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Abstrakt

První část práce seznamuje čtenáře se současnými poznatky týkajícími se sebekontroly, se

zvláštním důrazem na silový model sebekontroly. Ten postuluje, že schopnost sebekontroly

závisí na omezeném zdroji, který se při jeho užívání vyčerpává. Podle tohoto modelu je

schopnost sebekontroly závislá na jednom zdroji. Výzkumná část se zabývá otázkou, zda

lze identifikovat zdroje dva – jeden pro iniciační sebekontrolu a druhý pro inhibiční. V

rámci experimentu byly testovány dva druhy manipulace iniciační sebekontroly. Výsledky

ukázaly,  že  jeden druh manipulace  nevedl  k  žádnému měřitelnému vyčerpání  iniciační

sebekontroly, zatímco druhý typ experimentální manipulace vedl k výsledkům, které lze

interpretovat jako podporující rozlišení sebekontroly na iniciační a inhibiční.  Pokud by byl

tento  výsledek  replikován  v  studii  odstraňující  nedostatky  v  práci  prezentovaného

experimentu,  jednalo  by  se  o  zajímavý  poznatek  rozšiřující  současné  znalosti  o

sebekontrole.

Klíčová  slova: sebekontrola,  experiment,  silový  model  sebekontroly,  iniciační

sebekontrola, inhibiční sebekontrola, Stroopův test



Abstract

First part of the thesis reviews current literature on self-control, with a particular focus on

the  strength  model  of  self-control.  This  model  asserts  that  the  ability  to  self-control

depends on a limited resource, which gets depleted with its use. According to the model,

the ability to self-control is dependent on one resource. The experimental part of the thesis

purports to ascertain whether two resources can in fact be identified – one for initiatory

self-control and another one for inhibitory self-control. Two types of manipulations were

tested in the experiment. The results showed that one type of experimental manipulation

hadn't led to any measurable depletion of initiatory self-control whilst the second type of

manipulation  had  indeed  led  to  results  that  may  be  interpreted  as  a  support  for

distinguishing between inhibitory and initiatory self-control.  It  would be an interesting

finding that would broaden our current knowledge about self-control if the findings of the

thesis were successfully replicated in a study addressing limitations of the present research.

Keywords: self-control, experiment, strength model of self-control, initiatory self-control,

inhibitory self-control, Stroop task
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1.  Úvod

Studium sebekontroly zažilo za posledních 15 let  bouřlivý rozvoj. Existuje jistě

celá  řada  důvodů,  které  k  tomu  vedly,  nicméně  tím  zásadním,  díky  kterému  se

sebekontrolou začala zabývat celá řada psychologů, byla publikace originálního výzkumu

a  modelu  sebekontroly  Roye  Baumeistera  (Baumeister,  Bratslavsky,  Muraven,  & Tice,

1998; Inzlicht & Schmeichel, 2012).

V  první  části  této  práce  podávám  přehled  literatury  týkající  se  toho,  co  to

sebekontrola je, jaké její modely existují a proč je vůbec užitečné se jí zabývat. V druhé

části se zabývám experimentem, který jsem provedl a jehož cílem bylo zjistit, zda výše

zmiňovaný model může být vylepšen.
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2.  Vymezení pojmů

V publikované literatuře na téma sebekontroly nalezneme množství jejích různých

definic, způsobů měření a synonymních výrazů (de Ridder, Lensvelt-Mulders, Finkenauer,

Stok,  & Baumeister,  2012).  Všechny tyto  rozdílné  práce  se ovšem shodují  na  tom,  že

sebekontrola může být definována jako schopnost změnit či překonat dominantní odpověď

na podnět (Baumeister, Gailliot, DeWall, & Oaten, 2006; Baumeister, Vohs, & Tice, 2007;

Carver & Scheier, 1982; Hagger, Wood, Stiff, & Chatzisarantis, 2010; Metcalfe & Mischel,

1999). Nejčastěji bývá sebekontrola zkoumána jako schopnost překonat či potlačit chování,

které by zabránilo či oddálilo dosažení jedincových cílů (Muraven & Baumeister, 2000;

Tangney,  Baumeister,  &  Boone,  2004).  Sebekontrola  se  tak  projevuje  jako  jakékoliv

namáhavé a úmyslné chování, které jedinci umožňuje vyhnout se krátkodobým pokušením

ve prospěch dlouhodobých cílů  či  odměn  (de  Ridder  et  al.,  2012).  Podmínkou pro to,

abychom o sebekontrole mohli vůbec hovořit, je tedy existence konfliktu – obvykle mezi

současnými  podněty  a  dlouhodobými  cíli.  Pokud  je  jedincovým  dlouhodobým  cílem

zhubnout,  je hladový a má před sebou plný talíř  výborného,  avšak vysoce kalorického

jídla,  vyžaduje  umírněná  konzumace  sebekontrolu,  protože  vyvstává  konflikt  mezi

krátkodobým cílem (dobře se  najíst)  a  dlouhodobým cílem (mít  nízký denní  kalorický

příjem). Pokud by jedincovým cílem bylo přibrat, žádný takový konflikt by neexistoval.
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2.1  Dispoziční a situační sebekontrola

Výzkumy zabývající  se  sebekontrolou  publikované  před  rokem 1998  chápou  v

naprosté většině  sebekontrolu jako relativně stabilní jedinečnou vlastnost osobnosti, která

ji predisponuje k tomu, chovat se určitým způsobem1. V souvislosti s popularitou silového

modelu  sebekontroly  (kterému  se  podrobněji  věnuji  v  kapitole  3.1),  bývá  ovšem  v

současnosti v rámci experimentů sebekontrola zkoumána též jako vnitřní proměnná (stav),

která ovlivňuje jedincovo chování a která je navozená danou situací, avšak nemusí být

přímo vlastností osobnosti či jejím rysem2 (de Ridder et al., 2012; Hagger et al., 2010).

Výzkum  toho,  zda  se  tyto  dva  odlišné  konstrukty  ve  skutečnosti  zabývají  stejnou

sebekontrolou nebo dvěma odlišnými, v současnosti nedovoluje učinit jednoznačné závěry,

ačkoliv se zdá,  že jde o dva různé konstrukty  (Hofmann, Baumeister, Förster,  & Vohs,

2012; Imhoff, Schmidt, & Gerstenberg, 2013). Je proto dobré mít na paměti, že ačkoliv je

zvykem používat pro oba konstrukty stejné slovo, může to vést k zmatení.

2.2  Sebekontrola a seberegulace

V literatuře  bývají  někdy  slova  seberegulace  („self-regulation“)  a  sebekontrola

(„self-control“) používána jako synonyma (např.  Tice, Baumeister, Shmueli, & Muraven,

2007) zatímco jindy bývá mezi významy těchto slov rozlišováno. V takovém případě bývá

seberegulace používána jako nadřazený termín, který kromě výše definované sebekontroly

zahrnuje i kupříkladu homeostatické procesy těla a všechno chování směřující k cíli, ať už

vědomé či ne (Carver & Scheier, 2011).

1 V literatuře obvykle jako „Trait self-control“.
2 V literatuře obvykle jako „State self-control“
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3.  Modely sebekontroly

V  této  kapitole  se  budu  zabývat  nejprominentnějšími  modely  sebekontroly.  V

principu  je  lze  rozdělit  na  dvě  skupiny:  modely,  které  nahlíží  na  sebekontrolu  jako

výsledek dvou rozdílných systémů (Carver, Johnson, & Joormann, 2008; Hofmann, Friese,

& Strack, 2009; Metcalfe & Mischel, 1999) a model, který na sebekontrolu nahlíží jako na

vyčerpatelnou psychologickou sílu.

3.1  Silový model sebekontroly

Silový  model  sebekontroly  postuluje,  že  schopnost  sebekontroly  závisí  na

omezených  zdrojích,  které  se  při  jejich  užívání  vyčerpávají.  Sebekontrola  tak  bývá

přirovnávána k  svalu  (Baumeister  et  al.,  1998,  2007;  Baumeister  & Heatherton,  1996;

Muraven & Baumeister, 2000). Stejně jako vyčerpání energie dostupné svalu při nějaké

činnosti ovlivní jeho výkonnost při následující činnosti,  je naše schopnost sebekontroly

podle  této teorie  ovlivněna tím,  zda jsme předtím byli  nuceni  se  kontrolovat  nebo ne.

Jakožto poctu Freudovi, který jako jeden z posledních teoretizoval o tom, že „self“3 závisí

na energetických procesech, autor této teorie (a další, kteří ji rozvíjejí) hovoří o stavu, kdy

je tento zdroj  relativně  vyčerpán,  jako o vyčerpání  ega (Ego Depletion,  dále  též ED)4

(Baumeister  &  Alquist,  2009).  Naprostá  většina  výzkumů  provedená  v  rámci  tohoto

paradigmatu se tedy zabývá situační sebekontrolou.

V literatuře bývá výzkumníky již od prvních článků týkajících se tohoto modelu

běžně používán jak singulár – zdroj (resource), tak plurál – zdroje (resources) (Baumeister

3 Freud samozřejmě mluvil o egu, nikoliv „self“; i přes určité podobnosti se rozhodně nejedná o stejný 
konstrukt.

4 V práci budu dále používat kromě výrazu „Ego Depletion“ pro označení tohoto stavu rovněž sousloví 
„vyčerpání ega“, „vyčerpání zdrojů“ či „vyčerpání sebekontroly“.
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et al., 1998; Muraven & Baumeister, 2000). Jedná se v tomto kontextu de facto o záměnná

synonyma,  která  od  sebe  nerozlišují  různé  koncepty5.  V  obou  případech  se  jedná  o

nediferencovaný zdroj umožňující jedinci sebekontrolu.

V jednom z prvních testů této hypotézy Baumeister s kolegy  (Baumeister et al.,

1998,  experiment  1) požádal  účastníky  výzkumu,  kterým  bylo  řečeno,  že  se  jedná  o

výzkum týkající se vnímání chutí, aby před tím, než se dostaví do laboratoře, nejméně tři

hodiny nic nejedli. Celý experiment byl naplánován tak, aby každý účastník studie byl v

celém průběhu experimentu sám, nejednalo se tedy o skupinový experiment. Předtím, než

jednotliví účastníci dorazili, byly v laboratorní místnosti upečeny čokoládové koláčky, což

zapříčinilo, že v místnosti byla cítit vůně čerstvého cukroví. Účastníci studie byli posazeni

ke  stolu,  na  němž  byly  dvě  mísy  –  jedna  plná  čokoládových  koláčků  a  dalších

čokoládových cukrovinek a druhá plná ředkviček. Účastníkům studie bylo řečeno, že se

jedná o studii zaměřenou na zapamatování chutí a že je jejich úkolem sníst (v závislosti na

podmínce) alespoň 2-3 ředkvičky a nejíst nic z druhé mísy (ED skupina) nebo sníst alespoň

2-3 koláčky (nebo hrst cukrovinek) a nejíst nic z mísy ředkviček (ne-ED skupina). Protože

bylo  úkolem  participantů  si  chuť  zapamatovat,  byli  rovněž  požádáni,  aby  během

následujících  24  hodin,  kdy  se  odehraje  druhá  část  studie,  nejedli  –  v  závislosti  na

experimentální podmínce – žádné koláčky či ředkvičky. Experimentátor poté odešel na pět

minut z místnosti, aby dal účastníkům soukromí ke konzumaci. Během těchto pěti minut

byli  účastníci  studie  potají  sledováni  jednostranným  zrcadlem,  zejména  proto,  aby

experimentátor věděl,  že účastníci  skutečně nejedí nic ze zapovězené mísy.  Poté,  co se

experimentátor  vrátil,  sdělil  probandům,  že  pro  následující  část  studie  je  nutné,  aby

nejdříve vyprchala chuť konzumovaného jídla, což obvykle trvá kolem 15 minut. Během

5 V této práci tak, s výjimkou kapitoly 7, činím i já.
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těchto 15 minut experimentátor požádal účastníky výzkumu o účast na předvýzkumu, který

se  týkal  rozdílu  řešení  problémů  mezi  vysokoškoláky  a  středoškoláky  a  který  s

probíhajícím výzkumem nijak nesouvisí. Ve skutečnosti se však jednalo o jeho důležitou

část a úlohy, které měli participanti řešit, byly neřešitelné. Kromě ED a ne-ED skupiny se

ještě výzkumu účastnila kontrolní skupina, která žádné potraviny nekonzumovala a rovnou

řešila  úlohy.  Experimentátora zajímalo,  jak dlouho vydrží  jednotliví  účastníci  výzkumu

dané úlohy řešit  (pokud některý účastník vydržel  30 minut,  byl  zastaven;  celkově byli

zastaveni  4  účastníci  z  celkových  67)  a  kolik  pokusů  danou  úlohu  vyřešit  provedou

předtím, než to vzdají. Ukázalo se, že zatímco kontrolní (M = 20.86 min., SD = 7.3; M =

32.81 pokusů, SD =13.38) a ne-ED skupina (M = 18.9 min., SD = 6.86; M = 34.29 pokusů,

SD =  20.16)  se od sebe vzájemně statisticky signifikantně nelišily, ED skupina pokus o

nalezení řešení vzdala podstatně dříve (M = 8.35 min., SD = 4.67; p < 0.001 oproti oběma

zbývajícím  skupinám)  a  po  menším  počtu  pokusů  (M =  19.4  pokusů,  SD =  8.12).

Metafora se svalem nekončí pouze u možnosti vyčerpání sebekontroly. Výzkumy

ukazují,  že stejně jako je možné svaly tréninkem posílit,  je tomu tak i  u sebekontroly.

Muraven s  kolegy  (1999) rekrutovali  69  pokusných  osob (27  studentek  a  42  studentů

psychologie) na dvoutýdenní výzkum. Studenti byli rozděleni do tří pokusných skupin a

jedné kontrolní.  V první fázi experimentu,  která byla pro všechny skupiny stejná,  byla

změřena  výchozí  hodnota  sebekontroly pokusných osob pomocí  zařízení  na  posilování

zápěstí.  Jednalo se o běžně dostupné zařízení, které v zásadě sestává ze dvou krátkých

držadel spojených pružinou. Cílem cviku je silou zápěstí dostávat obě držadla k sobě, což

ústí  v  překonávání  tlaku  pružiny  a  tedy  i  procvičení  svalů.  Experimentátoři  požádali

pokusné osoby,  aby držely obě držadla  u sebe tak dlouho,  jak dovedou.  Mezi  držadla

vsunuli list papíru, aby bylo zřejmé, kdy daná pokusná osoba svůj stisk povolila. Doba, po
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kterou dovedla daná osoba držet rukojeti u sebe, byla měřena a zaznamenána (tnevyčerpáno).

Poté bylo pokusným osobám řečeno, aby po dobu pěti minut nemyslely na lední medvědy

(předchozí  výzkumy  ukázaly,  že  záměrně  nemyslet  na  lední  medvědy  (nebo  cokoliv

jiného) je náročné a vyčerpává sebekontrolu (Muraven, Tice, & Baumeister, 1998; Wegner,

Schneider, Carter, & White, 1987)). Během této doby měly pokusné osoby rovněž za úkol

na papír zaznamenávat své myšlenky. Poté byla opět změřena doba, po kterou pokusné

osoby vydržely držet rukojeti posilovacího přístroje u sebe (tvyčerpáno). Experimentátor poté

sdělil pokusným osobám úkol pro následující dva týdny. V závislosti na experimentální

podmínce jimi byly tyto úkoly:

• Snažit se mít dobré držení těla a zlepšovat jej, kdykoliv si na to pokusné osoby

vzpomněly. Dále si měly vést deník zaznamenávající jejich pokrok v tomto úkolu.

• Snažit se zlepšovat svou náladu a emoční stavy; měly se snažit změnit své špatné

nálady v dobré, kdykoliv si na to vzpomněly; stejně jako předchozí skupina i tato si

měla vést deník.

• Zaznamenávat  po  dobu  dvou  týdnů  všechna  zkonzumovaná  jídla  (nikoliv  však

jakkoliv měnit svůj jídelníček).

• Kontrolní skupina neměla za úkol nic.

Myšlenka  byla  ta,  že  jak  zlepšovaní  držení  těla,  tak  zlepšování  nálady  a  kontinuální

zaznamenávání konzumované potravy vyžaduje určitou sebekontrolu a jedná se tak o jistou

formu jejího cvičení. Po dvou týdnech absolvovaly pokusné osoby opět výše zmíněnou

proceduru: posilovací přístroj následovaný nemyšlením na ledního medvěda a opětovné

měření  na  posilovacím  přístroji.  Jak  na  začátku  experimentu  tak  i  po  dvou  týdnech

vydržely  pokusné  osoby  držet  v  druhém  měření  posilovací  přístroj  kratší  dobu  (tj.

tnevyčerpáno>tvyčerpáno),  zároveň se ale  tnevyčerpáno nezměnilo,  tedy pokusné  osoby během dvou
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týdnů neposílily své předloktí. Výzkumníky ovšem zejména zajímalo, zda se nějak změní

rozdíl mezi tnevyčerpáno a tvyčerpáno. Ve srovnání s kontrolní skupinou byl pro probandy cvičící

sebekontrolu  rozdíl  tnevyčerpáno-  tvyčerpáno statisticky  signifikantně  menší.  Tento  prvotní

experiment  sice  nebyl  prost  některých  problémů,  nicméně  řada  dalších  výzkumníků  z

různých laboratoří provedla konceptuální replikace, které vedly k podobným výsledkům.

Přehled podává např. Baumeister (2006).

V souladu s tímto modelem se překvapivě ukazuje, že stejně jako běžec, který se

cítí  po  několika  kilometrech  již  vyčerpán  a  neschopen  dalšího  běhu,  v  sobě  obvykle

nakonec najde ještě dostatek síly na další výkon, bude-li mít dostatečně vysokou motivaci,

mají i lidé schopnost sebekontroly po předchozím výkonu náročném na sebekontrolu, jsou-

li dostatečně motivováni. V sérii experimentů bylo ukázáno, že pokud se účastníci studie

domnívají, že pokud se účastníci studie domnívají, že úloha, kterou dělají, je důležitá – že

by mohla pomoci zlepšit léčbu Alzheimerovy choroby – je jejich výkonnost po vyčerpání

sebekontroly  na  další  úloze  vyžadující  sebekontrolu  nerozeznatelná  od  skupiny  s

nevyčerpanou sebekontrolou (Muraven & Slessareva, 2003, experiment 1). Pokud se však

pokusné osoby nedomnívaly, že jejich výkon pomůže k léčbě Alzheimerovy choroby, byla

jejich výkonnost podstatně horší, pokud byly jejich zdroje vyčerpány. V jiném experimentu

manipulovali  výzkumníci  odměnu  za  splnění  úkolu.  Pokud  byla  odměna  za  úlohu

vyžadující sebekontrolu relativně vysoká, byla opět skupina s vyčerpanou sebekontrolou

stejně výkonná, jako skupina se sebekontrolou nevyčerpanou. Pokud však odměna byla

25x  snížena,  byla  její  výkonnost  v  porovnání  s  kontrolní  skupinou  nižší  (Muraven  &

Slessareva, 2003, experiment 3). 

Gailliot a kolegové (2007) provedli sérii 9 experimentů, v nichž testovali hypotézu,

že oním omezeným zdrojem, na kterém situační sebekontrola závisí, je glukóza. Nejprve
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ukázali, že hodnota glykemie v kapilární krvi signifikantně klesá poté, co musí pokusné

osoby vykonávat činnost vyžadující sebekontrolu (z 5.95 mmol/l na 5.623 mmol/l (resp. z

1.071g/l na 1.0122 g/l)), zatímco u kontrolní skupiny vykonávající téměř stejnou činnost

způsobem,  který  sebekontrolu  nevyžaduje,  se  signifikantně  nelišila  (z  5.68  mmol/l  na

5.736 mmol/l (resp. z 1.0224g/l na 1.0324 g/l)) (experiment 1). Poté ukázali (experimenty

4-6), že hodnota glykemie po první úloze na sebekontrolu, ale nikoliv před ní, predikuje

výkon na následující úloze vyžadující sebekontrolu. Nakonec (experimenty 7-9) provedli

experimenty zaměřené  na osvětlení  kauzality mezi  hladinou glykemie a  sebekontrolou.

Blíže se věnuji jednomu z nich (experiment 7):

Studie se účastnilo 62 studentů, kteří v její první části absolvovali Stroopovu úlohu.

Stroopova úloha spočívá v tom, že je probandovi ukázáno slovo označující jméno barvy,

ale  jinou  barvou,  než  kterou  slovo  označuje  (např.  slovo  „červená“  vytištěné  zeleně).

Úkolem pokusné osoby je říct, jakou barvou je slovo vytištěno, tak rychle, jak je to jen

možné. Pro naprostou většinu lidí je tento úkol relativně náročný a prvotní reakcí je říct

přečtené  slovo  místo  jeho  barvy.  Správná  odpověď  tedy  vyžaduje  sebekontrolu.  U

Stroopovy úlohy bývá sledována rychlost,  s jakou proband postupoval,  chybovost (čím

méně chyb,  tím vyšší  úroveň sebekontroly)  a  časový rozdíl  mezi  rychlostí  odpovědi  v

kolech, kdy barva a význam souhlasí a v kolech, kdy nesouhlasí (MacLeod, 1991). Po 20

kolech Stroopovy úlohy měly pokusné  osoby za  úkol  dívat  se  na šestiminutové  video

hovořící ženy, které mělo vypnutý zvuk. Ve spodním rohu obrazovky se na deset vteřin

zobrazovala různá jednoslabičná slova (např. hair, hat, pulse). Polovina účastníků studie

(ED skupina) se měla dívat pouze na hovořící ženu a nedívat se na zobrazovaná slova; v

případě, že se na slovo podívali, měli účastníci za úkol se co nejrychleji opět soustředit na

ženu na obrazovce. Druhá polovina probandů (kontrolní skupina) se měla na video dívat
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normálně,  bez specifických instrukcí.  Poté dostali  účastníci  studie sladký nápoj  značky

Kool-Aid,  který  byl  jednou  dochucen  buď cukrem (glukózová  skupina)  nebo  umělým

sladidlem (placebo skupina). Účastníci studie byli do jednotlivých skupin přiřazeni tak,

aby  jich  vždy  zhruba  jedna  čtvrtina  náležela  do  každé  možné  kombinace.  Protože

metabolismus cukru chvíli trvá, následoval poté 12minutový dotazník, který ale nebyl pro

studii  zajímavý  –  měl  pouze  poskytnout  čas  na  zmetabolizování  nápoje.   Na  závěr

absolvovali účastníci studie 80 kol Stroopovy úlohy. Ukázalo se, že i při kontrole rychlosti

existoval  rozdíl  v  chybovosti  naznačující  kauzalitu  hladina  glykemie  =>  sebekontrola.

Zatímco  účastníci  patřící  do  ED  a  kontrolní  skupiny  podávali  stejné  výkony,  byli-li

zároveň v glukózové skupině, pokud byli v placebo skupině, jejich výkonnost se značně

lišila v očekávaném směru. 

Pozoruhodné  výzkumy  na  toto  téma  provedli  výzkumníci  používající  psy  jako

pokusné subjekty – ti psi, kteří měli vyčerpanou sebekontrolu, vydrželi kratší dobu řešit

nevyřešitelnou úlohu oproti psům, kteří sebekontrolu vyčerpanou neměli (Miller, Pattison,

DeWall, Rayburn-Reeves, & Zentall,  2010, experiment 1). V následujícím experimentu,

který se inspiroval u výše popsaných pokusů Gailliota s kolegy, zkoumali výzkumníci to,

zda  naleznou  efekt  glukózy.  Dali  psům napít  buď slazeného  nebo neslazeného  nápoje

(Miller et al., 2010, experiment 2) a sledovali dobu, kterou psi vydrží řešit nevyřešitelnou

úlohu. Ukázalo se, že na psy bez vyčerpaných zdrojů nemělo dodání glukózy žádný vliv. U

skupiny psů s vyčerpanými zdroji se ale ukázalo, že ti s dodanou glukózou řešili danou

úlohu podstatně delší dobu než ti, kterým byl dán neslazený nápoj a zároveň statisticky

nerozlišitelně od psů, kterým zdroje vůbec vyčerpány nebyly.

Protože je Gailliotův výzkum a interpretace jeho výsledků velmi vlivná (254 citací

podle Web of Science k červenci 2014; 639 podle Google Scholar), je vhodné podrobněji

17



se věnovat kritice, s kterou se setkal. Kurzban (2010) zpochybňuje samotný předpoklad, že

psychické výkony, které se zdají být náročné, ve skutečnosti vedou ke změnám v hladině

glykemie. Jakkoliv se daný předpoklad zdá rozumný, neurofyziologická data jsou podle

něj přinejlepším nejednoznačná.  Druhý argument se týká samotného zjištěného poklesu

glykemie ve výše popisované studii. I pokud bychom chtěli být velmi shovívaví a používat

pouze  výsledky studií,  které  nahrávají  Gailliotově  interpretaci,  stále  je  zjištěný pokles

glykemie řádově vyšší, než jaký by byl očekávaný.

Kurzban sice následující myšlenkový postup přesně takto neuvádí, je ale myslím

názornější než ten, který uvádí:

1. Mozek spotřebovává zhruba 0.25 kcal za minutu (McKenna, Gruetter, Sonnewald,

Waagepetersen,  &  Schousboe,  2006).  1  g  glukózy  představuje  zhruba  4  kcal

(Hardin & Knopp, 2013).

2. Nejoptimističtější studie uvádí lokalizované zvýšení spotřeby glukózy při některých

činnostech o zhruba 10 % (Kurzban, 2010).

3. Dospělý člověk má cca 6 litrů krve.

4. Studie, v níž Gailliot naměřil pokles glykemie z 1.071 g/l na 1.0122 g/l,  se pro

jednotlivé skupiny lišila po dobu 6 minut.

Z 3 a 4 vyplývá, že v dané studii pokleslo průměrné množství glukózy v krvi z 6.426 g na

6.0732  g,  což  představuje  něco  mezi  1.2  -  1.4  kcal.  Z  bodu  1  pak  vyplývá,  že  na

„nadspotřebování“  tohoto  množství  energie  by  celý  mozek  musel  po  dobu  6  minut

konzumovat o 80 – 93 % energie více, což je zjevně v rozporu s bodem 2. K poklesu

glykemie v daném případě tedy nemohlo dojít pouze kvůli zvýšené spotřebě glukózy dané

nutností  seberegulace.  Na  nízkou  sílu  testů  použitých  v  rámci  originálního  výzkumu

upozornil Schimmack (2012).
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Přesto  se  však  zdá,  že  glukóza  na  sebekontrolu  vliv  má.  Pokud  lidé  věří,  že

sebekontrola  je  limitovaný  zdroj,  pak  jsou  jejich  výsledky  v  úlohách  vyžadujících

sebekontrolu lepší  po konzumaci  glukózy,  než pokud ji  nekonzumují.  Pokud však toto

přesvědčení  o  sebekontrole  nemají,  tento  efekt  se  u  nich  neprojevuje  (Job,  Walton,

Bernecker, & Dweck, 2013, experiment 1). Pozoruhodné je, že pokud byly účastníkům

studie, věřícím v limitovanost kontrolních zdrojů, před úlohou měřící sebekontrolu dány

nápoje, o kterých jim bylo řečeno, že obsahují cukr (avšak ve skutečnosti polovina cukr

obsahovala  a  druhá  polovina  obsahovala  pouze  náhradní  sladidlo),  tento  efekt  se

projevoval pouze u těch, kteří skutečně cukr konzumovali, nikoliv však u těch, kteří se

pouze domnívali, že cukr konzumovali (Job et al., 2013, experiment 3). Další studie na toto

téma ukazují, že konzumace glukózy má efekt na sebekontrolu, ale ten nespočívá v tom, že

by se dostávala do krve a sloužila jako zdroj energie. Ukazuje se totiž, že pouhé kloktání a

následné  vyplivnutí  oslazené  vody  má  stejný  efekt,  jako  její  konzumace  (Hagger  &

Chatzisarantis, 2013; Molden et al., 2012; Sanders, Shirk, Burgin, & Martin, 2012). Jaké je

přesně spojení mezi glukózou a sebekontrolou zůstává otevřenou otázkou, která si žádá

další výzkum. 
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3.2  Reflektivní-impulzivní model

Reflektivní-impulzivní  model  (RIM)  vychází  z  dvousystémového  modelu

determinant společenského chování  (Strack & Deutsch, 2004). V jeho jádru leží odlišení

dvou strukturně rozdílných systémů zpracování informací, které ústí v prvním případě v

impulzivní,  převážně  automatické  chování  a  v  druhém  případě  v  rozvážné,  převážně

kontrolované chování (Hofmann et al., 2009). 

Impulzivní  systém  je  zodpovědný  za  produkci  impulzivního  chování.  Autoři

definují čtyři hlavní charakteristiky impulsu takto:

1. Impulz  je  specifický  a  vzniká,  když  je  nějaká  obecná  motivace  (např.  žízeň)

aktivována odpovídajícím stimulem v prostředí (lahev vody).

2. Impulz má typicky velkou pobídkovou hodnotu, která sestává z hedonické reakce

na stimul.

3. Impulz je okamžitý – jak časově, tak prostorově.

4. Impulz  typicky  „svádí“  ke  konkrétnímu  chování;  pokud  je  impulzivní  chování

prováděno bez rezistence,  může tomu tak být  tak i  bez vědomé kontroly (např.

konzumace chipsů při sledování televize).

Autoři vychází z představy, že impulzy vznikají v důsledku aktivace určitých asociativních

skupin  v dlouhodobé paměti  vnímaným či  představovaným stimulem  (Hofmann et  al.,

2009; Strack & Deutsch, 2004). Taková asociativní skupina, vzniklá kupříkladu v důsledku

opakovaných zkušeností s čokoládou, může spojovat koncept čokolády, pozitivní afekt a

behaviorální schéma, které k tomuto pozitivnímu afektu vedlo (vložení čokolády do úst).

Důležité v tomto konceptu je, že tyto asociativní shluky vedou k připravenosti chovat se

určitým způsobem.

Reflektivní systém je podle autorů zodpovědný za mentální operace vyššího stupně.
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Jedná se například o usilovné zvažování či vymýšlení strategických plánů k dosažení cílů.

Těchto  operací  je  dosahováno  pomocí  relativně  pomalých,  kontrolovaných  procesů

založených na symbolických reprezentacích a operacích. Autoři předpokládají, že je tento

reflektivní  systém  závislý  na  dostupnosti  kontrolních  zdrojů;  pokud  jsou  tyto  zdroje

nedostupné nebo je jich málo, může se stát reflektivní systém neefektivním. Vnější chování

je pak podle RIM ovlivněno reflektivním systém tak, že ten generuje rozhodnutí k chování,

které pak aktivuje behaviorální schemata v motorickém kortexu (Jeannerod, 2001; Strack

& Deutsch, 2004). Otázkou zůstává, co se stane, pokud se výsledné „nabízené“ chování

jednotlivých  systémů  liší.  RIM  předpokládá,  že  oba  systémy  k  produkci  výsledného

chování využívají společný mechanismus (a to behaviorální schemata),  přičemž výsledné

chování záleží na relativní síle aktivovaných schémat. Pouze to schéma, které je nejsilněji

aktivované,  bude  vykonáno.  Relativní  síla  aktivace  jednotlivých  schémat  pak  bude

ovlivněna některými relativně stabilními osobnostními charakteristikami (např. standardy

chování v případě reflektivního systému a automatickými afektivními reakcemi v případě

impulzivního systému) a situačními charakteristikami (např. nedostupnost zdrojů v případě

reflektivního  systému  a  snadná  dostupnost  stimulu  v  případě  impulzivního  systému)

(Hofmann et al., 2009). 
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3.2.1  Empirické ověřování modelu

Aby byla následující podkapitola lépe srozumitelná, je nezbytné stručně představit

test implicitních asociací (IAT). Jedná se o způsob měření automatických asociací, který

spočívá v tom, že pokusná osoba musí co nejrychleji rozřazovat stimuly zobrazované na

obrazovce počítače do požadovaných kategorií (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998).

Rozřazování přitom probíhá tak, že pro dvě různé kategorie slouží jedno tlačítko (typicky)

mačkané jednou rukou a pro další dvě kategorie slouží druhé tlačítko, mačkané druhou

rukou. Pokud budou levému tlačítku přiřazeny kategorie „dobrý“ a „běloch“ a pravému

tlačítku  kategorie  „špatný“  a  „černoch“,  bude  daný  respondent  kupříkladu  reagovat  v

prvním kole IAT levým tlačítkem na slova „ráj“ a „Jack Nicholson“ a pravým tlačítkem na

slova „peklo“ a „Morgan Freeman“ (nazvěme toto kolo Evaluativně Pozitivní (EP)). V

druhém kole IAT budou ale kategorie prohozeny, takže levé tlačítko tentokrát bude sloužit

pro kategorie „dobrý“+„černoch“ a pravé pro „špatný“+„běloch“ (Evaluativně Negativní

(EN)). Myšlenka IAT spočívá v tom, že rozdíl průměrných reakčních dob v EP kolech ve

srovnání s EN koly značí sílu automatických asociací pro spojení slov „běloch“ a „dobrý“

ve srovnání se slovy „běloch“ a „špatný“. Pozdější způsob výpočtu skóru z IAT bere v

potaz  rovněž  chybovost  v  jednotlivých  kolech  (Greenwald,  Nosek,  &  Banaji,  2003).

Jakkoliv byl IAT podroben kritice z mnoha stran, protože se ukázalo, že jeho výsledky jsou

ovlivněny řadou dalších proměnných – například nejednoznačným náležením stimulů do

kategorií  (Govan  &  Williams,  2004;  Steffens  &  Plewe,  2001),  sdílenými  kulturními

znalostmi (Karpinski & Hilton, 2001; Han, Olson, & Fazio, 2006; Olson & Fazio, 2004; cf.

Nosek  &  Hansen,  2008;  Gawronski,  Peters,  &  LeBel,  2008) a  například  význačností

kategorií či stimulů (Rothermund & Wentura, 2004; Rothermund, Wentura, & De Houwer,

2005; cf. Greenwald, Nosek, Banaji, & Klauer, 2005), zůstává skutečností, že umožňuje
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relativně dobře predikovat chování v řadě situací – např. voličské chování (Arcuri, Castelli,

Galdi, Zogmaister, & Amadori, 2008), chování vůči lidem s AIDS (Neumann, Hülsenbeck,

& Seibt, 2004), či na národní úrovni výkony děvčat a chlapců v matematice a přírodních

vědách  (Nosek  et  al.,  2009).  Přehled  podává  Greenwald  s  kolegy  (2009).  Všechny

výsledky testů implicitních asociací jsou v principu relativní, tj. neříkají, že někdo má rád

čokoládu a nemá rád ovoce, ale říkají, že někdo má raději čokoládu než ovoce (Blanton &

Jaccard, 2006; De Houwer, Teige-Mocigemba, Spruyt, & Moors, 2009; Gawronski, 2009;

Karpinski & Steinman, 2006). 

Hofmann s kolegy (2007) otestoval 50 probandů modifikovanou verzí IAT, v němž

byla měřena síla asociace M&M's (obdoba českých Lentilek) s pozitivními a negativními

stimuly (podle výzkumníků se jedná o měření týkající se impulzivního systému). Poté byla

manipulována  jejich  dostupnost  kontrolních  zdrojů  tak,  že  jim  byl  puštěn  emoce

vyvolávající  7minutový  úryvek  z  filmu  „Město  bohů“.  26  pokusných  osob  bylo

instruováno, aby zůstalo po celou dobu sledování zcela neutrální a potlačovalo jakékoliv

emoce (experimentální skupina), zatímco 24 pokusných osob bylo instruováno tak, aby

daný úryvek sledovalo  jako v  kině  a  nechalo  volný průchod všem emocím (kontrolní

skupina).  Následujícím  úkolem  probandů  bylo  ohodnotit  předloženou  cukrovinku

(M&M's)  na  několika  různých  dimenzích  (sladkost,  zdravotní  prospěšnost,  chuť,  atd.),

přičemž experimentátory ve  skutečnosti  zajímalo  pouze  to,  jaké  množství  ji  snědí.  Na

závěr vyplňovaly pokusné osoby dotazník zaměřený na zjištění jejich zvyklosti omezovat

se ve stravování (podle výzkumníků se jednalo o měření týkající se reflektivního systému).

Ukázalo  se,  že  zatímco  u  experimentální  skupiny  byly  výsledky  IAT  statisticky

signifikantně korelovány s konzumací, u kontrolní skupiny tomu tak nebylo. To nasvědčuje

tomu, že v situaci nedostupnosti zdrojů převáží impulzivní systém. Dále se ukázalo, že
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zatímco u kontrolní skupiny souvisela negativně míra konzumace s tendencí omezovat se

ve stravování (tj. ti, co se nejvíce omezují, nejméně snědli) u experimentální skupiny tomu

bylo naopak (p = 0.07; tj. ti, co se nejvíce omezují, nejvíce jedli; podobný efekt nalezly i

jiné výzkumné studie (Ward & Mann, 2000)).

V jiné studii dokládající užitečnost tohoto modelu byla manipulována dostupnost

pracovní paměti  (Friese, Hofmann, & Wänke, 2008, studie 1). 85 studentek psychologie

mělo nejdříve za úkol obecně zhodnotit ovoce a čokoládu na desetistupňové škále. Dále

následoval  test  implicitních  asociací,  který měl  zjišťovat  asociace  čokolády a  ovoce  s

atributy „příjemný“ a „mám ráda“,  resp.  „nepříjemný“ a „nemám ráda“.  Na závěr  dali

výzkumníci  studentkám na  zapamatování  buďto  jednociferné  číslo  (kontrolní  skupina)

nebo osmiciferné  číslo  (experimentální  skupina)  a  poté,  co  si  je  zapamatovaly,  jim za

odměnu za účast na výzkumu dali na výběr vzít si pět položek v libovolné kombinaci z

předložených poživatin (mandarinky, jablka, malé tyčinky Snickers a Twix). Sledovanou

proměnnou bylo, kolik tyčinek Snickers nebo Twix si účastnice studie vzaly. Ukázalo se,

že  explicitní  měření  dobře  predikovalo  chování  kontrolní  skupiny,  ale  nikoliv

experimentální. Naopak IAT byl dobrým prediktorem chování experimentální skupiny, ale

nikoliv kontrolní. Výsledky tedy opět naznačují, že v situaci nedostupných zdrojů převládá

impulzivní systém nad reflektivním a naopak v situaci, kdy zdroje jsou dostupné (resp.

nejsou experimentálně manipulovány), převládá reflektivní systém nad impulzivním.

Ve výzkumu zaměřeném na to, jak časový tlak ovlivňuje chování konzumentů se

ukázalo, že mají-li si konzumenti vybrat ze dvou balíčků produktů stejných věcí, které se

lišily tím, zda byly dané produkty značkové či neznačkové (=značky obchodních řetězců;

ačkoliv produkty byly co do funkce stejné, neznačkových bylo víc, aby byla vyrovnána

rozdílná  cenová  hladina),  explicitní  postoje  zjištěné  dotazníkem  predikovaly  výběr  v
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situaci, kdy měli konzumenti dostatek času. Pokud jim bylo na výběr dáno pouze 5 sekund,

pak výsledky jejich testu implicitních asociací lépe predikovaly to, který balíček si vyberou

(Friese, Wänke, & Plessner, 2006).

Existují i další, méně zkoumané modely sebekontroly. Ty populárnější z nich jsou v

principu velmi podobné RIM v tom, že předpokládají dva nezávislé systémy, jeden rychlý

a často nevědomý, druhý pomalý a nadřazený rychlému (Carver et al., 2008; Metcalfe &

Mischel, 1999).
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4.  Efekty sebekontroly

V této  části  práce  podávám přehled  toho,  jak  se  rozdílná  úroveň  sebekontroly

projevuje v různých životních výsledcích a situacích.

4.1  Efekty dispoziční sebekontroly

Jeden z nejilustrativnějších dokladů toho, že úroveň sebekontroly hraje v životě

důležitou  roli,  přinesly  výsledky  výzkumů,  které  realizoval  Walter  Mischel  s  kolegy

(Mischel, Shoda, & Peake, 1988; Mischel, Shoda, & Rodriguez, 1989; Shoda, Mischel, &

Peake, 1990). Ten v 70. letech testoval v sérii výzkumů sebekontrolu předškoláků (4-6 let)

tak,  že jim dal na výběr mezi tím, získat méně preferovanou odměnu okamžitě a nebo

preferovanější odměnu později. Provedl to tak, že dítě zavedl do místnosti, kde mu obě

možné odměny ukázal a zároveň mu vysvětlil, že nyní musí na chvíli pryč. Dítěti vysvětlil,

že  jej  může  kdykoliv  zavolat  zpět  tím,  že  zazvoní  na  zvonek,  který  byl  v  místnosti

připraven.  Pokud  dítě  na  zvonek  zazvoní  a  experimentátora  zavolá,  obdrží  méně

preferovanou odměnu (např. jeden marshmallow či jeden koláček; odměna byla viditelně

umístěna).  Pokud ovšem vydrží  a  počká na jeho návrat,  obdrží  odměnu preferovanější

(např. tři marshmallow nebo tři koláčky). Experimentátor poté odešel. V rámci výzkumů

bylo sledováno, zda dané dítě experimentátora aktivně přivolá nebo zda vydrží, než se vrátí

sám.  V  závislosti  na  studii  se  experimentátor  vracel  za  15-20  minut.  Pokud  dítě

nevydrželo, bylo sledováno, za jak dlouhou dobu jej přivolalo zpět. O více než deset let

později  provedli  původní  výzkumníci  studii,  kdy  rodičům  dětí,  které  se  experimentů

zúčastnily, poslali dotazníky zabývající se těmito dětmi. Ukázalo se, že děti, které vydržely

jako  čtyřleté  čekat  déle,  byly  hodnoceny  svými  rodiči  jako  adolescenti  sociálně  a
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akademicky kompetentnější, více schopni se vyrovnat s frustrací a odolávat pokušení, než

ti adolescenti, kteří jako předškolní děti přivolaly experimentátora relativně brzy. Kromě

toho se ukázalo, že jejich výsledky standardizovaných testů studijních předpokladů SAT

(jedná  se  o  testy,  které  ve  Spojených  státech  amerických  absolvuje  převážná  většina

uchazečů o studium na vysoké školy) byly lepší. Tento způsob zkoumání sebekontroly je

dnes běžně nazýván „oddálení potěšení“ (Delay of Gratification).

Tangney s kolegy (2004) vyvinula dotazník zaměřený na dispoziční sebekontrolu

(Self-Control  Scale;  SCS)  a  provedla  korelační  studii  tohoto  dotazníku  s  celou  řadou

dalších standardních dotazníků a údajů na vzorku 255 studentů psychologie. Ukázalo se, že

vysoké  skóry  v  SCS  korelují  s  celou  řadou  pozitivních  výsledků  –  lidé  s  vyšší

sebekontrolou naměřenou v SCS mají kupříkladu lepší známky, vyšší sebevědomí, méně se

přejídají a opíjejí a mají uspokojivější mezilidské vztahy.

Ve dvou longitudinálních studiích zaměřených na žáky základních a středních škol,

zjišťovali  výzkumníci  sebekontrolu  řadou  různých  nástrojů  -  zkrácenou  verzí  SCS,

Eysenckovou škálou impulzivnosti, úkolem na oddálení potěšení a dále např. dotazníkem

pro učitele a rodiče pokusných osob (Duckworth & Seligman, 2005). Kromě toho testovali

výzkumníci  IQ6 probandů a zjišťovali,  jaké známky mají  ve škole,  kolik  hodin během

školního roku v průměru chybí, jak často doma sledují televizi, s jakým předstihem dělají

domácí  úkoly  a  zda  byli  přijati  na  výběrovou  školu  (v  tomto  ohledu  byla  tato  studie

prospektivní, výzkumníci nejdříve zjišťovali vyjmenované proměnné a až poté, co skončil

školní rok, měli k dispozici informaci o tom, zda byli studenti někam přijati). Ukázalo se,

že  IQ  podle  očekávání  statisticky signifikantně  koreluje  se  známkami  a  s  přijetím  na

výběrovou školu, kompozit výsledků z několika nástrojů měřících sebekontrolu byl však

6 Použili test Otis-Lennon School Ability Test, 7. edici.
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prediktorem  podstatně  lepším.  Kromě  toho  se  ukázalo,  že  zatímco  IQ  nepredikovalo

takové proměnné, jako byl počet školních absencí či sledování televize, sebekontrola ano a

to v očekávaném směru – čím vyšší míra sebekontroly, tím méně žáci ve škole chyběli a

tím méně sledovali  televizi.  Je  také důležité,  že  kompozitní  skóre sebekontroly nebylo

statisticky signifikantně korelované s IQ, není tedy příliš pravděpodobné, že by použitá

měření sebekontroly byla ve skutečnosti jen lepšími měřeními IQ. 

V Novozélandském městě Dunedin probíhá již přes 30 let dlouhodobé sledování

jedné kohorty sestávají ze všech dětí v tom městě narozených v jednom roce (Moffitt et al.,

2011). Celkově se jedná o 1037 dětí. Toto sledování probíhá od jejich narození a kromě

jiného jim byla v různém věku (3, 5, 7, 9 a 11 let) měřena sebekontrola. Bylo tak učiněno

pomocí  dotazníků  vyplňovaných  pozorovateli,  učiteli,  rodiči  a  v  pokročilejším  věku  i

samotnými  dětmi.  Pro  účely této  studie  byly všechny tyto  údaje  sloučeny do jednoho

kompozitního  skóru  vyjadřujícího  míru  sebekontroly  jedince  v  dětství.  Výzkumníky

zajímalo, zda tato, v dětství naměřená sebekontrola, souvisí s chováním v dospělosti (v

době,  kdy bylo zkoumaným osobám 32 let).  Ukázalo se,  že ano.  Již takto raný odhad

sebekontroly predikoval7 v očekávaném směru proměnné související s fyzickým zdravím

(nadváhu, zdraví zubů, kapacitu plic, nakaženost sexuálně přenosnými nemocemi a další),

psychickým  zdravím  (lidé  s  nízkou  sebekontrolou  mají  větší  sklon  k  závislostem  na

návykových  látkách;  nemají  vyšší  tendence  k  depresi),  ekonomickou  situací  (nižší

sebekontrola predikuje nižší  socioekonomický status a nižší  příjem; respondenti  s  nižší

sebekontrolou mají častěji dítě vychovávané pouze jedním rodičem (typicky se tedy jedná

o svobodné či rozvedené matky, resp. absentující otce), méně finančně plánují a mají více

finančních potíží) a počtem odsouzení (což byla v studii vůbec nejsilnější asociace, odds

7 Při kontrole socioekonomického statutu rodiny a IQ jedince.
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ratio = 1.714). Jakkoliv je možné, že nižší počet odsouzení vypovídá spíše o tom, že lidé s

vyšší sebekontrolou páchají jiné, promyšlenější a tedy i hůře odhalitelné trestné činy než o

tom, že by jich páchali méně, jiné studie zaměřené na toto téma naznačují, že lidé s vyšší

sebekontrolou skutečně páchají méně trestných činů, ať už odhalených či ne (Malouf et al.,

2014).

Ve  studiích  zabývajících  se  sebekontrolou  a  jejím  vlivem  na  partnerský  život

ukázali Finkel a Campbell (2001), že lidé s vyšší sebekontrolou mají vyšší tendenci chovat

se konstruktivně, pokud se jejich partner začne chovat potenciálně destruktivně (je tím v

principu  myšleno  to,  že  neoplácí  stejnou  mincí,  pokud  se  partner  chová  způsobem

ohrožujícím vztah). Dále se zdá, že sebekontrola, resp. její nedostatek, hraje značnou roli v

partnerském násilí. Lidé s vyšší sebekontrolou udávají menší počet útoků na své partnery

(Finkel, DeWall, Slotter, Oaten, & Foshee, 2009, studie 2) a chovají se v laboratoři méně

agresivně, pokud jsou provokováni (studie 4). Kromě toho se také ukázalo, že lidé, kteří po

dobu  2  týdnů  cvičili  svou  sebekontrolu,  poté  odpovídali  méně  agresivně  na  různé

hypotetické  situace  ve  srovnání  s  kontrolní  skupinou  (Finkel  et  al.,  2009).  Protože

problematika  partnerského  násilí  není  z  etických  důvodů  příliš  přístupná  zkoumání  v

laboratoři  (v  principu  si  lze  představit  pouze  experimenty  zaměřené  na  snižování  již

existujícího  partnerského násilí),  musel  se  Finkel  s  kolegy často  spoléhat  na odpovědi

respondentů,  jak  se  zachovali  dříve  či  jak  by  se  zachovali  v  budoucnu.  To  může  být

zdrojem zkreslení dat – je možné, že lidé s vyšší sebekontrolou páchají stejně partnerského

násilí, ale pak je do dotazníků nehlásí. S přihlédnutím k tomu, že i jiné studie poukazují na

souvislost tendence chovat se násilně v závislosti na výši dispoziční i situační sebekontroly

(DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 2007; Watkins, DiLillo, Hoffman, & Templin,

2013), se mi však zdá tato alternativní interpretace málo plausibilní.
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4.2  Efekty situační sebekontroly

Jak  již  bylo  uvedeno dříve,  situační  sebekontrola  bývá povětšinou zkoumána v

rámci silového modelu sebekontroly.  Zatímco některé laboratorní poznatky se zdají  být

hodnotné  především  teoreticky,  u  jiných  se  zdá,  že  částečně  vysvětlují  i  chování

pozorované v běžném životě. V sérii studií se například ukázalo (Vohs & Faber, 2007), že

skupina, která prošla vyčerpáním ega, byla ve srovnání se skupinou, která jím neprošla,

ochotna  za  stejné  produkty zaplatit  více  peněz  (experiment  1)  a  utratit  více  peněz  při

nenadálé příležitosti (experiment 2). Kromě toho se ukázalo, že zvýšená náchylnost utratit

více  peněz  v  situaci  vyčerpání  ega  je  moderována  dříve  změřenou  obecnou  tendencí

impulzivně utrácet (experiment 2 a 3). Zatímco v kontrolní skupině, jejíž sebekontrolní

zdroje  nebyly  vyčerpány,  neexistoval  rozdíl  v  tom,  kolik  jedinci  utratili  při  nenadálé

příležitosti,  ať  už  mají  obecně  vysokou  či  nízkou  tendenci  impulzivně  utrácet,  v

experimentální  skupině  utráceli  o  něco  více  všichni.  Největší  zvýšení  útraty  ale  bylo

pozorováno u těch, kteří mají tendenci impulzivně nakupovat. To naznačuje, že impulzivní

nakupování je do jisté míry důsledkem vyčerpání zdrojů.

Ve studii  zaměřené na to,  jak vyčerpání  ega ovlivňuje příjem potravy,  rozdělili

experimentátoři pokusné osoby do dvou skupin, podle toho, zda se v době experimentu

snažily držet dietu či nikoliv (Kahan, Polivy, & Herman, 2003). Všechny pokusné osoby

poté prošly variací na klasický Aschův experiment konformity, přičemž polovina z nich

byla  vystavena  situacím,  kdy  bylo  společensky  žádoucí  být  konformní  (ED  situace),

zatímco druhá polovina takové situaci vystavena nebyla (kontrolní situace). Myšlenka byla

ta,  že být konformní vyčerpává ego, protože jedinec musí zhodnotit,  zda raději  odpoví

správně,  ale  jinak  než  ostatní,  nebo tak  jako ostatní,  ale  proti  své tendenci  odpovědět
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správně. Po skončení této části experimentu byly před participanty předloženy koláčky a

bylo  jim  dáno  10  minut  na  to,  aby  je  zhodnotili  na  několika  různých  škálách.

Experimentátory ve skutečnosti zajímalo, kolik gramů z nich sní. Hypotéza byla ta, že ti,

co nedrží dietu, sní stejně v situaci vyčerpání ega jako v kontrolní situaci, zatímco ti, co

dietu  drží  a  u  nichž  je  množství  konzumovaných  potravin  pod  neustálou  vědomou

kontrolou  sní  v  kontrolní  situaci  podstatně  méně.  Výsledky  byly  v  souladu  s  touto

hypotézou; účastníci studie, kteří svou konzumaci nijak neregulují, jedli v obou situacích

stejně (M = 81 g v ED situaci a M = 78 g v kontrolní situaci), zatímco ti účastníci, kteří

drželi  dietu,  jedli  v kontrolní  situaci podstatně méně (M = 64 g vs.  M  = 101 g v ED

situaci).

Výsledky studie zaměřené na to,  zda vyčerpání  ega ovlivňuje sexuální chování,

naznačují, že ovlivňuje (Gailliot & Baumeister, 2007). Ve srovnání s kontrolní skupinou se

ED skupina méně zdráhala vyjadřovat slova související se sexem (studie 1), přisoudila si

vyšší pravděpodobnost sexuální nevěry (studie 2) a dokonce se v laboratoři uchylovala k

intimnějšímu chování (studie 3; platí ovšem pouze pro méně sexuálně zkušené páry).

Jedna z mála studií, kde se autoři pokusili zkoumat efekty dispoziční sebekontroly

v  přirozeném  prostředí,  probíhala  ve  Würzburgu  v  Německu  (Hofmann,  Vohs,  &

Baumeister, 2012). Výzkumníci zde dali 208 dospělým pokusným osobám (73 % z nich

bylo studenty univerzity, 6.25 % studenty psychologie) telefon BlackBerry, který měly po

dobu 7 dnů nosit při sobě. Telefon byl naprogramován tak, aby je 7x denně, v rozmezí 14

hodin,  vyzval k vyplnění informací o tom, zda po něčem touží či  zda právě po něčem

toužily. Pokud pokusné osoby odpověděly na otázku kladně, vyplňovaly další otázky na to,

jak silná je tato tužba, zda je v konfliktu s jejich osobními cíli a zda se snažily či snaží jí

odolat. Na závěr vyplňovali probandi informaci o tom, zda se alespoň částečně věnovali
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naplnění dané touhy. Výzkumníci z těchto informací vytvořili vážené skóre vyčerpanosti

zdrojů. Udělali to tak, že každé předchozí odolávané tužbě v daném dni přiřadili skóre v

závislosti  na  tom,  v  kolikátém  vyzvání  k  vyplnění  informací  v  daném  dni  byla

zaznamenána a skóry v daném dni sečetli. Pokud byl kupříkladu účastník studie vyzván v

daný den popáté k vyplnění informací a předtím odolával nějaké tužbě v prvním a třetím

vyzvání, bylo mu přiděleno skóre 4 (1+3). Tato metoda má tu výhodu, že v souladu se

silovým modelem nadvažuje nedávné události.  Má také ale  za následek to,  že skóry v

pozdější denní dobu mají vyšší váhu než skóry dříve. Pokud byl například účastník studie

vyzván během den počtvrté a při všech předchozích vyzváních odolával nějaké tužbě, měl

v daný okamžik skóre 6 (1+2+3). Pokud byl vyzván v daný den posedmé a odolával nějaké

tužbě pouze v předchozím vyzvání, měl opět skóre 6. Přesto se ukázalo, že toto výsledné

skóre  predikovalo  úspěšnost  odolávání  tužbě  v  daném  vyzvání  v  souladu  se  silovým

modelem sebekontroly.  Čím vyšší bylo skóre, tím větší  byla pravděpodobnost,  že daná

pokusná  osoba  nevydrží  dané  tužbě  odolat.  Toto  platilo  po  kontrole  na  řadu  jiných

proměnných,  jako byla např.  povaha tužby (lidé,  zdá  se,  docela  dobře odolávají  touze

utrácet, špatně touze přečíst si novinky na Facebooku) a čas.
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5.  Faktory ovlivňující sebekontrolu

5.1  Faktory ovlivňující dispoziční sebekontrolu

5.1.1  Pohlaví

Meta-analýza 33 studií měřících sebekontrolu metodou oddálení potěšení dospěla k

závěru,  že mezi  muži  a ženami (resp.  chlapci  a dívkami)  existují  rozdíly v schopnosti

sebekontroly ve prospěch žen  (Silverman,  2003).  Tento  efekt  je  však relativně  malý a

patrný pouze ve studiích, které užívají pro měření závisle proměnné kontinuální škály (r =

0.096, p < 0.001) , nikoliv však škály dichotomní (r = 0.021, ns).

5.1.2  Věk

V rozsáhlé studii zahrnující 935 respondentů ve věku 10 až 30 let se výzkumníci

ptali na otázky související se schopností oddalovat potěšení a sumou, za jakou by dnes

respondenti vyměnili 1000 dolarů v nějakém budoucím časovém bodě  (Steinberg et al.,

2009). Celkově se jednalo o šest budoucích časových bodů vzdálených: 1 den, týden a

měsíc a poté 3, 6 a 12 měsíců. Ukázalo se, že čím jsou jedinci starší, tím větší je jejich

orientace na budoucnost a tím větší pro ně mají hodnotu peníze v budoucnu, ve srovnání s

penězi dnes. Rovněž se ale ukázalo, že největší změny se odehrávají do zhruba 16 let věku.

Respondenti ve věkové skupině 16-17 let odpovídali téměř vždy statisticky nerozlišitelně

od skupin 18-21, 22-25 a 26-30 let. 
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5.2  Faktory ovlivňující situační sebekontrolu

5.2.1  Vybírání si

Kathleen Vohs s kolegy (2008) vyšla ze silového modelu sebekontroly a testovala

hypotézu,  že  vybírání  si  mezi  alternativami  a  sebekontrola  vyžaduje  společné  zdroje.

Pokud by to tak bylo, mělo by se ukázat, že předchozí situace, ve které si člověk vybírá z

alternativ, ovlivňuje to, jak je schopen se v následující situaci kontrolovat. Tuto predikci

testovali  v  sérii  experimentů.  Účastníkům  výzkumu  –  všechny  pokusné  osoby  byly

studenty – sdělili, že všichni studenti, nezávisle na oboru studia, musí absolvovat 12 kurzů

společného základu (což byla na vysoké škole, kde experiment probíhal, pravda) (Vohs et

al.,  2008,  experiment  3).  Experimentální  skupině  předložili  nabídku  kurzů,  které  do

společného základu patří (celkově přes 60 kurzů) s tím, že si pokusné osoby mají z této

nabídky kurzů vybrat svých 12. Na odpovědi do připraveného formuláře jim dali 8 minut.

Kontrolní skupina rovněž obdržela seznam nabízených kurzů, úkolem ale nebylo si vybrat,

nýbrž pročíst si informace o nabízených kurzech a promyslet si, které vypadají lákavě. Tato

skupina své preference nikam nezaznamenávala a nebyla tudíž nucena vybrat si přesně 12

nejlepších. Na to měla kontrolní skupina rovněž 8 minut. Poté řekli výzkumníci pokusným

osobám, že v následující fázi experimentu bude probíhat IQ test,  který dobře predikuje

úspěch  v  reálném světě.  Dále  jim sdělili,  že  15minutové  procvičování  matematických

problémů zvyšuje výkonnost v tomto testu, ale že více než 15 minut již k zlepšení nevede.

Poté  experimentátor  opustil  místnost  s  tím,  že  se  za  15  minut  vrátí  se  zadáním

zmiňovaného test a zároveň upozornil účastníky studie na několik věcí v místnosti, kterými

si, pokud budou chtít,  mohou zkrátit čas, než se experimentátor vrátí.  Byly tam cvičné

matematické  příklady,  časopisy  a  videohry.  Výzkumníky  zajímalo,  kolik  času  věnují
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pokusné osoby procvičování matematických úloh. Ukázalo se, že experimentální skupina

(M = 8.39 min, SD = 3.64) strávila procvičováním méně času, než skupina kontrolní (M =

11.4 min, SD = 1.66), t(22) = 2.43, p < 0.05. V konceptuální replikaci, která měla odstranit

některé  metodologické  problémy,  byly  nalezeny  stejné  efekty  (Vohs  et  al.,  2008,

experimenty 4A a 4B).

Je možné, že část tohoto efektu by mohla být vysvětlena tím, zda je oblast věcí, z

které si jedinec vybírá, blízká jeho zájmům. Moller s kolegy (2006) ukázali, že pokud si

lidé mohou sami vybrat činnost, u které se předpokládá, že povede k vyčerpání zdrojů, je

efekt ED značně redukován. Studenti měli za úkol co nejpřesvědčivěji argumentovat pro či

proti  tomu,  aby se  psychologie  učila  na  středních  školách.  Jedna  skupina  participantů

(svobodná skupina) si mohla libovolně vybrat, kterou pozici bude zastávat. Druhé skupině

(vynucená skupina) bylo řečeno, že si rovněž může vybrat, kterou pozici bude zastávat, ale

že by experimentátorům velmi pomohlo, kdyby si zvolili tu pozici, které mají prozatím ve

výzkumu málo. Třetí skupina (skupina bez volby) dostala přímo přiděleno, kterou pozici

bude zastávat.  Na následující  nevyřešitelné úloze se ukázalo,  že ji  skupiny svobodná a

skupina  bez  volby vydržely  řešit  po  srovnatelnou  dobu,  zatímco  vynucená  skupina  to

vydržela statisticky signifikantně kratší dobu oproti svobodné skupině, F(1, 35) = 6.69, p =

0.02 a marginálně signifikantně oproti vynucené skupině,  F(1, 35) = 3.12,  p < 0.09. V

reakci na tuto studii Vohs s kolegy ukázali, že zajímavost vyčerpávajícího úkolu skutečně

hraje roli, ale pouze tehdy, pokud daného úkolu není příliš (Vohs et al., 2008, experiment

7).  Pokud se měly pokusné osoby 4  minuty rozhodovat  o  věcech,  které  jim připadaly

zábavné, pak byl výsledný efekt vyčerpání zdrojů menší, než pokud se měly rozhodovat o

věcech, které jim zábavné nepřipadaly. Pokud se ale pokusné osoby měly rozhodovat po

dobu 12 minut, pak se ukázalo, že efekt vyčerpání zdrojů byl pro obě skupiny značný a obě
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skupiny se od sebe statisticky nelišily.

Ve studii v přirozeném prostředí, která byla zaměřena na nakupující v obchodním

centru, bylo 58 respondentů tázáno na otázky typu: „Kolikrát jste si již dnes během svého

nakupování mezi něčím vybíral/a?“ a „Jak moc jste dnes nad každým učiněným výběrem

přemýšlel/a?“  (Vohs et al.,  2008, experiment 5). Poté jim bylo dáno 64 matematických

úloh, při nichž měli respondenti sečíst dvě trojciferná čísla. Dále jim bylo řečeno, že s tím

mohou  přestat  kdykoliv  budou  mít  hotovo  nebo  se  to  rozhodnou  vzdát.  Sledovanou

proměnnou bylo, kolik úkolu vyřeší správně, což úzce korelovalo s tím, kolik úkolu vůbec

vyřešili, ať už správně nebo ne (což je v souladu s dřívější výzkumy, které rovněž ukázaly,

že  vyčerpání  zdrojů  vede  k  horší  intelektuální  výkonnosti  (Schmeichel,  Vohs,  &

Baumeister, 2003)). Ukázalo se, že ti respondenti, kteří strávili při nakupování nejvíce času

rozhodováním a přemýšlením nad možnostmi, vyřešili nejméně příkladů, a to i po kontrole

na to, jak unavení byli či jak dlouho daný den nakupovali.

5.2.2  Afekt

U výzkumu problematiky afektu a  sebekontroly se zpočátku zdálo,  že pozitivní

afekt  by  měl  do  značné  míry  snižovat  efekt  vyčerpání  zdrojů  (Aspinwall,  1998;

Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade, 2000). Kupříkladu v sérii experimentů, které

replikovaly některé  z  prominentních  výzkumů sebekontroly,  ukázala  Tice  s  kolegy,  že

pozitivní afekt může výrazně zvýšit výkonnost v činnostech využívajících seberegulaci ve

srovnání  s  neutrálním  či  negativním  afektem,  případně  že  může  zcela  odstranit  efekt

vyčerpání  zdrojů  (Tice et  al.,  2007).  V experimentu,  v  němž měli  účastníci  potlačovat

myšlenky na ledního medvěda (ED skupina), resp. zapisovat svoje myšlenky (kontrolní

skupina), se ukázalo, že pokud byl ED skupině před měřením sebekontroly věnován malý
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dárek  (tj.  byl  navozen  pozitivní  afekt),  byla  její  výkonnost  srovnatelná  s  výkonností

kontrolní skupiny (jejíž výkonnost byla stejná, ať už dostala dárek nebo ne)  (Tice et al.,

2007, studie 1). Dále se ukázalo, že krátké sledování komediálního videa dovede odstranit

efekt vyčerpání zdrojů (studie 2), případně zvýšit výkonnost poté, co jsou zdroje vyčerpány

snahou  o  co  nejdelší  stisk  posilovacího  přístroje  (studie  3)  či  konzumací  ředkviček  a

odoláváním koláčkům (studie 4).

Postupem času se ale začaly objevovat studie, které nacházely jak podobné efekty

(Doran et al., 2006; Shmueli & Prochaska, 2012),  efekt opačný (Wyland & Forgas, 2007),

nebo  i  přes  obvykle  relativně  účinnou  manipulaci  (Nummenmaa  &  Niemi,  2004;

Westermann,  Spies,  Stahl,  &  Hesse,  1996)  nenacházely  efekt  žádný  (Wallace  &

Baumeister, 2002). Pokud je mi známo, nebyla doposud publikována žádná meta-analýza,

která by se vlivem afektu na sebekontrolu zabývala, což znemožňuje učinit jednoznačný

závěr.  Hagger s  kolegy (2010) se  ve své meta-analýze  bohužel  zabývali  pouze vlivem

sebekontroly na afekt – tj. zda má vyčerpání zdrojů nějaký vliv na následně měřený afekt –

nikoliv vlivem opačným, tedy zda má nějaký afekt vliv na následně měřenou sebekontrolu.

5.2.3  Přesvědčení o sebekontrole

Má  vliv  samotná  víra  ve  vyčerpatelnost  psychických  zdrojů?  Ve  studii  na  60

pokusných osobách se výzkumníci tázali na míru souhlasu či nesouhlasu s výroky typu:

„Po náročné mentální aktivitě je vaše energie vyčerpána a musíte si odpočinout, aby se

znovu obnovila“ či „Vaše duševní síla se sama doplňuje; dokonce i po náročném duševním

vypětí se mu můžete dále věnovat“ (Job, Dweck, & Walton, 2010, studie 1). Poté dali všem

účastníkům studie za úkol na stránce textu přeškrtat všechna písmena „e“. Tato technika je

adaptovaná z předchozích výzkumů sebekontroly a ukazuje se, že po jedné stránce škrtání
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se u účastníků studie vytvoří zvyk, který je těžké později potlačit (Baumeister et al., 1998).

V další  fázi experimentu dostala jedna skupina za úkol opět vyškrtávat ze strany textu

písmeno „e“ (kontrolní skupina), zatímco druhá skupina měla rovněž za úkol vyškrtávat

písmeno „e“ ale podle komplexních pravidel, která občas obnášela i inhibici předchozího

návyku (ED skupina). Poté absolvovali všichni účastníci studie Stroopovu úlohu. Ukázalo

se, že ti, kteří souhlasili s tím, že jsou zdroje nevyčerpatelné, nevykazovali žádné známky

jejich vyčerpanosti. Jejich výkon byl stejný, ať už byli v ED či kontrolní skupině. Ti, kteří

naopak ve vyčerpatelnost zdrojů věřili, skutečně vykazovali standardní známky vyčerpání

ega,  tj.  ED  skupina  měla  horší  výsledky  než  kontrolní  skupina.  V další  ze  studií  se

výzkumníci zabývali otázkou, zda se jedná pouze o laboratorní efekt, nebo zda je skutečně

i nějaké snadno pozorovatelné chování ovlivněno touto vírou (Job et al., 2010, studie 4).

Provedli 3měsíční studii na studentech nižších ročníků VŠ (undergraduate). V dubnu (t1),

květnu (t2) a červnu (t3) jim dali dotazník, týkající se jejich víry ve vyčerpatelnost zdrojů.

Kromě toho byli účastníci studie dotazováni na konzumaci nezdravých jídel, prokrastinaci

a pokrok v osobním cíli, který uvedli při t1. Protože v červnu je na škole, kde výzkum

probíhal, zkouškové období, předpokládali autoři studie, že právě v tomto měsíci, kdy jsou

na  sebekontrolní  zdroje  studentů  kladeny  největší  nároky,  bude  hrát  přesvědčení  o

vyčerpatelnosti  zdrojů  největší  roli.  Vytvořili  tedy kompozitní  škálu,  která  vyjadřovala

přesvědčení  o  ne/vyčerpatelnosti  zdrojů  v  t2 a  sledovali,  zda  toto  přesvědčení  ovlivní

chování v t3. Ukázalo se, že ano. Čím více studenti v t2 věřili ve vyčerpatelnost zdrojů, tím

častěji hlásili v t3  konzumaci nezdravého jídla a prokrastinaci a tím menší hlásili pokrok

týkající  se  svého osobního cíle.  Tento  vzorec  ovšem neplatil  při  sledování  víry v t1 a

chování  v  t2.  Protože  ještě  neprobíhalo  zkouškové  období,  nebyly  podle  autorů

systematicky kladeny velké nároky na sebekontrolní zdroje studentů.

38



Na tento článek navázala Vohs s kolegy (2013, studie 1), kteří replikovali studii, v

níž  Job  a  spolupracovníci  manipulovali  názory  probandů  na  vyčerpatelnost  či

nevyčerpatelnost sebekontrolních zdrojů a ukázali, že ti, co byli vmanipulováni do toho,

aby  věřili  v  nevyčerpatelnost  zdrojů,  nevykazovali  známky  ED,  zatímco  ti,  co  byli

vmanipulováni do toho, že zdroje vyčerpatelné jsou, měli standardní výsledky ED (Job et

al.,  2010,  studie  2).  Vohs  a  kol.  zmanipulovali  víru  o  vyčerpatelnosti  sebekontrolních

zdrojů stejným způsobem a zároveň nechali pokusné osoby dělat 0, 2 či 4 úkoly mající za

cíl  vyčerpání  zdrojů.  Myšlenka  byla  ta,  že  víra  nebude  hrát  roli,  pokud  nebude

sebekontrola probandů vyčerpaná. Pokud vyčerpaná bude, ale jen mírně (po 2 úkolech),

tak se přesvědčení o vyčerpatelnosti zdrojů uplatní, zatímco po 4 úkolech budou zdroje

vyčerpané natolik, že přesvědčení probandů nebude mít žádný efekt. Skutečně se v souladu

s hypotézou ukázalo, že skupina přesvědčená o neomezenosti zdrojů měla po 2 úkolech

statisticky signifikantně lepší výsledky (a zároveň nerozlišitelné od kontrolní skupiny), než

skupina přesvědčená o jejich vyčerpatelnosti. Skupina věřící v neomezenost zdrojů však

byla po 4 úkolech překvapivě podstatně horší, než skupina věřící v jejich vyčerpatelnost,

t(72) = 2.21, p < 0.05.
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5.2.4  Vedoucí pozice

Jak již bylo uvedeno výše,  efekty vyčerpání  ega mohou být  zcela odstraněny v

situaci, kdy má jedinec k sebekontrole dostatečně vysokou motivaci. Jedním z takových

speciálních případů motivace může být skutečnost, že je jedinec ve vedoucí pozici nějaké

skupiny. V sérii experimentů, které se zabývaly tématem vlivu vůdcovství na sebekontrolu,

poukázali výzkumníci na to, že být vybrán do vedení týmu vede k snížení efektů vyčerpání

ega  (DeWall, Baumeister, Mead, & Vohs, 2011). Kromě toho se ukázalo, že pokud jsou

jedinci  postaveni  do pozice moci,  může často docházet  k  na první pohled paradoxním

efektům sebekontroly. 

Pokud je totiž vyčerpána sebekontrola jedinců v pozici  moci a následuje nějaká

úloha, která by typicky nebyla vedoucím jedincem vykonávána, je jejich výkonnost v této

situaci vyšší, než pokud jejich sebekontrola není vyčerpána. Následující studie ukázaly, že

je tak tomu nejspíše proto, že lidé ve vedoucí pozici se musí rozhodovat o tom, kterou

úlohu delegovat na jiné a které se naopak zhostit osobně. Pokud jejich sebekontrola není

vyčerpána, dělají takové úlohy, které by typicky delegovaly, s nezájmem. Pokud jsou však

jejich zdroje vyčerpány, je zřejmě narušen proces vyhodnocení toho, zda úlohu vykonat

nebo delegovat a ve výsledku se úlohy jedinec ve vedoucí pozici zhostí tak, jako kdyby na

ní záleželo. 

Tento efekt však platí  pouze v situaci,  kdy úloha není vnímána jako dostatečně

důležitá.  Pokud je pokusným osobám v postavení moci dána důležitá úloha,  dochází k

očekávaným výsledkům – v situaci vyčerpání mají podstatně lepší výsledky než kontrolní

skupina, pokud vyčerpáni nejsou, mají výsledky o něco málo lepší než kontrolní skupina.

Tento efekt byl nalezen nejen u úloh, které byly nezávislými hodnotiteli vyhodnoceny jako

(ne)typické pro vedoucí skupin, ale i v situaci, kdy pokusné osoby dělaly stejnou úlohu, ale

40



jednou prezentovanou jako úlohu netypickou pro vedoucí  pracovníky a  jednou naopak

prezentovanou jako úlohu pro vedoucí pracovníky typickou. Tato „nadvýkonnost“  vede

ovšem k tomu, že pokud následuje nějaká další, nečekaná úloha, vyžadující sebekontrolu,

jsou zdroje  jedinců v pozici  moci  natolik  vyčerpané,  že je  jejich výkonnost  nižší,  než

rovněž vyčerpané skupiny, která ale není v pozici moci (DeWall et al., 2011, experiment 4).

Výsledky této studie jsou pozoruhodné a pokud by se nejednalo o artefakty vzniklé

například  experimentální  manipulací  či  vzorkem participantů,  nabízela  by se  celá  řada

doporučení  zejména  pro  vertikálně  strukturované  organizace.  K  červnu  2014  se  mi

nepodařilo najít žádný článek, který by výsledky této studie zpochybňoval.
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5.2.5  Potvrzení vlastních hodnot

Ve studii toho, zda potvrzení vlastních hodnot může zredukovat či eliminovat efekt

vyčerpání,  byl  pokusným osobám dán úkol  napsat  text  týkající  se  nějaké cesty,  kterou

poslední  dobou absolvovaly  (Schmeichel  & Vohs,  2009,  experiment  1).  Měly psát  tak

dlouho, dokud nebyly zastaveny výzkumníkem – což nastalo po 5 minutách. ED skupina

měla zakázáno používat ve svém textu písmena „a“ a „n“, zatímco kontrolní skupina mohla

psát jak chtěla. Poté měli všichni účastníci výzkumu za úkol seřadit seznam 11 různých

hodnot a osobnostních charakteristik podle toho, jakou jim připisují důležitost. Polovina

účastníků studie poté psala krátkou esej o hodnotě, kterou zařadila nejvýš (sebepotvrzující

skupina). Participanti v eseji měli uvést, proč je tato hodnota pro ně osobně tak důležitá a

popsat období jejich života, kdy byla obzvlášť důležitá. Druhá polovina účastníků studie

měla psát krátkou esej o tom, proč by hodnota, kterou zařadili na sedmé místo, mohla být

důležitá pro průměrného vysokoškolského studenta. Nakonec měli všichni účastníci studie

za úkol ponořit ruku do velice chladné vody (lehce pod 1°C) a nechat ji tam tak dlouho, jak

to  jen  dovedou.  Ukázalo  se,  že  pokud účastníci  studie  nepotvrzovali  své  hodnoty,  byl

nalezen  klasický  efekt  vyčerpání  zdrojů  –  ED  skupina  vydržela  držet  ruku  ve  vodě

podstatně kratší  dobu. Pokud však byli  účastníci studie zároveň ve skupině, která měla

potvrzovat své hodnoty, byla délka držení ruky ve vodě u ED i kontrolní skupiny stejná.

Protože účastníci v sebepotvrzující skupině uváděli, že měli v průměru lepší náladu než

zbylí účastníci, provedli výzkumníci další experiment, ve kterém se ukázalo, že tento efekt

nelze  připsat  právě  lepší  náladě,  kterou  může  potvrzení  vlastních  hodnot  vyvolat

(Schmeichel & Vohs, 2009, experiment 2). 
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5.2.6  Odpočinek

Pokud skutečně platí, že po jedné činnosti vyžadující sebekontrolu je druhá činnost

vyžadující  sebekontrolu  obvykle  negativně  ovlivněna,  je  důležitou  otázkou,  jak dlouho

trvá, než se schopnost sebekontroly po vyčerpání opět vrátí do původní úrovně. Pokud by

totiž toto doplnění zdrojů vyžadovalo několik hodin spánku, pak by to problematizovalo i

etiku zkoumání sebekontroly záměrným vyčerpáváním zdrojů. Naštěstí se zdá, že relativně

krátkodobé manipulace obvykle probíhající v experimentech vyčerpávají sebekontrolu jen

na  několik  minut  (Tyler  &  Burns,  2008,  experiment  1).  Výzkum,  který  přinesl  tento

poznatek, byl modelován podle již popsaného výzkumu se zařízením na posilování zápěstí

(kapitola 3.1). Nejdříve byl změřen čas, po kterou pokusné osoby dovedly držet přístroj na

posilování  zápěstí.  Poté byla  ED skupina instruována stát  na své nedominantní  noze a

odečítat po násobcích 7 od 2000 do 0. Kontrolní skupina měla stát normálně a odečítat po

násobcích 5 od 2000 do 0. Po této manipulaci byly účastníkům studie dány dotazníky, které

měly za úkol participanty zabavit. Třetina probandů studie byla po 1 minutě instruována,

aby s vyplňováním dotazníků přestala a znovu opakovala úlohu s posilovacím zařízením.

Druhá třetina byla s touto instrukcí přerušena po 3 minutách a poslední třetina účastníků

studie po 10 minutách. 

Ukázalo se, že pokusné osoby v kontrolní skupině měly stejné výkony v prvním i

druhém kole mačkání posilovacího zařízení. To ovšem neplatilo u ED skupiny, kde byly

rozdíly statisticky signifikantní  u  1minutového a  3minutového intervalu,  ne však  již  u

10minutového. Kromě toho – a v souladu s teorií o doplňování zdrojů – byl nalezen u ED

skupiny rozdíl v očekávaném směru mezi skupinou opětovně testovanou po 1 minutě a

skupinou testovanou po 3 minutách, stejně jako mezi skupinou testovanou po 3 minutách a

po 10 minutách.
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Jeden  z  nejdramatičtějších  příkladů  toho,  jaký  může  být  efekt  pauzy  na

sebekontrolu v běžném životě, předložili Danziger s kolegy  (2011). Ti analyzovali data

1112 soudních rozhodnutí v Izraeli. Většina těchto rozhodnutí (78 %) se týkala toho, zda

bude daný vězeň podmínečně propuštěn, zbytek se týkal úpravy podmínek již existujícího

podmínečného propuštění (např. odstranění sledovacího zařízení) nebo změny podmínek

uvěznění (např. změna věznice). K analýze měli výzkumníci dostupnou řadu proměnných,

z nichž nejdůležitější byly: pořadové číslo případu v daném dni (tj. např. číslo 5 znamená,

že soudce předtím rozhodoval o 4 případech), rozhodnutí (zda soudce požadavku vyhověl

či  ne),  čas,  kdy  si  dal  soudce  přestávku,  délku  rozhodování  nad  případem  a  délku

zdůvodnění rozhodnutí v počtu slov.

Další  analýza

vychází z poznatku, že lidé v

situaci vyčerpání zdrojů mají

tendenci být pasivní – např.

mají  větší  tendenci

akceptovat  předvolenou

výchozí  volbu  či  vybrat  si

snazší  variantu  (Baumeister

et  al.,  1998;  Evans,  Dillon,

Goldin,  &  Krueger,  2011).

Ukázalo se, že naprosto zásadní proměnnou, která ovlivňuje to, zda soudce vyhoví či ne,

bylo to, kolik případů od poslední přestávky soudce posuzoval (obrázek 1). Na začátku dne

je pravděpodobnost vyhovění zhruba 0.65 a soustavně klesá téměř k 0. Poté si soudci dají v

průměru 38 minut přestávku na svačinu (po zhruba 7.8 případech, přestávka začínala mezi
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Obrázek 1. Pravděpodobnost kladného rozhodnutí soudců (osa Y) v 
závislosti na počtu rozhodnutí od poslední přestávky na jídlo (osa X). 
Přestávka je v grafu znázorněna tečkovanou přímkou.

Zdroj: Danziger et al. (2011)



9:49 a 10:27; soudci dostávají ovoce a sandwich) a pravděpodobnost vyhovění požadavku

se po jejich návratu opět vrací na zhruba 0.65. Odtud opět klesá téměř k nule, kdy si dají

soudci zhruba hodinovou přestávku na oběd (po 11.4 případech; na oběd odcházeli mezi

12:46 a 14:10). Po jejich návratu k práci se opět pravděpodobnost vyhovění vrací na cca

0.65. Následně klesá opět téměř k nule,  kdy končí pracovní doba a soudci jdou domů.

Výzkumníci tento nález vysvětlují jako efekt vyčerpání zdrojů, přičemž zdroje vyčerpává

samotné rozhodování, zde operacionalizované jako vyřešený případ. Vychází z poznatku,

že lidé v situaci vyčerpání zdrojů mají tendenci být pasivní – např. mají větší tendenci

akceptovat předvolenou výchozí volbu či vybrat si snazší variantu – což je v tomto případě

žádosti nevyhovět, protože případné vyhovění může být neblahé důsledky (Baumeister et

al., 1998; Evans et al., 2011). Kontrolovali dlouhou řadu dalších proměnných, které mohly

výsledky  ovlivnit  (národnost  pachatele,  vážnost  zločinu,  pohlaví,  věk,  dobu  uvěznění,

atd.), avšak žádná z nich nedovedla nález dobře vysvětlit. Kromě toho nelze usuzovat, že

by si soudci dávali případy k odmítnutí před pauzu, protože detaily případů jim nejsou

dopředu známy. Nález, který vysvětlení založené na vyčerpání zdrojů podporuje, je ten, že

kladná rozhodnutí trvají déle (M = 7.4 min., SD = 5.11) než záporná (M = 5.21 min., SD =

4.97), t = 6.86, p < 0.01, a jejich odůvodnění je propracovanější (M = 89.6 slov, SD = 65.5;

vs. M = 47.4 slov, SD = 44), t = 12.82, p < 0.01.
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5.2.7  Interindividuální rozdíly v senzitivitě na vyčerpání

Existence  interindividuálních  rozdílů  v  dispoziční  sebekontrole  je  intuitivně

srozumitelná,  neboť  dispoziční  sebekontrola  je  z  definice  chápána  a  zkoumána  jako

stabilní osobnostní vlastnost. Salmon s kolegy (2014) si položili otázku, zda nelze vysvětlit

určitou část variability výsledků situační sebekontroly nějakou relativně stabilní osobnostní

vlastností – konkrétně citlivostí na vyčerpání. Mají tím na mysli interindividuální rozdíly v

rychlosti,  s  kterou se sebekontrolní  zdroje  vyčerpávají.  Nejprve  vytvořili  a  analyzovali

11položkový dotazník, který podle nich měří citlivost na vyčerpání zdrojů. Následně jej,

společně s dotazníky na situační a dispoziční sebekontrolu, nechali vyplnit 103 pokusných

osob. Ty poté absolvovaly již výše popsaný (kapitola 5.2.3) úkol zaměřený na vyčerpání

sebekontroly vyškrtáváním písmene „e“. Obě skupiny poté absolvovaly test kognitivního

výkonu. Výzkumníky zajímalo, zda dotazníkem změřená senzitivita na vyčerpání zdrojů

bude moderovat efekt  vyčerpání na kognitivní  výkon. Skutečně se ukázalo,  že ti,  kteří

uvedli nízkou míru senzitivity na vyčerpání, měli zhruba stejný počet odpovědí správně, ať

už byli v experimentální nebo kontrolní skupině. Ti, kteří uvedli vysokou míru senzitivity

na vyčerpání, měli podstatně nižší počet správných odpovědí, pokud byli v ED skupině než

pokud byli v kontrolní skupině. Kromě toho bylo zjištěno, že skóry z dotazníků dispoziční

a situační sebekontroly s tímto efektem neinteragovali. Výsledky tedy nasvědčují tomu, že

existují interindividuální rozdíly ve vyčerpatelnosti zdrojů, jakkoliv je třeba zdůraznit, že v

současnosti se jedná o výsledky pouze jediné studie – pokud je mi známo, žádná jiná se

tímto problémem nezabývala.
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6.  Mechanismus fungování sebekontroly

V současnosti víme, že sebekontrola má značný vliv na různé lidské chování. Není

ale jasné, jakým způsobem toho dosahuje – jaký je mechanismus jejího fungování. Mají

lidé s vyšší sebekontrolou snažící se držet dietu lepší výsledky z toho důvodu, že mají sice

stejnou chuť najíst se jako lidé s nižší sebekontrolou, ale jsou schopni jí lépe odolávat?

Nebo  je  to  snad  proto,  že  výše  sebekontroly  neovlivňuje  schopnost  odolávat  tomuto

pokušení, ale lidé s vyšší sebekontrolou mají spontánně méně chuti? Je také dobře možné,

že lidé s vyšší  sebekontrolou jsou si vědomi toho, že je pro ně nějaká potravina těžko

odolatelná a tak se jí vědomě vyhýbají, z domácnosti ji odstraní a tak se vyvarují impulzu,

který by jinak zažívali.

Bohužel  v  současnosti  neznáme  jednoznačnou  odpověď  na  tyto  otázky.  V

posledních dvou letech se však objevily výzkumy, které naznačily, jak by to mohlo být. V

meta-analýze studií zabývajících se sebekontrolou se výzkumníci mimo jiné zaměřili na

otázku, zda má sebekontrola větší efekt na automatické či na kontrolované chování  (de

Ridder et al., 2012).  Nalezli daleko větší velikosti efektu pro automatické chování než pro

kontrolované  chování.  Protože  se  zdá  být  nesmyslné,  aby  se  sebekontrola  nejvíce

projevovala v nevědomém či automatickém chování a naopak jen málo projevovala ve

vědomém,  kontrolovaném  chování,  které  je  jistě  přístupnější  kontrole,  navrhují  autoři

vysvětlení, že lidé s vysokou sebekontrolou jsou dobří v automatizování chování, ať už se

jedná o to, které jim umožňuje dělat to, co chtějí, nebo naopak o to, které jim zabraňuje

dělat to, co nechtějí (Baumeister & Alquist, 2009; de Ridder et al., 2012). 

Ve dříve popsaném výzkumu (kapitola 4.2), ve kterém 208 obyvatel  Würzburgu

zaznamenávalo  své  tužby,  jejich  sílu  a  to,  zda  jsou  tyto  tužby  v  konfliktu  s
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respondentovými jinými cíli, hodnotami či motivacemi, se výzkumníci zaměřili rovněž na

zjištění  toho,  jak  často  se  sebekontrola  v  průběhu  dne  uplatňuje  a  dále  na  objasnění

mechanismu,  kterým sebekontrola  přispívá k iniciaci  žádoucího a  inhibici  nežádoucího

chování  (Hofmann,  Baumeister,  et  al.,  2012;  Hofmann,  Vohs,  et  al.,  2012).  Zjistili,  že

účastníci studie hlásili v polovině případů, kdy měli zaznamenat data, nějakou tužbu. Z

nich bylo 53 % zcela nekonfliktních (např. dát si čaj) a 9 % velmi konfliktních (např. spát

v práci). Průměrná síla tužby byla 4.08 na škále 0-7, přičemž 6.3 % tužeb bylo označeno

jako „neodolatelné“ (hodnota 7). Zhruba 40 % všech tužeb bylo aktivně potlačováno. To

znamená, že ne všechny konfliktní tužby jsou potlačovány; kromě selhání sebekontroly

tomu tak může být proto, že ne vždy má jedinec možnost danou tužbu nějak naplnit a tak ji

ani nemusí aktivně potlačovat. Pokud pokusné osoby hlásily snahu o potlačení dané tužby,

podlehly jejím svodům v 17 % případů (jednalo se tedy o selhání sebekontroly). Pokud se

nesnažily danou tužbu potlačit, vykonaly ji zhruba v 70 % případů. Síla tužby a vnímaná

míra jejího konfliktu spolu nekorelovaly,  což lze vysvětlit  tím, že jedny z nejsilnějších

tužeb  souvisí  se  základními  fyziologickými  potřebami,  které  obvykle  nebývají  příliš

konfliktní (napít se a najíst). Není bez zajímavosti, že nejsilnější tužba, kterou lidé hlásili,

byla  tužba  jít  spát  –  zároveň  byla  ovšem  druhá  nejkonfliktnější  ze  všech.  Dále  bylo

nalezeno,  že  se  frekvence  tužeb  mezi  jednotlivci  příliš  neliší  a  žádná  z  pozorovaných

osobnostních proměnných nebyla varianci v této frekvenci schopna vysvětlit (jednalo se o

pohlaví, věk, dispoziční sebekontrolu, perfekcionismus, narcistický pocit oprávnění8, BAS

a BIS9).

Výše uvedené naznačuje, že lidé zažívají tužby během dne poměrně často a zhruba

8 Jedná se o stabilní pocit, že si jedinec zaslouží více než ostatní a má na více právo.
9 Behavioral Activation System, resp. Behavioral Inhibition System. Podle jedné teorie by lidé s vyšším 

poměrem skóru BAS ku BIS měli mít vyšší tendenci chovat se v souladu se svými přáními (Carver & 
White, 1994). 
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polovina z nich je alespoň trochu konfliktní. Na čem tedy záleží, zda lidé vykonají činnosti

související  s  danou tužbou? Nejdůležitějším faktorem byla snaha tužbě odolat.  Dalším,

rovněž intuitivně srozumitelným faktorem, byla síla tužby. Čím silnější byla tužba,  tím

vyšší byla pravděpodobnost, že ji jedinec vykoná. To platilo ovšem pouze pro ty tužby,

kterým se snažil respondent odolat. Pokud se jim odolat nesnažil, byla pravděpodobnost

jejich vykonání na síle tužby nezávislá (což naznačuje, že jejich nevykonání bylo funkcí

situace – například nedostupnosti jídla).

Síla konfliktu rovněž silně predikovala výsledné chování, nicméně víceméně celý

efekt byl zprostředkován tím, že síla konfliktu silně predikovala rezistenci. Po kontrole

tohoto vlivu byla schopnost predikce chování ze síly konfliktu prakticky nulová. Jinými

slovy to znamená, že pokud člověk zažívá silný konflikt, bude se více snažit dané tužbě

odolat, ale to, zda odolá nebo ne je funkcí rezistence, nikoliv síly konfliktu. 

Zdaleka  nejzajímavější  ale  bylo  zjištění,  že  míra  dispoziční  sebekontroly

nepredikuje úspěšnost rezistence. Pokud se jedinec snaží odolávat nějaké tužbě, tak to, zda

se mu to podaří, není závislé na tom, jaká je jeho míra dispoziční sebekontroly. Vysvětlení

toho, že lidé s vyšší dispoziční sebekontrolou dosahují v životě lépe svých cílů než ti se

sebekontrolou nižší  leží  v pozorování,  že míra sebekontroly souvisí s nižší sílou tužeb,

nižším pocitem konfliktu a dokonce i nižší rezistencí po kontrole na konflikt (to znamená,

že lidé s vyšší dispoziční sebekontrolou méně odolávají tužbám ve srovnání s lidmi s nižší

sebekontrolou).  Otázka  tedy zní,  zda  lidé  s  vyšší  dispoziční  sebekontrolou  mají  stejné

tužby, jako lidé s nižší dispoziční sebekontrolou a pouze je vnímají jako méně silné. Na

zodpovězení  této  otázky  nechali  výzkumníci  posoudit  nový  vzorek  participantů  různé

tužby,  které  lidé  zažívají,  podle  toho,  jak  problematické  typicky jsou  pro  průměrného

člověka. Ukázalo se, že lidé s vyšší sebekontrolou mají tužby v průměru hodnocené jako
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méně problematické.  Korelace mezi  absolutní  frekvencí  různých tužeb a  sebekontrolou

však nebyla signifikantní. Vysvětlení, že lidé s vyšší sebekontrolou mají méně tužeb tedy

neobstojí. Spíše se zdá, že lidé s vyšší sebekontrolou aktivně strukturují svůj život tak, aby

se  příliš  nedostávali  do  situací  náročných  na  sebekontrolu  a  nemuseli  tužbám  tolik

odolávat. 

6.1  Vliv  mechanismu  fungování  sebekontroly  na  spokojenost  se

životem

Zajímavá otázka, která se nabízí z výše popsaného zjištění je ta, jak sebekontrola

ovlivňuje spokojenost se životem. Pokud lidé s vyšší sebekontrolou aktivně strukturují svůj

život tak, aby se dostávali méně do situací vyžadujících sebekontrolu, není možné, že je

kvůli tomu jejich život o něco ochuzen a oni jsou s ním pak méně spokojeni?

Jedna z prvních studií naznačuje, že tomu tak není  (Hofmann, Luhmann, Fisher,

Vohs, & Baumeister, 2014). Podle ní jsou totiž lidé s vyšší mírou dispoziční sebekontroly

spokojenější se svým životem, ovšem tato spokojenost je částečně mediována tím, že v

průběhu typického dne zažívají více pozitivních a méně negativních emocí. To, že zažívají

více pozitivních a méně negativních emocí je částečně mediováno tím, že zažívají méně

konfliktů mezi svými dlouhodobými a krátkodobými cíli a pokud je zažijí, tak vyřešení

těchto konfliktů je signifikantně častěji v souladu s tím, jaké by podle nich bylo ideální

řešení ve srovnání s lidmi s nižší úrovní sebekontroly. Ukázalo se také, že čím větší je

rozdíl  existujících  cílů  na  škále  ctnost-nectnost  (např.  večer  před  zkouškou  může  mít

jedinec konflikt mezi tím, že by se měl učit (v tomto pojetí ctnost) a tím, že by chtěl jít s

kamarády do hospody (nectnost)), tím méně v souladu se svými ideály se pokusné osoby
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chovaly. Míra tohoto nesouladu ovšem byla silně závislá na sebekontrole – ani jedinci s

vysokou sebekontrolou se nechovají ideálně, nicméně jsou na tom podstatně lépe než ti, co

mají  sebekontrolu  průměrnou  či  nízkou.  Posuzované  ideální  chování  se  ale  neliší  v

závislosti na dispoziční sebekontrole – není tedy možné tento nález vysvětlit tak, že lidé s

vyšší sebekontrolou mají nižší ideály. 
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7.  Výzkum

7.1  Úvod

Jak již bylo uvedeno výše, sebekontrola predikuje široké spektrum různých jevů, od

chování v partnerských vztazích a výsledky ve škole po sklony k abúzu návykových látek a

páchání trestných činů. Jinými slovy se sebekontrola uplatňuje jak při iniciaci žádoucího

chování  (tj.  dělání  toho,  co je žádoucí,  ale  do čeho se jedinci  nechce)  tak při  inhibici

nežádoucího chování (tj. toho, do kterého se jedinci chce, ale není žádoucí) (de Ridder et

al.,  2012).  Je  tedy  otázkou,  zda  iniciace  žádoucího  chování  spočívá  na  stejných

psychologických procesech jako inhibice chování nežádoucího, nebo se jedná o odlišné,

jakkoliv nejspíše v mnoha ohledech podobné či  příbuzné procesy.  Nejznámější  modely

sebekontroly (kapitola 3) se přímo otázkou této dimenzionality sebekontroly nezabývají, i

když silový model sebekontroly explicitně žádnou neočekává. 

De  Boer  s  kolegy  ověřovali,  zda  je  opodstatněné  rozlišovat  mezi  inhibiční  a

iniciační sebekontrolou (de Boer, van Hooft, & Bakker, 2011). Nejprve vzali několik běžně

užívaných  dotazníků  zaměřených  na  sebekontrolu  a  nechali  22  učitelů  psychologie

ohodnotit  otázky těchto  dotazníků podle  toho,  zda  se  ptají  na  iniciační  nebo  inhibiční

sebekontrolu.  Následně  vytvořili  dvě  škály,  jednu  pro  iniciační  a  jednu  pro  inhibiční

sebekontrolu. Škály obsahovaly otázky, pro které byl mezi hodnotiteli největší konsensus

stran toho, na kterou sebekontrolu se ptají, a dále pak tak, aby byl obsah otázek obou škál

srovnatelný (tj. aby se iniciační škála neptala pouze na studium a inhibiční škála pouze na

návykové látky)  (de Boer et al.,  2011, studie 2). Poté nechali 226 studentů vyplnit obě

škály a dále se je zeptali na čtyři otázky, domněle související s různými typy sebekontroly:

„Kolik cigaret vykouříte týdně“, „Kolik skleniček alkoholu týdně vypijete?“, „Kolik hodin
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týdně cvičíte?“ a „Kolik hodin týdně studujete?“. Konfirmační faktorová analýza ukázala,

že v nejlepší shodě s daty byl dvoufaktorový model, kdy bylo oběma latentním faktorům

povoleno  korelovat.  Poté  provedli  regresní  analýzy,  aby  zjistili,  zda  nalezené  faktory

predikují  chování.  Ukázalo  se,  že  oba  faktory  dohromady  vysvětlovaly  rozptyl  v

odpovědích  na  všechny  čtyři  otázky,  ale  pouze  faktor,  který  odpovídal  inhibiční

sebekontrole,  vysvětloval  specifický  rozptyl  v  otázkách  týkajících  se  pití  alkoholu  a

kouření cigaret, zatímco faktor odpovídající iniciační sebekontrole vysvětloval jedinečný

rozptyl v otázkách na cvičení a studování.

V příbuzném výzkumu se autoři zaměřili na roztřídění otázek z SCS na ty, které se

táží na iniciační a na inhibiční sebekontrolu  (de Ridder, de Boer, Lugtig, Bakker, & van

Hooft, 2011). Opět zjistili, že odpovědi na oba typy otázek jsou korelované, ale liší se v

úspěšnosti predikce různých typů chování.

Oba tyto výzkumy se zabývaly dispoziční sebekontrolou a i přes usilovné hledání

jsem  nenašel  žádné  články,  které  by  tuto  oblast  dále  zkoumaly,  na  výše  jmenované

výzkumy  navázaly  nebo  se  zabývaly  dimenzionalitou  situační  sebekontroly.  Z  tohoto

důvodu  jsem  se  rozhodl  empirickou  část  diplomové  práce  věnovat  tomu,  zda  lze

smysluplně  rozlišovat  mezi  různými  dimenzemi  situační  sebekontroly.  Konkrétně  jsem

vyšel z výše zmiňovaných výzkumů zabývajících se dispoziční sebekontrolou, dále pak z

výzkumů,  které  poukazují  na  existenci  a  vliv  inhibičních  center  mozku  na  chování

(Berkman,  Burklund,  &  Lieberman,  2009;  Tuk,  Trampe,  &  Warlop,  2011)  a  studií

postulujících  existenci  dvou  motivačních  systémů  –  jednoho  inhibičního  a  jednoho

iniciačního (Carver & White, 1994). Je patrné, že rozlišení mezi inhibicí a aktivací chování

je  do  určité  míry  empiricky  podložené.  Vzhledem k  tomu,  že  efekt  vyčerpání  ega  je

empiricky  dobře  doložený,  nabízí  se  možnost  zpřesnit  existující  model  chápající
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sebekontrolu založenou na jednom obecném zdroji  na sebekontrolu založenou na dvou

odlišných,  byť  nejspíše  těsně  spjatých  zdrojích  –  jednom  pro  iniciační  a  jednom  pro

inhibiční sebekontrolu. Různé situace by měly na tyto zdroje klást různé nároky a tedy je i

různým způsobem vyčerpávat. To by se mělo projevit ve zhoršené sebekontrole v chování

vyžadujícím vyčerpaný zdroj a  relativně nezměněné sebekontrole v chování, které využívá

druhý zdroj. 

Otázky, které si kladu v této práci, zní:  „Je smysluplné rozlišit mezi iniciační a

inhibiční sebekontrolou?“ a „Umožní toto rozlišení predikovat chování lépe než stávající

nediferencující model?“ 

Hypotézy zkoumané v této práci zní:

• Vyčerpání iniciační sebekontroly se neprojeví při měření inhibiční sebekontroly.

• Vyčerpání iniciační sebekontroly se projeví při měření iniciační sebekontroly.
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7.2  Metoda

7.2.1  Přehled 

Pokusné osoby absolvovaly úlohy zaměřené na vyčerpání iniciační sebekontroly.

Jednalo se o dvě rozdílné úlohy a pokusné osoby je absolvovaly ve dvou různých dávkách.

Celkově  tak  existovaly  čtyři  experimentální  skupiny,  které  absolvovaly  rozdílné  úlohy

týkající  se  iniciační  sebekontroly.  Pátá  skupina  byla  kontrolní.  Všechny  skupiny  po

absolvování  svých  experimentálních  úloh  absolvovaly  měření  inhibiční  sebekontroly  a

okamžitě po něm měření sebekontroly iniciační.

7.2.2  Pokusné osoby

Výzkumu se zúčastnilo 243 pokusných osob, z nichž byla většina žen (77 %). Věk

pokusných osob se pohyboval mezi 18-51 lety (M = 24.6, SD = 5.1).

Převážná většina respondentů byla rekrutována z databáze pokusných osob PLESS.

Jednalo  se  tedy  o  skupinu  lidí,  kteří  se  přihlásili  k  tomu,  být  participanty  v  různých

společenskovědních  výzkumech.  Znamená  to  tedy,  že  se  jedná  o  pokusné  osoby  s

pravděpodobně vyšší než průměrnou mírou vnitřní motivace účastnit se experimentů. Tato

skutečnost  by sice obvykle neměla vést  ke zkreslení  (Buhrmester,  Kwang,  & Gosling,

2011),  nicméně  u  výzkumů  sebekontroly  by  mohla,  neboť  motivace  do  značné  míry

eliminuje efekty vyčerpání zdrojů (kapitola 3.2).

Pokusným osobám bylo v pozvánce k výzkumu řečeno, že se jedná o výzkum, v

němž jde o „Kognitivní procesy a kognitivní zatížení“. 

Účast ve výzkumu byla dobrovolná, odměnou za účast byla možnost vyhrát 1 z 10

dárkových poukazů v hodnotě 300 Kč do Obchodního Centra Chodov, které byly mezi
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účastníky studie rozděleny.

7.2.3  Procedura

Experiment  byl  zadán na internetu.  Jednalo  se  o program,  který jsem napsal  v

programovacím jazyce ActionScript, s využitím SDK Flex. Výsledná aplikace tedy byla z

pohledu respondenta běžnou webovou stránkou ve Flashi.

Po  otevření  stránky  a  spuštění  programu  nalezl  respondent  na  úvodní  stránce

uvítací text (příloha 10.1). Po stisknutí tlačítka „pokračovat“ na úvodní stránce se dostal

respondent na stránku, kde o sobě vyplnil několik demografických údajů. V tento okamžik

byla každá pokusná osoba náhodně přiřazena do jedné z pěti experimentálních skupin. Na

následující stránce byla pokusným osobám prezentována úloha již v závislosti na tom, do

které experimentální skupiny byly zařazeny.

Experimentální manipulace

Typické  úlohy  mající  za  cíl  vyčerpat  zdroje,  jako  jsou  vyškrtávání  písmen,

nemyšlení  na  ledního  medvěda,  potlačování  emocí  či  nepuštění  držadel  posilovacího

přístroje, vyžadují od pokusné osoby inhibici toho, co by přirozeně dělala, kdyby nebyla

instruována snažit se to nedělat. U dalších úloh vyčerpávajících zdroje lze snadno nalézt

potřebu  zdrojů  obou  –  například  při  vybírání  si  mezi  alternativami  či  při  konzumaci

ředkviček za současného odolávání čokoládě. Obdobná situace platí i u následných měření,

které  mají  ukazovat  na  vyčerpání  zdrojů.  Typicky se opět  jedná o měření  založená  na

participantově  inhibici  (nepuštění  držadel  posilovacího  přístroje)  nebo  na  měření

vyžadující  nejspíše  oboje  (např.  řešení  nevyřešitelných  úloh  vyžaduje  jak  iniciaci  –

opakovaně se pouštět do řešení úlohy, tak inhibici – neukončit výzkum).
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Z tohoto důvodu jsem k manipulaci iniciační sebekontroly musel použít metody

vlastní,  stejně tak jako k jejímu měření.  Abych snížil  pravděpodobnost  toho, že špatně

zvolím metodu na vyčerpání iniciační sebekontroly a nenajdu tedy i efekt, který ale ve

skutečnosti existuje, zvolil jsem na její vyčerpání metody dvě. Obě byly použity ve dvou

alternativách, které se lišily v počtu řešených úkolů. Kromě toho by případně nalezený

efekt v obou metodách poskytoval důkaz pro elementární konvergentní validitu. 

Celkově bylo v experimentu 5 různých skupin,  které se lišily tím, jaké úkoly jim byly

zadány.

1. Více vět: Tento experimentální úkol  byl  rozdělen na 2 části.  V první  části  byly

účastníkům  studie  dány  k  posouzení  výroky,  u  kterých  měli  svůj  souhlas  či

nesouhlas  s  nimi  vyjádřit  označením  jedné  z  možností  (byly  jimi:  „Zcela

nesouhlasím“,  „Spíše  nesouhlasím“,  „Spíše  souhlasím“,  „Zcela  souhlasím“).

Celkově se jednalo o 20 výroků a účastníci studie byli nuceni u každého nějakou

odpověď vybrat, protože jinak bylo tlačítko „pokračovat“ deaktivováno.  Výroky i

jejich pořadí byly pro všechny pokusné osoby stejné. Seznam výroků jsem se snažil

vybrat  tak,  aby byly  relativně  kontroverzní  a  odpovědi  účastníků  studie  se  tak

pokud možno lišily. Seznam všech výroků je v podkapitole 7.2.4.

Po  vyplnění  a  stisknutí  tlačítka  „pokračovat“  následovala  druhá  část  této

experimentální podmínky, v níž měly pokusné osoby za úkol opisovat věty, které

jim byly předloženy. Jednalo se o věty,  které byly v rozporu s tím, co účastník

studie uvedl v předchozím kroku. Pokud tedy kupříkladu u výroku „V některých

případech je trest smrti adekvátní.“ participant uvedl, že s ním zcela souhlasí, bylo

jeho  úkolem  opsat  větu  „Za  žádných  okolností  nesouhlasím  s  trestem  smrti.“.
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Celkově opisovali probandi v této skupině 10 vět.

Věty byly generovány na základě následujících pravidel: 

◦ Nejdříve  byly vybrány věty opačné  k  těm výrokům,  u  kterých  účastník

studie uvedl, že s nimi souhlasí či nesouhlasí zcela. Pokud takových výroků

bylo  více  než  potřebných  vět,  byly  věty  vybrány  tak,  aby  participant

opisoval  pokud  možno  polovinu  vět  vyjadřujících  jeho  souhlas  (např.

„Souhlasím  s  tím,  aby  byla  eutanazie  v  ČR  legální.“)  a  polovinu  jeho

nesouhlas  („Nejsem  pro  plošný  zákaz  soukromého  vlastnictví  palných

zbraní.“).

◦ Pokud nebyl dostatek výroků, s kterými participant souhlasil či nesouhlasil

zcela, byly použity i věty opačné k výrokům, u kterých uvedl, že s nimi

souhlasí či nesouhlasí spíše. Tyto věty byly vybrány tak, aby účastník studie

pokud  možno  opisoval  polovinu  vět  vyjadřujících  souhlas  a  polovinu

nesouhlas.

Opisování vět bylo vynuceno tím, že pokud nebylo v každém políčku pro zápis

něco napsáno, bylo tlačítko „pokračovat“ deaktivováno. Výsledný seznam vět

je v příloze 10.2.

2. Méně vět: Tato skupina měla stejné zadání první části jako skupina 1, v druhé části

se však lišila tím, že měla za úkol opsat pouze 4 věty.

3. Více  znáhodněných  slov: Této  skupině  byla  prezentována  písmena,  jejichž

přeskupením bylo možno sestavit běžné české slov. Vždy se jednalo o 6 písmen bez

diakritiky. Úkolem pokusné osoby bylo z daných písmen slovo sestavit. Účastníci

studie byli instruováni, aby hledali vždy pouze jedno slovo a po jeho nalezení se

věnovali další skupině písmen. Například z písmen „K M O A O R“ lze složit slovo
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„komora“. Celkově měla tato skupina za úkol nalézt řešení pro 10 skupin písmen,

tedy  celkově  10  slov.  Účastník  studie  mohl  kdykoliv  kliknout  na  tlačítko

„pokračovat“. V případě že na něj klikl v situaci, kdy bylo vyplněno méně než 5

slov, byl upozorněn, že jich nevyřešil ani polovinu a aby svou volbu přestat dělat

tuto úlohu ještě potvrdil. Pokud tak učinil, přesunul se do další části experimentu.

Skupiny slov  byly generovány ze  seznamu nejčastějších  v  češtině  používaných

6písmenných  slov  bez  diakritiky,  který  jsem  vygeneroval  na  základě  dat  z

frekvenčního seznamu korpusu českého jazyka (Ústav Českého národního korpusu

FF UK, 2010) a na základě pretestů odstranil některá slova. Výsledný seznam slov

je v příloze 10.3. Generování řetězců písmen v náhodném pořadí ze slov probíhalo

pro každého účastníka studie individuálně. To znamená, že pokud program jednoho

účastníka studie ze slova „komora“ vygeneroval „K M O A O R“, jiný účastník

mohl skládat stejné slovo ze znaků „M K A O O R“. Program pouze testoval, aby

znáhodněný řetězec nebyl stejný, jako byl původní (tj. aby participant neviděl slovo

„K O M O R A“). 

4. Méně znáhodněných slov:  Tato skupina byla stejná jako 3. skupina, lišila se ale v

tom, že místo 10 slov měla za úkol řešit pouze 5 slov.

5. Kontrolní  podmínka:  Na obrazovce  se  zobrazovala  slova  označující  čtyři  různé

barvy  a  úkolem  bylo  stisknout  tlačítko  na  klávesnici,  které  danému  slovu

odpovídalo. Prezentováno bylo 55 slov. Napsaná byla vždy černou barvou. Jednalo

se  o  stejná  slova  a  stejná  tlačítka  jako  v  dalších  úkolech  společných  všem

skupinám.

Před každou úlohou byla pokusným osobám zobrazena instrukce pro následující
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kolo. Všechny instrukce, které pokusné osoby obdržely, jsou v příloze 10.4.

Po splnění experimentálních úkolů následovala pro všechny účastníky stejná úloha,

která je měla naučit spojovat barvy s tlačítky na klávesnici. Na obrazovce se zobrazovaly

obdélníky  různých  barev  (červená,  zelená,  modrá,  žlutá)  a  úkolem  bylo  zmáčknout

klávesu,  která  byla  dané  barvě  přiřazena.  Používané  byly klávesy „d“,  „f“,  „j“  a  „k“.

Klávesy  byly  barvám  přiřazeny  trvale  a  shodně,  tzn.  že  se  jejich  přiřazení  v  rámci

experimentu z pohledu participanta nelišilo a zároveň bylo pro všechny účastníky studie

stejné.  V okamžiku,  kdy respondent  zmáčkl  klávesu odpovídající  správné odpovědi,  se

barva obdélníku náhodně změnila na jednu ze tří barev, kterou obdélník předtím neměl.

Tento úkol  nebyl  časově omezen.  Každý respondent  absolvoval  55 kol  zaměřených na

naučení a upevnění spojení klávesa<=>barva.

Měření 1. závisle proměnné

Po těchto 55 kolech následovala Stroopova úloha, kterou jsem použil pro měření

inhibiční  sebekontroly  (Hofmann,  Adriaanse,  Vohs,  &  Baumeister,  2014).  Při  jejím

programování jsem se inspiroval některými publikovanými pracemi a použil čtyři barvy

jak pro zobrazovaná slova, tak pro samotnou barvu, kterou mohla být slova napsána (Job et

al., 2010). Rovněž jsem omezil čas, během něhož bylo možné v rámci pokusu odpovídat

(Inzlicht & Gutsell,  2007; Johns, Inzlicht,  & Schmader, 2008). Participantům se tak na

obrazovce  zobrazovala  slova  označující  barvy (červená,  zelená,  modrá,  žlutá)  různými

barvami  (opět:  červená,  zelená,  modrá,  žlutá).  To,  které  slovo  bude  zobrazeno,  bylo

náhodné – každé slovo mělo stejnou pravděpodobnost zobrazení. Předchozí kola nebyla

brána v potaz, proto byla pravděpodobnost toho, že se např. po slovu „modrá“ opět zobrazí

slovo „modrá“ 0.25, tj. stejně jako pro ostatní slova. Barva, kterou bylo slovo zobrazeno,
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byla rovněž náhodná. Úkolem bylo stisknout tu klávesu, která odpovídá barvě, kterou je

slovo  napsáno.  Barvy  byly  přiřazeny  stejným  klávesám  jako  v  předchozí  části

experimentu.  Slova  se  zobrazovala  na  2  sekundy,  během  nichž  mohl  účastník  studie

odpovědět. Zaznamenávána byla první odpověď (tj. první stisknuté tlačítko), ať už byla

správná nebo ne. Po odpovědi a nebo po vypršení časového limitu se na obrazovce objevil

na 2 vteřiny kříž,  který signalizoval,  že  se má účastník připravit  na další  slovo a  také

zamezoval tomu, aby účastník studie omylem špatně odpověděl. Pokud by se totiž stalo, že

by  účastník  studie  chtěl  například  1950  milisekund  po  zobrazení  označit  správnou

odpověď, již by nestihl včas zareagovat na změnu slova na obrazovce a zároveň by jeho

odpověď  byla  zaregistrována  v  kole,  ve  kterém  ve  skutečnosti  neodpovídal.

Dvouvteřinovou pauzou by měla být možnost takové chyby eliminována.

Měření 2. závisle proměnné

Po 48 kolech  Stroopovy úlohy se  na  obrazovce  objevila  chybová hláška,  která

participanta instruovala k tomu, aby informaci o ní a vypsané „chybové hlášení“ poslal na

moji e-mailovou adresu (příloha 10.5). Myšlenka byla ta, že poslat chybovou hlášku je pro

participanta  drobná  obtíž,  tedy  že  je  to  činnost,  na  kterou,  aby  ji  vykonal,  potřebuje

iniciační sebekontrolu. V rámci chybového hlášení byl rovněž jednoznačný identifikační

řetězec,  který  mi  dovolil  spojit  data  účastníka  z  experimentu  s  informací  o  tom,  zda

chybovou hlášku poslal  nebo ne. To, zda pokusná osoba zaslala či  nezaslala chybovou

hlášku, bylo 2. závislou proměnnou mého experimentu.

Po zaslání chybové hlášky obdržely pokusné osoby automatickou odpověď, která je

informovala o tom, že se o chybovou hlášku nejednalo (příloha 10.6).
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Kontrola podezření účastníků studie

Předpokladem smysluplnosti měření 2. závisle proměnné je to, že pokusná osoba se

domnívá, že výzkum již skončil a že může – ale nemusí – podat informaci o chybě. V

takové situaci je důvodné domnívat se, že by na ochotu poslat či neposlat e-mail měla mít

vliv iniciační sebekontrola. Pokud by se však pokusná osoba domnívala, že informace o

chybě je ve skutečnosti jen další částí experimentu, byla by interpretace toho, co 2. závisle

proměnné měří,  podstatně složitější.  Z toho důvodu jsem rovněž kontroloval,  zda měly

pokusné osoby podezření.

Udělal  jsem to tak,  že po několika dnech,  kdy byl  již  sběr dat  do experimentu

hotov, byl všem pokusným osobám, které se výzkumu teoreticky mohly účastnit, zaslán e-

mail  informující  je  o  mystifikaci  s  chybovou  hláškou  a  o  skutečném účelu  a  smyslu

výzkumu. Kromě toho byly pokusné osoby požádány, aby mi v případě, že měly podezření

na to, že chybová hláška byla součástí výzkumu, napsaly e-mail v případě, že mi již jeden

z  neanonymního  e-mailu  poslaly10.  Abych  pokud  možno  zredukoval  úsilí,  které  na  to

pokusné osoby musely vynaložit, explicitně jsem napsal, že stačí poslat zcela prázdný e-

mail, což skutečně většina udělala. Složitější situace nastala v případě, kdy pokusná osoba

podezření  měla,  ale  e-mail  nezaslala  nebo  zaslala  z  anonymní  e-mailové  adresy

(povětšinou se jedná o služby, kdy je uživateli na několik minut přidělena e-mailová adresa

a poté je zrušena; pokud by mi pokusná osoba dvakrát napsala e-mail z anonymní adresy,

nebyl  bych  schopen  je  mezi  sebou  propojit).  Pro  tento  případ  byly  pokusné  osoby

požádány, aby si otevřely webovou stránku, kde byl krátký formulář, kde měly zvolit, které

experimentální podmínky se účastnily a potvrdit,  že měly podezření na to,  že chybová

10 protože  byla  v  takovém  případě  u  naprosté  většiny  účastníků  studie  anonymita  tak  jako  tak

kompromitována, předpokládal jsem, že pro ně nebude z tohoto hlediska problém mi zaslat e-mail ještě jeden
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hláška je součástí výzkumu. To mi umožnilo zaregistrovat IP adresy anonymních účastníků

a „user agent“ hlavičku. Protože lze předpokládat, že anonymní účastníci studie povětšinou

vyplňovaly výzkum na stejném počítači se stejným internetovým připojením jako formulář

týkající se podezření, bylo snadné pokusit se na základě IP adresy a „user agent“ hlavičky

propojit informace z anonymních formulářů s proběhlými experimenty. Z celkových 12

formulářů  se  mi  jich  podařilo  10  přiřadit  k  proběhlým experimentům –  souhlasila  IP

adresa,  „user  agent“  a  rovněž  typ  experimentu,  který pokusná  osoba absolvovala.  Své

podezření vyjádřilo celkově 40 respondentů, z nichž 38 bylo možno identifikovat a tedy

přiřadit k sebraným datům.

Celkově bylo  začato  263 experimentů,  dokončeno bylo  243,  tj.  20  respondentů

výzkum začalo a nedokončilo. Z kompletně absolvovaných experimentů byla analyzována

data z 239, neboť byla vyřazena data 4 participantů, kteří zásadním způsobem neplnili v

experimentu zadané úkoly.

Průměrná  doba  trvání  celého  experimentu  (tj.  od  načtení  stránky  po  zobrazení

chybové hlášky)  byla 13.3 minuty (SD = 8.37 min.;  min = 5 min.,  max = 76.9 min.),

medián byl 10.9 minut. Časy dvou pokusných osob nebyly do této statistiky započítány,

protože jejich celkový čas experimentu byl mimořádně dlouhý (přes 8 std. odchylek oproti

průměru); analýza ukázala, že samotným experimentem strávily průměrnou dobu, pouze

měly dlouho otevřenou úvodní stránku.
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7.2.4  Analýza dotazníku a vytvoření škály autoritářství

Ve výzkumu jsem nezjišťoval žádné osobnostní proměnné, které by mohly souviset

s pravděpodobností zaslání odpovědi. Všichni respondenti ze skupin „více vět“ a „méně

vět“ však vyplnili již výše zmíněný dvacetipoložkový dotazník. 

Faktorová  analýza  (PCA) jejich  odpovědí  vedla  k  extrakci  sedmi  komponent  s

vlastním číslem (eigenvalue) větším než jedna. Tato čísla se pohybovala v rozpětí od 2.09

do  1.42.  Společně  faktory  vysvětlovaly 58.5  % variability  skórů.  Tento  výsledek  je  v

souladu se zamýšlenou heterogenitou obsahu dotazníku.

V tabulce jsou uvedeny všechny otázky dotazníku. Škála nabývala hodnot 1 = zcela

nesouhlasím .. 4 = zcela souhlasím. U každé otázky jsou uvedeny základní deskriptivní

údaje. Položky jsou seřazeny podle zmíněných sedmi faktorů, které jsem graficky oddělil.

Na  každou  otázku  odpovědělo  106  respondentů.  Je  zřejmé,  že  respondenti  zastávají  v

průměru poměrně liberální názory, i když ne zcela konzistentně.

64



M SD

Věřím tomu, že se průměrná inteligence různých lidských ras liší. 1.70 0.90

Souhlasím s tím, aby v některých případech státní bezpečnostní služby mohly
mučit podezřelé.

1.45 0.74

Kdyby bylo jisté, že se můj protějšek o mé nevěře nedozví, nebylo by na ní nic
nemorálního.

1.45 0.63

Myslím si, že Romové si za své problémy mohou sami. 2.41 0.73

Přeji si, aby homosexuálové mohli svobodně uzavírat sňatek. 3.35 0.82

Souhlasím s tím, aby byla eutanazie v ČR legální. 2.80 0.83

V některých případech souhlasím s trestem smrti. 2.45 1.05

Bylo by podle mě dobře, kdyby byla prostituce zlegalizována. 2.67 0.89

Jsem pro legalizaci měkkých drog. 2.69 0.91

Nelíbí se mi, že jsou potraty legální. (-) 1.46 0.78

Schvaluji testování výrobků na zvířatech předtím, než jsou testovány na lidech. 2.41 0.87

Schvaluji úplný zákaz kouření tabákových výrobků na veřejnosti. 2.83 1.00

Stahování hudby či filmů z internetu nepovažuji za zločin. (-) 2.91 0.79

Myslím si, že ženy mají v průměru menší platy kvůli tomu, že jsou v porovnání
s muži méně výkonné.

1.41 0.64

Globalizace je podle mě prospěšná. 2.77 0.65

Nemyslím  si,  že  je  možné  mít  zároveň  úspěšnou  kariéru  a
plnohodnotný rodinný život.

2.09 0.82

Domnívám se,  že  děti  sledující  násilné  pořady v  televizi  jsou  v dospělosti
agresivnější.

2.48 0.77

Je podle mého názoru správné, aby bohatší měli vyšší daně než chudší. 2.19 0.91

Jsem pro plošný zákaz soukromého vlastnictví palných zbraní. 2.42 0.84

Podle mého názoru jsou občasné fyzické tresty důležitou součástí výchovy. (-) 2.63 0.92

Tabulka 1. Otázky dotazníku a základní deskriptivní údaje.

Poznámka: Záporné znaménko v závorce (-) označuje, že položka měla na faktoru negativní zátěž.

Následná  analýza  (3faktorové  řešení)  ukázala  existenci  faktoru,  který  by  bylo

možné interpretovat jako faktor „autoritářství“. Autoritářstvím je zpravidla míněn určitý

konglomerát autoritářské agrese, submise a zobecněné předsudečnosti  (Altemeyer, 2006)

(alternativou by mohl být politický konzervatismus (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway,

2003), nicméně ten je obecnější). V dotazníku odpovídají tomuto konstruktu položky, které

jsem v tabulce zvýraznil kurzivou. Z nich jsem sestavil škálu, kterou dále označuji jako

škálu  autoritářství. Vnitřní konzistence této škály je α = 0.62. Protože autoritářští jedinci

inklinují  k  dodržování  řádu a  k poslušnosti,  nabízí  se  otázka,  zda  nelze z  autoritářství

predikovat závisle proměnnou, tedy uposlechnutí příkazu k poslání informace o chybě.
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7.3  Výsledky

7.3.1  Stroopova úloha

Hypotéza  týkající  se  této  závisle  proměnné  zní,  že  nebude  rozdíl  mezi

experimentálními  skupinami  v  rozdílech  reakčních  časů  ve  Stroopově  úloze  mezi

kongruentními  a  inkongruentními  koly.  Porovnání  rozdílů  mezi  experimentálními

skupinami v případě této práce předpokládá, že nebude rozdíl mezi absolutní velikostí časů

mezi skupinami.

Před analýzou dat jsem učinil tři kroky:

1. Vyřadil  jsem  z  analýz  data  od  těch  pokusných  osob,  které  odpověděly

maximálně  v  polovině  případů  správně.  Vyloučeno  tak  bylo  10  %

respondentů  (data  některých  naznačovala,  že  špatně  pochopili  zadání  a

místo  na  barvu  textu  reagovaly  na  jeho  význam).  Výsledných  215

pokusných osob správně reagovalo  v  průměru v 42.54 případech (SD =

4.74).

2. Z  důvodu  omezeného  času  na  odpověď  jsem analyzoval  pouze  správné

reakce respondentů (Johns et al., 2008). Vyloučil jsem tak z analýz 11.4 %

odpovědí.

3. Protože jsem chtěl pro analýzu dat použít parametrické metody, ověřil jsem

normalitu  rozložení  reakčních  časů  jak  v  kongruentních  tak

nekongruentních  kolech,  stejně  jako  v  rozdílu  mezi  nimi.  Kolmogorov-

Smirnovův  test  nevyvrátil  hypotézu  o  normalitě  rozložení  žádné  ze

jmenovaných proměnných. Z toho důvodu jsem s reakčními časy pracoval v
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milisekundách a nemusel je logaritmovat  (cf. Hofmann, Adriaanse, et al.,

2014; Inzlicht & Gutsell, 2007).

Ve Stroopově úloze byl patrný vliv učení – průměrná správnost odpovědí zpočátku

prudce vzrůstala s každým přibývajícím kolem.

Protože se de facto jednalo o dva experimenty, porovnával jsem při analýzách vždy

malou dávku manipulace proti větší dávce v rámci experimentu s kontrolní skupinou. 
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Opisování vět

K  analýze  jsem  použil  analýzu  rozptylu  s  opakovanými  měřeními.  Výsledky

ukázaly, že se průměrné reakční časy v kongruentních a nekongruentních kolech významně

lišily v očekávaném směru (F(1, 133) = 123.0, p < 0.01, η2 = 0.48), časy v inkongruentních

kolech byly statisticky signifikantně delší než v kolech kongruentních.

Průměrné reakční časy se nelišily v závislosti na experimentální podmínce,  F(2,

133) = 1.199, p = 0.3, ns. 

Interakce mezi typem experimentální manipulace a průměrnými reakčními časy v

kongruentních a inkongruentních kolech nebyla signifikantní, F(2, 133) = 1.187, p = 0.3,

ns.  Tento výsledek je v souladu s hypotézou, protože implikuje to, že kontrolní skupina,

které  nebyla  záměrně  manipulována  sebekontrola,  měla  stejné  časy v  kongruentních  a

inkongruentních kolech jako ostatní skupiny. 

Znáhodněná slova

Při analýze jsem postupoval stejně jako při analýze dat z opisování vět. Výsledky

ukázaly, že se průměrné reakční časy v kongruentních a nekongruentních kolech významně

lišily v očekávaném směru (F(1, 116) = 65.3, p < 0.01, η2 = 0.36), časy v inkongruentních

kolech byly statisticky signifikantně delší než v kolech kongruentních.

Průměrné reakční časy se lišily v závislosti na experimentální podmínce, F(2, 116)

= 4.4, p < 0.05. 

Interakce mezi typem experimentální manipulace a průměrnými reakčními časy v

kongruentních a inkongruentních kolech nebyla signifikantní, F(2, 116) = 1.52, p = 0.22,

ns.

Jelikož  se  ukázaly  rozdíly  v  reakčních  časech  v  závislosti  na  experimentální
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podmínce, otestoval jsem i to, zda se liší rozdíly v kongruentních a inkongruentních časech

v závislosti na experimentální podmínce. Test nebyl statisticky významný, F(2, 116) = 1.5,

p = 0.22, ns.

Reakční časy v závislosti na experimentální podmínce ukazuje obrázek 3. Výsledky

analýzy  dat  z  opisování  vět  jsou  v  souladu  s  hypotézou.  Výsledky  analýzy  dat  ze

znáhodněných slov jsou částečně v souladu s hypotézou. Podrobněji se výsledkům věnuji v

diskuzi.
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7.3.2  Ohlášené chyby a experimentální manipulace

Testovaná hypotéza v této části práce byla ta, že čím více bude vyčerpaná iniciační

sebekontrola, tím nižší bude pravděpodobnost zaslání chybové hlášky.

Počty účastníků studie v jednotlivých podmínkách a to, zda zaslali hlášení o chybě

či ne, zobrazuje tabulka 2.

podmínka
1. etapa 

(manipulace)

2. etapa 

(1. závisle proměnná)

3. etapa

(2. závisle proměnná)

1. experimentální dotazník (20 položek)

delší verze přepis 10 vět Stroopův test chybové hlášení

(n = 50) (n = 45) (n = 38)

kratší verze přepis 4 vět Stroopův test chybové hlášení

(n = 56) (n = 51) (n = 48)

2. experimentální

delší verze řešení 10 anagramů Stroopův test chybové hlášení

(n = 44) (n = 38) (n = 36)

kratší verze řešení 4 anagramů Stroopův test chybové hlášení

(n = 43) (n = 41) (n = 37)

kontrolní přiřazování slov k tlačítkům (55x) Stroopův test chybové hlášení

(n = 46) (n = 40) (n = 42)

Tabulka 2. Počty účastníků studie v jednotlivých podmínkách.
Poznámky: 
1) Ve 2. etapě prošli všichni respondenti stejným počtem (k = 48) kombinací Stroopova testu.
2) Čísla v závorkách informují o počtech respondentů, od nichž byly získány validní informace.

Z  analýz  dat  těch,  kteří  poslali  informaci  o  chybovém  hlášení,  jsem  odstranil

respondenty,  kteří  uvedli,  že  se  domnívali  nebo  měli  podezření,  že  chybová  hláška  je

součástí  výzkumu.  To,  zda  měli  pokusné  osoby  podezření,  nebylo  závislé  na

experimentální podmínce,  χ² = 4.64, df = 4, p = 0.33, ns.

Při  analýze  demografických  údajů  respondentů  se  ukázalo,  že  bych  měl  při

statistických  analýzách kontrolovat  věk  respondentů,  protože  se  věk respondentů,  kteří
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chybovou hlášku poslali (M = 24.06, SD = 4.5), marginálně signifikantně lišil od těch, kteří

ji neposlali (M = 25.36, SD = 6.34) t(199) = 1.64, p = 0.1 a tato skutečnost by mohla zastřít

vliv experimentálních manipulací na to, zda chybovou hlášku respondenti poslali či ne.

Opisování vět

Na datech z experimentálních podmínek „málo vět“ a „více vět“ (n = 86) jsem

provedl  logistickou  regresi  k  predikci  poslání  chybové  hlášky  a  použil  věk  a

experimentální  podmínku jako prediktory  (Burns,  2008).  Test  celkového modelu oproti

modelu  pouze  s  konstantou byl  statisticky signifikantní  (χ² =  7.74,  df =  2,  p <  0.05).

Nagelkerkeho  R² = 0.127, Waldovo kritérium ukázalo že jak věk (χ² = 4.74,  df = 1,  p <

0.05) tak experimentální  podmínka (χ² = 4.11,  df = 1,  p < 0.05) signifikantně zlepšily

predikční schopnost modelu. Odds ratio pro typ testu = 0.327, KI95% = <0.111,0.963>; pro

věk = 0.882 KI95% = <0.787,0.988>.

Tyto výsledky jsou v souladu s hypotézou.

Přeskupování znáhodněných slov

Na datech pokusných osob v experimentálních podmínkách „Méně znáhodněných

slov“ a „Více znáhodněných slov“ (n = 73) jsem provedl stejnou logistickou regresi jako v

předchozím případě. Test modelu oproti modelu s konstantou byl statisticky nesignifikantní

(χ² = 0.208, df = 2, ns) a ani jeden z prediktorů nepřispěl k predikci poslání (Waldův χ² pro

věk = 0.003, pro experimentální podmínky = 0.204; oba nesignifikantní).

Nalezené výsledky hypotézu nepodporují.
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7.3.3  Autoritářství

Při zadání škály autoritářství do modelu z podkapitoly „opisování vět“ se ukázalo,

že ta neumožňuje zlepšit predikční schopnost modelu, Waldův  χ² = 0.054, ns. Při kontrole

na interakci s experimentální podmínkou se ovšem jak autoritářství (χ² = 3.102, df = 1, p =

0.08), tak jeho interakce s experimentální podmínkou (χ² = 3.366, df = 1, p = 0.07) ukázaly

být marginálně signifikantní. Celý model byl ve srovnání s modelem obsahujícím pouze

konstantu signifikantní (χ² = 11.624, df = 4, p < 0.05). Nagelkerkeho  R² = 0.186, tento

model tedy vysvětloval více variance než model předchozí.

Pozoruhodný byl  zejména průběh samotné interakce  – ukázalo  se,  že čím výše

jedinec skóroval na škále autoritářství, tím nižší byla pravděpodobnost, že pošle informaci

o  chybové  hlášce  –  avšak  pouze  pokud  byl  ve  skupině,  která  měla  vyčerpanější

sebekontrolu (obrázek 4). Očekával bych opak – tedy že čím vyšší míra autoritářství, tím

vyšší tendence poslechnout příkaz k poslání chybové hlášky.
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Obrázek 4. Vliv autoritářství na pravděpodobnost zaslání chybové hlášky. Očekávané hodnoty.



7.4  Diskuze

Zatímco  data  z  části  experimentu  manipulující  iniciační  sebekontrolu

přeskupováním znáhodněných slov není možné interpretovat jako podporu pro zkoumanou

hypotézu, data z manipulace nutící pokusné osoby opisovat věty, s kterými nesouhlasily,

podporu hypotéze poskytují.

Jejich analýza ukazuje, že při kontrole věku existoval statisticky signifikantní rozdíl

v proporci těch, kteří chybovou hlášku poslali, v závislosti na tom, kterou experimentální

manipulací prošli. Pokud byla pokusná osoba v experimentální podmínce, která měla

za  cíl  vyčerpat  její  iniciační  sebekontrolu  málo,  byla  při  kontrole  věku  odhadovaná

pravděpodobnost toho, že pošle chybovou hlášku, více než trojnásobná (1/0.327=3.06) ve

srovnání s tím, když byla v podmínce, která měla za cíl vyčerpat její iniciační sebekontrolu

více.

Tento  výsledek  naznačuje,  že  rozlišení  mezi  situační  iniciační  a  inhibiční

sebekontrolou by mohlo dávat smysl a predikovat lépe chování, než stávající akceptovaný

model. Budoucí výzkum v této oblasti by se měl zaměřit zejména na nalezení reliabilních a

validních  metod  vyčerpání  iniciační  sebekontroly  a  jejího  následného  měření.  Ty  v

současnosti  totiž  chybí  a  bez  nich  nelze  mít  ve  výsledky experimentů  velkou  důvěru.

Svědčí o tom i výsledky Stroopovy úlohy v mém experimentu – zatímco jedna manipulace

se určitým způsobem projevila, druhá nikoliv. 

Otázka, která mě v souvislosti s nalezeným výsledkem napadá, je: „Jak je možné,

že nikdo podobný výsledek nikdy předtím nepublikoval?“.  Nemohu to z  podstaty věci

vědět s jistotou, ale je dobře možné, že je tak tomu proto, že podobné výzkumy již někdo

dělal, nenalezl statisticky signifikantní výsledek a tak je nepublikoval (Rosenthal, 1979).

Považuji za pozoruhodné, že přeskupování znáhodněných slov nemělo žádný efekt
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na interferenci ve Stroopově úloze a zároveň ani na frekvenci posílání chybových hlášek.

Experimentální skupiny se totiž zjevně lišily v tom, kolik úsilí od nich bylo vyžadováno –

průměrná  doba strávená úlohou se  signifikantně  lišila  (M =  365 s.,  resp.  M =  809 s.;

t(49.83) = 3.069,  p < 0.01). Pokud totiž úloha nevyčerpávala iniciační sebekontrolu ale

inhibiční, mělo by to být patrné v Stroopově úloze. To se ale neukázalo, data by dokonce

spíše hovořila pro menší interferenci u vyčerpanější skupiny (M = 47 ms, resp. M = 89 ms.;

t(71) = 1.456,  p  = 0.15,  ns). Pokud by úloha nevyčerpávala vůbec žádnou sebekontrolu,

pak by ovšem efekty nalezené v řadě studií, kdy je podobná úloha používána jako závisle

proměnná, byly náhodné či falešné. Vzhledem k množství dat to ale považuji za krajně

nepravděpodobné (Hagger et al., 2010).

Skutečnost, že u přeskupování slov nebyl nalezen rozdíl v rozdílech reakčních časů

poukazuje na zajímavý metodologický problém – jak interpretovat to, že manipulace nemá

vliv na rozdíl v časech, ale má vliv na celkovou hodnotu časů? Tento nález poukazuje na

to,  že  výzkumné  zprávy,  které  se  zabývají  pouze  rozdíly  mezi  inkongruentními  a

kongruentními časy  (Inzlicht & Gutsell, 2007; Johns et al., 2008) možná opomíjí efekt,

který je pro výsledky studie důležitý.

Možné vysvětlení je například takové, že pokusné osoby byly unavené a tak byly

celkově jejich reakce pomalejší. Vyvstává zde ale problém, že pokud by tomu tak skutečně

bylo, měl by se podle současného stavu poznání tento efekt projevit především v psychicky

náročnějších  kolech  (tj.  měla  by  to  být  zejména  inkongruentní  kola,  která  by  byla

pomalejší  (van der Linden & Eling,  2006; van der Linden, Frese,  & Meijman, 2003)).

Některé studie skutečně takový efekt nalezly (Muraven, Shmueli, & Burkley, 2006).

Jiné alternativní  vysvětlení  je to,  že úloha ve skutečnosti  pokusné osoby bavila

(dostal jsem několik e-mailů, které tomu nasvědčovaly) a proto nevedla k vyčerpání zdrojů
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(kapitola  5.2.1),  což  by  vysvětlovalo  neexistenci  rozdílu  mezi  kongruentními  a

nekongrueními koly. Nevysvětlovalo by to ale celkové zpomalení.

Je také možné, že tento efekt byl nalezen pouze náhodou – nízká p-hodnota říká, že

je to sice málo pravděpodobné, ale nikoliv nemožné.

Do budoucích studií by bylo vhodné zvážit, zda opět použit Stroopovu úlohu, nebo

zkusit najít nějakou jinou proceduru vhodnou k měření inhibiční sebekontroly. Stroopova

úloha má tu výhodu, že je snadno administrovatelná,  dobře převeditelná do počítačové

podoby a  jsou  při  ní  obvykle  nacházeny  relativně  silné  efekty  (Hagger  et  al.,  2010).

Vzhledem k  problémům s  porovnáním rozdílů  kongruentních  a  nekongruentních  časů,

které byly popsány výše, se tedy ještě nabízí možnost sledovat chybovost. Zde je ovšem

problém v tom, že není  jisté,  že pokusné osoby,  pokud nebudou pod lehkým časovým

tlakem, nezpomalí  své reakce.  Tato varianta Stroopovy úlohy je tedy vhodná spíše pro

administraci pod dohledem experimentátora. 

7.5  Limity studie

7.5.1  Metodologického charakteru

Jak  již  bylo  zmíněno  v  části  „Metoda“,  musel  jsem použít  dříve  neotestované

způsoby manipulace iniciační sebekontroly a stejně tak i jejího měření. Protože použité

manipulace  jsou  nepřímé,  nelze  vyloučit  vliv  dalších,  nekontrolovaných  proměnných.

Kupříkladu se nabízí únava, která by mohla vysvětlovat to, proč se pokusné osoby lišily v

posílání  chybové  hlášky  –  unavenější  pokusné  osoby  ji  neposílaly  a  byly  unavenější,

protože opisovaly více vět. 

Celkový  počet  zaslaných  chybových  hlášek  byl  relativně  vysoký  –  72.4  %
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pokusných osob ji poslalo. Je vysoce pravděpodobné, že to svědčí o nadprůměrně vysoké

motivaci,  která  by  mohla  vést  ke  zkreslení  výsledku.  Pokusné  osoby  sice  byly  do

experimentálních skupin přiřazovány náhodně a tak by se průměrná úroveň motivace mezi

skupinami neměla lišit, nicméně počet participantů v jednotlivých skupinách nedovoluje

možnost rozdílné motivace vyloučit.

Měření vyčerpání iniciační sebekontroly – totiž zaslání či nezaslání chybové hlášky

– nemusí ve skutečnosti iniciační sebekontrolu vůbec měřit, případně může být jen velmi

nepřímým způsobem jejího měření. Lze si například představit, že pokusné osoby chápaly

poslání chybové hlášky jako pomáhání výzkumníkovi. Nebylo by velkým překvapením,

kdyby pokusné osoby, které jsem nutil vyjadřovat názory oproti jejich přesvědčení, pak

měly menší tendenci mi pomáhat.

Měření  vyčerpání  inhibiční  sebekontroly  –  jakkoliv  bylo  z  metodologického

hlediska nezbytné,  abych mohl porovnat  vyčerpání  inhibiční  a iniciační  sebekontroly –

nemuselo být  (a nejspíše ani nebylo) bez vlastního specifického vlivu na sebekontrolu.

Design, který by tento problém snížil,  by kupříkladu mohl měřit inhibiční sebekontrolu

pouze u poloviny probandů, zatímco druhé polovině by byla okamžitě měřena iniciační

sebekontrola.

I přesto že se nezdá, že by lidé měli u internetových studií tendenci odpovídat jinak

než  při  běžných  studiích  administrovaných  způsobem  papír  a  tužka  (Gosling,  Vazire,

Srivastava, & John, 2004; Ritter, Lorig, Laurent, & Matthews, 2004), nelze vyloučit nějaký

specifický vliv toho, že byl výzkum zadán na internetu.

Ve svém experimentu jsem – ke své škodě – používal příliš mnoho randomizace.

Udělal bych lépe, kdybych například napevno nastavil, že 12 kol Stroopovy úlohy z 48

bude kongruentní, místo toho, abych de facto před každým kolem náhodně losoval slovo i
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jeho barvu. Kromě toho by mohlo být užitečné naprogramovat Stroopovu úlohu tak, aby se

interně  skládala  z  několika  bloků  a  v  každém  bloku  by  musel  být  dodržen  poměr

kongruentních  k  nekongruentním  kolům.  Pokusná  osoba  by  tak  nemohla  dopředu

odhadnout, zda bude příští kolo kongruentní či ne (a i kdyby mohla, domnívám se, že by jí

to  stejně  nebylo  příliš  užitečné,  protože  by  nebyla  schopna  dopředu  určit  barvu),  ale

zároveň  by  takto  získaná  data  umožňovala  některé  další  analýzy,  které  jsou  nyní

problematické. Také by mohlo být užitečné zvýšit poměr kongruentních k nekongruentním

kolům. Poměr, který jsem zvolil já, je sice matematicky ospravedlnitelný, z praktického

hlediska  by  ale  bylo  užitečnější  mít  například  data  z  20  kongruentních  a  28

nekongruentních kol.

7.5.2  Technického charakteru

Průběh  studie  byl  poznamenán  technickým  problémem.  Jelikož  jsem  nemohl

kontrolovat prohlížeč, který pokusné osoby používaly, nemohla tak být s jistotou zajištěna

správnost  zobrazení  a  fungování  programu.  To  se  ukázalo  být  problematické,  protože

některé pokusné osoby hlásily, že chybová hláška se nedala zkopírovat a vložit do e-mailu.

Program byl přitom specificky napsaný tak, aby kopírování chybové hlášky umožňoval a

při  mém  testování  na  několika  různých  počítačích,  s  různými  operačními  systémy  i

prohlížeči  tomu  tak  i  skutečně  bylo.  Ukázalo  se,  že  problém  je  v  nestandardní

implementaci Adobe Flash v některých verzích prohlížeče Chrome běžících na některých

verzích  Windows.  Není  tomu tak  ve  všech  verzích  a  na  všech  operačních  systémech.

Zatímco jedna verze Chrome ve Windows 7 kopírování neumožňuje, stejná verze v Linuxu

ano. Bohužel se mi nepodařilo zkompletovat seznam verzí prohlížeče, které problémem

trpí. Zkontroloval jsem alespoň tedy, zda se skupiny, u nichž byly nalezeny data v souladu
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s  hypotézou,  lišily  v  používaných  prohlížečích.  Ukázalo  se  že  nikoliv,  skupina  která

posílala více chybových hlášek měla stejné zastoupení prohlížeče Chrome (64.4 %) jako

skupina, která posílala méně chybových hlášek (61.8 %).

Protože účastníci prováděli experiment na svých zařízeních, bylo pro mě nemožné

zajistit, aby jejich obrazovky byly nastaveny na stejnou obnovovací frekvenci. Pro účely

mého výzkumu je to podstatné z toho důvodu, že ve fázi, kdy probíhal Stroopův test, byl

pokusné osobě měřen čas od doby, kdy program zadal instrukci pro zobrazení slova, po

zmáčknutí  klávesy.  V závislosti  na obnovovací  frekvenci  mohl  být  časový rozdíl  mezi

instrukcí a skutečným zobrazením na obrazovce v milisekundách

1000
obnovovací frekvence

11.  To  je  podstatné  z  toho  důvodu,  že  pokud  měl  participant

kupříkladu  běžné  LCD,  byla  obnovovací  frekvence  jeho  obrazovky  nastavena  (velice

pravděpodobně) na 60 Hz. Čas mezi instrukcí a zobrazením tedy mohl nabývat až necelých

17 milisekund. Na druhou stranu je tato nepřesnost měření konstantní jak v kongruentních

tak nekongruentních kolech Stroopovy úlohy a tudíž by, s dostatečným počtem pozorování,

měla zvýšit průměr obou o stejnou hodnotu, nezměnit však samotný rozdíl mezi průměry. 

Nemohl jsem zajistit používané rozložení klávesnice – protože program reagoval na

povely kláves „d“, „f“, „j“ a „k“, které byly vybrány z toho důvodu, že jsou na české a

anglické  klávesnici  dobře  dostupné,  nemohl  jsem  zajistit,  že  používané  rozložení

klávesnice daného uživatele odpovídalo tomu, které je běžné. Některá specifická rozložení

(typicky používaná pokročilými programátory) mají dané klávesy jinde a tak je možné, že

vyžadované  klávesy  neodpovídaly  zamýšlenému  rozložení.  Na  druhou  stranu  lze

předpokládat,  že  uživatel  nestandardního  rozložení  klávesnice  je  dostatečně  technicky

11 Přesnější výpočet by zahrnoval i další faktory, které jsou však v porovnání zanedbatelné - čas, který trvá 
signálu cesta kabelem k monitoru, rychlost, s kterou operační systém, ovladače grafické karty a grafická 
karta samotná převedou požadavek na vykreslení v signál a podobně.
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zběhlý na to, aby si v takovém případě přepnul rozložení na standardní, zejména pak díky

tomu,  že  instrukce  specifikovaly,  který  prst  je  vhodné  položit  na  kterou  klávesu  pro

dosažení nejlepšího výkonu.
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8.  Závěr

Ve své diplomové práci jsem předložil přehled současných poznatků o problematice

sebekontroly. Snažil jsem se rovněž identifikovat některé oblasti ve výzkumu sebekontroly,

ve kterých jsou současné poznatky nejednoznačné. Buďto tomu tak je proto, že je výzkumů

v dané oblasti příliš málo (vztah situační a dispoziční sebekontroly; smysluplnost rozlišení

na iniciační  a inhibiční  sebokontrolu),  nebo proto,  že výzkumy nenachází  konzistentně

podobný nález (vliv afektu na sebekontrolu). Zvláštní pozornost pak věnuji vlivu glokózy

na sebekontrolu. Je tak tomu proto, že původní výzkum, ačkoliv jeho hlavní myšlenka byla

de facto vyvrácena,  je stále  velmi vlivný a i  někteří  prominentní výzkumníci  v oblasti

sebekontroly  o  něm  hovoří  v  populárně-naučných  knihách  jako  o  neproblematické

záležitosti (Baumeister & Tierney, 2012, kapitola 2; cf. McGonigal, 2012, kapitola 3). Ve

všech případech ale platí, že by se identifikované oblasti mohly stát tématem budoucího

plodného výzkumu.

Ve  výzkumné  části  se  věnuji  tomu,  zda  lze  rozlišit  mezi  iniciační  a  inhibiční

situační  sebekontrolou.  Dva  různé  typy experimentální  manipulace  v  různých  dávkách

měly  za  cíl  vyčerpat  měřitelným  způsobem  iniciační  sebekontrolu  pokusných  osob  a

zároveň nezměnit jejich inhibiční sebekontrolu. Jeden typ manipulace neuspěl, druhý ano –

to  naznačuje,  že  rozlišování  mezi  iniciační  a  inhibiční  situační  sebekontrolou  je

smysluplné. 
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10.1  Uvítací text

Dobrý den,
děkuji  Vám za Vaši  ochotu zúčastnit  se tohoto výzkumu.  Data v jeho rámci  nasbíraná
budou použita pro účely mé diplomové práce na katedře psychologie FF UK.

Ještě předtím, než začnete se samotným výzkumem, bych Vás rád požádal, abyste - pokud
nemáte - maximalizovali okno prohlížeče, v němž jej máte spuštěný.
Rovněž  bych  Vás  rád  upozornil,  že  výzkum  je  zamýšlen  pro  vyplňování  pouze  na
počítačích/noteboocích (je k němu potřeba klávesnice), proto jej nespouštějte na telefonech
či tabletech, v určité části byste totiž nemohli pokračovat dále.

Celý výzkum probíhá anonymně a nejsou při  něm sbírána žádná data,  která  by mohla
sloužit  k  Vaší  identifikaci.  Odpovídejte  tedy prosím pravdivě  a  výzkum vyplňte  pouze
jednou.

Doba vyplňování je individuální, obvykle se pohybuje mezi 5 až 15 minutami.

Předem Vám mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a spolupráci!
Marek Hnilica
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10.2  Seznam vět opisovaných účastníky

Následuje seznam vět, které pokusné osoby opisovaly v závislosti  na svých předešlých
odpovědích. Číslovaní nebylo součástí textu zobrazeného k opisu.

1. Nepřeji si, aby homosexuálové mohli
svobodně uzavírat sňatek.

2. Nesouhlasím  s  tím,  aby  byla
eutanazie v ČR legální.

3. Schvaluji, že jsou potraty legální.

4. Není podle mého názoru správné, aby
bohatší měli vyšší daně než chudší.

5. Nemyslím  si,  že  si  Romové  za  své
problémy mohou sami. 

6. I kdyby bylo jisté, že se můj protějšek
o  mé  nevěře  nedozví,  byla  by
nemorální.

7. Nedomnívám  se,  že  děti  sledující
násilné  pořady  v  televizi  jsou  v
dospělosti agresivnější. 

8. Neschvaluji  testování  výrobků  na
zvířatech předtím, než jsou testovány
na lidech.

9. Nejsem pro plošný zákaz soukromého
vlastnictví palných zbraní.

10. Nemyslím si, že ženy mají v průměru
menší  platy  kvůli  tomu,  že  jsou  v
porovnání s muži méně výkonné.

11. Neschvaluji  úplný  zákaz  kouření
tabákových výrobků na veřejnosti.

12. Nesouhlasím  s  tím,  aby  státní
bezpečnostní  služby  mohly  mučit
podezřelé.

13. Nevěřím  tomu,  že  se  průměrná
inteligence různých lidských ras liší.

1. Stát by měl umožnit homosexuálním
párům uzavírat manželství.

2. Eutanazie by měla být v ČR legální. 

3. Potraty  by  měly  být  z  etických
důvodů zakázány.

4. Bohatí by měli platit na daních větší
procento  svých  příjmů  než  chudší
lidé.

5. Romové  si  za  své  problémy  v  ČR
mohou sami.

6. Nevěra,  o  které  se  druhý  partner
zaručeně nedozví, není nemorální.

7. Sledování  násilí  v  televizi  dětmi
způsobuje, že z nich rostou násilnější
dospělí.

8. Je  v  pořádku  používat  zvířata  pro
testování  výrobků  předtím,  než  jsou
testovány na lidech.

9. Soukromé vlastnictví  palných zbraní
by mělo být plošně zakázáno.

10. Ženy mají v průměru menší platy než
muži  z  toho  důvodu,  že  jsou  méně
výkonné.

11. Kouření  tabákových  výrobků  na
veřejnosti by mělo být zakázáno.

12. Státní  bezpečnostní  služby  by  měly
mít  v  některých  případech  právo
mučit podezřelé.

13. Některé  lidské  rasy  jsou  v  průměru
inteligentnější než jiné.
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14. Nejsem pro legalizaci měkkých drog.

15. Nesouhlasím s  názorem,  že  občasné
fyzické tresty jsou důležitou součástí
výchovy.

16. Nemyslím  si,  že  je  globalizace
prospěšná.

17. Za žádných okolností  nesouhlasím s
trestem smrti.

18. Považuji  za  možné  mít  zároveň
úspěšnou  kariéru  a  plnohodnotný
rodinný život.

19. Stahování hudby či filmů z internetu
je podle mě zločinem.

20. Nesouhlasím  s  tím,  aby  byla
prostituce zlegalizována. 

14. Měkké  drogy  (např.  marihuana)  by
měly být legalizovány.

15. Občasné fyzické tresty jsou důležitou
součástí výchovy.

16. Z  celkového  pohledu  je  globalizace
prospěšná.

17. V některých případech je  trest  smrti
adekvátní.

18. Není  možné  skloubit  úspěšnou
kariéru a plnohodnotný rodinný život.

19. Stahování  pirátského  obsahu  (filmy,
hudba) z internetu není zločin.

20. Prostituce by měla být legalizována. 

10.3  Seznam slov
STRANA
HODINA
KORUNA
POHLED
OBLAST
MINUTA
RODINA
PRAVDA
STAVBA
FUNKCE
BUDOVA
PROCES
OBCHOD
PODNIK
POSTUP
PODOBA
RAMENO
VZDUCH
STRACH
SOBOTA

SESTRA
PROVOZ
METODA
POSTEL
RADOST
PLOCHA
OBJEKT
DOKTOR
KOSTEL
ZBYTEK
KOUSEK
ROZVOJ
KLIENT
NOVINY
BRANKA
POZICE
BOLEST
OSTROV
KOLEGA
SOUBOR

KOMISE
TEORIE
VRSTVA
POVRCH
RIZIKO
REAKCE
DOHODA
NEHODA
SEZNAM
OBRANA
CHODBA
ADRESA
TVORBA
VRCHOL
KAPELA
OPRAVA
POSTOJ
FOTBAL
KOLENO
DOTACE

POLOHA
ROZSAH
ODCHOD
SOUDCE
TURNAJ
JEZERO
HRDINA
POVAHA
KAMERA
SYMBOL
OSLAVA
STUDIE
POKUTA
KOMORA
DOKLAD
SOUSED
OBLOHA
BYTOST
DETAIL
ROVINA

MOMENT
JEZDEC
VZOREK
POKLES
PRAMEN
VZHLED
ODVAHA
CYKLUS
EXPERT
SVAZEK
SOULAD
PALUBA
KOUZLO
VNITRO
KABINA
POHODA
ROZPOR
DOHLED
REKORD
HROZBA
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10.4  Instrukce

Pro experimentální skupiny „více vět“ a „méně vět“ (1. část):
V následující části výzkumu uvidíte 20 výroků, s kterými mnozí lidé souhlasí a mnozí
naopak ne.
Uveďte prosím u každého výroku míru svého souhlasu pomocí jedné za čtyř nabízených
možností.
Po Vašem označení odpovědí u všech 20 výroků se aktivuje tlačítko "pokračovat",, jehož
stlačením se dostanete do další části výzkumu.
Povšimněte si  prosím, že pokud se nevešly všechny výroky na obrazovku, je na pravé
straně okna posuvník, kterým zobrazíte další výroky.
Pro jistotu zdůrazňuji, že neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď.
Pro experimentální skupiny „více vět“ a „méně vět“ (2. část):
Na následující stránce je Vaším úkolem opsat věty, které uvidíte.
Pro tento účel je pod každou větou připraveno prázdné políčko, do nějž můžete psát.
Na tuto  úlohu není  stanoven žádný časový limit,  přesto  se  prosím snažte  pracovat  co
nejrychleji a nejpřesněji.
Po opsání všech vět se aktivuje tlačítko "pokračovat", jehož stlačením se dostanete do další
částí výzkumu.
(experimentální skupina „více vět“ měla o tuto větu navíc:) Pokud se nevešly všechny věty
na obrazovku, je na pravé straně okna posuvník, kterým zobrazíte věty následující.

Pro experimentální skupiny „více znáhodněných slov“ a „méně znáhodněných slov“:
V následující části výzkumu Vás čeká řešení zpřeházených slov.
Z  každé  série  šesti  písmen,  které  uvidíte,  vytvořte  slovo tak,  aby obsahovalo  všechny
uvedené znaky a žádný navíc.
Výsledné slovo tedy bude vždy dlouhé právě šest písmen.
Příklad: z písmen "K Ý M V Z U" lze vytvořit slovo "VÝZKUM".
Pro  každou  sérii  písmen  existuje  vždy alespoň  jedno řešení,  kterým je  běžně  užívané
podstatné jméno v prvním pádě. Pokud ale naleznete jiné řešení, uveďte to.
Na tento úkol nemáte žádný časový limit, snažte se však pracovat co nejrychleji.
Nezdržujte se hledáním více možných řešení, uvést lze vždy pouze jedno.

Pro kontrolní skupinu:
V následující části experimentu se na obrazovce budou střídat názvy různých barev.
Vaším úkolem bude stisknout to tlačítko, které je přiřazené danému názvu - jedná se o
tlačítka D F a J K.
To, které tlačítko odpovídá kterému slovu, uvidíte celou dobu na obrazovce.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít ukazováček a prostředníček levé ruky na
klávesách 'D' a 'F' a ukazováček a prostředníček pravé ruky na klávesách 'J' a 'K'.
Tato část  výzkumu nemá žádný časový limit,  snažte  se však pracovat  co nejrychleji  a
nejpřesněji.

Po experimentální manipulaci (všechny skupiny kromě kontrolní skupiny):
V následující části výzkumu se na obrazovce budou střídat obdélníky různých barev.
Vaším úkolem bude určit, kterou barvu daný obdélník má. Každá barva má přiřazené jedno
tlačítko - jedná se o tlačítka D F a J K.
To, které tlačítko odpovídá které barvě, uvidíte celou dobu na obrazovce a po celou dobu
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trvání výzkumu zůstává toto uspořádání stejné.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít ukazováček a prostředníček levé ruky na
klávesách 'D' a 'F' a ukazováček a prostředníček pravé ruky na klávesách 'J' a 'K'.
Obdélník zůstane na obrazovce do té doby, dokud nestisknete správné tlačítko.
Tato část výzkumu je "učební" - jde zde o to, abyste se naučili spojovat barvy s danými
tlačítky. 
Z  tohoto  důvodu  nemá  žádný  časový  limit,  snažte  se  však  pracovat  co  nejrychleji  a
nejpřesněji, v další fázi experimentu již o rychlost půjde.
Po úloze kontrolní skupiny:
Následující  úkol  je podobný tomu předešlému.  Tentokrát  se však místo slov budou na
obrazovce střídat obdélníky různých barev.
Vaším úkolem bude určit, kterou barvu daný obdélník má. Stejně jako v předchozím úkolu
má každá barva přiřazené jedno tlačítko - jedná se o stejná tlačítka jako předtím.
To, které tlačítko odpovídá které barvě, uvidíte celou dobu na obrazovce a po celou dobu
trvání výzkumu zůstává toto uspořádání stejné.
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít ukazováček a prostředníček levé ruky na
klávesách 'D' a 'F' a ukazováček a prostředníček pravé ruky na klávesách 'J' a 'K'.
Obdélník zůstane na obrazovce do té doby, dokud nestisknete správné tlačítko.
Tato část výzkumu je "učební" - jde zde o to, abyste se naučili spojovat barvy s danými
tlačítky. 
Z  tohoto  důvodu  nemá  žádný  časový  limit,  snažte  se  však  pracovat  co  nejrychleji  a
nejpřesněji, v další fázi experimentu již o rychlost půjde.

Před Stroopovou úlohou:
Následující úkol je do značné míry podobný tomu předešlému.
Opět bude Vaším úkolem označit barvu, kterou uvidíte, pomocí stejných tlačítek jako v
minulém úkolu.
Tentokrát se Vám však nebudou zobrazovat různobarevné obdélníky, ale slova napsaná
různou barvou.
Je  naprosto  zásadní,  abyste  nebrali  žádný  ohled  na  to,  co  dané  slovo  znamená,  ale
soustředili se pouze na to, jakou barvou je napsáno.
Příklad:  Pokud  uvidíte  slovo  ČERVENÁ  napsáno  modře,  je  Vaším  úkolem  stisknout
klávesu odpovídající modré barvě.
Každé slovo se na obrazovce objeví na 2 vteřiny.  Vaším úkolem je odpovědět v rámci
tohoto časového limitu.
Jako odpověď se bere jakákoliv stisknutá klávesa - i pokud to nebyla správná odpověď.
Poté, co odpovíte - případně po 2 vteřinách, pokud to nestihnete - se na další 2 vteřiny
objeví na obrazovce křížek, který Vám dává čas připravit se na následující slovo.
Stejně jako v předchozí úloze platí, že nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete mít
ukazováček a prostředníček levé ruky na klávesách 'D' a 'F' a ukazováček a prostředníček
pravé ruky na klávesách 'J' a 'K'.
Protože je daný časový interval relativně krátký, je možné, že budete dělat chyby. Přesto se
však snažte co nejvíce soustředit na to, abyste odpověděli správně a včas.
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10.5  Chybová hláška

10.6  Automatická odpověď na e-mail

Dobrý den,

mnohokrát děkuji za zaslání informace o chybě.
Ve skutečnosti se ovšem nejednalo o chybu, nýbrž o plánovanou součást výzkumu. Jde v ní
o sledování toho, kdo na výzvu zaslat informaci o chybě bude reagovat a kdo ne.

Z tohoto důvodu bych Vás rád požádal, abyste se případně před nikým, kdo by se výzkumu
mohl účastnit, nezmiňoval(a) o tom, že nastala nějaká chyba a ani o tomto e-mailu.

Pokud by Vás tento výzkum více zajímal (design, hypotézy, atd.), případně by Vás napadla
nějaká otázka, napište mi na marek@keram.org (to už není součást zkoumání ;-) ), rád
odpovím.
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Okno prohlížeče s vypsanou chybovou hláškou. Zobrazené technické údaje se lišily a 
odpovídaly skutečným detekovaným verzím.



Díky za vyplnění,
Marek Hnilica

101


	Barboře.
	Marek Hnilica
	První část práce seznamuje čtenáře se současnými poznatky týkajícími se sebekontroly, se zvláštním důrazem na silový model sebekontroly. Ten postuluje, že schopnost sebekontroly závisí na omezeném zdroji, který se při jeho užívání vyčerpává. Podle tohoto modelu je schopnost sebekontroly závislá na jednom zdroji. Výzkumná část se zabývá otázkou, zda lze identifikovat zdroje dva – jeden pro iniciační sebekontrolu a druhý pro inhibiční. V rámci experimentu byly testovány dva druhy manipulace iniciační sebekontroly. Výsledky ukázaly, že jeden druh manipulace nevedl k žádnému měřitelnému vyčerpání iniciační sebekontroly, zatímco druhý typ experimentální manipulace vedl k výsledkům, které lze interpretovat jako podporující rozlišení sebekontroly na iniciační a inhibiční. Pokud by byl tento výsledek replikován v studii odstraňující nedostatky v práci prezentovaného experimentu, jednalo by se o zajímavý poznatek rozšiřující současné znalosti o sebekontrole.
	Klíčová slova: sebekontrola, experiment, silový model sebekontroly, iniciační sebekontrola, inhibiční sebekontrola, Stroopův test
	Keywords: self-control, experiment, strength model of self-control, initiatory self-control, inhibitory self-control, Stroop task
	Seznam zkratek
	ED
	Ego Depletion
	Seznam obrázků
	Seznam tabulek
	1. Úvod
	2. Vymezení pojmů
	2.1 Dispoziční a situační sebekontrola
	2.2 Sebekontrola a seberegulace

	3. Modely sebekontroly
	3.1 Silový model sebekontroly
	3.2 Reflektivní-impulzivní model
	3.2.1 Empirické ověřování modelu


	4. Efekty sebekontroly
	4.1 Efekty dispoziční sebekontroly
	4.2 Efekty situační sebekontroly

	5. Faktory ovlivňující sebekontrolu
	5.1 Faktory ovlivňující dispoziční sebekontrolu
	5.1.1 Pohlaví
	5.1.2 Věk

	5.2 Faktory ovlivňující situační sebekontrolu
	5.2.1 Vybírání si
	5.2.2 Afekt
	5.2.3 Přesvědčení o sebekontrole
	5.2.4 Vedoucí pozice
	5.2.5 Potvrzení vlastních hodnot
	5.2.6 Odpočinek
	5.2.7 Interindividuální rozdíly v senzitivitě na vyčerpání


	6. Mechanismus fungování sebekontroly
	6.1 Vliv mechanismu fungování sebekontroly na spokojenost se životem

	7. Výzkum
	7.1 Úvod
	7.2 Metoda
	7.2.1 Přehled
	7.2.2 Pokusné osoby
	7.2.3 Procedura
	7.2.4 Analýza dotazníku a vytvoření škály autoritářství

	7.3 Výsledky
	7.3.1 Stroopova úloha
	7.3.2 Ohlášené chyby a experimentální manipulace
	7.3.3 Autoritářství

	7.4 Diskuze
	7.5 Limity studie
	7.5.1 Metodologického charakteru
	7.5.2 Technického charakteru


	8. Závěr
	9. Přehled použité literatury
	Altemeyer, R. (2006). The Authoritarians. Retrieved from http://home.cc.umanitoba.ca/~altemey/
	10. Seznam příloh
	10.1 Uvítací text
	10.2 Seznam vět opisovaných účastníky
	10.3 Seznam slov
	10.4 Instrukce
	10.5 Chybová hláška
	10.6 Automatická odpověď na e-mail


