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Sebekontrola a dosahování cílů

Tato diplomová práce, která vznikala zcela samostatně, se zabývá velmi zajímavou oblastí, 

v níž probíhá poslední dobou těžba cenných výzkumných nálezů, s rozmanitou řadou 

možných aplikací počínající výchovou a vzděláváním, a končící psychoterapií a koučováním. 

Jak autor v úvodu své práce konstatuje, bývá sebekontrola nejčastěji pojímána jako 

schopnost překonat chování, které by bránilo dosažení jedincových cílů. Není divu, že bývá 

operacionalizována odoláváním různým pokušením a interferencím ve prospěch 

dlouhodobějších cílů. Ve skutečnosti souboj mezi krátkodobým a dlouhodobým zájmem 

nemusí spočívat pouze v inhibování nežádoucích impulsů, které nás od našich dlouhodobých 

cílů svádějí, ale také v iniciování chování, které k dosažení dlouhodobých cílů vede. Hlavní 

otázkou této diplomové práce je, zda iniciační a inhibiční sebekontrola využívá stejné zdroje. 

Před jejím řešením v empirické části autor shrnuje dosavadní poznatky v části teoretické.  

Připomíná, že zájem o problematiku sebekontroly a vůle byl v posledních letech rozpoután 

výzkumy Roye Baumeistera (později popularizovanými dílem Willpower). Vlivem tohoto díla 

se začala sebekontrola více chápat jako stavová proměnná, jejíž úroveň není stabilní (jako 

v případě vlastností osobnosti), ale závisí na míře dosavadního vyčerpávání. Autor diplomové 

práce kriticky sumarizuje Baumeisterovy experimenty a experimenty na tato zjištění 

navazující. Samozřejmě je staví do širšího kontextu zkoumání sebekontroly, kam spadají již 

dřívější „marshmallow experimenty“ Mischelovy, jakož i další experimenty, které na 

sebekontrolu pohlížely jako na dispozici.  

Baumeisterův silový model je porovnán s reflektivním-impulsivním modelem, který 

předpokládá, že jde o dva systémy, jejichž síla aktivace rozhodne, který z těchto systémů 

zvítězí. Relativní síla je přitom předpokládaně ovlivněna jak osobnostními, tak situačními 

faktory. V teoretické části je dále věnována pozornost efektům osobnostní i situační 

sebekontroly. Z hlediska sumarizace poznatků je velmi užitečné připomenutí klíčových 

faktorů, které sebekontrolu ovlivňují. Teoretická část posléze končí popisem mechanismu 

sebekontroly. Možná jen, že by rozlišení na iniciační a inhibiční sebekontrolu, opírající se o 



různé dosavadní výzkumy, mělo být zařazeno spíše na konec teoretické části než na začátek 

části empirické. 

Autor se v teoretické části opírá o bohatou literaturu čítající více než stovku položek, které 

jsou v jednoznačné převaze tvořené recentními vědeckými články a reprezentativně 

pokrývají oblast výzkumů sebekontroly (méně již dosahování cílů, které nevnímám jako 

stěžejní téma této diplomové práce, spíše jako zmíněný důsledek sebekontroly). Z toho 

důvodu by bylo možné teoretickou část považovat za přehledovou studii experimentálních 

nálezů dané oblasti. Je potěšující, že kromě vysvětlení podstaty klíčových experimentů autor 

upozorňuje i na jejich omezení a kritické body. 

V empirické části se autor zabývá již zmíněnou otázkou, zda je smysluplné rozlišovat u 

výzkumů situační sebekontroly mezi sebekontrolou iniciační a inhibiční a zda toto odlišení 

vede k lepším predikcím oproti původnímu modelu. Trochu mne překvapilo, že autor tyto 

myšlenky formuluje do hypotéz jako předpoklad nezávislosti obou druhů sebekontroly, která 

není nutnou podmínkou toho, abychom hovořili o dvou odlišitelných entitách. Myslím, že by 

stačilo zachytit různou míru vlivu, přičemž by korelace dvou zdrojů nemusela být na škodu. 

Samotný experiment, kterým se snaží uvedené hypotézy prověřit v rámci pěti 

experimentálních skupin, je vysoce kvalitním experimentálním designem. Kontrolní skupina 

je porovnávána s dvěma typy úloh, které sebekontrolu vyčerpávají, přičemž každý z typů 

úloh se odlišuje i mírou tohoto vyčerpání, což autor bere jako příspěvek konvergentní 

validitě. Tím upozorňuje na jeden důležitý fakt - každá operacionalizace je specifická, a proto

bychom potřebovali mít k dispozici větší množství operacionalizací, abychom mohli 

abstrahovat faktor inhibice a iniciace spolehlivěji (zvláště, když se u některých úloh mohou 

jejich vlivy prolínat).

Úloha založená na opisování vět, s nimiž není proband v souladu, je nápaditá a autorovu 

hypotézu podporuje. Úloha, při níž probandi uspořádávali písmena do smysluplných slov,

hypotézu nepodporuje. Osobně se domnívám, že tento typ úlohy může odměňovat 

správným řešením a je díky tomu více zábavný a tedy méně vhodný pro ego depleci. Což je 

vysvětlení, které jako jedno z možných uvádí i autor. Stejně jako autora diplomové práce 

mne překvapila možná negativní souvislost mezi autoritářstvím a pravděpodobností 

žádaného jednání, která se projevila po vyčerpání zdrojů. Pokud by tato závislost byla 



prokázána opakovanými studiemi, šlo by o vysoce zajímavý nález.  U úlohy s opisovanými 

větami mi nebyl úplně jasný původ těchto vět. Zda jde o nějaký autorův či převzatý dotazník 

vznikající se záměrem měření autoritářství, který byl již dříve psychometricky analyzován, 

anebo jeho využití pro tento účel vyplynulo až z následné psychometrické analýzy.  

Nejvíce oceňuji na této práci schopnost převést propracovaný experimentální design do 

programovaného sledu úkolů, kterými je umožněno distanční zkoumání chování probandů.  

Tím jsou naznačeny nové možnosti a strategie zkoumání, v kterých bude autor doufám 

pokračovat. Jsem rád, že se podobné práce vyskytují, protože je v diplomových pracích 

experiment stále málo využívaným typem výzkumu, v tomto případě jde navíc o 

propracovaný experiment náročný i z hlediska úkonů statistického vyhodnocení. Práce je 

kvalitní z formálního i obsahového hlediska a předpokládám (a doporučuji), aby své výsledky 

autor publikoval. Pokud výzkum časem doplní replikacemi a dalšími modifikacemi, mohl by 

do budoucna aspirovat na obohacení dané oblasti zkoumání i v mezinárodním měřítku. Není 

pochyb o tom, že jsou požadavky kladené na diplomové práce více než naplněné. Pro tuto 

diplomovou práci navrhuji hodnocení „výborně“.
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