
Posudek na diplomovou práci Jakuba Poláka „Zahálení a trest: psychologická 
studie lenosti“ 

 

Autor si zvolil pro diplomovou práci téma, které je bytostně sociálněpsychologické a 

má relativně dlouhou tradici, i když s rozdílnou intenzitou zkoumání. V teoretické části se 

autor pouští do historického exkurzu tohoto nejednoduchého tématu v dobrém úmyslu 

přiblížit vývoj chápání problému sociálního zahálení, ale dopouští se přitom četných 

nepřesností. Uvádím jen některé z nich: 

s. 11 „Přitom otázka, jak může být chování člověka ovlivněno samotnou přítomností druhých,  

         stála při zrodu sociální psychologie jako vědecké disciplíny“ (není pravda); 

s. 24 „Je přitom paradoxní, že zmíněný experiment, který stál přímo u zrodu sociální  

         psychologie, zůstal po dalších 90 let zcela nepovšimnut“ (není pravda a autor sám si       

         odporuje);   

s. 25 je zmiňována práce W. Mödeho z r. 1927, ale není uvedeno o jakou práci jde (k této  

        problematice se vztahuje jeho práce Experimentelle Massenpsychologie z r. 1920); 

s. 31 „social loafing“ nestál v centru pozornosti sociálních psychologů dalších 20 let; 

s. 35 není správně vysvětlena Lateného et al. (1979) teorie sociálního dopadu, která vzbuzuje  

        dojem zaměnitelnosti s konformitou a prosociálním chováním; 

s. 40 u citování studie Harkinse a Szymanskieho (1989) vzniká dojem, že jsou autory teorie  

         sociálního srovnávání (viz Festinger, 1954, A theory of social comparison processes).  

 Subkapitola 5.5 teoretické části je určitě přínosná a poučná z metodologického hlediska, 

kdy autor poukazuje na některá úskalí referovaných experimentů. Za podstatné pro vysvětlení 

a pochopení jevu sociálního zahálení považuji první tři subkapitoly 6. kap., i když role 

obtížnosti úlohy byla známá již ze zkoumání fenoménu aspirační úrovně. Subkapitola 6.4 má 

název „Riziko trestu“ a má necelé dvě strany. Otázka zní, zda tyto necelé dvě strany 

představují rovnocenné zastoupení v názvu práce. Kromě toho, a to se vztahuje i k empirické 

části, autor zcela opomíjí roli odměny ve skupinovém výkonu, což je běžná praxe.  

 Empirická část příliš nekoresponduje s teoretickou. Zásadní nedostatek je v tom, že 

autor najednou píše o kooperaci, což je zcela odlišná situace od drtivé většiny referovaných 

výzkumných studií o sociálním zahálení, kdy je předmětem zkoumání vliv přítomnosti jiných 

na výkon jedince ve skupině, skupinové úsilí, fiktivní skupinové podmínky aj. Zároveň zaráží, 

že pokud se autor chce zabývat kooperací, zřejmě nezná práci J. Janouška „Společná činnost a 

komunikace“ (1984), která přináší mnoho odpovědí na kladené otázky (ostatně v Závěru, s. 

83 autor sám píše „…v úlohách vyžadujících úzkou spolupráci, komunikaci a kombinování 



příspěvků jednotlivých členů … se sociální zahálení nevyskytuje“ a jen potvrzuje neznalost 

zmíněné práce). Pro samotný výzkum autor přebírá hru „Tinsel Town“ (asi by bylo vhodné 

alespoň se pokusit o české vyjádření, což mimochodem platí o řadě uváděných anglických 

termínů bez jakéhokoli vysvětlení) a stanovuje pět výzkumných hypotéz, které se vztahují 

k různým proměnným potenciálně ovlivňujícím sociální zahálení. Za krajně problematické 

považuji zkoumat vliv skupinové koheze, když se sejdou čtyři neznámí lidé a setrvají spolu 40 

minut. Výsledky experimentu jsou nepochybně pečlivě statisticky zpracovány, ale 

nepotvrzení hypotéz nepřekvapuje.  

 Přínosem práce je zcela jistě prostudování a zpracování mnoha prací zabývajících se 

jevem sociálního zahálení (viz též poměrně rozsáhlý seznam literatury). Rovněž je třeba 

vyzvednout jazykovou kultivovanost. Na druhé straně je práce poznamenána četnými 

věcnými nedostatky.  

 

Závěr: Přes mnohé připomínky doporučuji, aby se diplomová práce Jakuba Poláka stala  

            předmětem obhajoby.  

 

 

Praha, 25. 8. 2010                                                                      I. Slaměník  


