arousal, 

aj keď vnímaná autonómia u úlohy  zostala rovnaká a preto by museli byť preukázané ešte ďalšie situačné 

charakteristiky s vplyvom na aktiváciu pri nude (Elpidorou, 2020, s. 14-15). 
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merítok autonómnej aktivácie, tak je podľa Elpidoroua možné spochybniť tvrdenie 

o spojení emócií s rozdielnymi identifikovateľnými vzorcami telesných zmien mnohými 

štúdiami a tiež  metanalýzami. Z tých na ktoré sa odovlával Elpidorou zmienim Kreibiga 

(2010) a Kragela & LaBar 2013, pričom v druhej z menovaných bola preukázaná 

úspešnosť autonómnych premennných pre klasifikáciu emócií len v 58% prípadov. 

(Elpidorou, 2020, s.16) Tieto štúdie podľa Elpidoroua neposkytujú silné dôvody pre vieru 

v existenciu emočne-špecifických vzorcov autonómnej aktivácie. Elpidorou dodáva, že aj 

keď je podľa neho jasné, že emócie sa k autonómnej aktivite vzťahujú, tak „...takáto 

aktivita sa nejaví ako reliabilne rozlišujúca medzi odlišnými emočnými skúsenosťami.“ 

(Elpidorou,2020, s.16) 

Vyššie uvedené poznatky v troch hlavných bodoch tvoria podľa Elpidoroua dohromady 

„silný argument proti tvrdeniu, že všetky inštancie emočného typu (napr. strach, nuda, 

hnev) majú rovnaké neurofyziologické podpisy.“ (Elpidorou, 2020, s.17) Určitý typ 

arousalu teda nepovažuje Elpidorou za nutnú podmienku pre nudu
15

. (Elpidorou, 2020, 

s.17) Aj keď arousal podľa neho nudu nedefinuje, tak Elpidorou aktiváciu napriek tomu 

považuje za dôležitú pre skúsenosť nudy – „Zvýšená aktivácia by nás mohla pripraviť pre 

akciu a tak nám pomôcť odísť z nudnej situácie. Nízka aktivácia by mohla byť copingovým 

mechanizmom pokým nám môže pomôcť vyprostiť sa z nudnej situácie.“ (Elpidorou, 2020, 

s. 18) Viac definičné než aktivácia by (napriek jej dôležitosti v porozumení nude) mohli 

byť iné ukazovatele, napríklad počas nudy vnímaná nezmysluplnosť a jej vzťah 

k pozornosti
16

. (Elpidorou, 2020, s. 14-15)  

V tomto oddieli sme predstavili štyri základné pohľady na  aktiváciu pri nude, a to, že je 

nuda charakterizovaná: buď len nízkou aktiváciou, alebo len vysokou  aktiváciou;  rôznymi 

typmi aktivácie; alebo že jeden určitý typ, či viaceré rôzne typy aktivácie nudu 

necharakterizujú. Zdá sa, že porozumieť aktivácií pri nude môže byť pre jej poznanie 

                                                 
15

 Súhrnne je hlavným dôvodom Elpidoroua pre toto stanovisko to, že konštrukt arousalu je nejednotný 

vďaka veľkej variabilite neurofyziologických a behaviorálnych korelátov a antecedentov emócií. (Elpidorou, 

2020, s.17) 
16

 Elpidorou toto tvrdenie opiera o štúdiu van Tilburga a Igou, (2017), v ktorej nudu jedinci popisovali ako 

stav nízkej aktivácie, „ale výskumníci v nej taktiež zistili, že arousal mal relatívne malú užitočnosť pre 

rozlišovanie nudy a iné charakteristiky nudy ako vnímaná nezmyselnosť  počas zážitku nudy a jej vzťah k 

pozornosti, boli omnoho viac efektívnejšie spôsoby rozlišovania nudy .“ (Elpidorou, 2020, s. 14-15) 
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dôležité, ale  výška aktivácie pri nude vzhľadom na rozporuplné výsledky výskumov túto 

emóciu nemusí zakladať. Súvislosť aktivácie a nudy doteraz nebola plne objasnená.  

1.4 Meranie nudy 

Nuda, ktorá je spojená s ukazovateľmi nudy popísanými v predchádzajúcom oddieli môže 

byť meraná prostredníctvom výpovedí v sebaposudzujúcich dotazníkoch, alebo 

v rozhovoroch.  V nasledujúcich pododdieloch stručne predstavíme používané merítka 

nudy rozdelené do troch kategórií
17

 (Vodanovich a Watt, 2016) : škály posudzujúce rysovú 

nudu, teda nudu ako dispozíciu vo všeobecnosti, alebo v špecifickom kontexte 

(práca/škola, vzťahy); generalizované škály pre situačnú nudu, teda nudu ako stav a škály 

na meranie situačnej nudy v špecifickom kontexte (práca, štúdium). (Vodanovich a Watt, 

2016)    

1.4.1 Meranie dispozičnej nudy  

V literárnej štúdií Vodanovich & Watt (2016) posudzujú až 16 existujúcich merítok nudy, 

z ktorých vyberáme pre podrobnejší popis tie považované za najvalídnejšie 

a najreliabilnejšie. Existujúca rozličnosť definícií nudy má dopad na konštrukciu škál, 

ktoré inkorporujú rozličné elementy týchto definícií a merajú taktiež tieto rôzne 

komponenty nudy (Vodanovich a Watt, s. 2-3). 

Boredom Proneness Scale 

Najstarší a najpoužívanejší dotazník na meranie nudy ako osobnostného rysu sa nazýva 

Boredom Proneness Scale (ďalej skrátený ako BPS), ktorý vytvorili Farmer a Sundberg 

v roku 1986. Obsahuje 28 položiek s tvrdeniami, ktoré je možné označiť ako pravdivé, 

alebo nepravdivé a ktoré majú zachytávať tendenciu jedinca k prežívaniu nudy 

(Vodanovich a Watt, s. 3, Farmer a Sundberg 1986). Príkladom položky je napríklad 

„Pokiaľ nerobím niečo vzrušujúce, alebo dokonca nebezpečné, cítim sa otrávený/á 

a znudený“ alebo „Čas mi vždy ubieha veľmi pomaly.“ Používaným je u BPS taktiež 

formát odpovedi na vyjadrenie miery súhlasu/nesúhlasu na 7 stupňovej Likertovej škále. 

Oba formáty dotazníku/škály boli používané v mnohých štúdiach a vykazujú dobrú 

reliabilitu, originálny formát 0.75 až 0.78 a formát so siedmimi stupňami odpovede až 

                                                 
17

 Ako hlavný zdroj používame článok Vodanovicha a Watta (2016) posudzujúci tieto merítka. 



33 

 

medzi 0.79 a 0.91 (Vodanovich a Watt, s. 3). Faktorovo-analytické štúdie dokazujú 

existenciu dvoch až piatich faktorov vnútri škály, pričom reliabilita minimálneho počtu 

dvoch faktorov, resp. subškál nazvaných Vonkajšia stimulácia a Vnútorná stimulácia je na 

dobrej úrovni. Odvodená z nich bola i skrátená verzia dotazníku BPS-SF (s 12 položkami, 

šiestimi pre oba faktory, ktorá ale vykazuje u oboch subškál nekonzistentné výsledky, čo 

sa týka ich reliability (Vodanovich & Watt, s. 3,6). BPS koreluje s mnohými premennými 

ako napríklad negatívnym afektom, riskantným chovaním, zlyhaním pozornosti, 

kognitívnymi chybami, kontraproduktívnym pracovným chovaním a mnohými ďalšími. 

U osobnostných premenných koreluje BPS pozitívne s neuroticizmom, impulzivitou, 

alexithymiou
18

, vonkajším locusom kontroly, skrytým (covert) narcizmom. Negatívne 

koreluje so svedomitosťou, extraverziou a otvorenosťou skúsenosti a s otvoreným 

narcizmom (Vodanovich & Watt, s. 6-9). Validitu škály by mal potvrdzovať významný 

vzťah s jej subškálami a taktiež s inými merítkami situačnej, pracovnej, vzťahovej nudy 

a s merítkami copingu nudy (Vodanovich & Watt, s. 9). Vodanovich a Watt by za prínosné 

považovali preskúmať použitie škály naprieč kultúrami a medzi rôznymi skupinami 

(väčšiny štúdií sa zúčastnili študenti). Niektoré položky už taktiež môžu byť zastarané 

a mohli by byť pozmenené (napr. televízia by mohla byť vymenená za internet) 

(Vodanovich a Watt, s. 9).  

Ďalšie merítka rysovej nudy  

Druhým používaným merítkom rysovej nudy je tzv. Zuckerman Boredom Susceptibility 

Scale (ZBS). Jedná sa o subškálu zo škály Sensation Seeking Scale (Zuckerman, 1979). 

Obsahuje 10 položiek, v ktorých je človek nútený si vybrať z dvoch možností, napr. 

„Užívam si trávenie času v známom prostredí domova“ a „Som veľmi nepokojný keď 

musím zostať doma, nech je to akokoľvek dlho.“ Validitu škály dokladá pozitívny vzťah 

s početnými osobnostnými premennými a potenciálne riskantným chovaním ako napríklad 

užívanie drôg a bezohľadné šoférovanie, gambling, alebo s väčšou sexuálnou nudou, 

motorickou impulzivitou a nižším neuroticizmom; reliabilita.  Vnútorná konzistencia škály 

je však problematická, od 0.52 do 0.65.  (Vodanovich a Watt, s. 9-10) Podľa Vodanovicha 

a Watta (2016, s.10) je škála spojená s odlišnými premennými ako BPS, ktoré je viac 
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 Alexithymia je všeobecná neschopnosť identifikovať emócie (Vodanovich a Watt, 2016, s.8). 
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súviasiace s internalizujúcimi potiažami, ako je napríklad depresia a úzkosť, zatiaľ čo ZBS 

je najmä spojená s externalizujúcim chovaním akým je gambling a problémy s alkoholom 

a preto môže byť obzvlášť užitočná v predikcií týchto a ďalších rizikových chovaní, 

napríklad nebezpečného šoférovania. Viac než s nudou sa však táto škála javí byť spojená 

s vyhľadávaním vzrušenia (sensation seeking) (Vodanovich a Watt, s. 9-10) . 

Špecifickým merítkom nudy ako osobnostného rysu zameraným na kontext je napríklad 

Boredom Coping Scale (Hamilton, Haier a Buchsbaum, 1984) zameriavajúce sa na 

dispozíciu v znižovaní vnímanej nudy pri potenciálne nudných aktivitách (Hamilton, Haier 

a Buchsbaum, 1984, s. 183, Vodanovich a Watt, s. 10). Škála obsahuje 10 položiek 

s nútenými odpoveďami na 7 stupňovej Likertovej škále, ako napríklad „Často cítim, že 

nemám čo robiť.“ verzus „Jednoducho nachádzam spôsoby ako sa zabaviť, dokonca aj 

keď sú ostatní znudení.“ Škála však môže skôr než copingové stratégie meriať schopnosť 

redukovať nástup nudy zvládaním monotónnosti, vytváraním zaujímavých aktivít 

a udržiavaním pozornosti. Problematické je i zameranie položiek na rôzne oblasti ako 

škola/práca, alebo domov, pričom v úvahu sa ale berie celkové skóre. (Vodanovich a  

Watt, s. 11). Ďalšíe špecifické merítka rysovej nudy sú napríklad Leisure Boredom Scale 

(LBS) (Iso-Ahola a Weissinger, 1990)  pre meranie vnímania voľného času s použitím 16 

položiek typu „Nemám veľa voľnočasových zručností“ a 5 stupňovej Likertovej škály. 

(Vodanovich & Watt, s. 11). Podobnou škálou ako LBS je  Free Time Boredom Scale 

(FTBS) (Ragheb a Merydith, 2001) merajúca s 33 položkami a odpoveďami na 5 stupňovej 

Likertovej škále nudu prežívanú vo voľnom čase. Príkladom položiek je „Počas môjho 

voľného času:“ „som schopný byť kreatívny“; „to vyzerá, že mrhám svoj čas“ atď. Podľa 

Vodanovicha a Watta môžu výsledky štyroch subškál FTBS byť využité na asistenciu 

ľuďom pri vytváraní osobných stratégií na zmenšenie nudy vo voľnom čase (Vodanovich a 

Watt, s. 12-13). Existuje i skrátená verzia dotazníku s 20 položkami (Vodanovich a Watt, 

s. 12). 

Nudu týkajúcu sa vzťahov meria Sexual Boredom Scale (SBS) (Watt a  Ewing, 1996) s 18 

položkami a 7 stupňovou Likertovou škálou (napr. „Sex sa často stáva v dlhodobom 

vzťahu nevzrušujúcim.“). Podľa Vodanovicha a Watta má škála excelentnú reliabilitu  

(0.87-0.95) i validitu a jej využitie by mohlo byť v individuálnom i partnerskom 
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poradenstve, v detekcií jedincov s pravdepodobnosťou zapájania sa do nechránených 

sexuálnych aktivít a vo výskume (Vodanovich a Watt, s. 13-14). Pre zisťovanie nudy vo 

vzťahoch bola vytvorená taktiež Relational Boredom Scale (RBS) (Harasymchuk a Fehr, 

2012) ktorá obsahuje 15 položiek (napríklad „Cítim sa vo vzťahu nenaplnený“; či 

„naplnený romantikou“) a meria na 7 stupňovej Likertovej škále rozličné indikátory nudy 

v rámci interpersonálnych partnerských vzťahov (Vodanovich a Watt, s. 14). Škála môže 

nájsť vďaka excelentným psychometrickým vlastnostiam komplementárne využitie k SBS 

v klinickom, alebo poradenskom prostredí (Vodanovich a Watt, s. 15). 

1.4.2 Meranie situačnej nudy 

Multidimensional State Boredom Scale (MSBS) 

Aby bolo možné nudu merať nielen ako osobnostný rys, či dlhodobý stav, ale aj 

v konkrétnych, práve priebiehajúcich situáciach, bolo vytvorených niekoľko škál, pričom 

ako najpoužívanejšia z nich sa doposiaľ javí Multidimensional State Boredom Scale 

(Fahlmanová, 2013). Fahlmanová pri tvorbe škály na meranie nudy MSBS vychádzala zo 

syntézy niekoľkých teórií nudy a ako transteoretickú definíciu nudy ponúka nasledujúcu 

formuláciu: „Nuda je averzívna skúsenosť nenaplnenej túžby po zapojení do uspokojujúcej 

aktivity.“ Znudený človek prežíva buď vysoké nabudenie, alebo nízke nabudenie 

a kognitívne prežíva pomalé plynutie času a neschopnosť zameriavať pozornosť. Nuda 

teda zahŕňa nedostatok zapojenia; negatívny afekt s nízkym nabudením; negatívny afekt 

s vysokým nabudením; zážitok pomalého plynutia času; problém zameriavať pozornosť. 

(Fahlmanová, 2013, s. 69,70).  

Multidimensional State Boredom Scale (ďalej v texte skrátene MSBS) obsahuje v pôvodnej 

verzií 29 tvrdení s možnosťami odpovede na 7 stupňovej Likertovej škále, kde 1 znamená 

silne nesúhlasím a 7 znamená silne súhlasím. Škála obsahuje päť faktorov, resp. dimenzií, 

u ktorých je možné porovnávať skóry, a súčet týchto subškál tvorí celkové výsledné skóre 

toho, ako sa jedinec v danej situácií nudil. Dimenzie dotazníku sú: Nedostatok zapojenia 

(Disengagement) s 10 položkami, napr. „Prial by som  si robiť niečo viac vzrušujúce.“; 

Vnímanie času (Time Perception) s 5 položkami ako napríklad „Čas plynie pomalšie než 

obvykle.“;  ďalej Nepozornosť (Inattention) s 4 položkami, napríklad „Ľahko sa 
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rozptýlim.“;  Vysoká aktivácia (High Arousal) sýtená 5 položkami, „Cítim sa rozrušený“; 

a nakoniec Nízka aktivácia (Low Arousal) s 5 položkami napríklad „Cítim sa smutný.“  

Položky vznikli na základe štyroch štúdií, v ktorých boli najprv kvalitatívne analyzované 

dáta od vysokoškolských študentov. Tí odpovedali na dve otázky týkajúce sa ich 

prežívania nudy, ku ktorým boli pridané položky charakterizujúce na teóriach založenú 

definíciu nudy. Zo 76 položiek bol ich počet štatistickými procedúrami zredukovaný na 26 

položiek a bolo potvrdené 5 faktorové riešenie a naviac ešte jeden faktor zahŕňajúci 

všetkých 5 faktorov reprezentujúcich individuálne, príbuzné fazety nudy, na čoho základe 

boli pridané položky, ktoré boli po empirickom overení ustálené na počte 29 položiek. 

(Vodanovich a Watt, 2016, s.15-16) Existencia jedného spoločného faktoru tvoreného 

piatimi faktormi bola následne potvrdená ďalšími štúdiami a táto štruktúra bola invariantná 

aj vzhľadom k genderu a čiastočne i kultúre. (Vodanovich a Watt, 2016, s.16)   Vnútorná 

konzistencia subškál (reliabilita) sa pohybuje medzi 0.65 až 0.92
19

 a pre celú škálu MSBS 

je od 0.91 do 0.95. Dôkazmi validity sú vyššie skóry MSBS u skupín v rôznych 

výskumoch, kde bola experimentálne navodzovaná nuda (Merrifieldová, 2010; Markeyová 

a kol., 2014; Westgateová a Wilson, 2018 a ďalší), pozitívne korelácie so sklonom k nude, 

depresiou (ako stavom i rysom), apatiou,  úzkosťou, hnevom, nepozornosťou u ADHD, 

neuroticizmom, impulzivitou. Negatívne korelácie má škála MSBS s životným zmyslom 

(purpose in life) a životnou spokojnosťou (Vodanovich a Watt, 2016, s.16)  Výhodou škály 

je, že je založená na identifikovaných teoretických základoch, bola testovaná na dostatočne 

veľkých súboroch, čo zvyšuje jej kredibilitu a umožňuje precízne meranie nudy podľa 

niekoľkých faktorov (Vodanovich a Watt, 2016, s.17). Vďaka tejto jej kvalite a taktiež pre 

jej zaužívanosť a možnosť porovnania s inými štúdiami bola táto škála použitá v našom 

experimente ako hlavný nástroj pre meranie situačnej nudy. 

Ďalšie škály na meranie generalizovanej situačnej nudy 

Tzv. State Boredom Measure (SBM) (Todman, 2013) obsahuje 8 položiek zostavených 

okolo 7 bodovej Likertovej škály, napríklad „Ako často (si spomínate, že) ste sa 

nudili?“„Aká nepríjemná bola skúsenosť nudy“. Hodnotí sa však obdobie posledných 14 
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 Najmenšiu vnútornú konzistenciu mali podľa Fahlmanovej položky Nepozornosti – 0.80, najvyššiu 

Vnímanie času – 0.92, ďalšie štúdie však reliability subškál určili od 0.65 do 0.81 (Vodanovich a Watt, 2016, 

s.16) 
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dní a nie aktuálny stav, je teda možné skreslenie výsledkov vplyvom pamäte. (Vodanovich 

a Watt, 2016, s.17,18) Aj keď sa nevypočítava celkové skóre, ale hodnotí sa každá položka 

zvlášť, tak celková reliabilita bola reportovaná číslom 0.81. (Vodanovich a Watt, 2016, 

s.17) Čo sa týka validity, tak ju podporujú pozitívne korelácie všetkých položiek so 

sklonom k nude a depresiou, a u niektorých položiek so skórmi iných merítok nudy 

a negatívne korelácie s životnou spokojnosťou. Limitáciou je však meranie iba dvoch 

aspektov nudy a to nedostatku zmyslu a nedostatku výzvy (Vodanovich a Watt, 2016, 

s.17).  

Meranie situačnej nudy závislej na kontexte 

Nástroj MSBS meria situačnú nudu naprieč rôznymi podmienkami, pre meranie situačnej 

nudy v určitých špecifických podmienkách však existujú aj ďalšie nástroje. Leeho Job 

Boredom Scale (LJBS) (Lee, 1986) meria za použitia 17 položiek s odpoveďami na 5 

stupňovej Likertovej škále afektívne reakcie na zamestnanie a jeho vnímanie. Príkladom 

položky je napr. „Javí sa Vám Vaše zamestnanie repetitívne?“ Škála má veľmi dobrú 

reliabilitu, až 0.95, problematická však môže byť unidimenzionalita škály, napriek 

dôkazom svedčiacim o viacfaktorovej štruktúre LJBS. (Vodanovich a Watt, 2016, s.19) 

Nudu v práci meria aj Dutch Boredom Scale (DUBS) (Reijseger a kol., 2013), obsahujúca 

6 položiek s 5 alebo 7 stupňovými Likertovými škálami, napríklad „Vyzerá to, akoby môj 

pracovný deň nikdy nekončil.“. Narozdiel od LJBS sa však nezameriava na charakteristiky 

práce vyúsťujúce v nude, ale na kognitívne a emočné reakcie na nedostatočne stimulujúce 

pracovné prostredie a podobne ako u LJBS je limitáciou škály jednodimenzionalita 

pracovnej nudy
20

. (Vodanovich a Watt, 2016, s.20) 

V školskom prostredí slúži na meranie (špecificky) situačnej nudy niekoľko škál, jedná sa 

napríklad o Boredom Coping Scale (Academic) (BCS-A) (Nett, Goetz aDaniels, 2010). 

Táto škála na meranie copingových stratégií nudy u študentov na konkrétnej vyučovacej 

hodine obsahuje 20 položiek a 5 bodové Likertove škály, zisťujúce využívanie 

copingových stratégií nudy v štyroch dimenziách po piatich položkách – kognitívny prístup 

s položkou napríklad „Uvedomím si dôležitosť problému/látky“ , behaviorálny prístup, 
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 To môže brániť prípadným intervenciám proti špecifickým dôvodom pracovnej nudy, akými sú napr. 

repetícia, nedostatok úloh, nedostatočná výzva a nízky záujem. (Vodanovich a Watt, 2016, s.20) 
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napríklad „Poprosím učiteľa o viac zaujímavé úlohy“, kognitívne vyhýbanie sa, napr. 

„Študujem na iný predmet“ a behaviorálne vyhýbanie sa – napríklad „Hovorím so svojimi 

spolužiakmi“ (Vodanovich a Watt, 2016, s.21). Škála Achievement Emotions 

Questionnaire (AEQ) bola Pekrunom a kol. (2002) skonštruovaná pre zisťovanie emócií 

dôležitých v akademických situáciach  – u nudy ako stavu a i rysu s odlišnými 

inštrukciami, konkrétne v s triedou-súvisejúcou škálou nudy (CRBS, napr. „Znudil som 

sa“) a v škále nudy súvisejúcej s učením sa (LRBS, napr. „Materiál ma k smrti nudí“), 

ktoré v aktuálnej plnej verzií obsahujú obe 11 položiek a 5 bodovú Likertovu škálu. 

(Vodanovich a Watt, 2016, s.22) Škála Academic Boredom Scale (ABS-10) (Acee a kol., 

2010) má 10 položiek začínajúcich s vetou „V akom rozsahu ste v danej situácií…“ a 9 

bodovú Likertovu škálu, na ktorej sa vyplňujú odpovede na pocity počas situácií, ktoré sú 

nedostatočnou výzvou, alebo nadmernou výzvou, napr. „bol frustrovaný alebo otrávený“. 

(Vodanovich a Watt, 2016, s.22-23). Poslednou zmienenou škálou používanou v školskom 

prostredí pre meranie nudy je Precursors to Boredom Scales (PBS) od Daschmanna a 

kolektívu  autorov (2011). Obsahuje 22 položiek s 5 stupňovými Likertovymi škálami 

merajúcimi osem separátnych prekurzorov nudy v školskom prostredí: monotónnosť, 

nedostatok zmyslu, náklady príležitosti, nadmerná výzva, nedostatočná výzva, nedostatok 

zapojovania sa, nesympatie k učiteľovi a generalizovaná nuda. Príkladom položiek je napr. 

„Neviem, prečo sa všetky tieto veci učíme“, alebo „Existujú omnoho lepšie veci, čo by sa 

dali robiť než je sedieť na hodine.“. (Vodanovich a Watt, 2016, s. 23).  
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2 Príčiny nudy 

Ako bolo načrtnuté v úvode tejto práce, existuje pomerne veľké množstvo teórií nudy 

vysvetľujúcich vznik nudy rôznymi spôsobmi. Pre účely tejto práce so zameraním na 

experimentálny výskum  nudy sa nejaví vhodné podať vyčerpávajúci popis všetkých týchto 

teórií, pretože by to nás to odvádzalo od cieľa prípravy teoretických východisiek pre 

laboratórny experiment, ku ktorému smeruje teoretická časť tejto práce. Obzvlášť sa to 

týka mnohých teórií existujúcich na poli pedagogickej psychológie, kedy je školská nuda 

rozpracovaná v mnohých koncepciach. Výskumu školskej nudy sa v Českej republike 

dlhodobo venuje Isabella Pavelková a prehľad doterajších poznatkov a teórií najmä na 

tomto poli výskum u podáva napríklad v prehľadovej štúdií (Pavelková, Urbanová, 2018). 

Z rôznych modelov nudy na tomto mieste zmienime, predtým  než sa zameriame na teórie 

relevantné pre náš laboratórny výskum, aspoň Pekrunovu Control-Value teóriu (Pekrun, 

2006), podľa ktorej môže byť nuda spojeným výsledkom nedostatku, alebo premiery 

kontroly nad výkonovou úlohou a nedostatku vnímanej hodnoty (Westgate a Wilson, 2018, 

s. 3). Podľa tejto teórie sú „účinky emócií na výkon sprostredkované tromi odlišnými typmi 

funkčných mechanizmov (ktoré sú) : dostupnosť kognitívnych zdrojov; motivácia, ktorá je 

základom výkonových aktivít a stratégie použité keď vykonávame tieto aktivity, vrátane 

autoregulácie týchto aktivít.“ (Pekrun a kol., 2010, s. 535) Účinky nudy na výkon sú podľa 

tejto teórie spojenou funkciou týchto mechanizmov a zahŕňajú odňatie pozornosti od 

aktivít postrádajúcich hodnotu a jej smerovanie k uspokojúcejším aktivitám, čo spôsobuje 

zníženie kognitívnych zdrojov dostupných pre úlohu kvôli problémom s pozornosťou. 

Ďalej ide o zníženie motivácie účastniť sa aktivity vďaka averzívnosti a orientácií na 

vyhnutie sa tejto aktivite a redukciu používania kognitívnych a metakognitívnych stratégií 

(napríklad elaborácia, alebo opakovanie u študíjneho materiálu) a skrz pasívny prístup 

(k učeniu) ide aj o vplyv na autoreguláciu aktivít (aktívne stanovovanie cieľov, výber 

stratégií a monitorovanie výsledkov). (Pekrun a kol., 2010, s. 535)  

Určitú podobnosť s touto teóriou vykazuje aj teória nudy, ktorú sme si zvolili ako 

relevantnú pre našu štúdiu, a to tzv. Meaning and Attentional Components model nudy, 

skrátene MAC model nudy, ktorý navrhli Westgateová a Wilson (2018). Vo svojom článku 

Boring Thoughts and Bored Minds: The MAC Model of Boredom and Cognitive 
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Engagement  rozdelili minulé teórie vysvetľujúce vznik nudy na environmentálne teórie, 

kedy je nuda výsledkom faktorov prostredia a nedostatočnej stimulácie; pozornostné teórie 

vysvetľujúce nudu ako výsledok deficitov v pozornosti a funkčné teórie, popisujúcu nudu 

ako informáciu o hodnote vykonávanej  úlohy (Westgateová a Wilson, 2018, s.2). Tieto 

minulé teorie podľa Westgateovej a Wilsona nepriniesli komplexný model nudy, ale 

predstavujú svojim zameraním hodnotné príspevky – u environmentálnych teórií čo sa týka 

kontextuálnych determinánt nudy; u pozornostných teórií pre objasňovanie 

psychologických procesov na pozadí nudy a u funkčných teórií  pre adaptívnu rolu týchto 

procesov (Westgate a Wilson, 2018, s.2) Zlúčením základných princípov týchto teórií nudy 

predstavili svoju vlastnú novú teóriu, integrujúcu predošlé teórie nudy. Keďže v ich delení 

environmentálne teórie nudy zahŕňajú nedostatočnú stimuláciu a  neoptimálnu aktiváciu 

(arousal),  ktoré však svojim účinkom obe spôsobujú zlyhanie pozornosti, zaraďujeme ich 

spoločne do nasledujúceho oddielu
21

, v ktorom princípy týchto teórií stručne popíšeme.  

2.1 Nuda ako následok zlyhania pozornosti 

Zlyhanie pozornosti môže nastať z viacerých dôvodov. Môže to byť napríklad kvôli tomu, 

že úloha, ktorej je človek nútený sa venovať, predstavuje nedostatočnú stimuláciu. Človek 

tak vyhľadáva sekundárne úlohy – akou je napríklad i zamestnanie sa myšlienkami, ktoré 

sa úlohy netýkajú. Alebo naopak ide o veľmi veľkú stimuláciu – človek sa nezvláda 

sústrediť na úlohu pre jej momentálne veľkú vnímanú náročnosť na spracovanie. Únava a 

ďalšie faktory môžu znižovať kognitívnu kapacitu. Príčiny nudy však boli okrem teórií, 

ktoré ju považovali všeobecne za nedostatočný súlad medzi kognitívnymi zdrojmi 

a požiadavkami (Westgateová a Wilson, 2018, s.3),  prisudzované v mnohých výskumoch 

len jednému z dôvodov neoptimálnej kognitívnej stimulácie - buď nedostatočnej 

                                                 
21

 Skúmanou príčinou nudy vychádzajúcou z prostredia  a teda patriacou k environmentálnym teóriam nudy 

bola v minulosti i existencia vonkajších obmedzení (constraints). Nízka autonómia, resp. nemožnosť zmeniť 

zdroj stimulácie spôsobená týmito obmedzeniami z prostredia je popísaná v sekcií o korelátoch nudy  a 

napriek výskumom o ktorých referuje Westgateová a Wilson (2018, s.2-3) dokazujúcim určitý vplyv 

obmedzení na nudu sa nejedná o jedinú príčinu/determinantu nudy, inak by sa podľa Westgateovej a Wilsona 

museli nudiť napríklad i ľudia „uväznení“ v príjemných situáciach, napríklad na tropickom ostrove, alebo by 

návšteva kina, kde je človek obmedzený nemožnosťou manipulovať s prehrávaným filmom, musela byť 

nudnejšou situáciou než sledovanie filmu doma (Westgate a Wilson, 2018, s.3) . Empiricky predpoklad 

obmedzení ako jedinej príčiny nudy vyvracia experiment (Troutwine a O’Neal, 1981), v ktorom nudu 

prežívali iba participanti nútení počúvať monotónnu nahrávku, ale už nie účastníci prinútení počúvať 

zaujímavú nahrávku. (Westgateová a Wilson, 2018, s.3). 
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stimulácií, alebo nadmernej stimulácií.Tieto klasické teórie vysvetľujú nudu skôr než 

stavom  kognitívnej kapacity environmentálnymi faktormi, a to najmä nedostatkom 

vonkajšej stimulácie, napríklad  repetitívnosťou úloh vyžadujúcich príliš málo pozornosti; 

či málo rozmanitými úlohami vyžadujúcimi veľa pozornosti (Westgateová a Wilson, 

2018). Patrí sem i Csikszentmihalyova koncepcia, podľa ktorej je hlavnou príčinou nudy 

nedostatočná stimulácia,  respektíve situácia, v ktorej presahujú schopnosti človeka 

možnosti k ich využitiu. Optimálnu stimuláciu, alebo stav, kedy ľudia vnímajú možnosti pre 

jednanie ako vyladené s ich vlastnými schopnosťami,  nazýva Csikszentmihalyi stavom 

flow. S nadmernou stimuláciou, alebo jeho slovami s bombardovaním požiadavkami,  

u ktorých má človek pocit, že ich nedokáže splniť, zas spája úzkosť, v ktorú však môže 

prejsť aj nuda, pokiaľ je pomer neuplatnených schopností a nedostupných možností k ich 

využitiu príliš veľký. (Csikszentmihalyi 1975, s. 49, 50). Csikszentmihalyiho pojatie nudy 

spadá pod teórie optimálneho arousalu, z ktorých aj niektoré ďalšie koncepcie považujú 

nedostatočnú stimuláciu za príčinu nudy a okrem toho i nízkeho nabudenia; ako však bolo 

popísané v oddiele o výške aktivácie pri nude, tak nízka stimulácia spôsobujúca nudu 

nemusí byť vždy spojená s nízkou aktiváciou a v niektorých výskumoch je spojená naopak 

s vysokou aktiváciou (Westgateová a Wilson, 2018, s.2)  

2.2 Nuda ako následok nedostatočného zmyslu 

Teórie považujúce  za príčinu  nudy zlyhanie pozornosti alebo neoptimálnu stimuláciu 

v minulosti do seba nezahŕňali tvrdenie funkčných teórií zameriavajúcich sa na funkčnú 

úlohu nudy – tvrdenie o tom,  že nuda je následkom  nedostatočnej zmysluplnosti úlohy.  

Nuda je považovaná za emóciu alebo afektívny stav a funkčné teórie zdôrazňujú, že pre 

organizmus plní funkciu istej informácie s funkciou motivácie k zmene  (Westgateová 

a Wilson, 2018, s.3, Elpidorou, 2020, Bench a Lench, 2013). V úvode popísaná funkčná 

teória Bencha  a Lencha (2013) je jedným  príkladom  takejto funkčnej, inými slovami aj 

adaptívnej teórie nudy ktoré zmieňujú vo svojom článku Westgateová a Wilson (2018, s.3-

4) a zameriava sa konkrétne na funkciu nudy motivovať k zmene cieľa; ďalšia z týchto 

teórií je zas zameraná na funkciu nudy spočívajúcu v afektívnej informácií,  ktorá vyplýva 

z analýzy nákladov a benefitov aktuálnej úlohy (Kurzban a kol., 2013). Podľa tejto teórie 

nuda vzniká s účelom vyhnutia sa strate lepších príležitostí vtedy, keď cena za 
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pokračovanie v aktuálnej úlohe presahuje jej možné benefity (a to obzvlášť pri 

porovnávaní s dostupnými alternatívnymi úlohami)
22

. Najzastúpenejšie funkčné teórie 

nudy však podľa Westgateovej a Wilsona pracujú s nudou ako ukazovateľom nedostatku 

osobnej zmysluplnosti vnímanej v úlohe motivujúcej ľudí k zapojeniu sa do zmysluplných 

aktivít (Westgateová a Wilson, 2018, s.4). Van Tilburg a Igou (2013) vo svojich štúdiach 

zistili, že „ľudia vnímajú ako zmysluplné také chovania, ktoré sú užitočné pre dosiahnutie 

vysoko cenených  cieľov.“  (van Tilburg a Igou, 2013, s.27). Westgateová a Wilson (2018, 

s.4) v prehľade argumentov pre takéto pojatie uvádzajú, že Barbalet (1999) napríklad 

považuje monotónne úlohy za nudné pre ich relatívnu nezmysluplnosť. To podporuje 

štúdia (Locke a Latham, 1990), v ktorej sa pri vložení zmyslu do monotónnej úlohy zvýšila 

produktivita, alebo štúdia (Schmeitzky a Freund, 2013), v ktorej bola zmysluplnosť 

monotónnej úlohy zvýšená malou finančnou odmenou, v jednej experimentálnej skupine 

buď pre samotného účastníka a v druhej skupine rovnakou sumou venovanou charitatívnej 

organizácií. V skupine s odmenou venovanou charite považovali účastníci experimentu tú 

istú monotónnu  úlohu za viac potešujúcu a menej nudnú. (Westgateová a Wilson, 2018, 

s.4). Teórie nudy považujúce za príčinu nudy nedostatok zmyslu však napriek tomu, že 

vysvetľujú niektoré situácie, v ktorých nuda nastáva, nevysvetľujú napríklad situácie, 

v ktorých ľudia vykonávanú úlohu síce považujú za zmysluplnú, ale napriek tomu sa nudia 

(Westgateová a Wilson, s. 4-5). 

2.3 Zlúčenie teórií príčin nudy do jedného modelu – MAC model 

nudy 

Erin C. Westgateová & Timothy D. Wilson navrhli v roku 2018 nový model nudy, ktorý 

integruje dovtedajšie teórie nudy. Základnou premisou modelu je, že pozornosť a zmysel 

sú dva nezávislé komponenty nudy, ktoré pri deficite už len v jednom z nich môžu 

spôsobiť nudu bez ohľadu na druhý komponent. Vznikajú tak tri odlišné profily nudy 

podľa toho, ktorý komponent ju spôsobil, a to pozornostná nuda, nuda z nedostatku 

zmyslu a zmiešaná nuda. Autori teórie vzťahujú tieto komponenty aj na možnosť znudenia 

sa vlastnými myšlienkami, nielen vonkajšou situáciou. Hypotézy MAC modelu nudy 

                                                 
22

 Podľa Westgateovej a Wilsona však táto teória implicitne predpokladá ako účel nudy dosiahnutie súladu 

medzi kognitívnymi požiadavkami a zdrojmi, ale neberie pritom v úvahu , nakoľko je využívanie zdrojov 

zmysluplné. (Westgateová a Wilson, 2018, s.4) 
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podložili autori empiricky výsledkami štyroch štúdií, ktoré prezentovali spolu s 

týmto modelom nudy. Základné predpovede, ktoré je na základe MAC modelu možné 

činiť, sú zhrnuté do štyroch nasledujúcich bodov: (Westgateová a Wilson, 2018, s.8) 

1) Nuda môže mať dve odlišné determinanty, a to pozornosť a zmysel, ktoré obe vytvárajú 

nudu nezávisle na sebe.  

2) Odlišné determinanty nudy vyúsťujú v charakteristické odlišné profily nudy.  

3) Deficit pozornosti ako determinanta nudy vyúsťuje v dva odlišné profily nudy na 

základe spôsobu vzniku tohto deficitu - nedostatočnej stimulácie a nadmernej stimulácie, 

ktoré predstavujú dva typy deficitu pozornosti.  

4) Nuda môže byť spôsobená nielen externými aktivitami, ale aj vlastnými myšlienkami 

ľudí. (Westgateová a Wilson, 2018, s.8) 

Pretože štúdie dokazujúce tieto štyri predikcie MAC modelu nudy predstavujú dôležitú 

inšpiráciu pre experimentálny dizajn nášho výskumu, poskytujeme v nasledujúcom 

pododdieli ich stručný popis aj spolu s niektorými metodologickými detailmi, ktoré mali 

vplyv na prípravu procedúry v našom výskume. 

Empirický doklad pre MAC model nudy 

Ako empirický doklad pre MAC model nudy uvádzajú autori štyri štúdie, z ktorých prvá 

predstavuje metaanalýzu 14 štúdií, na ktorých sa podielali títo výskumníci v rokoch 2016-

2018 a merali v nich jadrové konštrukty záujmu - pozornosť, zmysel a nudu.. Metaanalýza 

zahŕňala dáta od 1355 ľudí. Všetky štúdie používali pre meranie nudy, pozornosti a zmyslu 

9 bodovú Likertovu škálu
23

. Westgateová a Wilson v nich našli len veľmi málo dôkazov 

o tom, že by účinky pozornosti plne sprostredkúvali účinky zmyslu a opačne, že účinky 

zmyslu by plne sprostredkúvali účinky pozornosti, ako to tvrdia pozornostné 

a funkcionálne teórie nudy zmienené vyššie. Deficity v pozornosti a zmysle predpovedali 

nudu nezávisle a korelované boli iba slabo. Autori modelu však píšu, že korelačná analýza 

nemôže vylúčiť možnosť reverznej kauzality, tj. že v štúdiach spôsobila deficity 

                                                 
23

 Do nášho experimentálneho dizajnu sme prevzali položky zisťujúce osobnú zmysluplnosť a pozornosť 

v štúdií Westgateovej a Wilsona v približnom znení: „Aká osobne zmysluplná bola pre Vás úloha?“, „Ako 

veľmi ste cítili, že naplňujete hodnotný cieľ?“, „Nakoľko ste pociťovali, že Váš výkon prispieva dôležitej 

veci?“, „Aké ťažké bolo sa koncentrovať?“, „V akom rozsahu ste prežívali blúdenie v myšlienkach?“ , 

„Nútili ste sa udržiavať pozornosť?“ (Westgateová a Wilson, 2018, s. 12)  
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v pozornosti alebo zmysle už prítomná nuda, alebo rolu tretích premenných. V ďalšej 

štúdií preto použili experimentálny dizajn, v ktorom pri nudnej úlohe manipulovali 

deficitmi v pozornosti a zmysle a tiež rozšírili závislé merítka, aby overili predikciu MAC 

modelu, že deficity v pozornosti a deficity v zmysle produkujú odlišné profily nudy 

(bod  2) (Westgateová & Wilson, 2018, s. 9-11). 

Experimentu sa v druhej štúdií zúčastnilo 2228 študentov psychológie medzi 18-27 rokmi, 

ktorí po dobu 30 minút vykonávali v laboratóriu úlohu vyvolávajúcu nudu, tzv. Air traffic 

control task
24

 a vypĺňali odpovede na otázky o nálade, počte hodín spánku počas poslednej 

noci, otázky overujúce vnímanú pozornosť, zmysel a nudu. (Westgateová a Wilson, 2018, 

s.11-14). Spôsob indukcie nudy umožnil obmieňanie obtiažnosti tak, aby úloha bola 

nedostatočne stimulujúca, čo viedlo k nízkej pozornosti, alebo optimálne stimulujúca pri 

nízkej úrovni zapojenia, čo viedlo k vysokej pozornosti. Obmieňať zmysel aktivity sa 

výskumníci pokúsili skrz vnímanú hodnotu úlohy a jednej skupine účastníkov prisľúbili za 

ich úspešnú účasť príspevok na charitu podľa ich výberu zo zoznamu siedmich charít. Po 

výbere charity napísali participanti 3-5 viet vysvetľujúcich dôvody pre ich výber. V druhej 

skupine bolo pri podmienke nízkeho zmyslu participantom povedané, že úloha bude 

pozostávať približne z 600 pokusov a príspevok pre charitu za úspešné plnenie úlohy nebol 

zmienený. Výsledky druhej štúdie ukázali, že experimentálna manipulácia pozornosti 

(resp. obtiažnosti) mala vplyv na rozsah udržiavania pozornosti na úlohu a štatisticky 

signifikantne predpovedala výsledky vyššej nepozornosti namerané na subškále 

nepozornosti škály MSBS. Na druhej strane experimentálna manipulácia so zmyslom 

nepozornosť nezvýšila, ale v kontraste predpovedala štatisticky signifikantne vyššie skóre 

v ostatných MSBS subškálach pri vyššej vnímanej nezmysluplnosti úlohy. Experiment tak 

podľa autorov štúdie potvrdil, že „... manipulácie pozornosti a zmyslu nielen nezávisle 

zvýšili nudu, ale urobili tak skrz separátne mechanizmy s odlišnými následkami. Deficity 

pozornosti zvýšili nudu skrz nedostatok pozornosti pre úlohu, zatiaľ čo nízky zmysel zvýšil 

nudu skrz neangažovanosť v úlohe. Okrem toho, nuda z nezmysluplnosti (ale nie 

pozornostná) bola charakterizovaná zvýšeným rozrušením a nabudením (arousalom).“ 

                                                 
24

 Pre vyvolanie, resp. indukciu nudy bol použitý tzv. Air traffic control task z metodologickej štúdie 

reliabilného spôsobu indukcie nudy, ktorý bližšie popisujeme v ďalšom oddiele tejto kapitoly  (Markeyová a 

kol., 2014)  
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(Westgateová a Wilson, 2018, s. 13-14). Výsledky považujú autori štúdie za unikátne pre 

nový model a nekonzistentné s predošlými teóriami nudy. Naznačujú podľa nich napríklad, 

„že úloha bude vnímaná ako nudná, pokiaľ postráda zmysel, dokonca aj keď ľudia inak 

udržiavajú pozornosť – nezlúčiteľne s pozornostnými teóriami. Ďalej naznačujú, že úloha 

bude vnímaná ako nudná, ak je nedostatočne stimulujúca, dokonca aj keď je vnímaná 

s vysokým zmyslom – nekonzistentne s funkcionálnymi teóriami. Čo je pravdepodobne 

najdôležitejšie, štúdia 2 demonštrovala, že nuda je v týchto odlišných podmienkách 

prežívaná odlišným spôsobom.“ (Westgateová a Wilson, 2018, s. 13-14).  

Tretia a štvrtá štúdia, o ktoré sa opiera MAC model nudy, overili, že nuda vzniká nielen 

z nedostatočnej stimulácie, ako to bolo u popísaného experimentu, ale i z nadmernej 

stimulácie a že tento stav je odlišný od iných emócií ako je napríklad frustrácia. Výsledky 

tretej štúdie ukázali, že čím vzdialenejší participanti boli (vo svojom vnímaní zložitosti 

úlohy) od optimálnej obtiažnosti, tým väčšiu nudu prežívali  (Westgateová a Wilson, 2018, 

s.14-15). Vo štvrtej štúdií sa ukázalo,  že  účastníci v skupinách, v ktorých obdržali 

pomôcku
25

 („thinking aid“) podporujúcu ich koncentráciu mali dostatok zdrojov na 

kognitívne náročnejšiu úlohu a nudili sa menej než kontrolná skupina (bez pomôcky). 

V kontrolnej skupine bolo pre účastníkov ťažké sa sústrediť na ich myšlienky, 

pretože požiadavky úlohy presahovali ich kognitívne zdroje. (Westgate & Wilson, 2018, 

s. 14-15) Vo štvrtej štúdií sa preukázalo, že úloha spôsobuje nudu dvomi cestami a to buď 

nedostatočnou, alebo nadmernou stimuláciou  (Westgateová a Wilson, 2018, s. 16). Ako už 

bolo zmienené, je dôležité, že nezávisle na miere stimulácie a miere pozornosti môže nuda 

vzniknúť i z nedostatku vnímaného zmyslu. Hypotézy MAC modelu nudy a niektoré prvky 

experimentálneho dizajnu predovšetkým z vyššie popísanej štúdie č. 2 sme pre spôsob, 

akým model uspokojivo vysvetľuje nezrovnalosti v iných teóriach o príčinách nudy,
26

 

prevzali a použili v našom experimente popisovanom v praktickej časti tejto práce.  

                                                 
25

 Participanti v týchto štúdiach boli najprv „ požiadaní aby vygenerovali osem námetov, o ktorých by mali 

potešenie premýšľať, ako napr. špecifická spomienka, alebo príjemná fantázia. Potom boli inštruovaní 

(osamote) premýšľať o týchto námetoch počas 4-6 minútového intervalu premýšľania.“ (Westgateová 

a Wilson, 2018, s. 15) 
26

 Túto novú teóriu uznáva za kompatibilnú s funkčným pojatím vo svojom článku i zástupca týchto teórií 

nudy Elpidorou (2020, s.22-24).  
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2.4 Experimentálne spôsoby vyvolania nudy  

V nadväznosti na popis experimentov dokladujúcich platnosť MAC modelu nudy popíšem 

v tomto oddieli štúdiu, ktorá bola východiskom pri voľbe a príprave indukcie nudy 

v našom experimente. Metodologická štúdia o tom, ako reliabilne vzbudiť nudu v ľuďoch 

nachádzajúcich sa v laboratóriu vyšla v roku 2014 a má názov Identifying a reliable 

boredom induction (Markeyová a kol., 2014). Markeyová a kol. v tejto štúdií rozdeľujú 

predošlé spôsoby „vyvolania“ nudy do troch širších kategórií (Markeyová a kol., 2014, 

s.238): 

1. Repetitívne kinestetické – napríklad zaškrtávanie na papieri, písanie „cd“, šróbovanie 

šróbov a matíc dohromady, úloha koordinácie oka-ruky, vpisovanie dát, kopírovanie 

zdrojov, sledovanie špirál a spájanie tvarov kreslením čiar medzi nimi. 

2. Jednoduché kognitívne – Tetris, korektúra štítkov s adresami, klasifikácia objektov 

podľa toho, či sú vyrobené človekom, jednoduché sčítacie problémy, úlohy s odhadovaním 

kvantity, počítacie úlohy, úlohy s detekovaním signálu, sledovaním svetla v boxe, detekcia 

na radare. 

3. Úlohy s použitím médií (zvuk a video) – počúvanie výňatku z učebnice, sledovanie 

dvoch mužov vešajúcich prádlo, hodiny angličtiny ako druhého jazyka, pre „rodilých 

mluvčích“ a hodina o počítačovej grafike. 

V metodologickej štúdií sa Markeyová a kol. pokúsili objaviť najúspešnejší spôsob 

indukcie nudy v laboratóriu. Hodnotených bolo 6 spôsobov indukcie nudy na počítači, 

podľa intenzity a dištinktívnosti emočnej indukcie. Intenzita sa merala pomocou MSBS 

a dištinktívosť, teda nakoľko sa skutočne jednalo o nudu a nie iné emócie, pomocou 

modifikovanej Differential Emotion Scale, (DES) (Gross a Levenson, 1995). Vytváraniu 

úloh pre metodologickú štúdiu predchádzal výskum v danej oblasti a online pilotná štúdia, 

kde 145 respondentov vyhodnotilo pripravované úlohy s vysokým predpokladom 

vzbudenia nudy. V prvej štúdií potom bol počet účastníkov 241, druhá štúdia neprebiehala 

v prostredí laboratória, ale participanti (N=416) sa jej zúčastňovali na diaľku, online. 

Skúmané počítačové úlohy (bez apriórnej hypotézy o tom, ktorá bude mať najvyšší index 

úspešnosti) na indukciu nudy trvali všetky päť minút. Jednalo sa o počítačovú úlohu 

otáčania krúžkov; sledovanie série čísel zobrazených po tri sekundy a označovanie čísel 
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rovnakých ako predchádzajúce číslo stlačením medzery; sledovanie videa s mužom 

monotónne hovoriacim o jeho kancelárskej práci, konverzácií s klientom, jedení obedu na 

svojom stole a o determinantách ceny kartónov. Ďalej to bola iba zvuková stopa 

z predchádzajúceho videa bez vizuálnych podnetov; úloha riadenia letovej prevádzky tzv. 

„Air traffic control task“
27

 a hodnotenie zhodnosti dvadsiatich párov v 95% prípadoch 

zhodných podpisov po nútenej čakacej dobe pätnástich sekúnd. Ako úloha pre porovnanie 

(„comparison task“) bol zvolený klip z epizódy dokumentárneho filmu BBC Planéta Zem 

(Planet Earth), diel o horách (Mountains), u ktorého bolo predtým v štúdiach preukázané, 

že vyvoláva záujem a zábavu bez vyvolania negatívnych alebo pozitívnych emócií 

nesúvisiacich s nudou. (Markeyová a kol., 2014 , s.240).  

Čo sa týka úspešnosti indukcií, tak ďaleko najúspešnejšia indukcia nudy bola úloha 

otáčania krúžkov,  tzv. Peg turning task. Jednalo sa o počítačovú verziu repetitívnej 

kinestetickej úlohy prevzatej z manuálnej verzie použitej vo výskume kognitívnej 

disonancie Festingera a Carlsmitha (1959). Úloha spočíva v otáčaní zvýraznených krúžkov 

kliknutím na krúžok, čo krúžok otočí o 90 stupňov. Účastníci sú inštruovaní, aby otáčali 

zvýraznený krúžok pokým nespraví otočku okolo svojej osy a vtedy sa zvýraznenie 

presunie na ďalší krúžok v poradí. Takto mali pokračovať, až pokým úloha neskončí. 

Všetkých 6 počítačových úloh vyvolalo viac nudy než úloha na porovnanie s klipom z 

Planéty Zem, s veľkosťami účinkov od 0.39 do 0.77, bez vyvolania iných emócií, s 

veľkosťou účinku dištinktívnosti od 0.33 do 0.64. Celkovo malo najvyšší index úspechu  v 

oboch štúdiach otáčanie krúžkov a stalo sa tak odporúčanou indukciou nudy. Za 

najpravdepodobnejšiu príčinu toho, prečo bola úloha najefektívnejšia v indukcií nudy 

výskumníci považujú to, že bola vysoko repetitívna, v kontraste s inými skúmanými 

úlohami vyžadovala minimálne kognitívne úsilie a narozdiel od napríklad úlohy riadenia  

letovej prevádzky, ktorá môže poskytovať pocit dôležitosti skrz paralely v reálnom svete ju 

bolo možné pociťovať ako nezmyselnú a neužitočnú (Markeyová a kol., 2014). 

Výskumníci svoju štúdiu hodnotia tak, „že tieto dáta poskytujú základnú úlohu, ktorá môže 

byť využitá na preskúmanie príčin nudy a na testovanie intervencií. Iba s menšími 

revíziami úlohy otáčania krúžkov by mohli výskumníci posúdiť účinok cieľov, spätnej väzby 

                                                 
27

 Úloha použitá u experimentov Westgateovej a Wilsona (2018) popísaných v oddieli o MAC modele nudy. 
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na výkon, kognitívnej záťaže, perceptuálneho podnetu (napr. hudba v pozadí), dĺžky úlohy 

a iných charakteristik nudy. (...) Tento výskum taktiež umožňuje výskumníkom robiť 

informované rozhodnutia ohľadne výberu úloh, tak aby vyhovovali ich dizajnu štúdie.“ 

(Markeyová a kol., 2014, s.246)  

Výskum je doteraz hlavnou metodologickou štúdiou vyvolania stavu nudy v laboratóriu 

a preto sme z neho i vychádzali pri voľbe indukcie nudy, ktorú použijeme v našom 

experimentálnom dizajne. Užitočnosti štúdie pre budúci výskum si boli vedomí i autori 

štúdie: „Vytvorením, validizovaním a demonštrovaním efektivity šiestich odlišných indukcií 

nudy predstavuje táto práca dôležité metodologické základy pre ďalších výskumníkov 

zaujímajúcich sa o štúdium nudy naprieč širokou škálou experimentálnych paradigiem.“ 

(Markeyová a kol., 2014, s.247).  
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3 Vplyv kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na vznik nudy 

V kapitolách o korelátoch a o príčinách nudy sme len zľahka načrtli, že možno existuje 

ďalší dôležitý faktor, ktorý je zároveň možné chápať ako jednu z príčin nudy. Pred tým, 

než sme sa k tomuto faktoru dostali, sme považovali za dôležité popísať ukazovatele nudy, 

jej príčiny a spôsoby merania. Vďaka tomu teraz môžeme na tomto mieste priniesť do 

kontextu umiestnený popis javu kauzálnych atribúcií, u ktorého doposiaľ vďaka 

neveľkému počtu štúdií skúmajúcich ho v súvislosti s nudou nie je jasné, do akej miery 

s ňou  naozaj súvisí. V predchádzajúcej kapitole sme priblížili, aké môžu byť u ľudí 

príčiny nudy. Tieto príčiny nemusia byť len exogénne, ako tvrdia environmentálne teórie 

nudy (Westgateová a Wilson, 2018, s. 2-3). Príčina nudy zo zlyhania pozornosti môže 

závisieť na tom, že ľudia pripisujú pozorovaným javom príčiny a to sa  týka i vnímania 

vlastnej nepozornosti.  

3.1 Atribučné teórie 

Názormi ľudí na príčiny diania sa zaoberá skupina teórií zhrnutých pod názov atribučné 

teórie. Pôvodcom atribučných teórií bol F.Heider (1958), ktorý ľudí považoval za 

„naivných vedcov“, formulujúcich na základe nahromadených informácií teórie o možných 

príčinách. Procesom atribúcie (prisudzovania) označil identifikáciu týchto príčin. Podľa  

Heidera preferujeme pred prechodnými, či nestálymi príčinami tie stále a trvalé, pretože 

nám umožňujú vytvárať si predpovede do budúcnosti. (Hayesová, 2003, s. 36) Na túto 

základnú atribučnú teóriu Heidera nadviazalo niekoľko ďalších teórií, ktoré ju rozvíjajú; 

napríklad Jones a Davis (1965) s Teóriou odpovedajúcich záverov
28

 rozlišujúc vnútorné 

atribúcie znamenajúce prisúdenie  činu druhej osoby jej úmyslu a situačné atribúcie, teda 

prisúdenie činu špecifickým okolnostiam; J.R.Eisner (1983) k situačným a vnútorným 

atribúciam naviac rozlišuje i dispozičné atribúcie, kedy môžeme čin prisúdiť náhodnému 

vyplynutiu z osobných dispozícií a nielen zámeru plynúcemu z vedomej voľby človeka; 

H.H. Kelley (1973) tvrdí, že posudzujeme i kovariáciu, teda to, kedy a ako často dochádza 

                                                 
28

 V tejto teórií rozlíšili Jones a Davis tri faktory vplývajúce na voľbu vnútornej, či situačnej atribúcie: 

hédonickú relevanciu, kedy príjemné, či nepríjemné následky činu pre nás podporujú vnútornú atribúciu; 

personalizmus, pri osobných dôsledkoch činu na nás bez ohľadu na (ne)príjemnosť podporujúci vnútornú 

atribúciu a spoločenskú žiadúcnosť udalosti, u ktorej usudzujeme na sociálny kontext a prisudzujeme 

situačnú atribúciu. (Hayesová, 2003, s. 37) 
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k podobným udalostiam
29

 a novšie výskumy sa viac zaujímajú o kolektívne atribúcie 

súvisiace so sociálnou identitou (Hayesová, 2003, s. 36-37,39,43) Jedným z ústredných 

pojmov atribučných teórií, ktorý bol demonštrovaný mnohými výskumami je tzv. 

Základná atribučná chyba popísateľná ako „Tendence přičítat lidské chování vlastnostem 

či povaze té které osoby a zanedbávat situační informace (...)“ (Hayesová, 2003, s. 38) Pri 

usudzovaní o príčinách nášho chovania máme zas opačnú tendenciu prisudzovať naše 

chovanie situačným príčinám; náš atribučný štýl však môže byť ovplyvnený perspektívou, 

našimi znalosťami, socializáciou v určitej kultúre a skúsenosťami (Hayesová, 2003, s. 38-

39).  

S atribučnými teóriami veľmi úzko súvisí aj pojem kauzálnej atribúcie, ktorý považujeme 

za vhodné na tomto mieste definovať a odlíšiť ho od pojmu, ktorý je názvom tohto oddielu.  

Hewstone (2006, s. 238) definuje atribučnú teóriu (Attribution theory) ako „Koncepční 

rámec sociální psychologie postihující laický způsob, kterým si vysvětlujeme chování.“ 

a kauzálnu atribúciu (Causal attribution) ako „proces dedukce, kterým pozorovatel 

přisuzuje následek jedné či více příčinám.“ (Hewstone, 2006, s. 238). Kauzálna atribúcia 

je ako proces to, čo nás pri skúmaní nudy predovšetkým zaujíma, pretože ako naznačuje 

predošlý výskum, tento proces by mohol mať súvislosť s tým, ako nuda vzniká.  

3.2 Súvis kauzálnych atribúcií so zlyhaním pozornosti 

Na tom, že zlyhanie pozornosti je konzistentný ukazovateľ nudy, ktorý je možné určiť aj 

na základe toho, že myseľ sa venuje myšlienkám netýkajúcim sa úlohy
30

 (mindwandering) 

sa výskumníci venujúci sa nude zhodujú (Raffaelli a kol., 2017). Dôležité však môže byť, 

ako jedinci svoje zlyhanie pozornosti interpretujú. Keď k  zlyhaniu pozornosti na 

momentálnu činnosť dôjde, človek ho môže zaregistrovať a prisúdiť nesústredenosť 

rôznym príčinám, napríklad únave, dôležitejšiemu problému než úloha neustále 

zamestnávajúcemu myseľ, alebo ďalším príčinám. Pre nás je v tejto práci dôležitá 

                                                 
29

 Tri dimenzie, ktoré sú podľa teorie kovariácie schopné ovplyvniť atribúcie sú konzistentnosť jednania, 

konsenzus a charakteristickosť, predstavujúce znaky situácie. Teória kovariácie bola ostro kritizovaná kvôli  

tomu, že v úvahu neberie sociálny účel, napríklad u spoločensky neobvyklého chovania, alebo 

predchádzajúcu skúsenosť. (Hayesová, 2003, s. 40,47) 
30

 Myšlienky netýkajúce sa úlohy sú vďaka tejto priamej spojitosti so zlyhaním pozornosti považované za 

konzistentný korelát nudy (podobne ako zlyhanie pozornosti vo všeobecnosti). Pri nude sa teda napríklad 

vyskytuje zvýšená frekvencia myšlienok netýkajúcich sa úlohy (Raffaelli a kol. 2017, s.3). 
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atribúcia, kedy si človek uvedomí, že sa nesústredí, pretože sa nudí. Takáto možnosť 

predpokladá, že o obsahu svojich myšlienok robíme úsudky podobne, ako robíme úsudky 

aj o iných ľuďoch (Critcher a Gilovich, 2010; Bem, 1972). Podobne ako Dvojfaktorová 

teória emócií (Schachter & Singer, 1962) prisudzuje vznik emócie spracovaniu a 

interpretácií určitých fyziologických indícií, tak podľa tzv. Self-perception theory (Bem, 

1972), ktorú prekladáme ako teóriu sebavnímania, by mohlo taktiež dôjsť k nepresnej 

interpretácií, inak povedané misatribúcií, nielen u fyziologického stavu, ale aj u  

myšlienok. Pri aplikácií tejto teórie na nudu  to znamená, že človek pri misatribúcií priradí 

svoje roztekané myšlienky spôsobené nudnosťou úlohy niečomu inému ako nude alebo 

naopak, pri roztekaných myšlienkách nespôsobených vykonávanou aktivitou svoje 

blúdenie v myšlienkách zas môže prisúdiť nude a následne ju pociťovať. Podľa teórie 

sebavnímania robíme na základe nepriamych indikátorov úsudky o sebe rovnako ako 

o niekom inom a využívame pri tom informácie o kontexte, respektíve interpretujeme 

zmysel chovania vo svetle kontextu, v ktorom sa vyskytuje. Ak napríklad niekoho uvidíme 

niekoľkokrát v thajskej reštaurácií tak na základe toho môžeme usúdiť, že dotyčný má rád 

thajské jedlo (čo ale nemusí byť skutočným dôvodom jeho návštev reštaurácie) 

a podobným spôsobom si prostredníctvom informácií o kontexte môžeme uvedomiť aj 

svoje vlastné preferencie (Critcher & Gilovich, 2010, s.1255) – obdobným príkladom 

takéhoto úsudku by mohla byť situácia,  keď  si človek uvedomí, že už niekoľkokrát za 

sebou si vybral v reštaurácií ponúkajúcej jedlá z rôznych kútov sveta thajské menu a usúdi, 

že z rôznych svetových kuchýň má najradšej thajské jedlo. Aj keď si ho predtým v 

skutočnosti vyberal pre to, že bolo najlacnejšie z ponuky.  

Hypotézam o atribúciach miery pozornosti bolo v doterajšom výskume nudy venovaného 

prekvapivo málo priestoru. Snáď doteraz najvýznamnejší príspevok v tomto ohľade, pokus 

o overenie vplyvu atribúcií zlyhania pozornosti na nudu, priniesli Damrad-Frye a Laird 

(1989). Zistili, že pri rovnakej úlohe počúvania výskumníkmi zvoleného stredne 

zaujímavého textu viedla u troch experimentálnych skupín rozličná miera rušivých zvukov 

u participantov k rôzne pociťovanej nude podľa intenzity týchto rušivých vplyvov. Pokiaľ 

participanti neboli vyrušovaní, alebo bol rušivý zvuk z vedľajšej miestnosti jasne a hlasne 

počuteľný, participanti pociťovali menej nudy, než keď bol rušivý zvuk počuteľný, ale 

ťažšie vedome zaregistrovateľný. Autori výskumu to vysvetľujú tak, že keď je zlyhanie 
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pozornosti, ktoré sa v štúdií prejavovalo participantmi popisovaným blúdením 

v myšlienkach, možné priradiť nejakému vonkajšiemu zdroju inému, než momentálna 

úloha, tak to vyúsťuje v menšej pociťovanej nude, pretože svoje zlyhanie pozornosti si 

účastníci vysvetlili ako dôsledok vyrušenia hlasným zvukom (Damrad-Frye a Laird, 1989). 

V skupine, v ktorej väčšina účastníkov nezaregistrovala rušivý vplyv, a preto pre nich 

nebolo možné atribuovať zlyhanie pozornosti tomuto rušivému vplyvu,  podľa autorov 

štúdie došlo u participantov k úsudku, že v myšlienkách bludia kvôli tomu, že sa nudia, 

teda u nich došlo  k misatribúcií zlyhania pozornosti nude. Zaujímavým zistením však je, 

že sa to týkalo len introvertov, extroverti naopak zažívali nudu iba pri vysokej hlasitosti 

(Damrad-Frye a Laird, 1989). Replikáciu výskumu zrealizoval o viac než desaťročie 

neskôr Jurich (2005) vo svojej dizertačnej práci. Vo svojom experimente však pozmenil  

úlohu zahŕňajúcu počúvanie textu na úlohu čítania; k premennej úrovne hlasitosti ďalej 

pridal premennú úrovne zaujímavosti rušivého vplyvu  a v experimente využil naviac 

i škálu Boredom Proneness Scale. Výsledky priniesli obdobné výsledky podporujúce 

spojenie medzi vnímaním vlastnej nepozornosti a atribúciami nudy. Naviac však práca 

priniesla predovšetkým zistenie, že rušivý vplyv nízkej vnímanej zaujímavosti spôsobil 

väčšiu úroveň pocitov koncepčne blízkych nude (napr. otrávenosti), než zaujímavejší 

rušivý vplyv (Jurich, 2005, s.3-4). V súlade so zisteniami Damrad-Frye, Lairda a Juricha sú 

zistenia Fischerovej (1998), podľa ktorej výskumu si s nudou ľudia pravdepodobnejšie 

spájajú subtílne rušivé vplyvy, než žiadne, či do očí bijúce vonkajšie rušivé vplyvy. 

Fischerová naviac zistila, že opakované fyzické prerušovanie pri úlohe nezvýšilo u jej 

probandov nudu, zatiaľ čo vnútorne generované rušenie blúdením v mysli o myšlienkách 

netýkajúcich sa úlohy bolo s nudou naopak silne spojené. (Fischerová, 1998, s. 520) 

Fischerová sa domnieva, že redukciu nudy externými prerušeniami  pri jednoduchej úlohe 

nevyžadujúcej pozornosť spôsobilo to, že predstavovali prídavnú stimuláciu, ktorá spravila  

úlohu rozmanitejšou – v dôsledku čoho nebola pri vyrušovaní vchádzaním osôb do 

miestnosti, hovorením, či telefonovaním vnímaná ako nudná. (Fischerová, 1998, s.508, 

520).  

Zistenia výskumov naznačujúce rolu kauzálnych atribúcií pre vznik nudy boli reflektované 

i v niektorých definíciach nudy (Mikulas a Vodanovich, 1993; Eastwood, 2012), napriek 

tomu, že Raffaelli a kol. (2017) kauzálne atribúcie považujú za nekonzistentný korelát 
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nudy. Napríklad Mikulas a Vodanovich (1993) pri svojej snahe o vytvorenie jednej 

z prvých komplexnejších definícií nudy do nej zaradili aj podmienku atribúcie stavu nudy 

neadekvátne stimulujúcej situácií. Podľa nich je tak podmienkou nudy to, že človek „musí  

atribuovať svoje vnímané nízke nabudenie a nespokojnosť neadekvátne stimulujúcej 

situácií, bez ohľadu na „skutočné“ príčiny nabudenia a nespokojnosti. Zmena atribúcií 

vzťahujúcich sa k nude a jej účinkom tak môže zvýšiť alebo znížiť vnímanú nudu.“  

(Mikulas a Vodanovich, 1993, s. 6). Atribúcie sa pritom môžu týkať vnímaných 

obmedzení, plynutia času, či pozornosti (Mikulas a Vodanovich, 1993, s. 6) a zmena 

v interpretácií situácie  (napr. z relaxovaného stavu na nudu) môže byť vcelku náhla, čo 

odvodzujú autori z Apterovej teórie psychologických obratov (Apter, 1982, 1989) 

založenej na dvoch odlišných systémoch vyhľadávania nabudenia (arousal-seeking) 

a vyhýbania sa nabudeniu (arousal-avoiding). Mikulas a Vodanovich píšu, že v jednom 

momente môže byť operatívny len jeden z týchto systémov a podľa aktívneho módu môže 

byť určitá miera nabudenia nudná a nepríjemná a protikladná miera nabudenia naopak 

príjemná. Napríklad v móde vyhľadávania nabudenia môže byť nízke nabudenie nudné, 

zatiaľ čo v móde vyhýbania sa nabudeniu zas príjemné a uvoľňujúce (a opačne). Na to, 

ktorý zo systémov je operatívny, môžu vplývať konkrétne atribúcie jedinca, alebo môžu 

prepnutie systémov podnecovať i iné faktory, ako frustrácia, nasýtenie a zmena v prostredí. 

(Mikulas a Vodanovich, 1993, s. 6-7)  

Podľa Raffaelli a kol. (2017) sa v súčasnosti ponúkajú nasledujúce dve interpretácie 

blúdenia v myšlienkach pri nude. Okrem vyššie zmienenej interpretácie Damrad-Frye 

a Lairda (1989) by blúdenie v myšlienkach mohlo predstavovať aj únik zo situácie, v ktorej 

sa človek už nudí, do úlohy sa nemôže zmysluplne zapojiť, ale musí v nej zotrvávať. 

„Preto je nejasné, či je nuda produktom úsudkov o myšlienkach netýkajúcich sa úlohy 

samotných, alebo či sa myšlienky netýkajúce sa úlohy objavia vyplývajúc z nudy.“ 

(Raffaelli a kol. 2017, s.4). Následne si kladú otázku, na ktorú je podľa nich zatiaľ 

odpoveď nejasná: „Vyvstáva nuda pri robení negatívnych atribúcií o úlohe po prežívaní 

s úlohou nesúvisejúcich myšlienok, alebo sú s úlohou nesúvisiace myšlienky produktom 

toho, že je niekto znudený?“ (Raffaelli a kol. 2017, s.4) Jeden zo zatiaľ posledných 

príspevkov k tejto otázke priniesol pre empirické skúmanie atribučných procesov pri nude 

nové podnety. Critcher & Gilovich (2010), v štúdií zaoberajúcej sa atribúciami zlyhaní 
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pozornosti vzhľadom na rozličný obsah myšlienok pri blúdení v myšlienkach, vychádzali 

z rovnakej teórie ako vo svojom experimente vychádzali Damrad-Frye & Laird (1989), 

teda z tzv. Self-perception theory. 

Vo svojich štúdiach Critcher s Gilovichom (2010) overovali, či pri úsudkoch o svojom 

chovaní ľudia používajú blúdenie v myšlienkach
31

 (v podstate nepozorovateľné chovanie), 

a ich záver bol, že pre to, aby ľudia vyhodnotili, či mind-wandering reflektuje nudu 

spôsobenú prebiehajúcou úlohou, alebo špecifickú príťažlivosť myšlienok, na ktoré počas 

úlohy mysleli, sa ľudia opierajú o obsah blúdenia v mysli. Zistenie výskumníkov bolo 

nasledovné:. „Blúdenie v mysli o pozitívnych udalostiach, o alternatívnych naproti 

minulým aktivitám, a o mnohých udalostiach skôr než jednej, má sklon byť atribuované 

nude a tak vedie k vnímanému neuspokojeniu s prebiehajúcou úlohou.“ (Critcher & 

Gilovich, 2010, s. 1255)   

Obsah myšlienok sa v štúdiach Critchera a Gilovicha (2010) javil ako podnet pre postoje 

účastníkov, výnimkou však bola situácia, kedy účastníkom bolo ich blúdenie 

v myšlienkach pri úlohe výskumníkmi vysvetlené alternatívnou príčinou. Blúdenie 

v myšlienkach totiž podľa autorov štúdie konfrontuje osobu s atribučnou dilemou, kedy 

môže signalizovať buď nudu, alebo to, že blúdenie v mysli bolo spôsobené nejakou 

obzvlášť pôsobivou kvalitou objektu, ktorý je obsahom myšlienok nesúvisiacich 

s aktuálnou úlohou. Riešenie tejto dilemy môže byť pri tom niekedy zjavné, ale pri 

niektorých okolnostiach môže byť príčina blúdenia v myšlienkach pomerne nejednoznačná 

a vtedy dochádza k usudzovaniu o obsahu myšlienok 
32

. (Critcher & Gilovich, 2010, 

s.1526). Keď sú tieto myšlienky sústredené „na pozitívne, zábavné, vzrušujúce aktivity, tak 

je možné to interpretovať ako signál nudy pri prebiehajúcej aktivite, pretože takéto 

myšlienky reprezentujú „riešenia“ pre problém ktorý je naporúdzi – otrava nahradená 

                                                 
31

 Blúdenie v mysli je podľa autorov typ vnútorného „chovania“, ktoré ľudia dokážu (ľahko) popísať a ktoré 

sa objavuje pri zapojení do iných aktivít „a preto môže byť využité ako podnet pre porozumenie vlastnému 

postoju voči prebiehajúcej aktivite. Kedy však ľudia využívajú blúdenie v mysli ako narážku na ich vlastnú 

znudenosť prebiehajúcou úlohou, a kedy je zamietnuté ako nezmyselný, prchavý moment mentálneho 

rozptýlenia?“ (Critcher & Gilovich, 2010, s.1256)  
32

 V niektorých situáciach „je táto dilema ľahko vyriešená, pretože je tu jasný dôvod, prečo je niekto 

rozptýlený. Napríklad, študent by neusudzoval, že sa mu nepáčil román keby mal problém udržiavať 

sústredenosť zatiaľ čo by jeho spolubývajúci hneď za dverami do izby hosťovali divokú tanečnú párty (viz. 

Damrad-Frye & Laird, 1989). Pri iných okolnostiach by mohla byť príčina blúdiacej mysli viac 

nejednoznačná, vedúc ľudí k obráteniu sa k presnému obsahu ich bezplánovitých myšlienok pre vysvetlenie 

ich výskytu.“ (Critcher & Gilovich, 2010, s.1256). 
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vzrušením. Blúdenie v mysli, ktoré sa zameriava na menej vzrušujúce aktivity môže 

v kontraste mať sklon byť videné ako menej informatívne – ako kľudové myšlienky, ktoré 

môžu mať akýkoľvek počet príčin.“ (Critcher & Gilovich, s. 1256). Na základe 

všeobecných pravidiel atribucionálnej logiky autori štúdie ďalej vyvodili, že nudu by 

nemalo signalizovať blúdenie myšlienkami len pri jednej udalosti, pretože by to mohlo 

naznačovať, že k blúdeniu v myšlienkach došlo kvôli pôsobivosti tejto predstavovanej 

udalosti, naproti myšlienkám rozptýleným na niekoľkých udalostiach, vytvárajúcim 

úsudok o menšej význačnosti týchto udalostí, pôsobiaci presvedčivejšie pre vysvetlenie 

príčiny blúdenia v myšlienkách nudou z vykonávanej aktivity. Vplyv by malo mať podľa 

výsledkov štúdie taktiež to, či je myseľ zameraná na udalosť z minulosti - implikujúcu jej 

jedinečnosť, vďaka ktorej bola vedomiu vnútená spomedzi obrovského množstva všetkých 

spomienok a teda je táto jediná spomienka, okolo ktorej sa myšlienky točia, posudzovaná 

ako príčina blúdenia v myšlienkách. Alebo by malo mať podľa výsledkov štúdie vplyv to, 

či je myseľ zameraná na alternatívnu udalosť či aktivitu k tej aktuálne vykonávanej. 

Takýchto aktivít je možných robiť zvyčajne len niekoľko a myslenie na túto alternatívnu 

činnosť by tak mohlo poukazovať na znudenosť a prianie robiť predstavovanú aktivitu 

namiesto aktuálnej aktivity. (Critcher & Gilovich, 2010, s. 1256-1257) 

Ako najdôležitejšie pre naše úvahy o vplyve kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na 

vznik nudy a ich praktické overenie sa ale javí zistenie Critchera & Gilovicha (2010) zo 

štúdie č. 4, o účinku atribúcií o blúdení v mysli na potešenie (enjoyment). Výskumníci 

jednej skupine účastníkov experimentu pred započatím úlohy zdôraznili, že za unášanie ich 

myšlienok v konkrétnom smere je zodpovedná experimentálna manipulácia - vyvolanie 

predstáv o alternatívnej lákavej činnosti, ktorej by sa participanti radi zúčastňovali 

namiesto vypĺňania krížovky v laboratóriu, ktoré vzápätí nasledovalo ako zadaná úloha. 

Druhej skupine nebolo poskytnuté vysvetlenie pre to, prečo boli pri krížovke ich 

myšlienky unášané týmto smerom a vo výsledku to spôsobilo, že participanti štúdie 

interpretovali „blúdenie mysli ako znak ich úrovne spokojnosti s fokálnou aktivitou.“ 

(Critcher & Gilovich, 2010, s. 1257-1258) . Úloha probandom prinášala menej potešenia, 

než skupine, ktorej bola vysvetlená príčina, prečo nad týmito predstavami možno budú 

počas úlohy premýšľať – teda im bola ponúknutá alternatívna kauzálna atribúcia pre ich 

blúdenie v myšlienkach. Podľa autorov štúdie ale v nižšie potešenie vyústilo len 
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nasmerovanie myšlienok participantov na momentálne alternatívne činnosti, ale už nie 

usmernenie ich myšlienok na minulé udalosti (ako už bolo spomínané vyššie) (Critcher 

a Gilovich, 2010). Na základe práce Critchera & Gilovicha (2010) sme do nášho 

experimentálneho dizajnu zaradili pre možný vplyv obsahu myšlienok na kauzálne 

atribúcie zlyhania pozornosti aj otázky skúmajúce aspoň približne typ myšlienok pri úlohe. 
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4 Vplyv nudy na výber nasledujúcich aktivít  

V tejto práci sme zatiaľ na predchádzajúcich stranách postupne prebrali, čo to je nuda, ako 

sa prejavuje, aké sú jej koreláty, aké sú jej príčiny a akú rolu by v nich mohli hrať kauzálne 

atribúcie. Na tomto mieste v krátkosti načrtneme, čo je známe o tom, aký vplyv má nuda 

na preferenciu aktivít nasledujúcich po úlohe pri ktorej sa nuda v prežívaní objavila. 

Budeme pri tom vychádzať z článku Westgateovej a Wilsona (2018), ktorý nás inšpiroval 

k zaradeniu tejto témy do nášho výskumu ako poslednej, periférnej skúmanej oblasti. 

Westgateová a Wilson (2018, s.18-19) píšu, že štúdie doteraz skúmali dichotomné 

možnosti voľby (napr. elektrošoky, jedlo, teda niečo, čo participanti mohli prijať, alebo 

odmietnúť), a len niekoľko štúdií ponúklo širší výber alternatív  - tie zistili u znudených 

ľudí preferenciu vzrušujúcich, zaujímavých a zmysluplných aktivít, ale už nie dôvody 

preferencie konkrétnej aktivity oproti inej.  Autori MAC modelu nudy navrhujú, že vo 

výbere alternatívnej aktivity záleží na tom, čo ľudia chcú cítiť – a to je buď emócia záujmu 

(interest), alebo emócia potešenia (enjoyment), v ktoré typicky vyústi úspešne vyriešená 

nuda. Podľa Westgateovej a Wilsona niečo môže byť zaujímavé, ale nemusí to byť 

príjemné (film o Holokauste), alebo naopak príjemné, ale nie zaujímavé (sledovanie 

obľúbeného športového tímu, ako porazí podpriemerného súpera). Na základe mnohých 

štúdií sa javí, že záujem a potešenie majú odlišné príčiny - napríklad komplexita zvyšuje 

záujem, ale znižuje potešenie, istota zvyšuje potešenie, ale znižuje záujem a novosť znižuje 

potešenie, ale zvyšuje záujem
33

 (Westgateová a Wilson, 2018, s. 18-19). Na základe práce 

Silviu (2006) Westgateová a Wilson uvádzajú, že „záujem je afektívny stav, ktorý vyplýva 

zo spojeného úsudku o novosti-komplexite a z copingového potenciálu (tj. či je niekto 

schopný dať situácií zmysel).“ (Westgateová & Wilson, 2018, s. 18). To znamená, že 

záujem pociťujeme vtedy, keď niečomu nerozumieme, ale je pre nás možné tomu 

porozumieť. Potešujúce veci sú naopak tie, ktoré v minulosti predstavovali pre človeka 

určitú formu odmeny a  boli jednoduché a pozitívne. Z tohto pohľadu na záujem a 

potešenie vyplýva „že záujem vyžaduje viac kognitívnej práce než potešenie, aby ľudia 

mohli dať zmysel komplexným, novým a neistým situáciam.“ (Westgate & Wilson, 2018, s. 

                                                 
33

 Tieto tvrdenia autori dokladajú veľkým množstvom citácií rôznych výskumov (Westgateová a Wilson, 

2018, s.18-19 ) 
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18). Vyhľadávanie záujmu, či potešenia by tak podľa Westgateovej a Wilsona malo byť 

ovplyvnené subjektívnymi percepciami dostupných mentálnych zdrojov – tj. pri nude 

z nedostatočnej stimulácie by ľudia mali preferovať zaujímavé pred príjemnými aktivitami 

(aby optimálnejšie využili nevyužité kognitívne zdroje, napr. pozeraním dokumentu 

o hnutí za ľudské práva), pri nude z nadmernej stimulácie zas ľudia „(...) investovali zdroje 

pokúšajúc sa (neúspešne) dokončiť úlohu, ktorá by ich mala viesť k tomu, že budú 

preferovať aby robili niečo nenamáhavé a príjemné (napr. sledovanie sitcomu) viac než 

niečo vyžadujúce úsilie a zaujímavé (napr. dokument).“ (Westgateová a Wilson, 2018, s. 

19) 

Príjemnosť a záujem by podľa popísaných úvah teda mohli byť ďalšie afektívne premenné 

s možným vzťahom k nude, kedy s ňou súvisia ako jedny z pravdepodobných emócií, 

ktorými je epizóda nudy ukončená, či v ktoré po svojom skončení prechádza. Predpoklady 

Westgateovej a Wilsona (2018) o preferencií aktivít na základe zhodnotenia dostupných 

mentálnych zdrojov sme sa taktiež pokúsili experimentálne overiť a predstavujú našu 

poslednú výskumnú tému.  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  



59 

 

5 Praktická časť – experiment 

V praktickej časti tejto práce prezentujeme výskum, ktorý sme realizovali v období od 25. 

novembra 2019 do 26. februára 2020 a ktorého laboratórna časť sa konala na pôde katedry 

psychologie Univerzity Karlovy v Prahe. Tento výskum pozostával z laboratórneho 

experimentu, jedenástich rozhovorov, dodatočného vypĺňania dotazníkov účastníkmi 

experimentu
34

 a z debriefingovej prednášky pre participantov výskumu. Základným 

výskumným zámerom našej štúdie bolo zistiť vplyv experimentálnej manipulácie 

kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na nudu. Ako spôsob navodenia zlyhania 

pozornosti sme si zvolili najreliabilnejšiu a odporúčanú laboratórnu metódu indukcie nudy, 

tzv. Peg turning task (Markeyová a kol., 2014) a po jej ukončení sme zisťovali účinok 

experimentálnej manipulácie meraním prežívanej nudy a ďalších premenných  

v experimentálnej a kontrolnej skupine. Experimentálna manipulácia kauzálnych atribúcií 

spočívala zjednodušene v tom, že sme účastníkom v experimentálnej skupine dopredu 

ponúkli uveriteľné  alternatívne vysvetlenie príčiny ich zlyhania pozornosti na úlohu, 

zatiaľ čo kontrolnej skupine sme žiadne vysvetlenie ich zlyhania pozornosti spôsobeného 

nedostatočnou kognitívnou stimuláciou neposkytli. Naším očakávaním bolo, že pri úlohe 

budú participanti v experimentálnej skupine atribuovať svoje zlyhanie pozornosti dopredu 

avízovanému podprahovému rušivému vplyvu, a v kontrolnej skupine zas nudnosti 

úlohy. Výsledným efektom  experimentálnej manipulácie kauzálnych atribúcií zlyhania 

pozornosti malo podľa našej hlavnej hypotézy byť, že participanti v experimentálnej 

skupine budú prežívať významne nižšiu mieru nudy, než participanti v kontrolnej skupine. 

Náš experiment bol voľne inšpirovaný štúdiou Damrad-Frye a Lairda (1989), ktorí taktiež 

použili k vyvolaniu blúdenia v myšlienkach (ako prejavu zlyhania pozornosti) rušivé 

zvuky. Aktuálne prezentovaný experiment sa však od tejto štúdie podstatne líšil – aktivita 

v štúdií Damrad-Frye a Lairda bola neutrálna, ba dokonca zaujímavá, zatiaľ čo úloha 

v našom experimente bola vybraná ako najnudnejšia potvrdená aktivita realizovateľná v 

laboratóriu. Náš zámer bol zistiť, či úloha, ktorá by mala byť veľmi nudná, nemusí 

vzbudzovať nudu vďaka kauzálnej atribúcií zlyhania pozornosti vonkajšiemu rušivému 

vplyvu. Damrad-Frye a Laird  ukázali opak - že niečo pomerne zaujímavé môže vyvolať 

                                                 
34

 Dotazníky vypĺňali účastníci buď na prednáške Obecnej psychológie priamo na katedre, alebo v online 

prostredí. 
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nudu, keď u toho dochádza k blúdeniu myšlienok pre ktoré nie je dostupné vysvetlenie
35

. 

Rozdiel spočíva tiež v použitých rušivých podnetoch. V našom experimente sme sa 

pokúsili dokázať, že už aj ponúknuté vysvetlenie zlyhania pozornosti, ku ktorému nie je 

senzorický podklad, teda už len samotné klamlivé presvedčenie o  reálne neexistujúcom 

rušivom vplyve, vedie k pripísaniu nesústredenia na aktivitu tomuto vplyvu 

a u experimentálnej skupiny zníži intenzitu prežívanej nudy pri nudnej úlohe.  V oboch 

štúdiach bola cieľovým javom pre overenie vplyvu kauzálnych atribúcií na nudu 

misatribúcia zlyhania pozornosti na úlohu. 

Sekundárnym zámerom štúdie bolo preskúmanie toho, aké premenné pri indukcií nudy 

s prežívaným stavom nudy súvisia. V rámci tohto druhotného zámeru sme skúmali aj súvis 

autonómnej aktivácie pri nude s ďalšími premennými, čo bolo motivované snahou 

o výskumný príspevok k objasneniu nejednoznačných výsledkov rôznych štúdií 

skúmajúcich aktiváciu pri nude. Okrem vyššie zmienených výskumných zámerov sme 

experimentálne overovali i vplyv nestimulujúcej, nudnej úlohy na výber nasledujúcich 

aktivít. 

5.1 Operacionalizácia nudy  

Pre našu operacionálnu definíciu nudy vychádzame z funkčných teórií nudy a z MAC 

modelu nudy. Funkciu nudy informovať a regulovať chovanie považujeme za jej primárnu 

charakteristiku, ktorá zjednocuje konštrukt nudy napriek nejednotným úrovniam aktivácie 

pri nej zistenej (Elpidorou, 2020). Pri akcentovaní funkčného účelu nudy vychádzame 

z toho, že sa nuda môže líšiť neurálne, fyziologicky a behaviorálne a „zároveň je tu stále 

rovnakosť na úrovni organizmu do tej miery, v akej všetky prípady nudy povzbudzujú 

špecifický typ na cieľ zameraného chovania.“ (Elpidorou, 2020, s.24) Lepšie než výška 

aktivácie pravdepodobne nudu charakterizujú iné premenné a to najmä pozornosť 

a vnímaná zmysluplnosť, ktoré sú základnými komponentami MAC (Meaning and 

Attentional Components) modelu nudy od Westgateovej a Wilsona (2018). Nízka vnímaná 

úroveň v aspoň jednej z týchto dvoch premenných je podľa MAC modelu charakteristikou 

a zároveň príčinou nudy. Podľa MAC teórie nudy je „nuda (...) prežívaná, keď sa ľudia 

cítia buď neschopní, alebo neochotní kognitívne sa zapojiť do ich súčasnej aktivity.“ 
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 V štúdií Damrad-Frye a Laird (1989) teda došlo ku kauzálnej atribúcií blúdenia v myšlienkach nude. 
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(Westgateová a Wilson, 2018, s.5) MAC model nudy prijímame pre jeho schopnosť 

integrovať minulé teoretické koncepcie nudy ako východiskovú teóriu, pri ktorej 

naviac akcentujeme funkčnú jednotnosť nudy zdôrazňovanú Elpidorouom (2020), ktorá 

je s MAC modelom kompatibilná
36

. 

Definíciu nudy pre náš výskum rozdeľujeme na dve časti: prvá časť definuje, čo je nuda 

(jej funkciu a príčiny vzniku) a druhá časť definuje, čo empiricky konzistentne nudu 

charakterizuje. Nižšie uvedené definície sú formuláciami inšpirovanými už existujúcimi 

vymedzeniami.  

Nuda je afektívny stav s funkciou motivácie pohybu (fyzikálneho, mentálneho) 

orientovaného k sledovaniu nového cieľa, ktorý vzniká pri neuspokojivosti súčasnej 

situácie, a to pri zlyhaní jedného, alebo oboch komponentov konštituujúcich tento stav: pri 

zlyhaní pozornosti na súčasnú úlohu, pri vnímaní nedostatočnej zmysluplnosti situácie, 

alebo pri súčasnom zlyhaní pozornosti a vnímanej nedostatočnej zmysluplnosti.  

Nuda je charakterizovaná vyšším odhadom uplynulého času počas úlohy, zníženou 

(nedostatočnou) pozornosťou venovanou momentálnej úlohe a zvýšeným blúdením v mysli 

(mind-wandering). Medzi ďalšie charakteristiky môže patriť nedostatočný pocit vplyvu na 

výber súčasnej úlohy (autonómie) a nedostatočný pocit zmysluplnosti situácie.  

Vyššie uvedená definícia je kongruentná s teoretickými východiskami podľa ktorých 

vznikol nástroj, prostredníctvom ktorého sme nudu overovali – škála Multidimensional 

State Boredom Scale (Fahlmanová a kol., 2013), ktorej subškály merajú práve 

nepozornosť, pomalšie plynutie času, nedostatok zapojenia, a okrem toho i vysokú, alebo 

nízku aktiváciu, ktoré boli obe v rôznych výskumoch u nudy pozorované; my však 

aktiváciu pre jej nevyjasnenú úlohu pri nude do definície nezaraďujeme. Okrem MSBS 

sme overovali nudu modifikovanou škálou z výskumu Goetz a kol. (2014) bližšie 

popísanou v sekcií o metodológií.  

                                                 
36

 Podľa  Elpidoroua môže byť funkcionálny pohľad jednoducho rozšírený tak, aby akomodoval zistenia 

Westgateovej a Wilsona. Problémy s pozornosťou a vnímanie nezmysluplnosti sú buď antecedenty, alebo 

časti skúsenosti nudy a neexistuje osamotená príčina, nuda môže vzniknúť z monotónnosti, repetície, 

nezmysluplnosti, jednoduchosti, alebo komplexity a spôsoby zmierňovania nudy sa môžu u ľudí líšiť . Pre 

rôzne profily platí, že  majú spoločnú funkciu, „pokúšajú sa presunúť subjekt von zo situácie, ktorá nie je 

uspokojivá (pretože je nezmysluplná, pretože subjekt sa v nej nedokáže kognitívne zapojiť, alebo pre oboje) 

do situácie, ktorá uspokojivá  je.“ (Elpidorou, 2020, s.23-24) 
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Z  definície nudy pre experiment sme ďalej odvodili náš spôsob indukcie nudy: 

Nuda vzniká pri zlyhaní pozornosti (sprevádzanom blúdením v myšlienkách) z dôvodu 

nedostatočnej, alebo nadmernej kognitívnej stimulácie; alebo pri vnímanej 

nezmysluplnosti situácie; alebo z oboch príčin súčasne – z nezhody medzi kognitívnymi 

požiadavkami úlohy a kognitívnymi zdrojmi účastniaceho sa aktivity a súčasne  

nedostatočnej vnímanej zmysluplnosti situácie. 

Indukcia nudy zvolená pre tento experiment predstavovala nedostatočne stimulujúcu 

úlohu, u ktorej sme sa pokúsili posilniť vnímanú zmysluplnosť, aby sme vznik nudy 

pozorovali len z dôvodu zlyhania pozornosti na úlohu. Učinili sme tak, pretože v našom 

výskume sme sa snažili predovšetkým overiť rolu kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti 

pre vznik nudy a preto sme potrebovali v čo najväčšej možnej miere zredukovať možnosť, 

že nuda v experimente mohla vzniknúť vďaka nedostatočnej zmysluplnosti vnímanej v 

experimentálnej situácií. Nudu sme sa teda pokúsili vyvolať nedostatočnou kognitívnou 

stimuláciou spôsobujúcou zlyhanie pozornosti a chceli sme zistiť, či je toto dostačujúca 

podmienka pre vznik nudy, alebo má na vznik nudy pri zlyhaní pozornosti vplyv aj 

kauzálna atribúcia.  

5.2 Ciele výskumu 

Hlavným cieľom výskumu bolo prispieť k vedeckému  poznaniu o vplyve kauzálnych 

atribúcií na vznik či mieru prežívanej nudy. Rola atribúcií sa javila v literatúre o nude ako 

nedostatočne preskúmaná napriek tomu, že sa môže jednať o determinujúcu charakteristiku 

nudy, v tom zmysle, že pri zlyhaní pozornosti na úlohu by vznik pociťovanej nudy mohol 

závisieť na posúdení príčiny tohto zlyhávania. Výskum mohol priniesť dôkaz o tom, že ku 

vzniku nudy je potrebné nielen zlyhávanie pozornosti (alebo nedostatočná zmysluplnosť 

situácie), ale taktiež absencia iných vysvetlení zlyhávania pozornosti, než akým je nudnosť 

úlohy.  

Sekundárnym cieľom výskumu bolo preskúmať súvis s nudou u rôznych premenných 

meraných počas experimentu. Zameriavali sme sa na aktiváciu ako problematický korelát 

nudy a preveriť sme chceli vzťah medzi autonómnou aktiváciou meranou pomocou 

fyziologického ukazovateľa (tep) s aktiváciou udávanou účastníkmi pri sebaposúdení. 
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Exploráciou korelátov nudy v našom experimente sme sa pokúsili využiť vytvorenú 

laboratórnu situáciu pre získanie potenciálne nových zistení vo výskume nudy. 

Terciárnym, dodatočným cieľom výskumu bolo preskúmať vplyv účasti na kognitívne 

nestimulujúcej nudnej úlohe na preferenciu nasledujúceho afektívneho stavu – konkrétne 

pri voľbe medzi činnosťou vzbudzujúcou záujem a činnosťou vyvolávajúcou potešenie.  

5.3 Výskumné otázky a hypotézy 

Hlavná výskumná otázka v experimente sa týkala vplyvu kauzálnych atribúcií zlyhania 

pozornosti na nudu. Výskumná otázka č.2 preverovala, či bol prípadný rozdiel  v miere 

prežívanej nudy medzi experimentálnymi skupinami spôsobený naozaj kauzálnou 

atribúciou zlyhania pozornosti domnelému rušivému podprahovému zvuku. Ak by sa 

miera blúdenia v myšlienkach a pozornosti medzi experimentálnymi skupinami líšila, tak 

rozdiel v prežívanej nude by nebolo možné prisúdiť kauzálnej atribúcií, ale iným faktorom. 

Výskumnou otázkou č.3 sme chceli overiť, nakoľko spolu súvisí fyziologické meranie 

aktivácie a meranie aktivácie sebaposúdením, pretože sa jednalo o jeden z hlavných bodov 

kritiky výskumu Goetza a kol. (2014) (Elpidorou, 2020; Raffaelli a kol., 2017), na základe 

ktorého autori štúdie vymedzili päť typov nudy a to len s  použitím  merítka sebaposúdenia 

aktivácie. Výskumná otázka č.4 sa týkala voľby medzi potešujúcim a zaujímavým videom 

po nudnej úlohe. Naša hypotéza bola založená na predikcií Westgateovej a Wilsona 

(2018), že pri možnosti voľby medzi aktivitou vzbudzujúcou záujem a aktivitou 

vzbudzujúcou potešenie ľudia volia aktivity podľa typu predchádzajúcej aktivity 

vyvolávajúcej nudu, čo znamenalo, že u  nedostatočne stimulujúcej nudnej aktivity sme 

očakávali preferenciu skôr zaujímavej aktivity, ktorá mohla stimuláciu viac priblížiť 

optimálnej úrovni. Výskumné otázky č.5 až č.9 zahŕňali overovanie účinnosti 

experimentálnej manipulácie zmysluplnosti a preverovanie prítomnosti očakávaných 

korelátov nudy.  

Čo sa týka vplyvu kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na nudu, v experimente 

sme odpovedali na nasledujúce otázky: 

V.O. č.1 : Spôsobuje experimentálna manipulácia kauzálnej atribúcie zlyhania 

pozornosti pri úlohe reliabilne indukujúcej stav nudy nižšiu mieru prežívanej nudy? 
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H1: Experimentálna manipulácia kauzálnej atribúcie zlyhania pozornosti pri úlohe 

reliabilne indukujúcej stav nudy spôsobuje nižšiu mieru nudy. 

V.O.  č.2 : Líši sa medzi experimentálnymi skupinami pri nedostatočne kognitívne 

stimulujúcej úlohe miera blúdenia v myšlienkach a pozornosti meraných seba-

posudzujúcimi škálami? 

H2: Miera blúdenia v myšlienkach a pozornosti sa medzi experimentálnymi skupinami 

nelíši. 

Čo sa týka faktorov vplývajúcich na výšku aktivácie pri nude, kladieme si túto otázku: 

V.O. č.3 : Líši sa miera aktivácie meraná nástrojmi založenými na seba-posúdení od 

miery aktivácie meranej pomocou fyziologickej premennej tepu? 

H3: Miera aktivácie meraná v jednotlivých fázach experimentu nástrojmi založenými na 

seba-posúdení sa líši od miery aktivácie meranej pomocou tepu srdca. 

Pre preferenciu afektívneho stavu po nude znie výskumná otázka: 

V.O. č.4 : Preferujú participanti po opakovaní nedostatočne stimulujúcej úlohy zaujímavé 

aktivity (vzbudzujúce záujem) alebo potešujúce aktivity (vzbudzujúce potešenie)? 

H4: Participanti po opakovanej nedostatočne stimulujúcej úlohe preferujú zaujímavé 

aktivity pred potešujúcimi aktivitami. 

Ďalšie výskumné otázky sú: 

V.O. č.5 : Spôsobí experimentálna manipulácia zmysluplnosti vyššiu mieru vnímanej seba-

posúdenej zmysluplnosti nedostatočne kognitívne stimulujúcej úlohy v porovnaní 

s vnímanou pozornosťou? 

H5: Pri úlohe indukujúcej nudu budú účastníci udávať vyššiu mieru vnímanej osobnej 

zmysluplnosti úlohy než vnímanej pozornosti na úlohu. 

V.O. č.6 : Existuje vzťah medzi odhadom časového trvania u všetkých troch skúmaných 

aktivít a celkovým skóre v MSBS? 

H6: Medzi odhadom časového trvania aktivít a celkovým skóre v MSBS existuje pozitívny 

vzťah. 
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V.O. č.7 : Existuje vzťah medzi skóre v BPS a celkovým skórom v MSBS? 

H7: Medzi skóre v BPS a celkovým skórom v MSBS existuje pozitívna korelácia. 

V.O. č. 8: Existuje vzťah medzi nízkou aktiváciou pri nudnej úlohe a prokrastináciou ako 

osobnostným rysom? 

H8: Medzi mierou aktivácie a  prokrastináciou ako osobnostným rysom existuje pri nudnej 

úlohe negatívny vzťah. 

V.O. č. 9 : Existuje vzťah medzi vysokou aktiváciou pri nudnej úlohe a vysokou 

svedomitosťou ako osobnostným rysom? 

H9: Medzi mierou aktivácie a svedomitosťou existuje pozitívny vzťah.   

  

5.4 Metodológia 

Na niekoľkých nasledujúcich stranách uvádzame popis použitých metód pre meranie 

rôznych premenných potenciálne súvisiacich s nudou. Prvé tri popísané metódy boli 

použité počas laboratórneho experimentu, rovnako ako aj v závere tejto sekcie popísané 

neštandardizované jednopoložkové škály, vytvorené špeciálne pre účely tohto 

experimentu. Nástroje popísané uprostred tohto oddielu boli administrované až určitú dobu 

po experimente a merali osobnostné charakteristiky. 

 Metódy použité počas laboratórnej časti experimentu (okrem rozhovoru a merania tepu) 

boli administrované na obrazovke počítača v rozhraní autorom práce vytvoreného 

počítačového programu naprogramovaného v rámci programovacieho nástroja pre 

psychologické experimenty s názvom Psychopy. Tento software zaznamenával odpovede 

účastníkov na položky všetkých nižšie popísaných škál použitých v laboratórnej časti 

experimentu. Od účastníkov bola vyžadovaná odpoveď na každú zadanú položku, inak im 

počítačový program nedovolil prejsť na snímku s ďalšími otázkami
37

. V experimente boli 

v Psychopy použité dva, respektíve tri odlišné počítačové programy – prvý obsahoval  

úvodné dotazníky, hlavnú indukciu nudy a dotazníky určené pre meranie stavu účastníkov 

                                                 
37

 Výnimkou bolo zadávanie časového odhadu trvania aktivity,  ktoré bolo možné preskočiť a štyria účastníci 

počas experimentu tento odhad (omylom) preskočili. 
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počas indukcie nudy, alebo krátko po indukcií nudy. Druhý a tretí program
38

 boli vzájomne 

takmer identické a obsahovali opakovanú indukciu nudy, dotazníky a dva videoklipy, 

ktorým predchádzala ich dvadsaťsekundová ukážka, na základe ktorej si účastníci vyberali 

video. Jediný rozdiel medzi dvomi verziami programu bol v poradí prezentácie ukážok 

videí. Poradie prezentácie ukážok bolo v súbore rovnomerne randomizované. Texty 

a položky prezentované v programe Psychopy sú súčasťou príloh č.3-7 a ostatné nástroje 

popísané v tomto oddieli sú súčasťou prílohy č.2. Väčšina nástrojov musela byť preložená 

z anglického jazyka. Tvorcom prekladov je autor práce, ktorý svoje preklady konzultoval 

s osobou s polyglotickými schopnosťami. Pre meranie tepovej frekvencie bolo počas 

experimentu použité zariadenie Apple Watch, ktoré ukladalo tepovú frekvenciu na báze 

priemerných hodnôt počas minútových intervalov. 

5.4.1 Positive and Negative Affect Schedule - PANAS  

Pre meranie afektívnych stavov a emócií bola v experimente použitá škála Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS) (Watson, Clark, Tellegen, 1988). Dotazník obsahuje 20 

položiek rozdelených po desiatich položkách do dvoch faktorov nazvaných Positive Affect 

(PA) a Negative Affect (NA). Positive Affect (PA) reflektuje rozsah v ktorom sa osoba cíti 

nadšená, aktívna a vo vysokých hodnotách predstavuje stav vysokej energie, plnej 

koncentrácie a príjemného zapojenia. V nízkych hodnotách je charakterizovaný smútkom a 

letargiou. Negative Affect (NA) naopak reprezentuje subjektívny distres a nepríjemné stavy 

nálady, s nízkymi hodnotami znamenajúcimi stav kľudu, či pokoja (Watson, Clarková, 

Tellegen, 1988, s. 1063). U každej z položiek je možné určiť mieru aktuálne prežívaného 

stavu na škále od 1 „velmi málo nebo vůbec“ do 5 „extrémně hodně“. Dotazník bol 

autorom práce preložený z angličtiny do češtiny a jeho preklad bol konzultovaný s osobou, 

ktorá v minulosti použila pre výskumné účely svoj vlastný preklad. Preložené položky pre 

PA boli nasledovné: Zvídavý/á,zaujatý/á; Vzrušený/á; Silný/á; Nadšený/á; Hrdý/á; 

Inspirovaný/á; Odhodlaný/á; Pozorný/á; Čilý/á; Aktivní; a pre NA to boli položky: 

Zdeptaný/á; Znepokojený/á; Provinilý/á; Vyděšen/á; Nepřátelský/á; Podrážděný/á; Stydící 

se; Nervózní; Ztrémovaný/á; Mající obavy. Škála bola zvolená pre jej overenosť mnohými 

                                                 
38

 Kvôli technickým problémom v prvý deň experimentu, kedy tieto dva programy obsahujúce videoklipy 

nefungovali je počet účastníkov, ktorí  absolvovali opakovanú indukciu nudy a voľbu videa o šesť menší, než 

počet účastníkov, ktorí absolvovali hlavnú indukciu nudy, čo boli všetci účastníci vo výskumnom súbore. 
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výskumami a pre reliabilitu škály, ktorá je podľa jej autorov vysoká, pre PA medzi 0,86 a  

0,90 a pre NA od 0,84 do 0,87 (Watson, Clarková, Tellegen, 1988, s.1065). Forma 

dotazníku administrovaná v priebehu experimentu je súčasťou prílohy č.3. 

5.4.2 Multidimensional State Boredom Scale (MSBS) 

Škála MSBS (Multidimensional State Boredom Scale) (Fahlmanová a kol., 2013) je 

podrobne popísaná v teoretickej časti práce v oddieli s názvom Meranie nudy. V pôvodnej 

verzií táto škála obsahuje 29 položiek. V našom výskume boli dve položky vynechané 

z dôvodu ich nevhodnosti pre situáciu laboratórneho experimentu
39

 a 27 zostávajúcich 

položiek bolo v počítačovom programe rozdelených na 3 snímky s formátom odpovedí na 

Likertovej škále od 1 („silně nesouhlasím“) do 7 („silně souhlasím“). Modifikáciou škály 

oproti pôvodnej verzií bola formulácia zadania a položiek škály tak, aby účastníci 

vzťahovali svoje odpovede k úlohe otáčania krúžkov. Položky boli zoradené v pôvodnom 

poradí z originálu Fahlmanovej a kol. (2013), v českom preklade od autora práce. Po 

opakovanej indukcií nudy a po zhliadnutí videa bola účastníkom predložená skrátená 

verzia dotazníku obsahujúca len jednu položku pre každú subškálu
40

. Škála MSBS a jej 

skrátená verzia použité v experimente sú súčasťou prílohy č.4.  

5.4.3 Adaptovaná škála z výskumu Goetz a kol. (2014) 

Ako sekundárne merítko nudy sme v našom výskume zvolili upravenú škálu použitú vo 

výskume Goetza a kol. (2014). Motivovaní sme boli možnosťou do istej miery  porovnať 

zistenia z nášho výskumu nudy s niektorými  zisteniami zo zmienenej štúdie a taktiež sa 

využitie takéhoto nástroja zdalo ako jednoduchý a priamy spôsob ako overiť nudu a ďalšie 

afektívne stavy ich priamym adresovaním. Škála bola vo výskume použitá ako tzv. 

„experience sampling method“  (Csikszentmihalyi a Larson 1987, Hektner a kol. 2007), 

kedy boli účastníci štúdie vybavení PDA prístrojom,  ktorý v randomizovaných časových  

intervaloch prezentoval účastníkom zvukovým signálom k vyplneniu do piatich minút 

digitálny dotazník o ich aktuálnom prežívaní. Tento dotazník najskôr zisťoval typ aktivity, 

do ktorej sa participanti práve zapájajú  (výkonová vs. nevýkonová) a následne  zisťoval 

                                                 
39

 Konkrétne sa jednalo o položky: „I am annoyed with the people around me.“ zo subškály Vysoká 

aktivácia a „It seems like there’s no one around for me to talk to.“ zo škály Nízka aktivácia. Tieto položky 

boli nezmyselné v situácií vykonávania úlohy, kedy boli participanti v laboratórnej miestnosti osamote. 
40

 Použili sme rovnaký výber položiek ako Westgateová (2018, s.51). 
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intenzitu aktuálnych emočných prežitkov účastníkov štúdie pomocou jednopoložkovej 

mierky pre šesť afektívnych stavov. Zadanie tejto časti dotazníku znelo: „Zatiaľ čo ste sa 

zapojovali do tejto aktivity, ako silne ste prežívali:“, a zisťovalo intenzitu prežívaného 

afektívneho  stavu  pre  nudu (boredom),  pohodu (well-being), spokojnosť (satisfaction), 

potešenie (enjoyment), hnev (anger) a úzkosť (anxiety) na odpoveďovom formáte 5 

stupňovej Likertovej škály s hodnotou 1 znamenajúcou  „vôbec“ a s hodnotou 5 

znamenajúcou „veľmi silne“.  Po odpovedi účastníkov na všetkých šesť týchto položiek 

bola prezentovaná otázka zisťujúca valenciu a aktiváciu prežívaného stavu, ale len za 

predpokladu, že účastník zvolil pre nudu hodnotu 2 a vyššiu (čo značilo, že nuda bola 

prežívaná aspoň v malej intenzite). Táto nasledujúca otázka znela: „Aké je momentálne 

cítiť sa znudene?“, čím boli účastníci štúdie priamo  nasmerovaní, aby referovali o nude, aj 

v prípade, že mohli byť s ňou v ich prežívaní prítomné i iné emócie. Na otázku odpovedali 

participanti zvolením odpovede na dvoch 5 stupňových Likertových škálach, z ktorých 

prvá merala valenciu afektívneho stavu a predstavovala rozpätie od „pozitívne“ (1) po 

„negatívne“ (5), teda s vyšším skóre indikujúcim negatívnu valenciu. Druhá škála 

merajúca  aktiváciu ponúkala odpoveď medzi hodnotami „kľudné“ („calm“) a 

„nekľudné“ („fidgety“) (Goetz a kol., 2014, s.6-7). Nami použitý dotazník je vo svojom 

princípe a vo svojich položkách takmer identický s tým vyššie popísaným. Rozdiel 

spočíval okrem vynechania prvej časti o type práve vykonávanej aktivity vo formulácií 

zadania, ktoré v našom výskume bolo pozmenené v časti zisťujúcej intenzitu prežívaných 

afektívnych stavov na „S jakou intenzitou momentálně prožíváte:“ v úvodnej časti 

experimentu a modifikované bolo i zadanie použité pre stav počas indukcie nudy: „Zatím 

co jste se zapojovali do úkolu, s jakou intenzitou jste prožívali:“ a pre stav počas 

sledovania videa v poslednej časti experimentu: „Zatím co jste sledovali Vámi zvolené 

video, s jakou intenzitou jste prožívali :“. Pre túto úpravu sme sa rozhodli, aby sme sa 

uistili, že participanti budú retrospektívne referovať o ich prežívaní počas celého trvania 

práve ukončenej aktivity, čo bolo pre naše výskumné zámery predovšetkým dôležité počas 

hlavnej činnosti indukujúcej nudu. Zmenená bola i druhá použitá časť dotazníku, v ktorej 

znelo zadanie v úvodnej časti: „Jaký je Váš stav, který momentálně pociťujete?“; po 

hlavnej indukcií nudy: „Jaký byl Váš stav, který jste pociťovali během úkolu otáčení 

kroužků?“ a pri zvyšných dvoch administráciach dotazníku: „Jaký byl Váš stav, který jste 
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pociťovali během aktivity?“ V tomto druhom zadaní sme nepoukazovali na nudu ako 

v pôvodnom dotazníku z dôvodu, aby tým nebolo príliš okato poukázané na hlavnú 

výskumnú otázku o kauzálnych atribúciach zlyhania pozornosti. Dotazník bol počas 

experimentu administrovaný štyrikrát a jeho konkrétne formulácie počas jednotlivých častí 

experimentu sú súčasťou Prílohy č.6. V texte pre tento nami modifikovaný dotazník 

používame na ďalších stranách zjednodušený názov Goetzova škála.  

5.4.4 Boredom Proneness Scale (BPS) 

Škála je podrobne popísaná v oddieli Meranie nudy. Spolu s dotazníkom BFI-2-S sa 

jednalo o jednu z dvoch škál použitých v experimente, pre ktorú sme využili už existujúci 

český preklad, konkrétne sme prevzali preklad i formu uvedenú v diplomovej práci 

Ludmily Kubjátové (2018) s názvom Souvislost sklonu k nudě s rizikovým chováním, 

školní úspěšností, vybranými osobnostními rysy a depresivitou u adolescentů ze Vsetínska.  

Forma odpovedí na škálu je ÁNO / NE. Škála bola súčasťou batérie dotazníkov 

administrovaných s odstupom po experimente ako prvá v poradí (príloha č.2).   

5.4.5 Brief Self Control Scale (BSCS) 

Doplnková škála vo výskume použitá pre skúmanie vzťahu sebakontroly a nudy bola Brief 

Self-Control Scale,  ktorá je skrátená 13 položková verzia dotazníku Self Control Scale 

(Tangney, Baumeister, Boone, 2004). Dotazník zisťuje individuálne rozdiely 

v sebakontrole a obsahuje Likertovu  škálu od 1 („rozhodně nesouhlasím“) do 7 

(„rozhodně souhlasím“). Príkladom položky je „Dobře zvládám odolávat pokušení.“. 

Škála bola z angličtiny preložená do češtiny autorom  práce. V anglickej verzií vykazuje 

škála vysokú reliabilitu 0.83 a 0.85 (Tangney, Baumeister, Boone, 2004, s. 287). Dotazník 

bol súčasťou batérie dotazníkov zadaných po experimente ako druhý v poradí (príloha č.2).

  

5.4.6 Mindful Attention Awareness Scale – Lapses Only (MAAS-LO) 

Pre účely zisťovania tendencie účastníkov výskumu zažívať každodenné zlyhania 

pozornosti a pamäťové chyby bola zvolená škála Mindful Attention Awareness Scale – 

Lapses Only (MAAS-LO) (Carriere, Cheyne, Smilek, 2007). Autori škály upravili pôvodnú  

škálu  Mindful Attention Awareness Scale (Brown, Ryan, 2003), obsahujúcu 15 položiek s 
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výsledným skórom zachycujúcim osobnú dispozíciu k uvedomovaniu si prítomného 

okamihu vynechaním dvoch položiek, ktoré sa týkali následkov zlyhaní pozornosti a jednej 

týkajúcej sa situácie šoférovania. Výsledná škála  MAAS-LO  meria sklon  k prežívaniu 

zlyhaní pozornosti a pamäťových chýb (Carriere, Cheyne, Smilek, s.3). Obsahuje 12 

položiek s formátom odpovedí na Likertovej škále od 1 („téměř vždy“) po 6 („téměř 

nikdy“)
41

, s minimálnym skóre 12 značiacim  zriedkavé zlyhania pozornosti 

a maximálnym skóre 72 znamenajúcim veľmi časté zlyhania pozornosti. Príkladom 

položky je „Dokážu prožívat nějakou emoci a nebýt si jí vědom/a, až dokud neuplyne 

nějaká doba.“. Vnútorná konzistencia škály je 0.83 (Carriere, Cheyne, Smilek, s.5). Škálu 

preložil pre účely experimentu z angličtiny do češtiny autor práce a bola súčasťou batérie 

dotazníkov zadaných po experimente ako tretia v poradí (príloha č.2). 

5.4.7 Irrational Procrastination Scale (IPS) 

Škála Irrational Procrastination Scale (IPS) (Steel, 2010) bola do experimentu zaradená 

na základe návrhu van Hoofta a van Hooffa (2018) preskúmať v ďalších výskumoch  

vplyv  prokrastinácie ako osobnostného rysu na reakcie na nudu. Prokrastinácia môže mať 

podľa autorov súvis s nízkou aktiváciou kvôli sklonu zotrvávať v nudnej úlohe (van Hooft 

& van Hooff, 2018, s. 13). Škála meria prokrastináciu konzistentne s definíciou 

prokrastinácie ako iracionálneho odkladania,  ktoré je zo svojej podstaty dysfunkčné 

(Steel, 2010, s.929). Škála obsahuje 9 položiek s formátom odpovede na Likertovej škále  

od 1 („Pro mě velmi zřídka pravdivé nebo nepravdivé“) do 5 („Pro mě velmi často 

pravdivé“). Príkladom položky je „Odkládám věci tak dlouho, že moje spokojenost nebo 

efektivita tím zbytečně trpí.“. Reliabilita škály dosahuje podľa zistení jej autora hodnoty 

0.91. (Steel, 2010, s.930) IPS bola preložená do češtiny autorom práce a bola súčasťou 

batérie dotazníkov zadaných s odstupom po experimente ako štvrtá, predposledná škála 

v poradí (príloha č.2). 

5.4.8 BFI – 2 - S 

Česká verzia škály BFI – 2 – S , ktorá je skrátenou verziou BFI-2 (Big Five Inventory 2) 

(Hřebíčková a kol., in press), bola pre náš výskum zvolená pre overenie vzťahu 

                                                 
41

 Dotazníková verzia škály v anglickom jazyku dostupná pre  preklad autorovi v rámci prípravy experimentu 

obsahovala oproti verzií uvedenej v Carriere a kol. (2007) prehodené póly Likertovej škály. 
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osobnostných rysov Päťfaktorového modelu osobnosti BIG 5 (McCrae a Costa., 2008) 

s nudou a pre preskúmanie hypotézy, že ľudia s vysokou svedomitosťou ako osobnostným 

rysom by mohli vykazovať zvýšenú aktiváciu pre snahu o čo najrýchlejšie ukončenie 

nudnej úlohy (van Hooft & van Hooff, 2018, s. 13). Škála obsahuje päť hlavných škál 

merajúcich dimenzie päťfaktorového modelu osobnosti: negatívna emocionalita 

(neuroticizmus), extraverzia, otvorenosť mysli (otvorenosť voči skúsenosti),  prívetivosť 

a svedomitosť
42

 a obsahuje 30 položiek s formátom odpovedí na Likertovej škále od 0 

(„Zcela nesouhlasím“) po  4 („Zcela souhlasím“)
43

. Príkladmi položiek sú napríklad 

tvrdenia: „Považuji se za někoho kdo býva tichý.“, či „Považuji se za někoho kdo je 

soucitný, má dobré srdce.“ Test-retestová reliabilita pre hlavné škály dosiahla u BFI-2-S 

hodnoty 0,84/0,83 (Hřebíčková, in press, s.19 ). Okrem piatich hlavných škál obsahuje 

podobne ako BFI-2 i 15 subškál. Podľa autorov českej verzie škály ale túto skrátenú verziu 

BFI-2-S nie je vhodné používať pre meranie subškál kvôli ich problematickej reliabilite 

(Hřebíčková a kol., in press, s.19), čo je dôvodom, prečo vo výskume posudzujeme len 5 

hlavných škál. BFI-2-S bola v batérií dotazníkov zadaných po experimente poslednou 

škálou v poradí (príloha č.2). 

5.4.9 Pôvod ostatných položiek a škál použitých v experimente  

Po vyplnení dotazníku MSBS po hlavnej indukcií nudy bol účastníkom na obrazovke 

administrovaný set dodatočných jednotlivých otázok vytvorených na základe inšpirácie 

rôznymi štúdiami (napríklad Westgateová a Wilson, 2018). Tieto jednopoložkové škály 

boli určené pre upresnenie alebo overenie vnímaných stavov v týchto nasledujúcich 

oblastiach – pozornosť, blúdenie v myšlienkach, zmysluplnosť, ospalosť, únava, frustrácia 

a depresívny afekt. Všetky tieto položky použité v experimente sú súčasťou prílohy č.6, na 

tomto mieste uvedieme len niektoré z nich. 

                                                 
42

 „Nejrobustnější faktor neuroticismus (opačný pól lexikálního faktoru emocionální stabilita) zahrnuje 

charakteristiky spojené s vyrovnáváním se s psychickou zátěží . E je zkratkou pro extraverzi a O pro 

otevřenost vůči zkušenosti (odpovídá lexikálnímu pátému faktoru intelekt). Charakteristiky reprezentující 

tento faktor vyjadřují nepředpojatost myšlení, otevřenost prožívání a nekonvenční chování. Faktory 

přívětivost a svědomitost byly převzaty z lexikálních analýz, proto mají obdobný název i obsah.“ (Hřebíčková 

a kol., in press, s.3) Autori českého prekladu BFI-2 premenovali dimenziu neuroticizmus na negativní 

emocionalitu a otvorenosť skúsenosti premenovali na otevřenost mysli. (Hřebíčková a kol., in press, s.4) 
43

 Dostupná použitá verzia dotazníku BFI – 2 –S mala oproti českej verzií z článku Hřebíčkovej a kol. (in 

press) posunutý číselný formát odpovedí; ktorý bol pôvodne od 1 do 5. 
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Pozornosť: 3 otázky s odpoveďami na 9 bodovej Likertovej škále vyjadrujúcej náročnosť 

udržiavania pozornosti alebo vnímanú pozornosť. Pre priame porovnanie so 

zmysluplnosťou bola použitá len jedna položka, ktorá sa týkala vyslovene rozsahu 

pozornosti a nie odlišného konštruktu náročnosti jej udržiavania - „Nakolik 

souhlasíte/nesouhlasíte s tvrzením: Vaše pozornost byla zaměřena na úkol.“ 

Blúdenie v myšlienkach: „V jakém rozsahu jste prožíval/a během úkolu bloudění 

v myšlenkách?“ s ponukou odpovede  na Likertovej škále v rozmedzí od 1 do 9 (1= vůbec 

ne, 5= poněkud, 9= velmi hodně)
44

.   

Blúdenie v myšlienkach bolo ďalej skúmané aj iným odpoveďovým formátom pre jednotnú 

otázku: „Jak by jste charakterizovali bloudění v myšlenkách během úkolu (aktivity) 

s otáčením kolíků?“ s ponúknutými možnosťami na zaškrtnutie: „Myslel jsem:“ „pouze na 

jednu věc netýkající se ukolu“ vs. „na více věcí netýkajícich se úkolu“; „na 

minulou/minulé událostí/i“ vs. „na věci, co by se dali dělat v současnosti místo aktivity“; 

„na pozitívní věc/věci“, vs. „na negativní věc/věci“, kde bolo možné v každom riadku 

zvoliť odpoveď „ano“, alebo „ne“ (alebo „jedna / více ). Táto prídavná otázka na obsah 

blúdenia v myšlienkach nám mala umožniť skúmať súvislosť odpovedí s nameranou 

nudou, či inými premennými a porovnať výsledky so štúdiou Critchera a Gilovicha (2010) 

uvedenou v teoretickej časti v kapitole o kauzálnych atribúciach.  

Zmysluplnosť: vnímanú zmysluplnosť aktivity sme v experimente overovali samostatne 

tromi odlišnými otázkami použitými vo výskume Westgateovej a Wilsona (2018). Tieto 

položky sme porovnávali s jednou položkou merajúcou pozornosť každú zvlášť, pretože 

sme sa domnievali, že by mohli merať v určitej miere odlišné koncepty. Na odlišné 

výsledky rôznych formulácií položiek o zmysluplnosti poukazuje Chan a kol. (2018). 

Položky v našom experimente zneli: „Jak osobně smysluplná pro Vás byla zkušenost 

plnění úkolu?“; „Nakolik jste cítili, že plníte (uskutečňujete) cíl stojící za to?“ a „Jak moc 

(jste pociťovali že) váš výkon přispíval na důležitou věc?“ s odpoveďami na Likertovej 

škále od 1 do 9 (1= vůbec ne, 5= poněkud, 9= velmi hodně). 

Otázky pre ospalosť, únavu, frustráciu a depresívny afekt: ku každej z týchto premenných 

bola otázka formulovaná tak, že zisťovala mieru, alebo intenzitu týchto stavov podobným 

                                                 
44

 Položka je prevzatá zo štúdie Westgateovej a Wilsona (2018). 
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spôsobom, napríklad „S jakou intenzitou jste při úkolu s otáčením kroužků prožívali 

frustraci?“  Ospalosť a únava bola meraná na 9 stupňovej Likertovej škále, zatiaľ čo 

frustráciu a depresívny afekt  sme merali Likertovou škálou od 1 do 5 z dôvodu snahy 

o zachovanie jednotného rozsahu Likertových škál pre zisťovanie afektívnych stavov
45

  

Niektoré z týchto vyššie uvedených položiek boli použité aj po opakovanej indukcií nudy 

a po zhliadnutí videa, kedy bol v oboch prípadoch účastníkom administrovaný skrátený set 

otázok uvedený v prílohe č. 6.  

5.4.10 Rozhovor 

S niekoľkými náhodne vybranými účastníkmi bol bezprostredne po skončení účasti na 

experimente spravený rozhovor. Rozhovor bol pološtrukturovaný, experimentátor mal 

pripravenú osnovu s otázkami zahŕňajúcimi témy ako: časový priebeh úlohy a zmeny 

prežívaného stavu počas úlohy;  zmeny vnímanej aktivácie; zámerné chovanie na redukciu 

nudy počas experimentu (stratégie redukcie nudy); prežívanie nudy v bežnom živote; 

stratégie redukcie nudy v bežnom živote; vnímanie detailov pri úlohe; počiatočný stav pred 

experimentom a ďalšie. Analýza rozhovorov nie je súčasťou tejto práce. 

5.5 Procedúra 

5.5.1 Výskumný súbor  

Účastníkmi štúdie boli študenti 1. a 2. ročníka oboru Psychologie a speciální pedagogika 

na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej, zapísaní na predmet Obecná psychologie I 

a ďalší dobrovoľníci z rád študentov a z ľudí oslovených experimentátorom a vedúcou 

práce. Odmenou za účasť v experimente bol pre študentov predmetu Obecná psychologie 

zápočet za predmet, študenti však neboli nútení súhlasiť s účasťou na experimente a mohli 

si zvoliť namiesto toho inú formu zápočtu, pokiaľ sa experimentu nechceli 

zúčastniť.Veľkosť súboru bola N = 64 z toho 53 žien a 11 mužov; náhodne rozdelených do 

dvoch experimentálnych skupín po 32 účastníkoch
46

.  

                                                 
45

 Dotazník PANAS a Goetzova adaptovaná škála obe zisťujú afektívne stavy participantov a obsahujú 5 

stupňovú Likertovu škálu. 
46

 Z pôvodného počtu 66 účastníkov boli dvaja účastníci zo súboru vyradení kvôli technickým problémom 

s počítačom. 
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5.5.2 Úvodná fáza a briefing 

Participanti sa experimentu zúčastnili individuálne. Prvým krokom bol ich zápis do 

tabuľky Google Sheets, kde si vybrali čas a dátum, ktorý im na experiment vyhovoval 

a zapísali sa na tento termín pod anonymnou prezývkou. Každý z termínov bol vyhradený 

len pre jedného účastníka a trval hodinu, prestávka medzi účastníkmi bola pre prípravu 

laboratória a experimentátora stanovená na pätnásť, alebo tridsať minút.  

Každý účastník bol po príchode do laboratória požiadaný, aby si v miestnosti mimo svoj 

dosah a možný dohľad pri práci s počítačom odložil osobné veci
47

 (najmä hodinky, mobil, 

batoh a ďalšie), a vypol či stíšil elektronické zariadenia s rušivým potenciálom. 

Participantom boli vzápätí podané základné informácie o experimente a o jeho 

podmienkách (anonymita, dobrovoľnosť atď.) v takej forme, aby nebol znemožnený zber 

dát prezradením účelu výskumu - v Informáciach o experimente a Informovanom súhlase 

s účasťou na experimente (príloha č.1) bol výskum prezentovaný pod krycím menom 

Kognitivní procesy při úloze otáčení kroužků. Zmienené bolo nahrávanie priebehu 

experimentu na videozáznam
48

 od momentu začiatku merania tepovej frekvencie, 

zabezpečenie týchto videozáznamov a ich vymazanie po ich vyhodnotení. Načrtnutý bol 

priebeh experimentu a účastníkom bolo prisľúbené, že nebudú vystavení nadmerne 

stresujúcim situáciám. V závislosti na náhodne určenej príslušnosti účastníka 

k experimentálnej, alebo kontrolnej skupine bola tiež načrtnutá a pre skupiny odlišným 

spôsobom vysvetlená experimentálna manipulácia. Buď išlo o zvukový signál k začatiu 

práce na úlohe, ktorý experimentátor pustí po vyplnení úvodných dotazníkov a osobnom 

vysvetlení ďalších inštrukcií (u kontrolnej skupiny), alebo išlo o sugestívnym spôsobom 

popísaný infrazvuk, respektíve zvuk s frekvenciou pod hranicou počuteľnosti 20 Hz, ktorý 

bude od jeho spustenia po vyplnení úvodných dotazníkov a vysvetlení ďalších inštrukcií 

experimentátorom, hrať až do konca experimentu a bude spôsobovať zlyhanie pozornosti 

(u experimentálnej skupiny). 

                                                 
47

 Účastníci si svoje osobné veci väčšinou odkladali na stôl v laboratórnej miestnosti, ktorý bol mimo ich 

priameho dohľadu pri práci s počítačom. 
48

 Experimentátor bol pripravený umožniť účasť na experimente i pokiaľ by niektorý z účastníkov nesúhlasil 

s kamerovým záznamom, nakoniec však všetci účastníci so zaznamenávaním priebehu experimentu na 

videozáznam súhlasili. 
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Priebeh experimentu bol vysvetlený formou stručného chronologického popisu 

experimentu; účastníci boli informovaní o nasadení prístroja na meranie tepu, zapnutí 

nahrávania experimentu na videozáznam, ustálení základnej fyziologickej odozvy, 

administrácií úvodných dotazníkov na obrazovke počítača. Ďalej podľa príslušnosti 

účastníka k experimentálnej, alebo kontrolnej skupine buď o zvukovom signále, alebo 

infrazvuku (v skupine s experimentálnou manipuláciou teda o zapnutí zvuku sluchom 

neregistrovateľnej frekvencie, ktorý má spôsobovať znižovanie až zlyhanie pozornosti); 

vykonávaní jednoduchej úlohy na počítači po dopredu nešpecifikovanú dobu a 

administrovaní ďalších dotazníkov. Následný priebeh experimentu potom bol zhrnutý 

slovami „a ďalej to bude prebiehať podobne“
49

. Po prečítaní obsahu Informovaného 

súhlasu a takomto popise experimentu nasledoval u všetkých prihlásených účastníkov, 

ktorí sa dostavili na termín experimentu, súhlas participantov s účasťou na experimente a 

podpísanie Informovaného súhlasu.  

Po podpísaní informovaného súhlasu boli všetci participanti usadení na stoličku k stolu 

s počítačom a vybavení náramkom pre meranie tepovej frekvencie, ktorý získaval dáta 

o tepe od tohto momentu až do konca experimentu. Všetci účastníci boli požiadaní, aby 

kvôli ustáleniu fyziologickej odozvy sedeli za stolom s počítačom po dobu dvoch minút 

v kľude, zatiaľ čo experimentátor išiel do vedľajšej miestnosti zapnúť nahrávanie na 

videozáznamy poriadené z troch kamier umiestnených v laboratóriu
50

.  

Po dvoch minútach sa experimentátor vrátil do miestnosti, vysvetlil účastníkom ovládanie 

počítačového programu
51

, spustil program a opustil miestnosť, na čo následne začali 

participanti s počítačovým programom pracovať a na obrazovke vyplňovať dotazníky o ich 

veku, pohlaví, chronotype, počte hodín spánku, momentálnom afektívnom stave a valencií 

a aktivácií pri tomto stave. Prvýkrát bol za týmto účelom merania afektívneho stavu 

a dimenzií tohto stavu v experimente administrovaný adaptovaný dotazník z výskumu 

Goetza a kol. (2014) a vzápätí dotazník PANAS. Nasledovala pre obe skupiny rovnaká 

                                                 
49

 Tento popis následného priebehu experimentu bol zvolený, aby neboli ovplyvnené očakávania od ďalších 

aktivít a účastníci nevedeli, že ich po indukcií nudy bude ešte znova čakať rovnaká indukcia nudy, čo by 

mohlo mať určitý vplyv na veľkosť nudy pri očakávanej repetícií a taktiež aby nevedeli, že ich na záver ešte 

čaká aktivita s ponúknutými činnosťami vyvolávajúcimi záujem, alebo potešenie. 
50

 Jedna kamera snímala obrazovku, druhá tvár účastníka a tretia celého účastníka zozadu, mierne zboku.  
51

 Inštrukcie k ovládaniu počítačového programu zahŕňali používanie myši a klávesnice.  
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experimentálna manipulácia zmysluplnosti inšpirovaná výskumom Westgateovej 

a Wilsona
52

 (2018, s.12) – výber dobročinnej organizácie zo zoznamu siedmich charít/ 

dobročinných organizácií rôznych zameraní, predovšetkým však so sociálnym a 

environmentálnym zameraním (príloha č.5) a prisľúbenie príspevku 100 Kč tejto charite 

experimentátorom, pri úspešnom dokončení experimentu. Tento prvok bol zvolený pre 

zvýšenie osobne vnímanej zmysluplnosti experimentu a úlohy. Pokúšali sme sa takýmto 

spôsobom znížiť šancu, že nuda vznikne kvôli nízkej zmysluplnosti úlohy. Po voľbe 

charity boli účastníci požiadaní, aby svoj výber zdôvodnili na papier ležiaci na stole, (ktorý 

potom za moment po príchode do miestnosti premiestnil experimentátor mimo dosah 

účastníka) vo dvoch, až troch vetách, s cieľom naviazania účastníka na zvolenú charitu 

a posilnenia zmyslu celého experimentu a teda aj úloh počas neho vykonávaných. 

5.5.3 Experimentálna manipulácia kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti 

Experimentálna manipulácia kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti spočívala hneď po 

výbere a zdôvodnení výberu charity v informovaní účastníkov experimentálnej skupiny 

o tom, že budú vyrušovaní podprahovým rušivým zvukom, ktorý je bezpečný, ale môže 

spôsobiť zlyhanie ich pozornosti. U účastníkov v tejto skupine sa experimentátor pokúšal 

zdôrazniť, že podprahový rušivý vplyv bude znižovať ich pozornosť, pozornosť im môže až 

dokonca zlyhať; takže pokiaľ sa budú horšie sústrediť, bude to pravdepodobne kvôli 

tomuto podprahovému rušivému vplyvu, ktorý bude prítomný až do konca experimentu, aj 

keď ho vďaka tomu, že bude pod prahom počuteľnosti, nebudú vnímať sluchom. Kvôli 

zvýšeniu presvedčivosti experimentálnej manipulácie bol vzápätí prehraný pomerne hlasný 

a  nepríjemný zvuk demonštrujúci znižovanie sa frekvencie z počuteľnej úrovne až pod 

prah počuteľnosti.. Experimentátor pustil po popise infrazvuku a jeho pôsobenia tento zvuk 

z mobilného telefónu skrz amplifikátor
53

 s rozmermi 38 x 38 x 20 cm, ktorý bol 

umiestnený naľavo od pracovného stola a nasmerovaný na účastníka. Jednalo sa o 

približne štyridsaťminútovú audionahrávku
54

, zahŕňajúcu zhruba prvé dve minúty 

                                                 
52

 Pozri oddiel o MAC modele nudy, Empirický doklad pre MAC model nudy. 
53

 Pôvodne bol u účastníkov počas prvých dvoch dní experimentu použitý ešte väčší reproduktor, kvôli 

poruche však bol zmenený a po zvyšok experimentu bolo používané gitarové kombo Marshall MG 15. 
54

 Nahrávku tvoril 2:32 minútový zvuk extrahovaný vo formáte mp3 z videa Bass Test - 2000Hz - 1Hz. (Test 

your Subwoofer or Headphones, how low can you go :)?). In: Youtube [online]. 04.01.2013 [cit. 2020-07-

20]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=M8gjsefNYpE&t=3s. Kanál uživatele Blactronic 

Records.. Editácia zvuku a vygenerovanie ticha prebehli v programe Audacity. 
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spočiatku počuteľný zvuk začínajúci na frekvencií 2000 Hz a končiaci na frekvencií 1 Hz
55

 

a následne počítačom vygenerované ticho trvajúce po zvyšnú dobu prehrávania nahrávky. 

Veľkosť reproduktora mala ešte viac zvýšiť sugestívnosť experimentálnej manipulácie. Po 

tom, čo sa zvuk začal prehrávať, experimentátor opustil laboratórium a presunul sa do 

vedľajšej miestnosti, z ktorej mohol cez jednosmerné zrkadlo a cez kamery pozorovať 

účastníka
56

. Všetci účastníci v oboch skupinách dostali ústnu i písomnú inštrukciu (na 

obrazovke počítača), aby po tom, čo prestanú zvuk počuť, klikli na tlačítko Začít úkol, 

ktorým si zobrazili inštrukcie k úlohe. Zvuk znižujúcej sa frekvencie bol u oboch skupín 

rovnaký,
57

 účastníkom v kontrolnej skupine bol ale vysvetlený iba ako signál k započatiu 

práce na úlohe v momente, keď ho prestanú počuť.  

5.5.4 Hlavná indukcia nudy a meranie nudy  a ďalších premenných po indukcií  

Úlohou indukujúcou nudu bol tzv. Peg turning task
58

 (Markeyová a kol., 2014), 

spočívajúci v repetitívnom otáčaní krúžkov všetkými participantmi po rovnakú dobu (12,5 

minúty). Kompletné zadanie úlohy je súčasťou príloh tejto práce (príloha č.7); skrátená 

forma inštrukcie bola na obrazovke nad krúžkami zobrazená počas celej doby trvania 

úlohy a znela: „Klikejte prosím na každý zvýrazněný kruh dokud udělá plnou rotaci. 

Klikejte, dokud nebudete písemně informováni o tom, že úkol skončil.“.  

Po skončení úlohy bola účastníkom počítačovým programom prezentovaná otázka „Kolik 

minut podle Vás předchozí aktivita trvala?“ zisťujúca časový odhad trvania úlohy; 

následne účastníci vyplňovali upravený dotazník z výskumu Goetz a kol. (2014), škálu 

PANAS, škálu MSBS na meranie nudy, a odpovedali na ďalšie otázky s formátom 

                                                 
55

 V moment keď v nahrávke začala zvuková frekvencia klesať na úrovne blížiace sa hranici počuteľnosti, 

bol pri editácií zvuku aplikovaný Fade Out  efekt (do stratena), aby bol prechod zo zvuku (ktorý síce už 

nemal byť fyziologicky počuteľný, ale v nahrávke bola stále prítomná určitá nízka miera šumu), do 

vygenerovaného ticha plynulý a nepostrehnuteľný. Fakt, že sa zámer zakamuflovať prechod zo zvuku do 

ticha podaril dokazovalo, že žiaden z účastníkov, ktorých sa experimentátor na vnímanie zvuku po 

experimente pýtal nepoukazoval nejakým spôsobom na to, že by tento prechod zaregistroval. 
56

 Kvôli závade na reproduktore a jeho výmene sa zvuk musel púšťať priamo v laboratórnej miestnosti. Prvé 

dva dni experimentu bol púšťaný z vedľajšej miestnosti cez bluetooth hneď potom, ako experimentátor 

opustil miestnosť. 
57

 Keďže zvuk nebol  prítomný až do konca experimentu, tak účastníci v skupine s experimentálnou 

manipuláciou dostali klamlivú informáciu. Klamanie bolo ako metódu potrebné použiť pre zaistenie 

výsledkov a táto metóda bola schválená Komisí pro etiku výzkumu PedF UK., spolu s plánom informovať 

účastníkov experimentu o použití tejto metódy po dokončení zberu dát na debriefingovej prednáške (alebo pri 

individuálnom kontakte experimentátora s účastníkmi experimentu).  
58

 Pozri oddiel Experimentálne spôsoby vyvolania nudy v teoretickej časti tejto práce. 
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odpovede na Likertovej škále, alebo s číselným odhadom. Tieto otázky mapovali 

zaujímavosť a potešujúcosť aktivity; vnímanú zmysluplnosť (3 položky); náročnosť 

udržiavania pozornosti (2 položky); pozornosť venovanú vonkajším rušivým vplyvom (2 

položky); mieru blúdenia v myšlienkach (1 položka); pozornosť na úlohu (1 položka); typ 

obsahu myšlienok pri úlohe (5 položiek); a po jednej položke boli merané počas úlohy 

prežívaná ospalosť; únava; frustrácia a depresívny afekt.    

5.5.5 Opakovaná indukcia nudy a výber videoklipov  

Po vyplnení poslednej položky dostali participanti na obrazovke inštrukciu, že majú 

počkať na ďalšie inštrukcie experimentátora, ktorý sa súbežne s dokončením vyplňovania 

predchádzajúcej sady dotazníkov vrátil do laboratórnej miestnosti, uistil sa, že je pre 

účastníkov všetko v poriadku a následne im zapol počítačový program, ktorý začínal 

rovnakou úlohou akú vykonávali predtým, teda s Peg turning task. Participantom opäť 

nebola dopredu daná informácia, ako dlho (koľko minút) bude úloha trvať. Úlohu 

vykonávali všetci participanti po dobu 5,5 minút. Účelom bolo navodiť pred ponúknutím 

zaujímavej a potešujúcej aktivity znova stav nudy.   

Po skončení opakovanej indukcie nudy sa účastníkom opäť zobrazila otázka na ich časový 

odhad trvania aktivity, adaptovaný dotazník z výskumu Goetza a kol. (2014), PANAS, 

škála MSBS v skrátenej forme len s piatimi položkami, z ktorých každá sýtila jednu 

z piatich subškál (príloha č.4). Po skrátenej verzií MSBS bola na obrazovke zobrazená už 

len (jedna) sada otázok
59

 mapujúcich potešujúcosť a zaujímavosť aktivity, zmysluplnosť, 

náročnosť udržiavania pozornosti a pozornosť vonkajším rušivým vplyvom (príloha č.6).     

Poslednou fázou laboratórnej časti experimentu bola pre účastníkov ponuka dvoch aktivít 

o ktorých sme predpokladali, že budú vzbudzovať záujem, alebo potešenie, konkrétne sa 

jednalo o videá nazvané Budoucnost měst (vytvorené tak, aby malo vzbudzovať viac 

záujmu než potešenia) a Roztomilá zvířátka (s očakávaním vzbudenia skôr potešenia než 

záujmu)
60

. Trvanie oboch videí bolo rovnaké, približne 5,5 minúty
61

 (rovnaká dĺžka ako 

                                                 
59

 Ďalšie položky už v súvislosti s opakovanou indukciou nudy neboli administrované, keďže účelom nebolo 

u opakovanej indukcie nudy tak detailné skúmanie korelátov nudy ako pri hlavnej indukcií. Zároveň sme 

množstvo položiek zredukovali,  aby dĺžka vypĺňania dotazníkov nemala prílišný dopad na zmenu stavu nudy 

pred voľbou videa.  
60

 Video Budoucnost měst predstavovalo pasáž z rovnomenného dokumentu s českým dabingom - relatívna 

neznámosť, komplexnosť, no nie prílišná náročnosť témy urbanizácie u širšej verejnosti bola spolu s 



79 

 

opakovaný Peg turning task). Účastníci si videá vyberali na základe 20 sekundovej ukážky 

zobrazujúcej niektoré úseky z videa, ktoré boli experimentátorom vybrané ako buď 

obzvlášť zaujímavé, alebo obzvlášť potešujúce
62

.  Cieľom bolo zistenie preferencie jednej 

z ponúknutých aktivít po indukcií nudy. Po zhliadnutí videa bola účastníkom ešte raz 

naposledy prezentovaná otázka na odhad trvania aktivity (videa) v minútach a ďalej dve 

otázky, v ktorých mali účastníci špecifikovať svoj výber
63

. Po týchto otázkach boli 

participantom na obrazovke prezentované rovnaké škály
64

 ako po opakovanej indukcií 

nudy a k tomu navyše i ďalšie položky merajúce náročnosť udržiavania pozornosti, 

zmysluplnosť, ospalosť, únavu, frustráciu a depresívny afekt počas sledovania videa.  

5.5.6 Záver experimentu a dodatočný zber dát, debriefingová prednáška 

Pre väčšinu participantov po odpovedi na posledné položky týkajúce sa frustrácie 

a depresívneho afektu
65

 týmto experiment skončil a experimentátor sa vrátil do 

laboratórnej miestnosti, aby im poďakoval za účasť, potvrdil pridelenie príspevku 

charite/dobročinnej organizácií podľa ich voľby, pridelil anonymný kód pre vypĺňanie 

                                                                                                                                                    
pútavým grafickým spracovaním prehľadu historických miľníkov urbanizácie a zameraním na dôležitú 

otázku budúcnosti ľudstva (akcentovanie riešenia problému s veľkým nárastom počtu obyvateľov miest) 

predpokladom, pre ktorý sme očakávali, že u účastníkov vzbudí video záujem. Naopak video Roztomilá 

zvířátka bolo vytvorené z niekoľkých videí so zvieratami dostupnými na internete; obsahovalo časť s 

pandami, s papagájom, psíkmi a mačičkou. Jednoduchosť a známosť podnetu, pomerne málo akcie vo 

videách a roztomilosť zvieratiek mali byť u účastníkov príčinou vzbudenia potešenia pri sledovaní videa. 
61

 Aktivity končili vždy v polovici minúty kvôli tomu, aby sme prípadne mohli pozorovať tendenciu 

účastníkov pri časovom odhade trvania skôr nadhodnocovať, alebo podhodnocovať reálny čas trvania. 
62

 Autor práce si bol pri výbere videí a ich ukážok vedomý toho, že  by k overeniu schopnosti indukovať 

cieľové stavy záujmu, alebo potešenia, bolo vhodné spraviť pilotnú štúdiu, ale realizácia ďalšej štúdie v 

danom časovom horizonte pred zahájením experimentu nepripadala v úvahu. Navyše sa jedná až o terciárnu 

tému tejto práce ktorá je skôr jej rozšírením. 
63

 Otázky zneli: „Zamyslete se, proč jste si vybral(a) právě toto video a tento důvod/tyto důvody napište na 

papír na stole. Až dokončíte Vaši odpověď, klikněte na tlačítko Pokračovat“ a  „Kdybyste si mohl/a zvolit 

místo sledování videa, které jste právě zhlédl/a jakoukoliv jinou aktivitu, jakou by jste vybral/a? (Stačí jeden 

příklad a nebo jenom charakteristika této aktivity, např. zajímavou, potěšující)“ Odpovede na tieto dve 

otázky písali účastníci na rovnaký papier, na aký zdôvodňovali výber charity, ktorý experimentátor položil 

znova na stôl pri spúšťaní programu zahŕňajúceho opakovanú indukciu nudy a videoklipy. Pre veľké  

množstvo ďalších spracovávaných dát a obmedzené časové možnosti nie sú výsledky odpovedí na tieto 

otázky súčasťou tejto práce. 
64

 Zmena nastala v obratení poradia administrovania dotazníku PANAS a skrátenej verzie MSBS. Po 

opakovanej indukcií nudy bol ako prvý vypĺňaný PANAS a potom skrátený MSBS a u videí to bolo opačne, 

pretože sme nechceli, aby sa čas odpovedania na otázky po úlohe príliš odchyľoval -  po sledovaní videa 

strávili účastníci istú dobu písaním odpovedí na dve otázky, preto táto úprava mala za cieľ, aby sa k skrátenej 

škále MSBS dostali účastníci po aktivite v podobný časový interval, keďže dĺžka vyplňovania dotazníku 

PANAS sa v niektorých prípadoch mohla blížiť dobe písania odpovedí na otázky týkajúce sa voľby aktivít.   
65

 Videá vzbudzujúce vo všeobecnosti pozitívnejšie pocity než nuda mali pôsobiť aj ako intervencia voči  

averzívnemu stavu, ktorý mohol nastať u nudy. 
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dodatočných dotazníkov
66

 a zdelil informácie o debriefingu formou prednášky, o ktorej 

neskôr boli participanti informovaní hromadne cez email uvedený v študijnom 

informačnom systéme
67

. Jedenásť náhodne vybraných participantov bolo naviac 

vyzvaných a súhlasilo so zaznamenávaným rozhovorom s experimentátorom, pri ktorom sa 

experimentátor pýtal na prežívanie nudy, jej časový priebeh, stratégie redukcie nudy 

a ďalšie témy.  

Niekoľko dní, alebo týždňov po ukončení laboratórnej fázy výskumu boli účastníci 

výskumu oslovení k vyplneniu piatich osobnostných dotazníkov: Boredom Proneness 

Scale (merajúci nudu ako dispozičný faktor, tzv. sklon k nude) , Brief Self Control Scale 

(sebakontrola) , Mindful Awareness Attention Scale – Lapses Only (zlyhania pozornosti 

v bežnom živote) , Irrational Procrastination Scale (sklon k prokrastinácií) a BFI-2-S 

(päťfaktorový model osobnosti) spojených do jednej batérie. (príloha č.2) Administrácia 

dotazníkov prebiehala vo dvoch formách: formou pero-papier pre účastníkov kurzu 

Obecná psychologie I a formou online dotazníku Google Forms pre ostatných účastníkov 

experimentu. Dotazníky boli administrované dodatočne a nie pred experimentom, aby 

nebol vyzradený účel experimentu, čo by mohlo mať vplyv na výsledky.   

Debriefingová prednáška sa konala po kompletnom zozbieraní všetkých dát dňa 27. 

februára 2020 a bol na nej vysvetlený účel výskumu, výskumné otázky, hypotézy, 

procedúra a dôvody použitia experimentálnej manipulácie a teda i klamania, bez ktorého 

by nebolo možné skúmať len samotný vplyv presvedčenia o príčine zlyhania pozornosti na 

nudu. Pri prítomnosti reálneho rušivého vplyvu by totiž nuda mohla byť experimentálnou 

manipuláciou znížená optimalizovaním kognitívnej záťaže prídavným sekundárnym 

vnemom na spracovanie (Bottiroli a kol., 2014). Účastníkom, ktorí sa nemohli zúčastniť 

prednášky, napriek tomu, že o vysvetlenie experimentu mali záujem, bola ponúknutá 

možnosť stretnúť sa s experimentátorom v inom vyhovujúcom termíne, alebo pri ďalšej 

dodatočnej prednáške. 

 

                                                 
66

 Týmto kódom súčasne účastníci predmetu Obecná psychologie I preukázali vyučujúcej svoju účasť na 

experimente. 
67

 Alebo pri existencií osobného kontaktu s experimentátorom priamo správou cez platformu, 

prostredníctvom ktorej boli účastník a experimentátor v kontakte. 
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Obrázok č. 1  - Schéma priebehu laboratórneho experimentu 
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6 Výsledky 

Dáta z priebehu experimentu až po opakovanú indukciu nudy boli získané od 64 

účastníkov experimentu, z toho 53 žien a 11 mužov. Účastníkov, ktorí podstúpili aj 

opakovanú indukciu nudy a následný výber aktivity bolo 58, dáta o frekvencií tepu boli 

kvôli technickým problémom zozbierané len od 34 účastníkov štúdie. Na nasledujúcich 

stranách popisujeme najdôležitejšie výsledky výskumu. Podrobnejšie výsledky sú uvedené 

v tabuľkách, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 8. Všetky nižšie popísané štatistické procedúry 

používajú ako hladinu významnosti hodnotu 0,05. Dáta sme analyzovali s použitím 

freewarového programu pre analýzu štatistických dát s názvom Jamovi.  

6.1 Overenie počiatočných rozdielov medzi skupinami 

Pre overenie východzích rozdielov medzi skupinami sme použili parametrické 

i neparametrické testy Welschov t a Mann-Whitney U test pre parametre veku, pohlavia, 

spánku a počiatočného afektu meraného škálami PANAS a Goetzovou škálou.  

V žiadnej zo základných charakteristík veku, pohlavia, času spánku, chronotypu, nebol 

pozorovaný medzi skupinami štatisticky významný rozdiel. Rovnako nebol medzi 

skupinami na začiatku experimentu pozorovaný ani štatisticky významný rozdiel 

v žiadnom zo šiestich afektívnych stavov meraných Goetzovou škálou, ani v skóre PANAS 

PA a PANAS NA, valencií a sebaposúdenej aktivácií. Aktivácia nebola na začiatku 

experimentu
68

 medzi skupinami štatisticky významne rozdielná ani u merítka pulzu. 

Podrobné hodnoty týchto premenných sú uvedené v tabuľke č.1 a 2, prílohe č.8. 

                                                 
68

 V úvodných dvoch minútach ustalovania fyziologickej odozvy. 
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6.2 Vplyv experimentálnej manipulácie kauzálnych atribúcií 

zlyhania pozornosti na nudu a ďalšie premenné 

H1: Experimentálna manipulácia kauzálnej atribúcie zlyhania pozornosti pri úlohe 

reliabilne indukujúcej stav nudy spôsobuje nižšiu mieru nudy. 

Pre overenie efektu experimentálnej manipulácie na nudu sme použili parametrický 

Welschov t test a neparametrický Mann-Whitneyho U test pre dve škály merajúce nudu. 

Tabuľka č.3  -  Vplyv experimentálnej manipulácie na nudu pre hlavnú indukciu nudy 

 
95% Confidence 
Interval  

    Statistic df P 
Mean 
difference 

SE 
difference 

Lower Upper 
Cohen's 
d 

MSBS 
súčet  

Welch's t 
 

-0.0873 
 

60.5 
 

0.931 
 

-0.594 
 

6.799 
 

-14.191 
 

13.003 
 

-0.0218 
 

  
 

Mann-
Whitney U  

502 
 

  0.893 
 

1.00 
 

  
 

-16.000 
 

15.0 
 

-0.0218 
 

Goetzova 
škála  

Welch's t 
 

-1.1375 
 

62.0 
 

0.260 
 

-0.313 
 

0.275 
 

-0.862 
 

0.237 
 

-0.2844 
 

  
 

Mann-
Whitney U  

427 
 

  0.229 
 

-3.11e−6 
 

  
 

-1.000 
 

6.03e-6 
 

-0.2844 
 

 

Pri štatistickom porovnaní súčtu skórov v škále MSBS medzi skupinami nebol zistený 

štatisticky významný rozdiel; t(60,5)= -0,0873, p=0,931, s priemerným skóre 103 pre 

experimentálnu skupinu a 104 pre kontrolnú skupinu. Štatisticky významný rozdiel nebol 

taktiež nájdený v žiadnej zo subškál tejto mierky (príloha č.8, tabuľka č.5,6). U nudy 

meranej prostredníctvom Goetzovej škály rovnako nebol medzi skupinami pozorovaný 

Tabuľka č.4 – Vplyv experimentálnej manipulácie na nudu pre hlavnú 

indukciu nudy 

              
  Skupina N Mean Median SD SE 

MSBS súčet 
 

Experimentálna 
skupina  

32 
 

103.22 
 

110.00 
 

29.24 
 

5.169 
 

  Kontrolná skupina 
 

32 
 

103.81 
 

102.00 
 

24.99 
 

4.417 
 

Goetzova 
škála  

Experimentálna 
skupina  

32 
 

3.50 
 

4.00 
 

1.11 
 

0.196 
 

  Kontrolná skupina 
 

32 
 

3.81 
 

4.00 
 

1.09 
 

0.193 
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štatisticky významný rozdiel; t(62,0)= -1.1375, p=0,260. Štatisticky významný rozdiel 

v prežívanej nude nebol medzi skupinami pozorovaný ani pre opakovanú indukciu nudy: 

u Goetzovej škály; t(56,0)= - 0,6112, p=0,544 a u celkového skóru skrátenej verzie MSBS; 

t(54,5)= - 0,0263, p=0,979;  ani pre sledovanie videa: u Goetzovej škály;  t(53,9)= - 

0,6820, p=0,498 a u celkového skóru skrátenej verzie MSBS; t(53,4)=0,1327, p=0,895. 

Hodnoty sú súčasťou prílohy č. 8 (tabuľka č.7,8). H1 zamietame. Graf č.1 a tabuľka č.9 

ukazujú účinok indukcie nudy na mieru prežívanej nudy, kedy došlo k významnému 

zvýšeniu nudy medzi nudou v úvode experimentu (GtzNu1) a indukciou nudy (GtzNu2).  

 

Tabuľka č.9 - Vplyv indukcie nudy na mieru prežívanej nudy 

 
95% Confidence Interval 

Podmienka (Podm.) Fáza (Time) Mean SE Lower Upper 

Exp. skupina (EXP.M.) 
 

Fáza úvod (GztNu1) 
 

1.69 
 

0.174 
 

1.34 
 

2.03 
 

  
 

Fáza úloha (GtzNu2) 
 

3.50 
 

0.174 
 

3.16 
 

3.84 
 

Kontr. skupina (KONTRL) 
 

Fáza úvod (GtzNu1) 
 

1.59 
 

0.174 
 

1.25 
 

1.94 
 

  
 

Fáza úloha (GtzNu2) 
 

3.81 
 

0.174 
 

3.47 
 

4.16 
 

 

Graf č.1 – Účinok indukcie 

nudy na prežívanú nudu 
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Vzťah intenzity nudy so základnými charakteriristíkami a afektívnymi stavmi  

Pri overení vzťahu základných charakteristík s nudou u celého súboru (príloha č.8, tabuľka 

č.10) bol štatisticky významný vzťah pre mieru nudy udávanej pre hlavnú indukciu nudy 

potvrdený len u premennej veku, so slabšou negatívnou koreláciou (r=-0,253) a len s nudou 

meranou Goetzovou škálou, indikujúc miernu tendenciu mladších účastníkov prežívať 

nudu v o niečo intenzívnejšej miere. Korelácia veku s celkovým skóre v MSBS však 

nebola štatisticky signifikantná (r=-0,001). Vzťah s mierou prežívanej nudy meranou 

obomi škálami bol na úrovni štatistickej významnosti zistený pre mnohé afektívne 

premenné merané pre hlavnú indukciu nudy Goetzovou škálou a dotazníkom PANAS 

(príloha č.8, tabuľka č.11-14). Najsilnejšia zistená korelácia bol pozitívny vzťah medzi 

nudou meranou škálou MSBS a položkou Goetzovej škály merajúcou valenciu afektívneho 

stavu (r=0.656), ktorý znamená, že so stúpajúcou mierou prežívanej nudy štatisticky 

významne rástla i nepríjemnosť afektívneho stavu.  Pozitívny vzťah bol zistený pre 

celkové skóre v MSBS a frustráciu (r=0,638) a pomerne silný vzťah bol pozorovaný aj pre 

vzťah frustrácie s položkou Goetzovej škály (r=0,516). Ďalšia pomerne silná korelácia 

intenzity nudy a miery prežívaných afektívnych stavov sa týkala pozitívneho vzťahu  

medzi nudou a celkovým skóre škály Negative Affect (r=0,571), napríklad najsilnejšie u 

položky dotazníku PANAS „Podrážděný“ (r=0,594); ďalej to bol negatívny vzťah zistený 

medzi nudou meranou Goetzovou škálou a spokojnosťou (r=-0,560); pozitívny vzťah 

medzi skóre v MSBS a úzkosťou (r=0,555); pozitívna korelácia bola aj medzi nudou 

meranou Goetzovou škálou  a  negatívnou valenciou ako súčasťou  Goetzovej škály 

(r=0,546); negatívny vzťah pre nudu meranú Goetzovou škálou s potešením (r=-0,519); 

pozitívny vzťah medzi MSBS a hnevom (r=0,506), podobný vzťah však pre hnev nebol 

pozorovaný s nudou meranou Goetzovou škálou (r=0,174). Ďalšie štatisticky významné 

korelácie s nudou boli pozorované i pre mnohé ďalšie afektívne premenné; podrobné 

korelačné matice pre stav nudy a afektívne stavy sú súčasťou prílohy č.8, tabuľky č.11-14.   

Vzťah medzi merítkami nudy 

Aby sme preverili validitu oboch mierok pre meranie nudy, bol vypočítaný Pearsonov 

korelačný koeficient pre obe mierky. Pri meraní nudy pre fázu indukcie nudy bol zistený 

štatisticky signifikantný vzťah medzi celkovým skóre MSBS a Goetzovou škálou pre 
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meranie nudy (r=0,572), rovnako bol tento vzťah zistený aj pre celkové skóre skrátenej 

verzie MSBS a Goetzovej škály pre opakovanú indukciu nudy (r=0,558) i pre sledovanie 

videa (r=0,448). Výsledky získané prostredníctvom dvoch typov škál pre meranie nudy 

teda spolu štatisticky významne súviseli v priebehu celého experimentu. 

Blúdenie v myšlienkach a pozornosť  

Aby sme overili, že experimentálna manipulácia nepôsobila účinkom zníženia blúdenia 

v mysli a pozornosti (napríklad optimalizáciou kognitívnej záťaže), overovali sme ich 

mieru, ktorá by u oboch skupín mala byť pre rovnakú úlohu porovnateľná.  

H2: Miera blúdenia v myšlienkach a pozornosti sa medzi experimentálnymi skupinami 

nelíši. 

Pre overenie prípadného vplyvu experimentálnej manipulácie na blúdenie v myšlienkách 

a pozornosť sme použili parametrické a neparametrické testy (príloha č.8, tabuľka č.15 

a 16). V žiadnej z položiek merajúcich pozornosť, či náročnosť udržiavania pozornosti, ani 

v miere blúdenia v myšlienkach; t(62,0)=0,0532, p=0,958; nebol medzi skupinami 

pozorovaný štatisticky významný rozdiel. Rovnako nebol medzi skupinami pozorovaný 

štatisticky významný rozdiel ani v položkách merajúcich pozornosť a blúdenie 

v myšlienkach pre opakovanú indukciu nudy a sledovanie videa (príloha č.8, tabuľka č.17 

a 18). 

Keďže medzi skupinami nebol preukázaný štatisticky významný vplyv experimentálnej 

manipulácie na žiadnu z premenných (s výnimkou položky PANAS „Mající obavy“, pozri 

Diskusiu), nasledujúce štatistické porovnania budeme robiť pre celý súbor.  

6.3 Porovnanie výsledkov mierok aktivácie 

H3: Miera aktivácie meraná v jednotlivých fázach experimentu nástrojmi založenými na 

sebaposúdení sa líši od  miery aktivácie meranej pomocou tepu srdca. 

Pre výpočet miery zhody dvoch merítok bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. 

Porovnávaných bolo 34 účastníkov
69

, z toho 31 žien a 4 a a 18 účastníkov 

z experimentálnej skupiny a 17 z kontrolnej skupiny. Experiment a dáta z Apple Watch 

                                                 
69

 Počet účastníkov je nižší pretože došlo ku strate, resp. nezapísaniu dát z Apple Watch u druhej várky 

účastníkov na začiatku roku 2020.  



87 

 

sme rozdelili do šiestich hlavných fáz
70

. Skúmali sme v prvom rade tepové frekvencie 

počas úvodnej fázy ustálenia základnej fyziologickej odozvy (Tep baseline, 2 minúty); 

počas   fázy vypĺňania úvodných dotazníkov (Tep úvod, variabilný čas); fázy prvej indukcie 

nudy (Tep nuda, 12,5 minút a 0,5 minúty zadanie, teda 13 minút); počas fázy opakovanej 

indukcie nudy (Tep nuda 2, 5 minút); a počas fázy sledovania videa (Tep video, 7 minút so 

zadaním, ukážkou a samotnými videami). Postupom pri spracovaní dát bolo rozdeliť ich do 

intervalov a zarovnať počiatočné minúty jednotlivých fáz v dátovej tabuľke podľa 

videozáznamov a časových údajov z prístroja na meranie tepu. Najprv sme na základe 

videozáznamov experimentu u jednotlivých účastníkov identifikovali začiatok každej 

jednotlivej fázy experimentu. Zo zariadenia na meranie pulzu sme obdržali priemerné 

hodnoty tepovej frekvencie za minútu, preto boli dáta priradzované k jednotlivým fázam 

tak, aby pri rozdelenej minúte pripadla hodnota za celú minútu tej fáze, do ktorej podľa 

videozáznamu patrila väčšia časť tejto minúty. U vyššie zmienených hlavných fáz 

experimentu boli vynímajúc úvodnú fázu ustálenia základnej fyziologickej odozvy pri 

štatistických výpočtoch ako korekcia tejto možnej až polminútovej odchýlky vynechané 

prvé a posledné hodnoty pridelené k fáze
71

.  

Tabuľka č.19 -  Výška aktivácie meranej tepovou frekvenciou 

  Tep baseline Tep úvod Tep nuda Tep nuda 2 Tep video 

N 
 

35 
 

35 
 

35 
 

29 
 

29 
 

Missing 
 

33 
 

33 
 

33 
 

39 
 

39 
 

Mean 
 

94.0 
 

89.6 
 

87.2 
 

81.9 
 

78.7 
 

Median 
 

94.1 
 

88.7 
 

87.4 
 

80.0 
 

79.0 
 

Standard deviation 
 

12.1 
 

10.9 
 

10.7 
 

8.98 
 

8.77 
 

Minimum 
 

74.8 
 

69.2 
 

66.9 
 

67.0 
 

64.1 
 

Maximum 
 

126 
 

111 
 

108 
 

107 
 

103 
 

 

                                                 
70

 V tomto bode sme sa  pri spracovávaní dát z merania tepu  inšpirovali prácou Merrifieldovej (2010). 
71

 Experimentátor vyhľadával pri analýze dát zachytávajúcich pulz artefakty a preveroval možný posun dát, 

ktorý sa snažil korigovať podľa týchto princípov: údaje z teptestru priradzoval do fázy, ku ktorej boli časovo 

v minútovej sústave bližšie. V prípade začiatku fázy uprostred meranej minúty a zjavnom posune dát z 

predchádzajúcej fázy do spracovávanej fázy mala prednosť pred priradením väčšej časti minúty korekcia 

podľa očakávaných vrcholov pulzu, akými bola zmena fázy (náhla prítomnosť experimentátora v miestnosti, 

nové zadanie úlohy).  
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Tabuľka č.20 – Výška aktivácie meranej sebaposúdením  

  
Goetz 
úvod 

Goetz 
nuda 

Goetz nuda 
2 

Goetz 
video 

N 
 

64 
 

64 
 

58 
 

56 
 

Mean 
 

2.63 
 

2.81 
 

2.52 
 

1.77 
 

Median 
 

2.50 
 

3.00 
 

2.00 
 

1.50 
 

Standard deviation 
 

1.00 
 

1.13 
 

1.22 
 

0.953 
 

Minimum 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

Maximum 
 

4 
 

5 
 

5 
 

4 
 

 
Analýza s použitím Pearsonovho korelačného koeficientu odhalila medzi mierkami 

aktivácie u jednotlivých fáz štatisticky významný vzťah  pre fázu vypĺňania úvodných 

dotazníkov r=0.478**, p=0.004; štatisticky významný vzťah však nebol zistený pre fázu 

indukcie nudy r=-0,299, p=0,081; pre fázu opakovanej indukcie nudy r=0,268, p=0,159 

a pre fázu sledovania videa r=0,188, p=0,349.   

H3: Miera aktivácie meraná v jednotlivých fázach experimentu nástrojmi založenými na 

sebaposúdení sa líši od priemerného tepu v danej fáze, okrem fázy vyplňovania úvodných 

dotazníkov, kedy bola pozorovaná mierna korelácia. 

Vzťah merítok aktivácie so základnými charakteristikami a afektívnymi stavmi 

Vďaka meraniu aktivácie dvomi spôsobmi bolo možné posúdiť vzťah aktivácie so 

základnými charakteristikami súboru a s jednotlivými afektívnymi stavmi u oboch 

použitých merítok aktivácie. Účelom hľadania možného vzťahu medzi aktiváciou a týmito 

premennými bolo predovšetkým zistiť, či na výšku aktivácie pri úlohe indukujúcej nudu 

mohol mať väčší vplyv než nuda iný afektívny stav. U fyziologicky meranej aktivácie bol 

pri prvej indukcií nudy zistený štatisticky významný vzťah medzi tepom a pohlavím 

(r=0,474), s vyšším pulzom u žien (N=31, M=89,0, SD=9,91) než u mužov (M=4, M=73,3, 

SD=4,41). U sebaposudzujúceho merítka aktivácie nebol zistený štatisticky významný 

vzťah s pohlavím a narozdiel od premennej tepu u neho bola mierna korelácia (r=0,277) 

pozorovaná s vekom, indikujúc miernu tendenciu posudzovať aktiváciu ako vyššiu 

u starších účastníkov experimentu. U ostatných základných charakteristík súboru nebol pri 

hlavnej indukcií nudy zistený štatisticky významný vzťah ani s tepom, ani so 

sebaposúdením aktivácie (tabuľka č. 21 a 22).  
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Pre afektívne stavy bola zistená u tepu ako merítka fyziologickej aktivácie najsilnejšia 

korelácia s položkou dotazníku PANAS „Zdeptaný“ (r=0,372) a „Pozorný“ (ρ=0,375) 

a iné štatisticky významné korelácie neboli pozorované (tabuľka č.23-25). Čo sa týka 

vzťahu merítka tepu s celkovou valenciou afektívneho stavu (tabuľka č.26) , tak u valencie 

zisťovanej Goetzovou škálou bola zistená korelácia mierna (r=0,324); u škály PANAS 

korelácia s tepom nebola signifikantná pre Positive Affect (r=0,065). Štatisticky významný 

vzťah však bol zistený medzi tepom a škálou Negative Affect (r=0,422), čo znamená, že 

participanti s vyšším tepom mali súčasne tendenciu prežívať negatívnejšie pocity. 

U sebaposúdenia aktivácie bol najsilnejší vzťah zistený s položkou PANAS „Pozorný“ 

(r=0,521) a s položkou „Inspirovaný“ (r=0,502) „Čilý/á, Aktivní“ (r=0,434) a ďalšie 

zistené štatisticky významné korelácie so sebaposúdenou aktiváciou boli u úzkosti 

(r=0,482), pohody (r=-0,423), hnevu (r=0,443). Ďalšie, menej štatisticky významné vzťahy 

sebaposúdenej aktivácie s afektívnymi stavmi pre hlavnú indukciu nudy sú uvedené 

v prílohe č. 8 (tabuľka č.27-29). Pre valenciu afektivneho stavu meranú Goetzovou 

škálou bola korelácia so sebaposúdenou aktiváciou štatisticky významná (r=0,477) 

a podobne ako u tepu nebol štatisticky významný vzťah so škálou Positive Affect (PANAS 

PA) (r=0.122), ale štatisticky významný bol vzťah sebaposúdenia aktivácie so škálou 

Negative Affect (r=0,438) (tabuľka č.30). U nudy meranej Goetzovou škálou nebol 

preukázaný štatisticky významný vzťah s fyziologickou aktiváciou (r=0,032) ani so 

sebaposúdením aktivácie  (r=0,229). U nudy meranej škálou MSBS nebol zistený štatiticky 

významný vzťah s tepom (r=0,192). Štastisticky významný vzťah však bol zistený 

u celkového skóre MSBS a sebaposúdenia aktivácie (r=0,520) a to u jednotlivých škál 

Time Perception (r=0,402), Disengagement (r=0,483), u High Arousal (r=0,593) u Low 

Arousal (r=0,298). Vzťah so sebaposúdenou aktiváciou nebol potvrdený pre 

subškálu Inattention (r=0,180). Podrobnejšie výsledky týchto analýz sú uvedené v prílohe 

č.8 (tabuľka č.31). Pre indukciu nudy bola zistená pozitívna korelácia sebaposúdenej 

aktivácie a frustrácie (r=0,514), pre fyziologicky nameranú aktiváciu však žiadna 

korelácia zistená nebola (r=-0,070). Žiaden vzťah pri indukcií nudy nebol zistený pre 

depresívny afekt a sebaposúdenú aktiváciu (r=-0,036), ani tepovú frekvenciu (r=0,151).  
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6.4 Voľba aktivity po nude 

H4: Participanti po opakovanej nedostatočne stimulujúcej úlohe preferujú zaujímavé 

aktivity pred potešujúcimi aktivitami. 

Po opakovanej úlohe indukujúcej nudu si z celkového počtu 58 účastníkov
72

 vybralo 

potešujúcu aktivitu 28 účastníkov (48,3%) a zaujímavú aktivitu 30 účastníkov (51,7%). 

Nuda meraná Goetzovou škálou pre opakovanú indukciu nudy silne korelovala s nudou 

počas hlavnej indukcie nudy (r=0,655) a dosahovala priemernej hodnoty M=3,62 

(SD=1,28) z maximálnej hodnoty 5. Voľba zaujímavého videa nedosahovala kvality 

preferencie u celého súboru a rozdiel nebol významný. 

6.5 Vzťah nudy a vybraných korelátov 

H5: Pri úlohe indukujúcej nudu budú účastníci udávať vyššiu mieru vnímanej osobnej 

zmysluplnosti úlohy než vnímanej pozornosti na úlohu. 

Tabuľka č. 32 – Pozornosť a zmysluplnosť pri  hlavnej indukcií nudy  

  Pozornosť 
Zmysluplnosť  
plnenia úlohy 

Zmysluplnosť 
cieľ stojaci  

za to 

Zmysluplnosť 
výkon pre 

dôležitú vec 

Mean 
 

5.84 
 

4.53 
 

5.02 
 

4.90 
 

Median 
 

6.00 
 

5.00 
 

5.00 
 

5 
 

SD 
 

2.03 
 

2.11 
 

2.00 
 

1.35 
 

Minimum 
 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

Maximum 
 

9 
 

9 
 

8 
 

7 
 

Tabuľka č.32 nepotvrdzuje náš predpoklad, že by experimentálna manipulácia 

zmysluplnosti spôsobila v meraní po hlavnej indukcií nudy u celého súboru vyššiu 

vnímanú zmysluplnosť než vnímanú pozornosť na 9 stupňovej škále, a to ani v jednej 

z formulácií pre vnímanú zmysluplnosť. Naopak, účastníci vnímali svoju pozornosť ako 

mierne vyššiu, než zmysluplnosť v plnení úlohy, v uskutočňovaní hodnotného cieľa 

i v prispievaní na dôležitú vec. Z hodnôt popisných štatistík jednotlivých faktorov 

uvedených v tabuľke č.32 vyplýva, že sa nepotvrdil náš predpoklad vyššej vnímanej 

osobnej zmysluplnosti než  vnímanej pozornosti na úlohu. 

                                                 
72

 Veľkosť súboru je nižšia než pre hlavnú indukciu nudy z dôvodu technických problémov v prvý deň 

experimentu. 
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H6: Medzi odhadom časového trvania aktivít a celkovým skóre v MSBS existuje pozitívny 

vzťah. 

Pre porovnanie číselného odhadu času a celkového skóre v MSBS bol použitý Pearsonov 

korelačný koeficient. V žiadnej z fáz experimentu nebol zaznamenaný štatisticky 

významný vzťah medzi výškou časového odhadu trvania aktivity a celkovým skóre 

v MSBS a celkovým skóre jeho skrátenej verzie (r=-0,218, r=0,117, r=0,052)
73

. Žiaden 

štastisticky signifikantný vzťah nebol v žiadnej z fáz  zaznamenaný ani medzi časovým 

odhadom a skórom subškály Time Perception, alebo časovým odhadom a nudou meranou 

Goetzovou škálou (tabuľka č. 33-35). 

Vplyv obsahu blúdenia v myšlienkach 

Skúmaný bol aj vplyv obsahu blúdenia v myšlienkach. V jednotlivých typoch myšlienok 

netýkajúcich sa hlavnej úlohy indukujúcej nudu medzi skupinami neexistovali štatisticky 

významné rozdiely (tabuľka č.36). Ako štatisticky významný však bol objavený vzťah 

medzi  prítomnosťou  blúdenia v myšlienkach o pozitívnych  udalostiach a nižšou nudou 

(r=-0,277) a vzťah prítomnosti blúdenia v myšlienkach o alternatívnej úlohe 

s  intenzívnejšou nudou (ρ=0,280) (tabuľka č.37). 

6.6 Vzťah nudy a aktivácie s osobnostnými rysmi 

H7: Medzi skóre v BPS a celkovým skórom v MSBS existuje pozitívna korelácia. 

Medzi skóre v BPS a v MSBS nebol prostredníctvom Pearsonovho korelačného 

koeficientu zistený štatisticky významný vzťah (r=0,077) a štatisticky významný vzťah 

nebol zistený ani medzi sklonom k nude a Goetzovým merítkom nudy (r=0,026). Naopak 

štatisticky významné vzťahy boli zistené medzi rôznymi osobnostnými rysmi, z toho 

najsilnejší vzťah bol zistený medzi svedomitosťou a sebakontrolou (r=0,686), ďalej 

svedomitosťou a sklonom k prokrastinácií (r=-0,611), sklonom k prokrastinácií 

a sebakontrolou (r=-0,552), sklonom k nude a negatívnou emocionalitou (r=0,500), 

zlyhaniami pozornosti v bežnom živote a sklonom k nude (r=-0,491), prívetivosťou 

a negatívnou emocionalitou (r=-0,435), vzťah bol zistený medzi otvorenosťou mysli 

a sklonom k nude (r=-0,388), svedomitosťou a zlyhaniami pozornosti v bežnom živote 
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(r=0,384), sebakontrolou a sklonom k nude (r=-0,376) a slabšie, ale štatisticky významné 

vzťahy boli pozorované medzi sklonom k nude a extraverziou (r=-0,362), svedomitosťou 

a neuroticizmom (r=-0,358), zlyhaniami pozornosti v bežnom živote a sebakontrolou  

(r=0,324)  a sebakontrolou a negatívnou emocionalitou (r=-0,304). 

Vzťah osobnostných rysov s aktiváciou pre hlavnú indukciu nudy 

Zisťované boli tiež korelácie výsledných celkových skórov jednotlivých dotazníkov 

s priemerným pulzom počas jednotlivých fáz. Stanovené boli nasledujúce hypotézy:  

H8: Medzi mierou aktivácie a  prokrastináciou ako osobnostným rysom existuje pri nudnej 

úlohe negatívny vzťah. 

H9: Medzi mierou aktivácie a svedomitosťou existuje  pri nudnej úlohe pozitívny vzťah.   

Pokiaľ ide o súvis aktivácie s osobnostnými rysmi, tak u žiadneho zo skúmaných rysov 

nebol pre hlavnú indukciu nudy zistený štatisticky významný vzťah so 

sebaposúdenou aktiváciou, pre svedomitosť (r=-0,051) a pre prokrastináciu ako 

osobnostný rys (r=0,119). Štatisticky významný vzťah nebol zistený ani s nameraným 

pulzom pre svedomitosť (r=-0,286) a prokrastináciu ako osobnostný rys (r=-0,323, 

p=0,142). Posledné dve hypotézy preto zamietame.  
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7 Diskusia 

Účasť na experimente dokončili všetci účastníci, ktorí ju zahájili. Pri pozorovaní sa okrem 

plnenia zadaných úloh a občasného rozhliadania sa po laboratóriu nevenovali iným, 

zvonka pozorovateľným, s úlohou nesúvisiacim činnostiam. Najčastejšie behaviorálne 

prejavy počas indukcie nudy boli na základe priameho pozorovania experimentátora 

podopieranie si hlavy, rytmizácia klikania myškou, zívanie, smiech, krátke prestávky 

a rozhliadanie sa po miestnosti
74

. Vďaka naplneniu predpokladu o homogénnosti súboru, 

čo sa týka toho, že všetci účastníci sa počas experimentu venovali plneniu fokálnej 

aktivity, a vďaka neexistencií východzích, štatisticky významných rozdielov medzi 

skupinami, bolo možné overiť hlavnú výskumnú hypotézu. Hlavná hypotéza o vplyve 

experimentálnej manipulácie kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti na mieru prežívanej 

nudy v našom výskume nebola potvrdená. Rozdiel v prežívanej nude medzi skupinami 

nebol štatisticky významný. Druhá hypotéza sa pritom potvrdila a medzi skupinami tak 

nebola preukázaná odlišná miera blúdenia v myšlienkach, alebo pozornosti. Znamená to, 

že účastníci v oboch skupinách zažívali zlyhanie pozornosti v obdobnej miere a nami 

zvolená experimentálna manipulácia nespôsobila u účastníkov v experimentálnej skupine 

rozdiely v ich pozornosti oproti kontrolnej skupine. Táto hypotéza bola stanovená, pretože 

sme sa domnievali, že sugescia o podprahovom rušivom zvuku by mohla účastníkov viesť 

nielen k atribúcií ich blúdenia v mysli tomuto vonkajšiemu vplyvu, ale mohla by aj 

spôsobiť istú optimalizáciu ich kognitívnej záťaže pri nedostatočne stimulujúcej úlohe. 

Pozitívny vplyv zvukového stimulu v pozadí na výkon a teda aj kvalitu pozornosti bol 

preukázaný napríklad v štúdií Bottiroliovej a kol. (2014) a zvažovali sme preto aj možnosť, 

že kvôli experimentálnej manipulácií môže paradoxne dochádzať k menšej miere blúdenia 

v mysli, už len samotným presvedčením o prítomnosti zvukového stimulu. Pri analýze 

rôznych meraných premenných pre hlavnú indukciu nudy sme medzi skupinami 

nezaznamenali žiadnu štatisticky významnú odchýlku, a to nielen pre premenné nudy, 
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 Tieto prejavy však nie sú kvantifikované a sú zmienené na základe posúdenia ich početnosti / zvýšeného 

výskytu v súbore experimentátorom. V budúcich výskumoch by bolo možné venovať väčšiu pozornosť práve 

i behaviorálnym prejavom a analyzovať ich do väčšej hĺbky. Participanti v našom výskume si nemohli byť 

istí, či náhodou trvanie úlohy otáčania krúžkov nie je závislé na ich výkone - presnosti, alebo rýchlosti a to 

do vykonávania úlohy vnášalo zaujímavý moment pozorovateľný i v správaní účastníkov. Participanti 

napríklad skúšali vykonávanie úlohy prerušiť, alebo niekedy zrýchľovali ku koncu úlohy svoje tempo 

klikania, akoby už chceli úlohu čo najskôr ukončiť. 
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pozornosti a blúdenia v myšlienkach, ale i celkovo. Výnimkou boli jedine odpovede na 

položku „Majíci obavy“ (p=0,031), v dotazníku PANAS, kedy účastníci v kontrolnej 

skupine zažívali po hlavnej indukcií nudy väčšiu mieru obáv. To by mohlo byť viac 

očakávateľné u experimentálnej skupiny, kde by bolo možné tento rozdiel interpretovať 

tým, že presvedčenie o vplyve podprahového stimulu v účastníkoch mohlo vyvolať obavu, 

ako konkrétne na nich takýto zvuk môže pôsobiť. Skutočný rozdiel v obavách medzi 

skupinami by mohol byť spôsobený tým, že vysvetlenie mechanizmu účinku 

podprahového zvuku na pozornosť zahŕňalo o niečo väčšie množstvo interakcie 

s experimentátorom a podrobnejšie objasnenie účelu nepríjemného demonštratívneho 

zvuku (ktorý bol pre obe skupiny rovnaký). Výsledkom mohlo byť u účastníkov 

v experimentálnej skupine menej prežívaných obáv. Treba ale podotknúť, že jednotlivé 

samostatné položky dotazníku PANAS nemajú preukázanú dostatočnú reliabilitu. Vplyv 

experimentálnej manipulácie so sugerovaním presvedčenia o alternatívnej príčine zlyhania 

pozornosti pri úlohe okrem tohto rozdielu medzi skupinami nespôsobil iné významné 

rozdiely, v žiadnej z ostatných meraných premenných. Môžeme teda konštatovať, že 

účinok našej hlavnej experimentálnej manipulácie na prežívanie experimentálnej situácie 

bol vzhľadom k overovaným hypotézam nevýznamný.  

Dôvodom, prečo výsledky nepotvrdzujú zistenia Damrad-Frye a Lairda (1989) 

alebo Juricha (2005) o vplyve kauzálnych atribúcií na nudu môže byť to, že pri úlohe 

otáčania krúžkov nebolo priamo vyžadované, aby jej človek nejak obzvlášť venoval 

pozornosť. Skôr išlo o to, aby ju dokončil, čo síce zahŕňalo určitú pozornosť 

a pripravenosť na to, či sa v tejto úlohe niečo zmení, alebo kedy skončí, ale úloha nebola 

výkonová. Cíeľom práce bolo objaviť univerzálny princíp vplyvu kauzálnych atribúcií 

zlyhania pozornosti na nudu, kedy nezáleží na tom, nakoľko repetitívna a nedostatočne 

stimulujúca úloha je, pokiaľ bolo výskumne overené, že účinne indukuje nudu. Je ale 

možné, že repetitívnosť a jednoduchosť tejto úlohy bola natoľko silná, že ovplyvnila 

úsudky o príčine zlyhania pozornosti a znefunkčnila experimentálnu manipuláciu 

s ponúknutou alternatívnou príčinou, pretože mohla byť až príliš „zjavne“ nudná. 

Uvažovať môžeme aj nad  tým, či vplyv na úspešnosť experimentálnej manipulácie mohlo 

mať neporozumenie infrazvuku ako mechanizmu znižovania pozornosti, alebo naopak 

zaujatie touto témou, prípadne sugestibilita jedinca. Nič z vymenovaného však pre tento 
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experiment nie je možné potvrdiť, či vyvrátiť. V úvahu pripadá, že experimentálna 

manipulácia pre účastníkov v experimentálnej skupine jednoducho nebola dostatočne 

zrozumiteľná, aj keď na druhej strane určitá časť ľudí svoje porozumenie pri popise 

infrazvuku prejavovala, keď tvrdila, že pojem infrazvuk a jeho nezachytiteľnosť ľudským 

sluchovým orgánom sú im známe. Niektorí participanti svojimi otázkami taktiež 

prejavovali aktívny záujem o pochopenie tohto javu a niektorí účastníci prejavovali svoje 

obavy z tohto zvuku. Autor práce sa síce snažil zvuk uviesť čo najviac sugestívne, do 

budúcich výskumov by ale bolo možné odporučiť upevniť pochopenie mechanizmu prvku 

domnelo znižujúceho pozornosť ďalšími spôsobmi, napríklad zadaním úlohy, pri ktorej by 

účastníci museli pred indukciou nudy prepísať vetu popisujúcu účinok infrazvuku. Pre 

posúdenie vplyvu sugestibility na účinnosť experimentálnej manipulácie je možné 

v budúcich štúdiách použiť dotazník na overenie sugestibility jedinca.  

Vyvolanie stavu nudy aspoň miernej intenzity bolo úspešné nielen u kontrolnej skupiny, čo 

sme na základe našej hlavnej hypotézy predpokladali, ale podľa Goetzovej škály bola 

indukcia nudy úspešná u takmer všetkých účastníkov experimentu. Iba dvaja zo 

šesťdesiatich štyroch účastníkov referovali na tejto škále o nude s intenzitou 1, čo 

znamenalo, že sa vôbec nenudili. Úloha zvolená pre vyvolanie nudy teda potvrdila svoju 

účinnosť, pre ktorú bola odporúčaná ako vhodná indukcia nudy Markeyovou a kolektívom 

(2014). Ako problematická sa však javí analýza odpovedí na otázky zisťujúce vnímanú 

pozornosť a zmysluplnosť. Napriek našej snahe eliminovať možnosť vplyvu nedostatočnej 

osobnej zmysluplnosti úlohy, ku ktorej nás motivovalo prijatie teoretického rámca MAC 

modelu nudy (Westgateová a Wilson, 2018), ukázalo porovnanie odpovedí na položku 

zisťujúcu pozornosť s tromi typmi formulácie položky zisťujúcej vnímanú zmysluplnosť, 

že medzi priemernou posúdenou úrovňou v týchto komponentoch nebol v rámci celého 

súboru veľký rozdiel. Naproti našim očakávaniam vnímali účastníci o niečo nasýtenejší 

komponent pozornosti, než zmyslu, a to pri porovnaní so všetkými tromi položkami 

overujúcimi vnímanú zmysluplnosť odlišným spôsobom. Experimentálnou manipuláciou 

vnímanej zmysluplnosti (voľbou charity a jej zdôvodnením) prevzatej z experimentov 

Westgateovej a Wilsona (2018) sme sa pokúšali docieliť, že príčinou nudy bude práve 

zlyhanie pozornosti a nie ďalšia alternatívna príčina nudy, za ktorú MAC model a niektoré 

ďalšie teórie nudy považujú i nedostatok vnímanej zmysluplnosti situácie, či úlohy. Na 
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základe odpovedí účastníkov na otázky zamerané na vnímanú osobnú zmysluplnosť nie je 

možné vylúčiť, že podľa tohto modelu mohla nuda u oboch skupín vzniknúť kvôli 

nedostatočnej zmysluplnosti úlohy alebo, že sa mohlo jednať o „zmiešanú nudu“ 

z nedostatku zmysluplnosti situácie, či úlohy a zároveň zo zlyhania pozornosti. 

Westgateová a Wilson (2018) hovoria o deficite v jednom z komponentov, inak než 

porovnaním dvoch merítok však nevymedzujú, kedy už dochádza v danom komponente 

nudy k deficitu. Priemerná hodnota zmysluplnosti i pozornosti sa v našom výskume 

pohybovala niekde uprostred škály inšpirovanej pre meranie týchto dvoch komponentov 

výskumami Westgateovej a Wilsona (2018). Takáto škála však taktiež nie je 

validizovaným nástrojom a je možné ju brať len orientačne. Odlišná formulácia otázky 

zisťujúcej pozornosť, alebo ďalšie formulácie otázok merajúcich zmysluplnosť by mohli 

generovať odlišné výsledky.  Či spôsobila nudu podľa MAC modelu nudy v našom 

experimente nedostatočná pozornosť, alebo nedostatočný zmysel, je nejasné. 

Náš výskum nepotvrdil niektoré zistenia výskumníkov skúmajúcich nudu v minulosti, 

napríklad pre genderové rozdiely v miere prežívanej nudy
75

 (Mikulas a Vodanovich, 1993, 

s.9). Slabšia negatívna korelácia síce vyšla pre vzťah veku a nudy, čo by naopak bolo 

v súlade so zistením niektorých štúdií, že mladší ľudia majú väčší sklon prežívať nudu 

(Mikulas a Vodanovich, 1993, s.9), tento vzťah ale bol zistený len u jedného merítka nudy. 

Zaujímavým zistením bol vzťah medzi vyšším vekom a vyšším sebaposúdením aktivácie, 

ktorý však nebol zistený pri fyziologickom meraní aktivácie. Na druhej strane bol 

zaujímavý vyšší pulz u žien, ktorý sa však neodzrkadlil v sebaposúdení. Posúdenie vzťahu 

sebaposúdenej aktivácie a výšky pulzu tvorilo našu tretiu výskumnú otázku a týkalo sa 

sekundárneho zámeru našej práce, preskúmať koreláty nudy. U aktivácie sme konkrétne 

overovali hypotézu, že výsledky výšky aktivácie získané metódou merania tepu nebudú 

dosahovať dostatočnej porovnateľnosti s metódou sebaposúdenia aktivácie. Naše zistenia 

sú v súlade s kritikou štúdie Goetza a kol. (2014) vyjadrenou viacerými autormi 

(Elpidorou, 2020; Raffaelli a kol., 2017), spochybňujúcou sebaposúdenie ako metódu, na 

základe ktorej by bolo možné vydeliť niekoľko typov nudy s charakteristickou úrovňou 

aktivácie. Subjektívne sebaposúdenie aktívacie nekopírovalo počas jednotlivých fáz 
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prevahou žien. 



97 

 

experimentu objektívne nameranú autonómnu aktiváciu vo forme pulzu, s výnimkou fázy 

vyplňovania prvej sady dotazníkov, kde bol pozorovaný medzi výstupmi dvoch metód 

mierny vzťah. Odlišnosť sebaposudzovania aktivácie počas fázy s úvodnými dotazníkmi 

od ostatných fáz pritom spočívala v tom, že toto sebaposúdenie bolo mierené na 

zhodnotenie aktuálne prežívanej aktivácie, zatiaľ čo v ostatných fázach experimentu sa 

jednalo o hodnotenie aktivácie retrospektívne, pre predchádzajúcu aktivitu. Takéto spätné 

hodnotenie aktivácie súviselo s nameraným tepom menej, čo môže byť spôsobené i tým, že 

jednotlivé fázy trvali niekoľko minút a aktivácia sa počas nich mohla rôzne meniť. Preto si 

mohli účastníci vybrať pre hodnotenie aktivácie počas aktivity skôr určitý bod 

reprezentujúci celú úlohu, namiesto toho, aby sa snažili aktiváciu spriemerovať (podobne 

ako sme postupovali u vyhodnocovania tepu). Naše zistenia v súvislosti s použitím 

odlišných metód merania nudy ukazujú, že podstatné môže byť aj to, akým nástrojom  

meriame nudu. Nástroj použitý pre meranie nudy v štúdií Goetz a kol. (2014) v našom 

experimente so sebaposúdením aktivácie nesúvisel, čo je v súlade so  závermi Goetza 

a kol. o piatich typoch nudy charakteristických rozličnou mierou aktivácie. Meraním nudy 

pomocou škály MSBS nebol zistený vzťah s tepom, ale spojenie celkového skóre škály 

MSBS bolo zistené so sebaposúdením aktivácie z adaptovanej škály Goetz a kol. (2014). 

Vyššia sebaposúdená aktivácia súvisela najviac nielen so subškálou Vysokého nabudenia, 

s ktorou bol objavený vzťah predpokladaný, ale aj so subškálami Vnímanie času, a 

Nedostatok zapojenia. Slabší, ale štatisticky významný vzťah bol zistený pre subškálu 

nízkeho nabudenia, ktorá je však protikladnou k spôsobu sebahodnotenia aktivácie v nami 

použitej metóde. Naopak nebol vzťah potvrdený so subškálou merajúcou nepozornosť. 

Tieto zistenia by mohli poukazovať na vzťah vyššej aktivácie s pomalším vnímaním času 

a mohli by podporovať hypotézu, že pomalšie vnímanie času pri nude je výsledkom práve 

zvýšenej aktivácie (Raffaelli a kol., 2017, s. 4). Keďže sa však jednalo o vzťah vnímania 

času  a sebaposúdenia a nie už  o vzťah objektívne nameraného tepu s príslušnou subškálou 

vnímania času, tak úlohu tu môže hrať skôr to, ako ľudia svoju aktiváciu prežívajú 

subjektívne. Navyše sa ukázalo, že i spôsoby merania vnímania času pri nudnej úlohe 

môžu vykazovať nekonzistentné výsledky. Číselný odhad trvania aktivity v minútach 

nemal súvis s prežívanou nudou, ani so subškálou vnímania času. Vnímanie času pri nude 

sa tak javí ako pomerne subjektívny ukazovateľ,  ktorý si zasluhuje, aby mu v budúcom 
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výskume nudy bola venovaná zvýšená pozornosť pre jeho konzistentný  súvis s nudou a 

zároveň neobjasnenosť toho, na základe čoho k úsudkom o plynutí času dochádza. Naše 

výsledky naznačujú, že spojitosť s nudou by u vnímania času mohla byť skôr na 

fenomenologickej úrovni, než na úrovni objektívnych  zdrojov úsudkov o plynutí času, 

akým je napríklad  fyziologická autonómna aktivácia. Aj pri vnímaní času,  ktorý je 

jedným z najkonzistentnejších korelátov nudy sú teda badateľné nekonzistentné výsledky 

vykazované  meraním aktivácie sebaposúdením a fyziologickým meraním aktivácie.  

V našej štúdií spolu nielen, že nekorešpondujú  výsledky získané dvomi spôsobmi merania 

aktivácie, ale dokonca, aj jednotlivé škály merajúce nudu preukazujú odlišné výsledky vo 

vzťahu  k sebaposúdenej aktivácií. Dva nástroje pre zisťovanie nudy pritom v meraní nudy 

spolu vykazovali pomerne pevný vzťah. Tieto naše zistenia sú v súlade s bodom 

argumentácie Elpidoroua (2020) o tom, že aktivácia nie je determinujúcou charakteristikou 

nudy pre nejednotnosť jej konceptu a merítok. Elpidorou (2020) tiež ďalej tvrdí, že 

rozličnú mieru aktivácie pri nude by mohli spôsobovať iné emócie, ktoré sa s ňou súčasne 

môžu vyskytovať. Toto jeho tvrdenie by v našom výskume potvrdzovalo veľké množstvo 

objavených  korelácií aktivácie s rozličnými afektívnymi stavmi prežívanými podľa 

participantov počas fázy indukcie nudy. Výsledky našej analýzy ukazujú, že pri 

najreliabilnejšej a odporúčanej úlohe indukujúcej stav nudy (Markeyová a kol., 2014) 

s vysokou aktiváciou súvisia predovšetkým negatívne afektívne stavy, kedy s vyšším 

tepom významne súviselo vyššie skóre v škále PANAS Negative Affect. Podobné výsledky 

boli získané i pre vyššiu vnímanú negatívnu valenciu stavu  a sebaposúdenú aktiváciu. 

Súvis s vyššou aktiváciou  bol zistený u sebaposúdenia aktivácie i u hnevu, úzkosti a 

frustrácie. Vzťah vysokej aktivácie s jednoznačnejšie pozitívnym afektívnym stavom bol 

pozorovaný iba u položky dotazníku PANAS „Inspirovaný“. Ako sme uviedli už vyššie, 

tieto samostatné položky škály PANAS nemajú osamote dostatočne preukázanú svoju 

reliabilitu; u tejto konkrétnej položky ale môže byť zaujímavé snažiť sa porozumieť jej 

pomerne silnej spojitosti s nudou v našom  experimente. Ako je uvedené v úvode tejto 

práce, funkčné teórie tvrdia, že nuda je na počiatku pohybu a motivuje človeka k určitej 

zmene. Pocit inšpirovanosti tak môže s nudou súvisieť ako rodiaci sa nápad v situácií, 

z ktorej nie je možný, či vhodný útek. Môže sa jednať  o akúsi copingovú stratégiu pri 

nude, boj s nudou získavaním inšpirácie v obsahu vlastných myšlienok blúdiacich popri 
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vykonávaní nudnej úlohy, čo vyústilo v pocit „inšpirovanosti“. Ako pravdepodobnejšie 

vysvetlenie zistenej korelácie sa však javí, že účastníci nášho experimentu - z veľkej časti 

študenti prvého ročníka psychológie, boli „inšpirovaní“ svojou účasťou na laboratórnom 

experimente a tento pozitívne zafarbený zážitok sa mohol miesiť i s nepríjemnejšími 

pocitmi, ktoré pri nude mohli účastníci prežívať.  

Nudu samotnú, bez ohľadu na aktiváciu, akú človek pri nej pociťuje, alebo aká je u neho 

reálne prítomná, však charakterizuje podľa nášho merania skôr spojitosť so stavmi 

s negatívnou valenciou – najsilnejšia korelácia nudy bola práve s položkou merajúcou 

valenciu afektívneho stavu, čo poukazuje na silný vzťah negatívnej valencie emócie a 

prežívania nudy. Konkrétne negatívne afektívne stavy, u ktorých bol zistený vzťah 

s vyššou intenzitou nudy, boli napríklad úzkosť, hnev, frustrácia a ďalšie. Niektoré 

afektívne stavy s nudou významne súviseli negatívne – napríklad spokojnosť či potešenie. 

Tieto zistenia spojitosti nudy s rôznymi ďalšími prevažne negatívnymi afektívnymi stavmi 

prežívanými počas nášho experimentu a zároveň spojenia vyššej aktivácie s negatívnymi 

afektívnymi stavmi  pri nudnej úlohe by potvrdzovali názor Elpidoroua, že odlišné typy 

nudy zistené vo výskume Goetza a kol. (2014) môžu „predstavovať nudu zmiešanú s inými 

emóciami“. (Elpidorou, 2020, s.10-11). Negatívne afektívne stavy prežívané s nudou a pri 

nudnej úlohe i súčasne s vyššou aktiváciou boli v našom výskume najmä frustrácia, hnev a 

úzkosť. Tento nález prítomnosti frustrácie pri nudnej úlohe a jej spojenia s vyššou 

aktiváciou je v línií s názorom van Hoofta a van Hooffa (2018), ktorí predpokladajú 

u frustrácie i depresívneho afektu súvis s aktiváciou a nudou na základe kontextuálnych 

charakteristík indukcie nudy so zreteľom na autonómiu vo výbere úlohy. Nami zvolený 

spôsob indukcie nudy s nízkou mierou autonómie by mal na základe hypotéz 

vychádzajúcich zo štúdie van Hoofta a van Hooffa (2018) indukovať nudu s vysokou 

úrovňou autonómnej aktivácie v súvislosti s frustráciou spojenou s nemožnosťou voľby. 

Tento predpoklad sa potvrdil, zatiaľ čo významnejší vzťah medzi depresívnym afektom, 

van Hooftom a van Hoofom predpokladaným pre prežívanie nudy pri  autonómií vo výbere 

aktivít sa nepotvrdil ani pre úroveň aktivácie, ani pre intenzitu nudy. 

V našom výskume sme odhalili aj mierny vzťah  s pomerne malou veľkosťou účinku aj 

medzi intenzitou nudy a typom myšlienok netýkajúcich sa nudnej úlohy. Mierny pozitívny 
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vzťah bol pre nudnú úlohu odhalený pre premýšľanie o alternatívnych činnostiach, ktoré 

by bolo možné vykonávať namiesto aktuálnej aktivity, súvisiaci s vyššou mierou 

prežívanej nudy. Mierna negatívna korelácia bola pozorovaná pre intenzitu nudy 

a premýšľanie nad pozitívnymi myšlienkami, čo by znamenalo, že pri myšlienkach na 

pozitívne udalosti participanti prežívali menej intenzívnu nudu. Prvý objavený vzťah je 

v súlade so zisteniami Critchera a Gilovicha (2010), ktorí u účastníkov svojej štúdie 

pozorovali väčšiu mieru nudy pri experimentálnej manipulácií spôsobujúcej myslenie na 

činnosti, ktoré by mohli účastníci vykonávať namiesto vykonávania nudnej úlohy. Opačné 

zistenie je však v našej štúdií u myšlienok na pozitívne veci. Vysvetlenie Critchera a 

Gilovicha pre vplyv premýšľania nad alternatívnymi udalosťami na intenzívnejšiu nudu sa 

javí ako uspokojivé - porovnávanie aktuálnej nudnej aktivity s inou atraktívnou aktivitou 

ako obsah myšlienok pri indukcií nudy zvýši intenzitu nudy kvôli tomuto rozporu. 

Premýšľanie nad pozitívnymi myšlienkami by sme mohli brať, narozdiel od Critchera 

a Gilovicha, aj ako spôsob vyvolávania si príjemných pocitov premýšľaním nad 

pozitívnymi myšlienkami a teda ako copingovú stratégiu pri stave nudy, znižujúcu 

intenzitu nudy. Veľkosti účinkov týchto vzťahov však boli malé, a preto nekonštatujeme 

tieto zistenia v záveroch z našej štúdie. V budúcich štúdiach by však mohol byť preverený 

vplyv príjemných myšlienok pri nudnej úlohe na redukciu nudy.  

Individuálne rozdiely v osobnostných rysoch súvisiacich s prežívaním nudy podľa 

Raffaelli a kol. (2017, s.6) zatiaľ neboli overené meraním autonómnej aktivácie a preto 

sme sa pri vytvorenej experimentálnej situácií pokúsili preveriť aj tieto potenciálne 

súvislosti nudy s dispozíciami.  Žiaden vzťah s osobnostnými rysmi však nebol zistený ani 

u fyziologického spôsobu merania aktivácie, ani u sebaposúdenia aktivácie. S intenzitou 

nudy samotnej  a osobnostnými rysmi zisťovnými dotazníkmi taktiež nebol objavený 

žiaden vzťah, čo je obzvlášť prekvapujúce u dotazníku Boredom Proneness Scale, ktorý 

meria sklon k nude ako dispozíciu prežívať situačnú nudu. Vo výskume Merrifieldovej 

(2010) napríklad skóry v BPS signifikantne korelovali s pulzom počas základnej úrovne, aj 

počas nudnej časti. V našom výskume žiaden efekt sklonu k nude na tep ani na mieru 

prežívanej nudy nebol zaznamenaný.  
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Čo sa týka tretieho výskumného zámeru, preskúmať vplyv nudy na preferenciu 

nasledujúcich aktivít, tak nebolo preukázané, že by aktivita nudná nízkou mierou 

ponúkanej stimulácie, spôsobila u účastníkov sklon k svojmu nahradeniu zaujímavou 

aktivitou, ako predpokladali Westgateová a Wilson (2018). Nutné je však vziať v úvahu, že 

voľba videa bola zaradená až na koniec experimentu, kedy je možné sa domnievať, že 

participanti mohli byť z  priebehu experimentu už vyčerpaní. Samotná činnosť vypĺňania 

dotazníkov mohla byť pre niektorých účastníkov kognitívne namáhavá, pretože zahŕňa 

neustále opakované hodnotenie, sebareflexiu a využívanie pamäte. Navyše by mohol 

existovať i ďalší súvis nudy nielen so stavom kognitívnej kapacity, ale aj s negatívnym 

emočným prežívaním. Dodatočné analýzy dát získaných pre voľbu videa nie sú súčasťou 

tejto práce, niektoré z týchto dodatočných analýz však naznačovali pozitívny vzťah voľby 

potešujúceho videa s hnevom, alebo dokonca s intenzitou nudy. Predpoklad  voľby na 

základe potreby obnovenia optimálnej kognitívnej stimulácie by mohol byť podriadený 

potrebe regulovania negatívneho afektívneho stavu potešujúcou aktivitou. To by obzvlášť 

mohlo platiť v laboratórnej situácií, kde boli účastníci pod veľkým stresom, a ako bolo 

preukázané, prežívali popri nude rôzne ďalšie afektívne stavy s negatívnou valenciou. 

Preskúmanie vplyvu negatívnych afektívnych stavov, vyskytujúcich sa súčasne s nudou na 

výber aktivít, by mohlo byť podnetom pre ďalšie štúdie. U voľby videa je nutné 

konštatovať, že sa jednalo o perifernú oblasť nášho výskumného záujmu, ktorej sme 

neprikladali veľkú váhu aj preto, pretože neprebehla pilotná štúdia, v ktorej by videoklipy 

boli pre vyvolanie záujmu a potešenia validizované. Výstupom  malo byť u tejto 

výskumnej otázky skôr získanie podnetov k preskúmaniu pre ďalší výskum. 

7.1 Limitácie výskumu a doporučenia 

Náš výskum má niekoľko limitácií. Pri analýze výsledkov tepu sme mali k dispozícií 

výsledky len od 34 účastníkov štúdie, čo znemožnilo reliabilne porovnávať tep medzi 

experimentálnymi skupinami. Okrem toho pri porovnávaní aktivácie u jednotlivých fáz 

experimentu  mohlo dôjsť pre spôsob spracovania dát z Apple Watch na báze priemerných 

hodnôt v minútových intervaloch k určitým nepresnostiam, ich existencia by ale vďaka 

korekcií vynechaním krajných hodnôt tepu na začiatku a na konci fázy nemala mať 

zásadný vplyv na reprezentatívnosť tepu pre konkrétnu fázu a to najmä u fázy hlavnej 
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indukcie nudy, kde je doba 12,5 minúty (13 minút s inštrukciami) dostatočne dlhá, aby 

skorigovala prípadnú odchýlku. Vďaka týmto limitáciam sú však výsledky merania tepovej 

frekvencie skôr orientačné. V budúcich výskumoch nudy je možné merať fyziologickú 

aktiváciu i precíznejšie, napríklad s použitím ďalších jej merítok, akými sú kožná 

galvanická reakcia, dychová frekvencia (Merrifieldová 2010; Elpidorou 2020) a sledovať 

vývin tepu počas indukcie nudy na báze sekúnd. Ďalšou limitáciou je, že v experimente 

došlo k niekoľkým technickým chybám. U prvých troch účastníkov experimentu  bola 

imputovaná priemerná hodnota odpovede u jednej položky dotazníku MSBS, keďže v 

programe sa vyskytla chyba, kedy jedna položka bola u troch účastníkov zadaná duplicitne. 

U osobnostného dotazníku MAAS-LO sa zas podobná chyba týkala účastníkov, ktorí 

dotazník vypĺňali online formou, a z tohto dôvodu v tomto dotazníku bola pre celý súbor 

pri vyhodnocovaní vynechaná jedna položka. U prvej várky účastníkov v roku 2019 mohlo 

dôjsť pri zapínaní počítačového programu  u účastníkov k povšimnutiu si slova nuda, ktoré 

sa nedopatrením objavilo na obrazovke v rámci hlavičky okna predchádzajúceho zapnutiu 

hlavného experimentálneho rozhrania popri tom, ako experimentátor zadával inštrukcie. 

Ako však ukázala dodatočná analýza, tak táto chyba nemala na celkové výsledky zásadný 

vplyv, keď nebol v miere prežívanej nudy meranej MSBS zistený štatisticky významný 

rozdiel medzi experimentálnymi a kontrolnými skupinami - u prvej várky účastníkov 

(p=0,874),  ani u druhej várky účastníkov bez prítomnosti tohto prvku (p=0,836). Preto 

môžeme konštatovať, že chyba nemala zásadný vplyv na overovanie našej hlavnej 

výskumnej otázky o kauzálnych atribúciach zlyhania pozornosti.   

V úvahu pripadá ďalšia limitácia a tou je samotný rámec experimentu, ktorý mohol mať 

vplyv na jeho výsledky. Účastníci experimentu si boli vedomí, že experimentátor ich 

pozoruje cez jednosmerné zrkadlo a že priebeh experimentu je nahrávaný na videozáznam, 

ku ktorému bude mať prístup síce len táto jedna osoba, prípadne vedúca práce, takéto 

podmienky však mohli mať vplyv na získané výsledky predovšetkým mierou stresu, ktorú 

vzbudzovali. Celkovo sa kvôli neprirodzenosti takejto situácie laboratórny výskum nudy 

s priamým pozorovaním účastníka javí ako komplikovaný a znemožňujúci vyslovovať 

generalizované závery, predovšetkým u ukazovateľa aktivácie, kedy jej veľkosť nemusela 

odpovedať bežnému stavu  zažívanému pri nude a skôr mohla reflektovať prežívanú 

stresovosť situácie. Kvôli týmto limitáciam experimentu je do budúcnosti nutné porovnať 
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výsledky získané v laboratórnom prostredí s výsledkami merania nudy v prirodzenom 

prostredí. 

Spôsob indukcie nudy tzv. Peg turning task (Markeyová a kol., 2014) bol použitý, pretože 

v metodologickej štúdií Markeyovej a kol. (2014) bol odporúčaný ako najúspešnejšia 

a najreliabilnejšia metóda indukcie nudy zo šiestich skúmaných. V našom experimente sme 

však z piatich minút upravili  dĺžku trvania indukcie nudy na dvanásť a pol minúty. Ďalším 

rozdielom bolo, že o presnom čase trvania aktivity účastníci neboli dopredu informovaní, 

pretože sme u účastníkov chceli skúmať časové odhady trvania aktivít. Táto modifikácia 

úlohy na druhej strane mohla do určitej miery zvýšiť prežívanú frustráciu. Chýbajúca 

informácia o dĺžke úlohy mohla vyvolať u účastníkov napríklad očakávanie, že sa úloha po 

krátkom čase zmení. Pri následnom nenaplnení očakávaní a príliš dlhom trvaní stavu nudy 

mohlo dôjsť k frustrácií z nenaplnenia týchto očakávaní a tá mohla dvíhať aj autonómnu 

aktiváciu. Zvolenou dĺžkou sme chceli poukázať na to, že efekt misatribúcie je prítomný aj 

u pomerne dlhšej aktivity, no snažili sme sa nedať zároveň účastníkom príliš veľkú 

„dávku“ nudy
76

. Týmto spôsobom sme vyčlenili pre nasledujúce výskumy určitý časový 

mantinel. Pri replikácií tohto experimentu by mohlo byť preskúmané, aký vplyv má 

experimentálna manipulácia kauzálnych atribúcií na nasledujúcu úlohu v kratšom trvaní. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 Napríklad v klasickom výskume kognitívnej disonancie, kde bola úloha pôvodne použitá ale trvala až 1 

hodinu  (Festinger a Carlsmith, 1959). 
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Záver 

Rola kauzálnych atribúcií zlyhávania pozornosti pre vznik či mieru nudy sa javila 

v literatúre o nude ako nedostatočne preskúmaná. Naším cieľom bolo prispieť k poznaniu 

o vplyve kauzálnych atribúcií na mieru nudy, pretože sa mohlo jednať o determinujúcu 

charakteristiku nudy v tom zmysle, že pri zlyhaní pozornosti by vznik pociťovanej nudy 

mohol závisieť na posúdení príčiny tohto zlyhávania. V laboratórnom experimente sme 

navodili situáciu, v ktorej sme účastníkom v experimentálnej skupine prezentovali rovnaký 

zvukový podnet ako účastníkom v kontrolnej skupine, rozdiel bol však v popise tohto 

zvuku a v jeho popisovanom účele. Zatiaľ čo v kontrolnej skupine znamenal tento 

nepríjemný zvuk frekvencie znižujúcej sa od 2000 Hz po 1 Hz signál k začiatku práce, 

ktorý po  chvíli skončí; v experimentálnej skupine sme sugerovali podprahové pôsobenie 

tohto zvuku od momentu, kedy prestane byť počuteľný až po koniec experimentu. 

Zdôrazňovali sme, že tento podprahový rušivý vplyv bude účastníkom v experimentálnej 

skupine znižovať pozornosť a že im pre tento zvuk môže dokonca až zlyhávať ich 

pozornosť. Očakávali sme, že táto experimentálna manipulácia povedie pri rovnakej 

nudnej úlohe, ako v kontrolnej skupine, k prisúdeniu zlyhania pozornosti navodeného 

nudnou úlohou, práve dopredu avízovanej a zdôrazňovanej príčine. Výsledný účinok 

experimentálnej manipulácie kauzálnych atribúcií zlyhania pozornosti sa mal podľa našej 

hlavnej výskumnej hypotézy u experimentálnej skupiny prejaviť nižšou mierou prežívanej 

nudy. V experimente sa nám síce nepodarilo potvrdiť túto hypotézu a medzi 

experimentálnou skupinou a kontrolnou skupinou neboli zistené štatisticky významné 

rozdiely v prežívaní nudy, získali sme však iné zaujímavé poznatky zo sekundárnych 

a terciárnych cieľov štúdie. Napríklad sa jedná o doklad spojenia nudy s rôznymi, v našom 

experimente takmer výhradne negatívnymi, alebo neutrálnymi afektívnymi stavmi 

prežívanými pri nudnej úlohe. Rôzna výška aktivácie pri nude môže mať súvis práve 

s týmito rôznymi emóciami prežívanými súbežne s nudou, napríklad  s hnevom, frustráciou 

alebo úzkosťou. Spojenie celkového negatívneho afektívneho stavu bolo pre nudnú úlohu 

potvrdené s vyššou aktiváciou. Toto spojenie potvrdili obe použité spôsoby merania 

aktivácie, aj keď vzájomný vzťah medzi metódou sebaposúdenia aktivácie 

a fyziologického merania aktivácie nebol pri retrospektívnom sebaposudzovaní aktivácie 



105 

 

stavu preukázaný. Zisteniami experimentu sme prispeli do diskusie o korelátoch nudy 

a priniesli niekoľko podnetov, na ktoré môžu nadväzovať ďalšie štúdie.  
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