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Úvod
Všetky živé organizmy disponujú určitou sadou vnútorných
mechanizmov regulujúcich ich fungovanie. Ide o proces udržiavania
homeostázy, ktorá nie je neutrálnym stavom alebo pasívnym výsledkom.
Hovoríme o dynamickom stave, produkte neustáleho prispôsobovania sa, ktoré
je odpoveďou na konštantne sa meniace podmienky. Živé systémy sú teda samé
o sebe sebaregulujúce.
V prípade ľudí, ich kapacita pre sebareguláciu ďaleko presahuje
úroveň prirodzenej homeostázy. Dôvodom je, že do celého regulačné procesu
je zapojená vedomá ľudská myseľ. Človek si v priebehu evolúcie vytvoril
širokú paletu techník regulujúcich jeho správanie a vnútorný stav. Jednou
z takýchto techník je proces stanovovania a dosahovania cieľov.
Myšlienka, že ľudské správanie je vedené cieľmi je veľmi široko
akceptovaná mnohými teoretikmi a výskumníkmi. V minulosti bola veľká časť
empirickej práce otvorená kognitívnemu prístupu, pretože sa často stávalo, že
nebolo presne vyšpecifikované, čo ciele vo svojej podstate sú, ako sa vynárajú
a ako udržiavajú kontrolu nad správaním. V súčasnosti je však tento problém v
značnej miere prekonaný a pohľad na ciele sa neredukuje len na kognitívnu
sféru, ale je možné na ne plne nahliadať aj z perspektívy sociálnej psychológie.
Prirodzenou súčasťou cesty za dosiahnutím cieľa je však aj výskyt
prekážok, ktoré dokážu tento proces skomplikovať, spomaliť alebo aj úplne
zmariť. V takom prípade hovoríme o kríze v dosahovaní cieľa. Doterajšie
výskumné zistenia naznačujú, že okrem prekážok je pri výskyte krízy dôležitým
faktorom aj to, akými charakteristikami cieľ disponuje.
Predložená publikácia je jedným z výsledkov realizovaného
výskumného projektu VEGA MŠ SR 1/0748/19 „Charakteristiky rozhodovania
a kríza v procese dosahovania cieľov“. Motiváciou k jej tvorbe bola snaha
ozrejmiť akademickej i laickej verejnosti kontext krízy v dosahovaní cieľa
z hľadiska jej determinantov a procesuálnych súvislostí s ohľadom na špecifiká
ako cieľa samotného, tak aj individuality jedinca, ktorý sa usiluje o dosiahnutie
tohto cieľa.
V predloženom texte má čitateľ možnosť oboznámiť sa s esenciálnymi
procesmi, ktoré stoja na pozadí správania orientovaného na cieľ. Zadefinované
budú aj ciele samotné a to na spektre od základných charakteristík až po
rozpracovanú problematiku problémov a prekážok, resp. krízy vyskytujúcej sa
pri dosahovaní cieľa. Vzhľadom na to že kríza so sebou prináša otázku týkajúcu
sa toho, čo sa bude v procese dosahovania cieľa diať ďalej, nemožno opomenúť
vstup rozhodovacích procesov. V tomto kontexte sú diskutované nielen
rozhodovacie štýly ako relatívne stabilné charakteristiky jedinca, ale aj efekt
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sebaoprávňovania ako výsledok snahy o udržanie pozitívneho sebaobrazu
v situácii, ktorá nezodpovedá očakávanému spôsobu správania. V nádväznosti
na výsledok rozhodnutia je nutné hovoriť aj o ďalšom sebaregulačnom procese,
a to o adaptívnej zmene cieľa v zmysle výmeny cieľa alebo úplnej redukcie
úsilia cieľ dosiahnuť. Následne budú prezentované štyri výskumné štúdie.
Cieľom prvej štúdie bolo preskúmanie vzťahov sebaoprávňovania s
charakteristikami cieľa s dôrazom na krízu v dosahovaní cieľa. Druhá štúdia si
kládla za cieľ preskúmanie miery prežívanej akčnej krízy pri dosahovaní cieľa
vzhľadom na charakter prekážky, ktorá bráni dosiahnutiu cieľa. Tretia štúdia sa
venovala experimentálnemu preskúmaniu vzťahov medzi sebaregulačnými
kompenzačnými
mechanizmami
v podobe
sebaoprávňovania
a sebaočisťovania, krízou v dosahovaní cieľa a procesmi odpútania od cieľa a
znovupripútania k cieľu ako dvoma možnými stratégiami postupu pri procese
dosahovania cieľa pri výskyte prekážok. Štvrtá štúdia zisťovala či a ktoré
determinanty týkajúce sa vnímania prekážok a cieľových charakteristík ako i
individuálnych/osobnostných tendencií (súvisia s) predikujú prežívanie akčnej
krízy pri dosahovaní problematického cieľa.
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1 Proces dosahovania cieľov

Myšlienka, že ľudské správanie je vedené cieľmi je veľmi široko
akceptovaná mnohými súčasnými teoretikmi a výskumníkmi (Carver &
Scheier, 2001; Fishbein & Ajzen, 1975; Perugini & Bagozzi, 2001). Definície
cieľa sa líšia vzhľadom od jednotlivých prístupov k tomuto konštruktu.
V jednom sa však všetky definície zhodujú a to v tom, že ciele nie je možné
skúmať a porozumieť im, ak sú izolované od ostatných cieľov a taktiež je nutné
zohľadňovať súhru kognitívnych, behaviorálnych a afektívnych odpovedí
sprevádzajúcich dosahovanie cieľov. V tomto zmysle o cieli (goal) ako
o relatívne širokom konštrukte pojednáva definícia Austina a Vancouvera
(1996), ktorá o ňom hovorí ako o internej reprezentácii želaných stavov, kde sú
tieto stavy považované za výsledky, udalosti alebo procesy. Vnútorne
reprezentované želané stavy sa pohybujú od biologicky stanovených vzťažných
bodov pre interné procesy (ako je telesná teplota) až po komplexné kognitívne
zobrazenia požadovaných výsledkov (napr. kariérny postup). Rovnako môžu
ciele variovať od momentálnych po celoživotné a od neurologických až po tie
interpersonálne. Rôznorodosť definícii cieľa teda vyplýva aj z aspektov, ktoré
sú pri jeho popise zohľadňované. Jedna z najuniverzálnejšie používaných
hovorí o cieli ako o kognitívnej reprezentácii želaného konečného stavu, ktorý
má dopad na hodnotenia, emócie a správanie (Fishbach & Ferguson 2007).
Štúdium cieľov je sprevádzané štyrmi hlavnými témami vzťahujúcimi
sa k ich podstate (Moskowitz & Grant, 2009). V prvom rade sú ciele
považované za mentálne reprezentácie viažuce sa s podnetmi z prostredia,
pričom spájajú človeka so situáciou prostredníctvom špecifikácie ich vhodnosti
(afektu a hodnoty) a uskutočniteľnosti (účinnosti a príležitosti). Ciele
poskytujú človeku význam a pocit, že má kontrolu nad svojim prostredím. Ciele
prepájajú chcenie človeka s inštrumentálnou činnosťou (kognitívnou
a behaviorálnou) prostredníctvom riadenia jeho styku so svetom. Ciele si
takisto nevyžadujú uvedomenie každého z cieľov alebo ich dôsledkov, fungujú
teda aj na nevedomej úrovni (Moskowitz & Grant, 2009).
Avšak, aby sme mohli cieľom a procesu ich dosahovania naozaj
porozumieť, je nevyhnutné venovať našu pozornosť východziemu procesu,
ktorý stojí v pozadí celého spektra aktivít vedúcich k dosiahnutiu cieľa –
sebaregulácii.
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1.1

Sebaregulácia

Sebaregulačné schopnosti a procesy, ako sú v súčasnosti koncipované,
sa týkajú, ale zároveň naďalej ostávajú koncepčne odlišné od presvedčení,
atribúcií, preferencií týkajúcich sa slobodnej voľby alebo vhodnosti kontroly,
všeobecných
rozumových
schopností
a biochemických
alebo
neuropsychologických systémov vnútornej regulácie stavu organizmu –
homeostázy (Karoly, 1993).
Sebaregulácia (self-regulation) predstavuje rozsiahle spektrum
procesov ako vedomých, tak aj nevedomých, podieľajúcich sa na širokej palete
činností jedinca, pričom sa vzťahujú na fungovanie jeho emocionálnej
a kognitívnej sféry (Gray, 2004). Sebaregulácia sa širšie chápe ako schopnosť
jednotlivca modifikovať svoje správanie a tým ho prispôsobovať určitým
požiadavkám (Gailliot & Baumeister, 2007). Zmyslom sebou regulovanej
zmeny je teda docieliť zhodu správania a súvisiacich vnútorných stavov s
požadovanými štandardami alebo cieľmi (Baumeister, Vohs & Tice, 2007).
Bronson (2000) ju vníma ako komplexný pojem hovoriaci o regulácií
a riadení emócií, správania a poznávania, ktorý pomáha generovať reakciu
podľa situačnej požiadavky a tým je jedinec schopný iniciovať a ukončiť
činnosť a meniť intenzitu svojej odpovede. Bandura (1986) vidí sebareguláciu
ako jednu zo základných ľudských schopností. Kým niektorí autori poukazujú
na sebareguláciu v súvislosti s procesmi adaptácie (Matthews et al., 2000),
prípadne ako na osobnostnú charakteristiku (Hoyle, 2006; Rothbaum, Wisz &
Snyder, 1982), Bandura (1986) sa na ňu zameral ako na proces, ktorý zahŕňa
niekoľko dôležitých momentov zabezpečujúcich jej správne fungovanie. Na to,
aby proces sebaregulácie mohol fungovať, je podľa Banduru (2001) potrebné,
aby sa človek zameriaval na svoje správanie a prežívanie a všímal si
podmienky, ktoré ho determinujú. Nemenej dôležitý je aj následný proces
hodnotenia, ktoré je odrazom noriem, ktoré predstavujú buď sebou stanovené
zásady (Schwartz, 1977) alebo sú výsledkom zvnútornenia spoločenských, či
skupinových noriem (Deci & Ryan, 2000). Svoje miesto má v procese
sebaregulácie aj vedomie vlastnej účinnosti (Bandura, 1995). Bandura (1986)
uvádza, že schopnosť sebaregulácie umožňuje ľuďom byť viac plánovitými
a menej impulzívnymi, než by boli bez týchto procesov.
Baumeister et al. (1994) hovoria o troch základných komponentoch
alebo ingredienciách, ktoré sýtia sebareguláciu. V prvom rade ide o štandardy
(standards), ktoré sú abstraktnými reprezentáciami toho, aké by veci mali byť.
Jedná sa o sociálne normy, osobné ciele, očakávania druhých. Problémom je,
ak sú tieto štandardy nejasné, vágne, konfliktné alebo úplne absentujú. V tom
prípade je sebaregulácia menej efektívna. Ľudia dokážu úspešne regulovať
samých seba iba v prípade, že zameriavajú pozornosť na to, čo robia alebo
nájdu iný spôsob získavania informácií o tom, ako si počínajú. Tento fakt
poukazuje na to, že v priebehu sebaregulácie je dôležité aj monitorovanie svojej
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činnosti (self-monitoring). Za tretí dôležitý komponent sebaregulácie považujú
autori prostriedky alebo dispozície jednotlivca (willpower), ktoré mu pomáhajú
dosiahnuť želaný stav. Sebaregulácia totiž zahŕňa odpovede, ktoré sú silnejšie
než iné a tým pádom tie slabšie ovládajú. Môžu sa vyskytnúť prirodzene alebo
na základe zvyku. Ak ich človek nedokáže ovládať, jeho sebaregulácia bude
pravdepodobne neúspešná (Baumeister et al., 1994).
Na základe mnohých prístupov a pohľadov na sebareguláciu, Schunk
a Zimmermann (2012) zhrnuli základné body a procesy uplatňujúce sa pri
fungovaní sebaregulačného mechanizmu. Podľa uvedených autorov ide
v prvom rade o stanovovanie si cieľov, ktoré má jedinec v záujme dosiahnuť.
Následne si musí voliť určité stratégie konania, ktoré ho budú na ceste za
dosiahnutím cieľa posúvať, musí teda vykazovať určitú úroveň
organizovanosti, plánovitosti a nemenej dôležitý je aj bytostný záujem daný
cieľ dosiahnuť, čo sa nezaobíde bez monitorovania vlastnej činnosti
a reflektovania dosiahnutých výsledkov. Z uvedeného vyplýva, že na uplatnení
sebaregulácie, najmä čo sa týka dosahovania vytýčených cieľov, sa podieľa
celý rad procesov, ktoré vyplývajú z jeho cieľavedomej činnosti.
Baumeister (2012) uvažuje o štyroch sférach, kde je možné
sebareguláciu uplatniť. Prvou dôležitou oblasťou je, ako už vyplýva aj zo
samotnej definície sebaregulácie, inhibícia impulzívnych reakcií uplatňujúca
sa najmä v situáciách, kde je potrebné odolať lákajúcim tendenciám. Pre
optimálne fungovanie je dôležitá regulácia myšlienok v snahe o ich
koncentráciu alebo odvedenia pozornosti od tých nežiadúcich. Nemenej
dôležitá je aj regulácia emócií a nálad prispievajúca k subjektívnej pohode. To
všetko zodpovedá niečomu, čo je v psychologickej literatúre známe ako snaha
odložiť okamžité uspokojenie svojich potrieb, tzv. delay of gratification. Tento
pojem používal vo svojich prácach Mischel (1973), ktorého predmetom záujmu
sa stala schopnosť efektívne odložiť potešenie v záujme dosiahnutia lepšieho,
aj keď neskoršieho výsledku, ktorý si jedinec zvolí sledovať. Náročnosť
procesu dosahovania zvyšuje to, že výsledok je zložité dosiahnuť za
prítomnosti okamžite prístupného, hoci menšieho pokušenia (temptation), resp.
odmeny. V rámci tejto skutočnosti boli sledované predpoklady uľahčujúce
odolnosť voči rozptýleniu a pokušeniam počas toho, ako musia byť
vykonávané aktivity nasmerované na príjem želaných odmien bez podľahnutia
pokušeniam počas činnosti. Snaha nepodľahnúť pokušeniu je potom
výsledkom fungovania impulzívno-reflektívneho systému, ktorý Mischel so
svojimi spolupracovníkmi (Metcalfe & Mischel, 1999; Mischel & Ayduk,
2011) označil aj ako tzv. hot/cool system. Hot systém pritom predstavuje horúcu
emocionálnu zložku rozhodovacieho procesu, zatiaľ čo cool studený systém
reprezentuje racionálnu zložku správania. To, ktorý systém je v danej situácii
v prevahe rozhoduje o tom, či bude pokušeniu odolané alebo nie.
Predpoklad, že jedinec bude schopný odolávať momentálnemu
pôžitku pri vidine neskoršej, ale vyššej odmeny je základom mnohých
motivačných a osobnostných teórií (Metcalfe & Mischel, 1999; Mischel &
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Ayduk, 2011). Jeho absencia môže stáť za množstvom sociálnych
a individuálnych problémov, pretože schopnosť plánovať do budúcnosti
a dobrovoľne odložiť potešenie sú základom zdravého fungovania osobnosti.
Zatiaľ čo je táto myšlienka vo svojej podstate veľmi jednoduchá, táto
paradigma dokazuje, že nejde iba o poskytnutie empirického dôkazu, ale je aj
teoreticky provokatívna poukázaním na zručnosti a sebaregulačné stratégie
rozhodujúce pre impulzívnu kontrolu a podporu sily vôle tvárou v tvár silnému
pokušeniu.
Sebaregulácia nachádza svoje uplatnenie aj v prípade podávania
výkonu, kde je regulovaná rýchlosť a presnosť konania, prípadne zotrvanie
v činnosti napriek počiatočnému odrádzajúcemu neúspechu (Baumeister,
2002).
Ak sa pozrieme na veci zo širšej perspektívy, sebaregulácia sa javí aj
ako vitálny aspekt ľudskej adaptácie. Rothbaum et al. (1982) poukazujú na to,
že adaptácia zahŕňa dva procesy nazvané primárna a sekundárna kontrola.
Primárna kontrola (primary control) sa vzťahuje na priame úsilie meniť
prostredie tak, aby vyhovovalo človeku. Sekundárna kontrola (secondary
control) naopak zahŕňa úsilie meniť seba tak, aby bolo self v súlade
s prostredím. Práve sekundárna kontrola by tak mohla byť chápaná ako
koncept približujúci sa chápaniu a fungovaniu sebaregulácie (Heckhausen &
Schulz, 1995).
Pri zníženej schopnosti, prípadne až absencii sebaregulácie môže
človek reagovať na konkrétnu situáciu istým spôsobom, či už kvôli učeniu,
zvyku, inklinovaniu alebo vnútornej tendencii. Sebaregulácia pôsobí
preventívne voči týmto normálnym alebo prirodzeným spôsobom reagovania
a nahrádza ich inou, prijateľnejšou odpoveďou (Baumeister & Vohs, 2011).
Na sebareguláciu sa môžeme pozerať tiež ako na ovládajúcu alebo
meniacu odpoveď špeciálne vedenú kritériom žiadúcich odpovedí (Baumeister
et al., 1994). Preto jej označenie ako inhibície odpovede celkom jasne vystihuje
jej podstatu. Baumeister (2014) poukázal na to, že 80-90% každodennej
sebaregulácie sa týka práve zastavenia určitej reakcie. Zahŕňa to odolávanie
želaniam a impulzom, utišovanie nežiaducich myšlienok a utlmenie emócií.
Sebaregulácia môže byť použitá na predĺženie alebo nárast emocionálnej
odpovede, ale v skutočnosti je bežnejšou formou emočnej regulácie snaha
o redukciu nežiaducich emócií.
Súčasťou, resp. podmnožinou a jednou z kľúčových zložiek
sebaregulácie je sebakontrola (self-control). V mnohých prácach sú pojmy
sebaregulácia a sebakontrola uvádzané ako synonymá (Baumeister, 2002,
2007, 2012), my sa však prikláňame ku chápaniu sebaregulácie ako širšej
platformy, ktorá zahŕňa vedomé aj nevedomé procesy. Na druhej strane
vnímame sebakontrolu ako proces viac fungujúci na vedomej úrovni, v rámci
ktorého má jedinec snahu meniť svoje správanie v smere určitých štandardov,
ktoré si buď stanoví sám alebo ich príjme na základe pôsobenia sociálneho
prostredia. Sebakontrola (Baumeister, 2002, 2007) podporuje sledovanie
10

a plnenie dlhodobých cieľov potláčaním nevhodných tlakov spontánne sa
vynárajúcich zvnútra alebo vyvolaných stimuláciou z vonkajšieho prostredia.
Tým dokáže jedinec odolávať postranným impulzom, prípadne je ochotný
zriecť sa lákajúceho momentálneho pôžitku v prospech dosiahnutia vyššieho
cieľa v budúcnosti (Metcalfe & Mischel, 1999).
Z uvedeného vyplýva, že sebaregulácia funguje skôr ako hnacia sila
vedúca k dosiahnutiu cieľa vlastnou húževnatosťou alebo schopnosťou
aktivizácie a nabudenia sa. Uplatňuje sa tu skôr tendencia aktivizovať
organizmus k vytvoreniu takej odpovede, ktorá by substituovala prirodzene sa
vynárajúcu, ale menej žiaducu odpoveď (Baumeister & Vohs, 2011). Paralelne
nachádza svoje uplatnenie systém sebakontroly, ktorý sa vyznačuje skôr
inhibíciou nežiadúcich odpovedí, čiže zabraňuje ich výskytu (Baumeister,
2002).
Vôľa (will) je predmetom záujmu mnohých vedných disciplín,
psychológiu nevynímajúc. V rámci nej je vnímaná zo svojej procesuálnej
stránky ako zásoba energie využívaná na kontrolu správania a prežívania
(Baumeister, 2012) alebo ako súbor vlastností jedinca, ktoré označujeme aj ako
vôľové vlastnosti zahrňujúce sebaovládanie, rozhodnosť, rozvážnosť alebo
vytrvalosť (Brichcín, 1999). Vzhľadom na existenciu viacerých teórií
a pohľadov na vôľu, nie je ničím nezvyčajným, ak sa v psychologickej
literatúre stretneme s označením tohto fenoménu ako sila vôle (willpower)
(Metcalfe & Mischel, 1999), sila ega (Ego strength) (Baumeister, 2002),
orientácia na konanie (action orientation) (Kuhl, 1985), sebaregulácia (selfregulation) (Baumeister et al., 2007), sebakontrola (self-control) (Tangney,
Baumeister & Boone, 2004) a vôľa (will) (Kuhl, 2000).
Vo väčšine prístupov k vôli je ich základnou zložkou schopnosť
človeka regulovať svoje psychické funkcie ako sú emócie, motivácia
a poznávanie v záujme dosiahnutia náročných cieľov, ktoré si vyžadujú určitý
druh vôľovej regulácie (Corno, 1993, 1994; Karoly, 1993; Kuhl, 1985, 2000).
Jednu z najvýstižnejších definícii vôle poskytuje Cornová (1993), ktorá ju
vníma ako tendenciu udržať koncentráciu a úsilie smerujúce k cieľu sily vôle
potrebnej na splnenie úlohy a usilovnosti v dosahovaní cieľa. Uvádza, že
človek, ktorý niečo robí z vlastnej vôle, má aktivované svoje vnútorné zdroje
úsilia, ktoré sú nezávislé na vonkajšom pôsobení. V našich končinách sa tejto
téme venoval Brichcín (1999) zdôrazňujúci aspekt cieľavedomosti vo vôľovom
riadení duševnej činnosti, rozhodovacie procesy nevynímajúc.
Z uvedeného vyplýva, že na sebareguláciu sa dá nahliadať naozaj
z rôznych uhlov pohľadu. Existencia rôznych spôsobov vnímania nám tak
umožňuje nahliadať na sebareguláciu ako na správanie orientované na cieľ
(goal directed behavior) (Schunk & Zimmermann, 2012), rezistenciu voči
pokušeniam (resistance to temptations) (Metcalfe & Mischel, 1999; Mischel &
Ayduk, 2011) alebo proces adaptácie (adaptation) (Rothbaum et al., 1982).
Napriek týmto rôznym pohľadom na sebareguláciu je nutné podotknúť, že ich
nemožno vnímať izolovane. V nasledujúcom texte budú zohľadnené všetky tri
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pohľady. Vychádzať budeme zo sebaregulácie ako správania orientovaného na
dosiahnutie cieľa, v rámci ktorého je nutné odolávať rôznym pokušeniam vo
forme napr. prekážok, čo si vyžaduje zapájanie adaptívnych stratégií riešenia
sečbaregulačných konfliktov.

1.2

Problémy pri dosahovaní cieľov

Správanie orientované na cieľ (goal directed behavior) vo forme
stanovovania si špecifických a vyzývajúcich cieľov je vo výskume dlhodobo
prezentované ako zdroj podpory motivácie a výkonu. Kľúčovou je v tomto
smere Lockova a Lathamova (1990) Teória stanovovania cieľov (Goal setting
theory), ktorá identifikuje štyri mechanizmy, prostredníctvom ktorých pracujú
ciele. Po prvé, ciele vedú pozornosť k aktivitám relevantným vzhľadom
k cieľu. Po druhé, ciele motivujú a energizujú jedincov k vyvinutiu vyššieho
úsilia. Po tretie, ciele zvyšujú vytrvalosť a predlžujú úsilie venované úlohe a po
štvrté, ciele vedú jedincov k objavovaniu a využívaniu nových poznatkov
súvisiacich s úlohou a to v záujme zlepšenia výkonu.
I keď sú ciele v živote človek veľmi dôležité, mnoho stanovených
cieľov sa napokon nepodarí dosiahnuť. Prečo sú niektorí jedinci viac a iní
menej úspešní, je komplexná otázka. Istú časť odpovede sa pokúsime dať i
prostredníctvom nasledujúceho textu.
Každodennou skúsenosťou býva, že jednoduché vytvorenie si
zoznamu cieľov je mnohokrát nepostačujúce na to, aby viedlo k úspešnému
splneniu stanovených cieľov. Wrosch et al. (2003) uvádzajú, že faktory
redukujúce pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa môžu mať sociokultúrnu,
biologickú alebo normatívnu povahu a môžu tiež vyplývať z predchádzajúcich
životných skúseností.
Výskumné zistenia pochádzajúce z posledných desaťročí poukazujú
na tri hlavné dôvody, resp. komplikácie, prečo je vytváranie si zoznamu cieľov
často neefektívne. Po prvé, ľudia si stanovujú málo štruktúrované ciele.
Stanovujú si buď priveľa cieľov, prípadne si stanovujú ciele, ktoré sú v rozpore
s inými, už vytvorenými (Baumeister & Heatherton, 1996). Prípadne sú ciele
príliš nejednoznačné, príliš náročné na splnenie alebo sa týkajú príliš vzdialenej
budúcnosti na to, aby mohli slúžiť ako vodítko aktuálneho správania sa jedinca
(Austin & Vancouver, 1996). Relevantné výskumné zistenia dokazujú, že
špecifické, proximálne a primerane vyzývajúce ciele sú s vyššou
pravdepodobnosťou dosiahnuteľné, naviac, ak jedinec disponuje silným
pocitom vlastnej sebaúčinnosti (Bandura, 2001). Druhým dôvodom vedúcim
k neschopnosti dosiahnuť ciele je to, že ľudia veľmi často nezvážia dostatočne
dôvody, kvôli ktorým si daný cieľ stanovujú. Namiesto toho, aby si stanovovali
ciele reflektujúce ich záujmy a osobné hodnoty, často si osvojujú ciele kvôli
externým dôvodom, ako je napríklad sociálny tlak alebo tak učinia kvôli
očakávaniam týkajúcim sa toho, ako by sa mali správať (Sheldon & Kasser,
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1998). Zdroj alebo impulz, ktorý vedie k cieľu má pritom priamy vplyv na to,
ako je snaha dosiahnuť cieľ regulovaná a či sa stretne s úspechom (Ryan, 1995).
Výber vhodných cieľov je nepopierateľne veľmi dôležitý, výskumy
však poukazujú na to, že formovanie samotného zámeru dosiahnuť cieľ
neposkytuje dostatočné podmienky na to, aby bol skutočne zrealizovaný.
Tretím dôvodom, prečo je pre ľudí obtiažne dosiahnuť stanovené ciele je to,
že len málokedy si vytvoria štruktúrovaný a špecifický plán toho, akým
spôsobom budú v sledovaní svojich cieľov postupovať. Nemajú teda
vyšpecifikované, kedy začnú sledovať svoj cieľ, ani to, ako zabezpečia vlastné
vytrvanie pri plnení cieľov v čase, keď sa tvárou v tvár stretnú s rozptýlením
alebo prekážkou (Gollwitzer, 1999). Gollwitzer (1999) preto hovorí o podpore
týchto cieľových zámerov špecifickými „ak-tak“ (if-then) prospektívnymi
plánmi označenými ako implementačné zámery (implementation intentions).
Implementačný zámer má podobu výroku „Ak nastane situácia X, budem sa
správať spôsobom Y.“ Implementačné zámery sú vytvárané, aby slúžili
cieľovému zámeru („Mám v úmysle dosiahnuť Z!“), pretože špecifikujú kedy,
kde a ako má k požadovanému na cieľ orientovanému správaniu dôjsť
(Brandstätter, Lengfelder & Gollwitzer, 2001).
V kontexte problémov, ktoré môžu nastať pri dosahovaní cieľa vidíme
preto zmysel v nasledujúcom texte hovoriť o kríze v dosahovaní cieľa.
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2 Akčná kríza – kríza
v dosahovaní cieľa

Dosahovanie cieľa nie je jednoduchý a ani priamočiary proces. V
rámci neho sa vyskytujú určité dôležité etapy, ktoré determinujú ďalší vývoj.
Jednou z takých je nepochybne tzv. akčná kríza, ktorá bola definovaná ako
kritická prechodná fáza, ktorá mnohokrát predchádza zanechaniu cieľa
(Herrmann & Brandstätter, 2015a). Vyplýva z určitého procesu a je
charakterizovaná tým, že jedinec sa ocitá pri rozhodovaní medzi odpútaním sa
od cieľa a ďalším sledovaním (pôvodného alebo iného) cieľa, t. j. ocitá sa v
intra - psychickom konflikte, ktorý v konečnom dôsledku môže vyriešiť
ktorákoľvek z uvedených alternatív (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013;
Herrmann & Brandstätter, 2013). Tento konflikt sa prejavuje určitými znakmi.
Ide o:
1. Pochybnosti, či má jedinec pokračovať v dosahovaní cieľa,
2. Vnímanie pribúdajúcich problémov v cieľovom procese a pocity
zúfalstva,
3. Pocity implementačnej dezorientácie (t. j. jedinec nevie, ako má ďalej
pokračovať),
4. Prokrastináciu a odkladanie činnosti potrebných pre dosiahnutie cieľa,
5. Rumináciu (t. j. nadmerné premýšľanie o cieli),
6. Tendencie k odangažovaniu sa od cieľa (Brandstätter, Herrmann &
Schüler, 2013; Herrmann & Brandstätter 2015a).
Predstavuje kritickú fázu v procese dosahovania cieľa, ktorá narúša
psychologickú a fyziologickú subjektívnu pohodu, mení kognitívne fungovanie
z čisto vôľového na viac motivačné (viď Rubicon model popísaný neskôr) a
taktiež brzdí výkon (Brandstätter & Herrmann, 2015a). Predstavuje
intrapsychický sebaregulačný konflikt v rozhodovaní, či je lepšie upustiť od
cieľa alebo zotrvať v jeho dosahovaní v čase, keď sa hromadia prekážky a
závažné obavy, či bude možné cieľ dosiahnuť (Herrmann & Brandstätter,
2013). V rámci krízy už nie je cieľ chránený pred rozptýlením zo strany
súperiacich alternatív a pokušení prostredníctvom špecifického kognitívneho
nastavenia (viď Mindset teóriu uvedenú neskôr) ako tomu bolo doposiaľ
(Kruglanski et al., 2002). Kríza je asociovaná s negatívnou afektivitou, vedie k
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zvažovaniu dosiahnuteľnosti a žiaducnosti cieľa, prípadne je dôsledkom straty
vnímania dosiahnuteľnosti a žiaducnosti a bráni progresu v dosahovaní cieľa.
Akčná kríza nastáva vtedy, keď sa hromadia neúspechy a prichádza na rad
otázka zanechania cieľa (Brandstätter, Herrmann, & Schüler, 2013). Či sú to
akékoľvek prekážky pri dosahovaní cieľa (dôsledkom ktorých sa neúspechy
hromadia, a to v zmysle ich kvalitatívnych (druh) či kvantitatívnych
(frekvencia, intenzita) vlastností), ktoré vedú k prežívaniu akčnej krízy, však
ostáva nejasné.
Do akej miery je akčná kríza subjektívne prežívaná/zažívaná bolo
operacionalizované prostredníctvom Škály akčnej krízy (ACRISS; Brandstätter
& Schüler, 2013), ktorá pozostáva zo 6 položiek týkajúcich sa spomínaných
znakov v procese dosahovania cieľa (t. j. konflikt, neúspechy, implementačná
dezorientácia, ruminácia, impulzy odpojenia a prokrastinácia), ktoré sú
považované za kľúčové (určujúce) pre nadchádzajúcu post - rozhodovaciu fázu
konfliktu (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013; Brandstätter & Schüler,
2013).
V nasledujúcom texte budú popísané kľúčové determinanty a procesy krízy
v dosahovaní cieľa.

2.1

Determinanty krízy v dosahovaní cieľa

Z doteraz uvedeného vyplýva, že akčnej kríze v procese vývoja
predchádzajú určité javy, poznaním ktorých môžeme tejto kritickej fáze viac
porozumieť. Ako vyplýva aj z jej atribútov, je možné ich analyzovať v kontexte
1.
dosahovaného
cieľa,
2.
prekážok
či
3.
(určitých)
individuálnych/osobnostných charakteristík.
2.1.1

Charakteristiky cieľa

Ciele sa v mnohých definíciách vymedzujú prostredníctvom
kognitívneho rámca (t. j. ciele sú kognitívne konštrukty, kognitívne/mentálne
reprezentácie, predstavy budúceho/želaného stavu...) (napr. Kruglanski, 1996;
Lovaš, 2017; Niesta & Elliot, 2009) a často sú zisťované i rôzne charakteristiky
cieľov odrážajúce (subjektívne) vnímanie, postoje či motiváciu jedinca
k svojmu cieľu (t. j. prostredníctvom svojho kognitívneho vnímania dokáže
jedinec o uvedenom vypovedať), čo prináša potenciál do ďalšieho
psychologického výskumu týkajúceho sa cieľov (pre bližšie informácie viď
komplexné zhrnutie autorov Lovaš et al., 2017). Z uvedeného vyplýva, že na
to, aby ciele plnohodnotne plnili vyššie spomínané funkcie, musia disponovať
určitými charakteristikami, resp. dimenziami, ktoré sú definované ako atribúty,
ktoré odrážajú percepciu, motiváciu, postoje a zdroje jedinca dosiahnuť
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stanovený cieľ. Prístupy k vymedzeniu týchto charakteristík cieľa sú rôzne,
niektoré dokonca diferencujú medzi charakteristikami (goal properties)
a dimenziami (goal dimensions) (Austin & Vancouver, 1996), kde sú
charakteristiky vnímané ako vlastnosti vzťahujúce sa k samotnému cieľu ako
k určitej kategórii. V rámci tejto publikácie sa prikláňame k používaniu výrazu
„charakteristiky cieľa“ v zmysle vzťahu jedinca k cieľu, ktorý si stanovil alebo
mu bol stanovený. Vzhľadom na kvantitu jednotlivých atribútov, pomocný
charakter možné mať kategorizácia jednotlivých charakteristík z hľadiska toho,
v akom vzťahu sú 1. k cieľom (napr. záväznosť cieľa, želanie dosiahnuť cieľ),
2. k subjektu (vnímaná sebaúčinnosť, vnútorná a vonkajšia motivácia,
pozitívne a negatívne emócie spojené s cieľmi) či 3. k okolnostiam (dosiahnutý
progres, vynakladané úsilie, konflikt cieľov, ale v konečnom dôsledku i kríza v
dosahovaní cieľov) (Lovaš, 2017).
Vypracovaných bolo niekoľko kategorizácií charakteristík cieľov,
medzi najprepracovanejšie patria tie od Austina a Vancouvera (1996)
a Brunsteina (1993). V slovenských podmienkach uskutočnili faktorovú
analýzu Čopková, Matyiová a Bartko (2017). Vzišli z nej tri kľúčové faktoray
– záväzok dosiahnuť cieľ, kríza v dosahovaní cieľa a vnímaná zmysluplnosť
cieľa.
V nasledujúcom texte budú popísané zistenia týkajúce sa vnímania
vybraných charakteristík cieľa, no špecificky, t. j. s väčším dôrazom na
zistenia v kontexte výskytu prekážok (neúspechov), resp. akčnej krízy
pri dosahovaní cieľa.
Motivácia je hlavným dôvodom sledovania či dosahovania určitého
cieľa. Dôvody prečo ľudia dosahujú určitý cieľ môžu variovať od autonómnych
(keď je dosahovanie určitého cieľa niečím, čo prináša potešenie a je zaujímavé)
po kontrolované (keď človek pociťuje tlak z vonkajšieho prostredia, aby sa
snažil nejaký cieľ dosiahnuť), resp. medzi nimi sa môžu nachádzať ešte
identifikovaná (keď dôvodom dosahovania cieľa je osobné ocenenie, hodnota
určitej činnosti) a introjikovaná motivácia (ak je dôvodom dosahovania cieľa
čiastočná asimilácia externej kontroly, ktorej dôsledkom je vykonanie
správania pre to, aby sa jedinec vyhol zahanbeniu alebo pocitom viny) (Ryan
& Deci, 2006). Niektorí autori koncipujú len 2 motivačné dimenzie, tzv.
„chcem“ („want to“, danú súčtom vnútornej a identifikovanej) a „musím“
motiváciu („have to“, danú súčtom introjikovanej a vonkajšej) (Milyavskaya et
al., 2015). Výskumy preukázali, že predovšetkým vnútorná, resp. „chcem“
motivácia, pozitívne vplýva na prekonávanie prekážok, ktoré sa v procese
dosahovania cieľa prirodzene vyskytujú. Vďaka intenzívnemu vnútornému
nastaveniu na cieľ a na prostriedky, ktorými jedinec chce svoj cieľ dosiahnuť,
je následne schopný bez väčších problémov odolať pokušeniam, resp. má
väčšie odhodlanie prekážky prekonať (Leduc-Cummings, Milyavskaya, &
Peetz, 2017). Zistenia tiež poukazujú na to, že takto motivovaní jedinci
(subjektívne) vnímali menšie množstvo prekážok a dosiahli väčší pokrok v
dosahovaní svojich cieľov bez (vnímaného) vynaloženia väčšieho úsilia,
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pričom tieto efekty sú pravdepodobne dôsledkom „automatického“ sledovania
cieľa bez (uvedomovanej) námahy (Milyavskaya et al., 2015). Avšak len
vnútorná („chcem“) motivácia, resp. jej absencia, nie je pre (ne)dosiahnutie
cieľa postačujúca. Podstatné sú i ďalšie charakteristiky cieľa. Naviac,
v súvislosti s motiváciou je dôležité hovoriť aj o cieľovej sebakonkordancii,
ktorá je najčastejšie definovaná a operacionalizovaná ako miera, do akej cieľ
korešponduje so základnými hodnotami, záujmami a túžbami človeka
(Koestner, Lekes, Chicoine & Powers, 2002).
Sebaúčinnosť je očakávanie, že jedinec disponuje osobnými
kapacitami presadiť postupy, ktoré budú facilitovať úspešné sledovanie osobne
zmysluplných cieľov (Bandura, 1997). Ak si jedinec zvolí svoj cieľ sám, bude
záležať od jeho (väčšej) sebaúčinnosti, či tento cieľ bude vnímaný s väčším
záväzkom a či jedinec bude efektívnejšie reagovať na vyskytujúce sa
neúspechy (prekážky) (Locke & Latham, 1990, in Locke & Latham, 2002).
Silnou stránkou jedincov s vysokou sebaúčinnosťou je tiež schopnosť
orientovať sa na príležitosti, t. j. v prípade objavenia sa nejakej prekážky, je ich
reakciou skôr snaha o nájdenie riešenia, než rozhodnutie vzdať sa cieľa
(Bandura, 1997). Vysoká miera sebaúčinnosti však môže byť
i kontraproduktívna, pretože jej dôsledkom môžu byť ťažkosti so zanechaním
cieľa (odangažovaním sa) v prípade, ak sa jedincovi nebude dariť svoj cieľ
dosiahnuť (Locke & Latham, 2002). So sebaúčinnosťou súvisí aj istota v
rozhodnutí určitý cieľ dosiahnuť (Tracey, 2010) ako stupeň, do akého je
rozhodnutie dosiahnuť konkrétny cieľ považované jedincom za správane
(Brandstätter & Herrmann, 2015a). Obvykle je vyššia v prípade, keď si jedinci
volia nový cieľ po tom, čo sa im nedarilo dosiahnuť ich pôvodný (Herrmann &
Brandstätter, 2015b). Zmysluplnosť cieľa nám hovorí o vnímanej účelnosti v
súvislosti s pocitom koherencie a významnosti cieľa v jedincovom živote,
pričom teória spája vnímanie významu/zmyslu cieľa najmä s jeho
komplexnosťou (Davis et al., 2015).
Záväznosť k cieľu je zámer dosiahnuť určitý cieľ, ktorý je potrebný
na zotrvanie pri aktivite zameranej na dosiahnutie tohto cieľa a podávanie
dostatočného výkonu (Burkley et al., 2013). Je možné ho definovať i ako
dobrovoľné psychologické puto odrážajúce pripútanosť k určitému objektu a
zodpovednosť za tento objekt (Klein et al., 2014) alebo predstavuje rozsah, do
akého sú personálne ciele asociované so silným pocitom determinácie, s vôľou
investovať úsilie a s nedočkavým úsilím cieľ implementovať (Brunstein, 1993).
Tzn. záväznosť je vnímaná ako psychický stav, ktorý môže variovať a jedinec
sa preň rozhoduje sám. Na budovaní záväzku sa podieľajú viera, že jedinec
dokáže daný cieľ dosiahnuť (t. j. sebaúčinnosť) a subjektívne vnímaná
dôležitosť daného cieľa, resp. výhody plynúce z jeho dosiahnutia (Locke &
Latham, 2002). Obdobne povedané, hodnota výsledkov jedincovho konania (t.
j. sledovanie určitého cieľa) sa odráža v ďalšej významnej charakteristike
- jedincovom želaní dosiahnuť tento cieľ (Liu, 2008). Toto želanie (okrem
záväznosti) súvisí i s vnímanou dosiahnuteľnosťou (Brandstätter, Herrmann,
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& Schüler, 2013), ktorá sa týka presvedčenia, že výsledok dosahovania cieľa
je, resp. nie je doprevádzaný obmedzeniami, ktoré ho robia situačne
nedosiahnuteľným (Pomaki, Karoly & Maes, 2009). Špecifikuje rozsah, do
akého človek vníma priaznivé vs. nepriaznivé podmienky sprevádzajúce
dosahovanie cieľa (Brunstein, 1993). V kontexte procesu (viď Rubicon model
popísaný neskôr), po rozhodnutí sa pre nejaký cieľ, jedinec prirodzene podlieha
kognitívnym skresleniam, ktoré zabezpečujú pocit dosiahnuteľnosti cieľa.
V prípade výskytu prekážok (problémov s dosiahnutím cieľa) sa vnímanie
cieľa ako dosiahnuteľného znižuje (Brandstätter, Herrmann, & Schüler, 2013).
Tiež bolo zistené, že akčná kríza vyplýva najmä zo straty vnímania
dosiahnuteľnosti (Ghassemi et al., 2017; Kováčová Holevová, v tlači). Naviac,
ak sa ako nedosiahnuteľný ukáže pre jedinca nejaký jeho dôležitý cieľ (t. j.
jedinec k nemu naďalej pociťuje intenzívny záväzok), môže akčnú krízu
prežívať dlhodobo (ako nevyriešený konflikt) a môže sa u neho vyskytnúť
vysoká miera psychickej aj fyzickej nepohody (distres) až zdravotné ťažkosti
(Brandstätter, Herrmann, & Schüler, 2013). Vyššia miera akčnej krízy sa teda
môže vyskytovať u jedincov s cieľmi, pre ktoré sú stále odhodlaní, no zároveň
zažívajú/vnímajú opakované neúspechy a neschopnosť zrealizovať svoje ciele
(Brandstätter, Herrmann, & Schüler, 2013; Brandstätter & Schüler, 2013).
Konflikt cieľov nastáva, ak sú pre jedinca dva ciele rovnako príťažlivé
(alebo odpudivé, resp. ambivalentné), ale dosahovanie jedného obmedzí
možnosť dosahovania druhého (Kung & Scholer, 2019). Konflikt cieľov sa
spája s ťažkosťami pri ich dosahovaní, so zníženou pohodou (well-beingom) a
pociťovaním zmiešaných emócií (Berrios, Totterdell & Kellett, 2015; Pomaki,
Maes & Ter Doest, 2004). Konflikt cieľov vzniká ako dôsledok komplexného
charakteru cieľov, ktorý je tvorený kognitívnymi a behaviorálnymi spojeniami
konkrétneho cieľa s inými cieľmi (Locke & Latham, 1990). Emócie majú
taktiež dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľa, pretože riadia a regulujú jedincovu
aktivitu. Pozitívne emócie slúžia na iniciovanie a pokračovanie v dosahovaní,
sú vnímané ako regulátor iniciácie a udržiavania sledovania cieľa, nakoľko
pomáhajú vidieť cieľ ako dosiahnuteľný aj napriek tomu, že ešte môže byť
ďaleko, čím zvyšujú motiváciu k investovaniu väčšieho úsilia (Pomaki et al.,
2004, 2009). Negatívne emócie sú potrebné pre reguláciu správania pri výskyte
prekážok (Pomaki, Maes & Ter Doest, 2004), slúžia k regulácii správania
tvárou v tvár potenciálne cieľ ohrozujúcim okolnostiam (Pomaki et al., 2004).
Proximita cieľa je subjektívne vnímaná vzdialenosť, v akej sa jedinec
nachádza od dosiahnutia cieľa. Ak je dosiahnutie cieľa vnímané blízko, môže
to zlepšovať seba - reguláciu a ovplyvňovať výkon, resp. zvyšovať
sebaúčinnosť jedinca a jeho ochotu zotrvať pri svojej úlohe (Stock & Cervone,
1990). Vynakladané úsilie je determinované emóciami, ktoré vyplývajú z
nadchádzajúceho procesu dosahovania cieľov a vnímanou blízkosťou
dosiahnutia cieľa (Nelissen et al., 2011), tieto vzťahy sme popísali v časti
venovanej emóciám súvisiacim s dosahovaním cieľov. Vo vzťahu
k vynakladanému úsiliu bolo zistené, že pozitívne emócie (vyplývajúce
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z úspechu v priebežných úlohách) viedli v prípade, že dosiahnutie cieľa bolo
vnímané ďaleko (t. j. s väčšou proximitou), k jeho zvyšovaniu. Ak bolo
dosiahnutie cieľa vnímané blízko (t. j. s menšou proximitou), jedinci
vynakladali menej úsilia na jeho dosiahnutie, pretože svoj pokrok (vzhľadom
k proximite) vnímali ako uspokojivý k tomu, aby mohli svoje zdroje použiť na
iné ciele. Pri pociťovaní negatívnych emócií (vyplývajúce z neúspechu v
priebežných úlohách) to bolo naopak. Pri vnímanej väčšej vzdialenosti
(proximity), pravdepodobnejšie upustili od svojho cieľa, no pri menšej
vzdialenosti (proximite), vynaložili väčšie úsilie, aby ho dosiahli (Louro,
Pieters & Zeelenberg, 2007). Konštrukt investície do cieľa sa týka množstva
zdrojov, ktoré ľudia vložili do plnenia cieľa. Predpokladá sa, že čím viac
energie, času, úsilia alebo peňazí ľudia vynaložia na ceste za svojím cieľom,
tým väčšmi ho chcú dosiahnuť (Burkley, Anderson, Curtis & Burkley, 2013).
Vytrvalosť v dosahovaní cieľa je definovaná ako tendencia zotrvať v aktivite
dosahovania cieľa napriek prekážkam, ťažkostiam, únave, frustrácii alebo
nízkej úrovni vnímanej uskutočniteľnosti (Constantin, Holman & Hojbotă,
2012).
V procese dosahovania cieľa môže jedinec vnímať aj svoj progres,
ktorý slúži ako sprostredkovateľ v predikcii well-beingu (Brunstein, 1993;
Harris, Daniels & Briner, 2003). Subjektívny pocit človeka, že dokáže
dosiahnuť cieľ a pokrok v jeho dosahovaní, sa spája s vyššou subjektívnou
pohodou (Brunstein, 1993). Sledovanie priebežných výsledkov a ich
porovnávanie so želaným výsledným stavom, t. j. seba - monitorovanie, je
kľúčové pre potrebnú zmenu správania (napr. vynakladanie úsilia,
sebareguláciu), najmä ak sa cieľ nedarí dosiahnuť (Harkin et al., 2016). Na
dosahovanie cieľa významne vplýva aj vnímaná podpora okolia. Tá môže
viesť k zvýšenému úsiliu, lepšiemu plánovaniu a prekonávaniu prekážok
(Feeney, 2004). V longitudiálnom výskume Cappuzzellovej a Gereovej (2018)
sa podpora partnera ukázala ako prediktor lepšieho progresu ak bol jedinec vo
vzťahu šťastný, no nemala vplyv na záväznosť alebo úsilie v dosahovaní cieľa.
Podporujúce presvedčenia o cieli (Pomaki et al., 2004) predstavujú rozsah,
do akého jedinec vníma, že jeho pracovné, rodinné, resp. školské prostredie
prispieva k dosiahnutiu osobného úspechu pri dosahovaní individuálne
hodnotného cieľa.
Je zrejmé, že niektoré vnímané charakteristiky cieľa (napr.
modifikované i prekážkami, resp. neúspechmi, o ktorých sa bližšie zmieňujeme
v ďalšom texte) majú potenciál determinovať prežívanie akčnej krízy. Mnohé
„určitým spôsobom“ vnímané cieľové charakteristiky sú pravdepodobne
prítomné (účastné) pred, resp. počas prežívania akčnej krízy (t. j. na základe
uvedeného sa da predpokladať výskyt napr. „musím“ motivácie, nízkej istoty v
rozhodnutí, vyššej záväznosti, nízkej dosiahnuteľnosti, vnímanie negatívnych
emócií, nízkeho progresu či úsilia alebo väčšieho konfliktu cieľa), no efekt
(súvislosti) iných je menej jasný (napr. sebaúčinnosť, želanie dosiahnuť cieľ či
vnímaná podpora). Vzhľadom k tomu, že komplexný výskum nám nie je
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známy, efekt (určitého) vnímania cieľa (resp. jeho jednotlivých charakteristík)
na prežívanie akčnej krízy je naďalej otvorený skúmaniu.
2.1.2

Vnímané prekážky

Pri dosahovaní cieľov je nevyhnutné, aby bola vyriešené dve otázky.
Prvá sa týka ochrany cieľov pred vplyvom pokušení, druhá ďalšieho postupu,
ktorý zabezpečí vytrvanie v dosahovaní cieľa tvárou v tvár ťažkostiam
a prekážkam. V tomto kontexte sú uplatňované dve stratégie – prvou je podpora
hlavného cieľa v zmysle „potiahnutia“ úsilia a druhou je ochrana cieľa
v zmysle „potlačenia“ atraktívnych alternatívnych cieľov (Brandstätter &
Herrmann, 2016). Uvedené naznačuje, že pri dosahovaní cieľov rieši jedinec
sebaregulačný konflikt, pre ktorý je príznačná dilema medzi nekompatibilnými
motiváciami – podľahnúť pokušeniu alebo zotrvať pri dosahovaní dlhodobého
cieľa (Hoffmann, Friese & Strack, 2009). Ide o klasický „chcem – mal by som“
konflikt, kde zložku „chcem“ reprezentuje túžba po okamžitom uspokojení
a zložku „mal by som“ reprezentuje jedincov dlhodobý záujem (Milkman et al.,
2008). Bandura so spolupracovníkmi (Bandura et al., 1996) v tejto súvislosti
poukazuje aj na význam morálnych štandardov, ktoré môžeme tiež vnímať ako
určité ciele, ktoré si jedinec stanovuje. Tieto štandardy môžu mať podobu
spoločensky prijatých noriem, ale aj normatívnych presvedčení injunktívnej,
deskriptívnej či personálnej povahy.
V zásade môžeme hovoriť o konflikte cieľov, ktorý predstavuje
dilemu prioritizácie, resp. zmeny v relatívnej dôležitosti súperiacich cieľov
(Austin & Vancouver, 1996). Nastáva vtedy, ak sledovanie jedného cieľa
zvádza od sledovania iného cieľa (Emmons, et al., 1993). Výsledkom je, že
zdroje investované do dosiahnutia jedného z cieľov vedú k určitej diskrepancii
voči druhému cieľu, ktorá vyžaduje, aby boli zdroje investované aj do druhého
cieľa, keďže ciele fungujú na princípe dynamického ekvilibria. Úspešné
dosiahnutie cieľa závisí od toho, ako si jedinec zmanažuje alternatívy. Čím viac
alternatív jedinec vníma, tým viac sa znižuje jeho pocit záväzku k cieľu
(Burkley et al., 2013).
Spomínané alternatívne ciele spadajú pod množinu prekážok, ktoré
chápeme ako externé a interné sily, ktoré bránia jedincovi dosahovať stanovené
ciele a znemožňujú ich dosiahnutie pôvodne zamýšľaným spôsobom (Marguc
et al., 2011; Oettingen et al., 2010; Salanova et al., 2009). Na prekážky je možné
nahliadať rôznymi spôsobmi, čo je znázornené v schéme.
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Obrázok 1 Schéma – prekážky
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Najtypickejšou kategorizáciou je ich rozdelenie na základe miesta
kontroly, t. j. subjektívne a objektívne. Medzi subjektívne prekážky radia
Gollwitzer a Brandstätter (1997) konkurenčný cieľ, zabudnutie na cieľ a nízku
sebakontrolu. Čopková a Hricová (2021) doplnili tento zoznam o dve ďalšie
kategórie prekážok – psychický a fyzický stav, osobnostné črty. Pod objektívne
prekážky zaradili Marguc et al. (2011) fyzikálne, situačné, sociálne prekážky
a prekážky v podobe zdrojov. Klasicky je prekážka vnímaná ako nepriaznivá
zábrana, ktorej dopad nie je možné prekonať a má za dôsledok negatívnu
emocionálnu odozvu. Shah a Kruglanski (2008) dopĺňajú tento rozmer
prekážky o jej vnímanie ako tzv. atraktívnej možnosti, resp. pokušenia.
Pokušenie (temptation) predstavuje stimul, resp. cieľ, ktorý svojou
prítomnosťou ohrozuje iný, v jedincovej hierarchii vyššie postavený cieľ. Za
pokušenie považujeme akúkoľvek pohnútku, ktorá predstavuje potenciálne
ohrozenie splnenia prioritného cieľa (Fishbach & Converse, 2010) buď vo
forme zabránenia dosiahnutia ústredného cieľa alebo poskytnutím krátkodobej,
ale z psychologického hľadiska urgentnejšej odmeny než by poskytol ústredný
cieľ (Shah & Kruglanski, 2008). Leduc-Cummings et al. (2017) zdôrazňujú
rolu časovej perspektívy, kde na základe analýzy viacerých výskumov dospeli
k názoru, že myšlienky viažuce sa k budúcim udalostiam podmieňujú
prežívanie silnejších emócií, sú vnímané ako zámernejšie, prototypickejšie
a ovládateľnejšie ako myšlienky viažuce sa k minulým udalostiam. Na časovú
perspektívu nadväzuje vnímaná ovplyvniteľnosť prekážky, pretože
anticipované prekážky sú vnímané ako ovplyvniteľnejšie než tie vyvolané
z minulosti. Minulé prekážky majú tiež menší potenciál ovplyvniť budúce
správanie, zatiaľ čo očakávané prekážky môžu ohroziť dosahovanie cieľa.
Z hľadiska stability prekážky hovoríme o prekážke dočasnej a trvalej. V tomto
kontexte je nutné poukázať na to, že externé a interné sily, ktoré samé o sebe
nebránia dosiahnutiu cieľa získavajú status prekážky až vtedy, keď začnú byť
jedincom vnímané ako niečo, čo je nutné prekonať (Leduc-Cummings et al.,
2017). S týmto priamo súvisí delenie prekážok na priamo a nepriamo pôsobiace
(Marguc et al., 2011). Pri priamo pôsobiacich prekážkach ide o také prekážky,
ktoré sú za každých okolností prekážkami, ktoré bránia dosiahnutiu
konkrétneho cieľa. Nepriamo pôsobiaca prekážka je prekážkou len vtedy, ak ju
jedinec takto vníma, ale za iných okolností alebo u iného jedinca prekážku
nepredstavuje. Podľa Leduc-Cummingsovej, Milyavskayovej a Peetzovej
(2017) majú prekážky rôzne vlastnosti a možno ich hodnotiť dvoma
spôsobmi: na základe frekvencie (t. j. ako často je subjektívne vnímaný ich
výskyt) a na základe ich intenzity (t. j. s akou „rušivosťou“ (podľa jedinca)
zasahujú do procesu dosahovania cieľa). Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že
prekážky sú zdrojom problémov pri dosahovaní cieľa, ktoré sa vďaka ich
pôsobeniu môže ocitnúť v kríze.
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2.1.3

Individuálne/osobnostné charakteristiky

Koncept akčnej krízy bol pôvodne teoreticky vytvorený v kontexte
Rubiconovho modelu akčných fáz (Gollwitzer, 1990; Heckhausen &
Gollwitzer, 1987), v rámci ktorého sa predpokladajú najmä dve hlavné fázy –
motivačná (kedy jedinec zvažuje a prehodnocuje viacero želaní) a vôľová (keď
sa jedinec už rozhodol pre určitý cieľ a orientuje sa na jeho dosahovanie) (pre
bližšie informácie o ďalších špecifických fázach viď napr. Gollwitzer 1990;
Heckhausen). Podľa Gollwitzera (2012) sa fázy pred rozhodnutím a po
rozhodnutí sa pre určitý cieľ kvalitatívne odlišujú, pričom tieto 2 rozdielne
„nastavenia mysle“ (Mindset theory) majú i empirickú podporu (napr.
Heckhausen & Gollwitzer, 1987)
Prirodzeným dôsledkom prechodu z motivačnej (predrozhodovacej)
do vôľovej (postrozhodovacej) fázy je, že uvažovanie o cieli je „pozmenené,
resp. nastavené tak“, aby bolo chránené pred negatívnymi vplyvmi a predišlo
sa odangažovaniu (Brandstätter & Frank, 2002, in Brandstätter, Herrmann &
Schüler, 2013). Prežívanie akčnej krízy však toto nastavenie mení a vedie k
prehodnoteniu hodnoty cieľa a našej túžby ho dosiahnuť (Herrmann &
Brandsätter, 2013; 2015a; Herrmann et al., 2014). Tento spätný posun od
vôľového myslenia (zameraného na implementáciu sledovania cieľa) späť k
motivačnému mysleniu (ktoré zvažuje platnosť voľby cieľa) nastáva vtedy, keď
je ťažké ignorovať zlyhávanie v dosahovaní cieľa (napr. opakované neúspechy,
vysoké náklady ...) späté s nárastom negatívneho afektu, resp. poklesom toho
pozitívneho (Heckhausen, Wrosch & Schulz, 2010). Prostredníctvom
experimentálnych ale i longitudinálnych výskumov bolo potvrdené, že na
kognitívnej i nervovej úrovni, bola akčná kríza spojená so zvýšeným
zvažovaním plusov i mínusov (ziskov a nákladov) a so znížením určitej
zaujatosti v prospech cieľa (t. j. cieľ ochraňujúci „mindset“), ktorá je typická
pre implementačnú vôľovú fázu (Brandstätter & Schüler, 2013; Herrmann et
al., 2014; Nenkov & Gollwitzer, 2012). Prehodnocovanie predtým
zamietnutých alternatív interferuje s dosahovaním pôvodného cieľa pretože
dochádza k rozdeľovaniu používaných zdrojov medzi všetky aktívne ciele a k
„zápasu“ o mentálne zdroje (Kruglanski et al., 2002). Z tohto dôvodu je u
jedincov prežívajúcich akčnú krízu tiež možné postrehnúť zhoršenie pokroku
(progresu) v dosahovaní cieľa (Herrmann et al., 2014).
Imanentnou podstatou krízy je teda konflikt medzi vôľovým konaním
(zameraným na pokračovanie v dosahovaní cieľa, ktorý si jedinec už zvolil) a
motivačným konaním (zameraným na výber iného cieľa), pričom jedinec nie je
v danom čase plne sústredený ani na jedno z nich (Herrmann et al., 2014).
Akčná kríza môže byť prežívaná veľmi negatívne a stresujúco a môže
pretrvávať po dlhé časové obdobia (ako nevyriešený konflikt), resp. viesť až k
zdravotným problémom (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013; Herrmann
et al., 2014). Vzhľadom k tomu Brandstätterová a Herrmann (2017) dodávajú,
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že ak je cesta k dosiahnutiu cieľa čoraz nereálnejšia, resp.
problematickejšia, je nevyhnutné, aby sa jedinec dosahovania cieľa vzdal.
Dôsledkom týchto skutočností zvažuje jedinec dve možnosti – zotrvá
a bude sa snažiť cieľ za každú cenu dosiahnuť alebo vyhodnotí cieľ ako
nedosiahnuteľný a úsilie o jeho dosiahnutie vzdá. Hoci sa prvá zo spomínaných
možností zdá byť adaptívnejšia, pri skutočne nedosiahnuteľných cieľoch môže
byť kontraproduktívna a zároveň zdrojom frustrácie. Naopak, odpútanie sa od
cieľa (goal disengagement) je považované za súčasť adaptívnej sebaregulácie.
Wrosch et al. (2003) ho definujú ako ľahkosť, s akou je jedinec schopný znížiť
svoje úsilie a vzdať sa záväzku k cieľu, ktorý považuje za nedosiahnuteľný.
Tým dochádza k redukcii frustrácie, vyhnutiu sa opakovaným neúspechom,
ktoré sú spájané s distresom a ďalšími negatívnymi dôsledkami v prežívaní.
Zároveň sa tak vytvára priestor pre identifikáciu alternatívnych, pravdepodobne
dosiahnuteľnejších cieľov – t. j. zmenu a pripútanie sa k cieľu (goal
reengagement), ktoré je definované ako rozsah, do akého je jedinec schopný
identifikovať a pripútať sa k alternatívnemu cieľu v čase, keď je konfrontovaný
s nedosiahnuteľnými cieľmi (Wrosch, et al., 2003). Je prirodzené, že jedinec je
ochotnejší upustiť od cieľa v prípade, že už má na zreteli nový.
Odpútanie sa od určitého cieľa a opätovné zapojenie sa do
dosahovania cieľa sú dôležité stratégie, resp. sebaregulačné procesy (t. j.
jedinec je aktívnym činiteľom) s významným adaptívnym potenciálom
(účelom). Vzdanie sa cieľa však môže byť na jednej strane adaptívna, alebo
naopak, i neefektívna voľba. Podľa Wroscha a spolupracovníkov (2007) je
zotrvanie pri sledovaní cieľa a udržanie úsilia žiadúce najmä pri cieľoch
vyplývajúcich z vnútorných motívov. V kontexte adaptívnosti vs.
neefektívnosti môže byť indikátorom i subjektívna pohoda, resp. spokojnosť
jedinca. Wrosch a kolegovia (2003a) uvádzajú, že v situácii, keď osoba vníma
cieľ ako nedosiahnuteľný sa ho môže vzdať, no záväzok k nemu môže naďalej
pociťovať alebo sa cieľa vzdať a zároveň znížiť i mieru pripútania. Dôsledky
sa prejavia v subjektívnom prežívaní, keďže zníženie záväzku zredukuje
i distres, ale pretrvávanie záväzku povedie k pocitom zlyhania. K zlepšeniu
prežívania môže dôjsť aj keď sa osoba cieľa síce nevzdá, no obmedzí nároky
alebo rozsah sledovaného cieľa, resp. zmení spôsob jeho dosahovania.
V ďalšom prípade, keď sa jedinec nedosiahnuteľného cieľa vzdá, no
neangažuje sa v alternatívnom cieli, to môže taktiež (ako pri pretrvávajúcom
záväzku) viesť k nespokojnosti a pocitom zlyhania. Toto opätovné zapojenie sa
na dosahovaní nového cieľa (cieľová reangažovanosť) sa však môže udiať aj
bez ohľadu na to, či sa jedinec pôvodného cieľa vzdal, alebo nie (Wrosch et al.,
2003b). Bez ohľadu na akékoľvek kontexty, jej význam vnímajú uvedení autori
najmä v zlepšení subjektívnej pohody jedinca. Tzn. v kontexte adaptívnej
sebaregulácie je možné stratégiu odpútania sa od cieľa chápať ako prvý krok
adaptívneho správania, za ktorým nasleduje zapojenie sa do dosahovania
nových/alternatívnych cieľov (Wrosch Scheier & Miller, 2013). Okrem
zdôraznenia dôležitosti rozlišovania medzi schopnosťami odpútať sa od cieľa a
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schopnosti znova sa zapojiť do dosahovania cieľa, Wrosch a kolegovia (2003b)
vytvorili i metodiku k skúmaniu týchto kapacít - Škálu prispôsobenia sa cieľu
(Goal Adjustment Scale). Prostredníctvom nej tiež empiricky preukázali, že
uvedené schopnosti/stratégie je možné vnímať aj ako dve (do značnej miery)
nezávislé dimenzie osobnosti (t. j. určité všeobecné tendencie jedinca).
Odpútanie sa od cieľa (goal disengagement) sa meria štyrmi položkami a je
definované ako tendencia jednotlivca zredukovať (a) behaviorálne úsilie
(napr. „Ak musím prestať sledovať dôležitý cieľ vo svojom živote, je pre mňa
ľahké znížiť moje úsilie smerujúce k cieľu“) a (b) psychologické
odhodlanie/záväzok (napr.„Je pre mňa ľahké prestať myslieť na cieľ a nechať
ho odísť“) pri ťažko dosiahnuteľných cieľoch. Opätovné zapojenie sa do
dosahovania cieľa (goal reengagement) je merané 6 položkami a je chápané ako
schopnosť (a) identifikovať (napr. „Hľadám ďalšie zmysluplné ciele.“), (b)
zaviazať sa (napr. „Presviedčam sám seba, že mám ďalšie zmysluplné ciele,
ktoré chcem sledovať“) a (c) iniciovať sledovanie nových cieľov (napr.
„Začnem pracovať na ďalších nových cieľoch“) pri konfrontovaní sa s ťažko
dosiahnuteľným (resp. nedosiahnuteľným) cieľom.
Z uvedeného vyplýva, že napriek zjavným negatívnym dôsledkom na
dosahovanie cieľa, je nutné poukázať aj na adaptívnu stránku krízy.
Prehodnotenie cieľa a analýza nákladov a ziskov spojená s rozhodovacím
konfliktom môžu priniesť zvýšené odhodlanie k cieľu alebo naopak
rozhodnutie vzdať sa problematického cieľa (Brandstätter & Herrmann, 2016)
a prijatie alternatívneho, čo môže v konečnom dôsledku viesť k lepším
výsledkom, najmä, ak bol pôvodný cieľ nerealistický a ťažko dosiahnuteľný.
Odhliadnuc od potenciálnej špecifickosti týchto stratégií v prípade
konkrétnych, ťažko dosiahnuteľných cieľov (t. j. i v prípade konkrétneho ťažko
dosiahnuteľného cieľa je možné zisťovať jedincove odpútanie sa, resp. jeho
opätovné zapojenie do dosahovania iného cieľa), v nadchádzajúcom výskume
budú uvedené stratégie chápané ako všeobecné tendencie jedinca v prípade
konfrontovania sa s ťažkými cieľmi, v súlade s ich konceptualizovaním autormi
(Wrosch et al., 2003b) pri tvorbe škály/metodiky. K špecifickému
individuálnemu pohľadu sme pristúpili skôr cez vnímané charakteristiky
konkrétneho problematického cieľa (popísané vyššie). A i keď sa akčná kríza
vyskytuje v rámci dosahovania konkrétneho cieľa, môže sa v živote rôznych
ľudí vyskytovať rôzne často a teda súvisieť i s určitými stabilnejším
individuálnymi/osobnostnými charakteristikami, ktoré môžu mať efekt na
prežívanie akčnej krízy.
Okrem tendencií k odpútaniu sa a opätovnému zapojeniu sa do
dosahovania cieľa, prežívaniu akčnej krízy môžu byť relevantné i tendencie
v kontexte rozhodovania. Keďže podstatou prežívania akčnej krízy je vnútorný
konflikt (spätý s rozhodovaním medzi pokračovaní v dosahovaní cieľa a jeho
zanechaním (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013; Herrmann &
Brandstätter, 2013)), aj určité rozhodovacie štýly môžu determinovať jej
prežívanie. Rozhodovacie štýly možno považovať za akési habituálne vzorce,
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ktoré sa uplatňujú pri rozhodovaní, pričom sú to skôr získané charakteristiky
a nie vrodené vzorce (Bavoľár, 2018). Scottová a Bruce (1995) vymedzili
a empiricky potvrdili existenciu 5 rozhodovacích štýlov: racionálny,
intuitívny, závislý, vyhýbavý a spontánny. Ľudia využívajúci racionálny
rozhodovací štýl preferujú logické rozhodnutia, posudzujú jednotlivé
alternatívy a vyberajú si tie, ktoré im prídu vhodnejšie. Ľudia s intuitívnym
štýlom viac konajú na základe emócií a spoliehajú sa na svoje predtuchy
spojené s pozitívnymi výsledkami svojich rozhodnutí. Ľudia so závislým
štýlom sú skôr tí, ktorí nemajú vieru vo svoje schopnosti a potrebujú byť
usmerňovaní od iných ľudí. Vyhýbavý štýl je o snahe vyhnúť sa rozhodovaniu,
ak existuje takáto možnosť. Spontánny štýl sa vyznačuje neuváženosťou,
zbrklosťou v rozhodnutiach a tendenciou čo najrýchlejšie dospieť k
rozhodnutiu bez ohľadu na následky. Scottová a Bruce (1995) zdôrazňujú, že
človek len málokedy využíva iba jeden typ rozhodovacieho štýlu.
Prostredníctvom Škály základných rozhodovacích štýlov, ktorá pozostáva z 25
položiek zistili, že jednotlivé štýly nie sú úplne nezávislé (týka sa to hlavne
racionálneho a intuitívneho štýlu). Vo výskumoch sa najčastejšie potvrdil
negatívny vzťah medzi racionálnym a spontánnym a pozitívny vzťah medzi
spontánnym a intuitívnym rozhodovacím štýlom (Bavoľár, 2018). Racionálny
a intuitívny štýl sú najviac využívané a zároveň sú považované za adaptívne
rozhodovacie štýly (Hájková & Sedlár, 2015).
S procesom rozhodovania súvisí aj ďalší fenomén ovplyvňujúci to, či
jedinec upustí od cieľa alebo bude trvať na jeho dosiahnutí – udržanie
pozitívneho sebaobrazu. Kontext procesu, ktorý za ním stojí priblížime
v nasledujúcej kapitole.
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2.2

Procesy krízy v dosahovaní cieľa

V živote niekedy nastávajú situácie, ktoré nám neumožňujú vnímať
naše vlastné správanie ako primerané našim schopnostiam či možnostiam. Je
prirodzené, že v situácii, keď je človek postavený pred nejakú dilemu, zvažuje
viacero možností, ako v danej chvíli postupovať. Niektoré alternatívy môžu, ale
nemusia byť v súlade so sebaobrazom jedinca, či všeobecne platnými normami
v danej spoločnosti. Aj v prípade, že sa človek usiluje o dosiahnutie určitého
cieľa, môže nastať situácia, keď uvažuje nad zotrvaním pri jeho dosahovaní
alebo vzdaním úsilia. V oboch spomínaných prípadoch môžeme hovoriť o tom,
že jedinec prežíva určitú krízu. Upustenie od očakávaných foriem správania
alebo nedosiahnutie vytýčeného cieľa či vzdanie sa pri jeho napĺňaní zanecháva
na našom sebaobraze a budovanom imidži negatívnu a výraznú stopu (Engel &
Szech, 2017). Keďže udržiavanie pozitívneho sebaobrazu je jednou z veľmi
silných motivačných tendencií človeka (Rhodewalt & Tragakis, 2002), jeho
potenciálne narušenie často vedie človeka k vyhľadávaniu takých stratégií
správania, ktoré by umožňovali neadekvátne voľby správania vhodne
odôvodniť a to či už pred samým sebou alebo pred inými.
2.2.1

Sebaoprávňovanie

Podľa Banduru et al. (1996) sa ľudia zvyčajne nezapájajú do
nevhodných alebo nežiaducich aktivít, kým nie sú schopní si odôvodniť
opodstatnenosť svojho správania. Udeľovanie si oprávnenia konať mimo
stanovených pravidiel či očakávaných spôsobov správania bez narušenia
pozitívneho sebaobrazu nazývame sebaoprávňovaním (self-licensing).
Konštrukt sebaoprávňovania má pomerne krátku históriu, prvé
zmienky o ňom nachádzame až okolo roku 2000. V nasledujúcich rokoch však
dosiahol výskum v tejto oblasti značný rozmach najmä v západnej Európe
a Spojených štátoch amerických a to nielen v oblasti psychológie, ale aj
ekonómie (Vitell, Keith & Matur, 2011), marketingu (Khan & Dhar, 2006),
environmentalistiky (Mazar & Zhong, 2010) alebo práva (Craddock, 2008),
v rámci ktorých bola riešená široká paleta otázok od rasových postojov, cez
nábor zamestnancov až po stravovanie. Hoci je účel tejto kognitívnej
a behaviorálnej stratégie vo fungovaní ľudskej psychiky pomerne jasný –
adaptácia a protekcia nášho self, vysvetlenie východiskového princípu
a princípov fungovania sa rôzni.
Koncept sebaoprávňovania je založený na predpoklade, že ľudia si
pravdepodobnejšie zvolia hedonickú voľbu vtedy, keď im kontext
rozhodovania umožňuje túto voľbu obhájiť (Khan & Dhar, 2006; Kivetz &
Simonson, 2002; Kivetz & Zheng, 2006). Pod touto hedonickou voľbou
rozumieme všetko, čo v danej chvíli umožní jedincovi zmierniť vnútorné
napätie, resp. krízu. Khan a Dhar (2006), uvádzajú, že tento jav sa objavuje
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napríklad vtedy, ak predchádzajúci zámer konať žiaducim spôsobom zosilňuje
selfkoncept natoľko, že dochádza k zníženiu negatívnych sebaatribúcií
asociovaných s hedonickou voľbou. Tento jav teda vyvstáva
z predchádzajúceho konania a ovplyvňuje následné správanie. Witt Huberts,
Evers, deRidder (2012) o ňom hovoria ako o tendencii spoliehať sa na dôvody
a argumenty, ktoré odôvodňujú následné uspokojenie. Sebaoprávňovanie sa
objavuje, keď sa ľudia spoliehajú na odôvodnenia, ktorými sami sebe dovoľujú
podľahnúť pokušeniu, ktoré narúša ich dlhodobé ciele. Tiež bolo definované
ako čin ospravedlnenia vlastného diskrepantného správania pred jeho
vykonaním čím sa prípadné zlyhanie stáva pre jedinca akceptovateľným.
Z tohto uhla pohľadu môže byť sebaoprávňovanie vnímané ako riešenie
sebaregulačného konfliktu medzi krátkodobými „chcem“ cieľmi a dlhodobými
„mal by som“ cieľmi (Prinsen et al., 2018).
Na základe uvedeného vnímame sebaoprávňovanie ako integrovanú
súčasť rozhodovacieho procesu medzi utilitárnymi a hedonickými
možnosťami. Prikláňame sa k jeho chápaniu ako hľadaniu a budovaniu
odôvodnení, ktoré pomáhajú subjektu (jedincovi alebo skupine) zachovať si
pozitívny sebaobraz a sebaúctu tým, že hedonická voľba je racionálne
zinterpretovaná ako odôvodnená (Witt Huberts, Evers & De Ridder, 2012).
2.2.2

Sebaoprávňovanie ako proces rozhodovania a sebaregulácie

Zo spomenutých definícií sebaoprávňovania vyplýva, že
východiskové teórie, ktoré sa snažia objasniť podstatu fungovania fenoménu
sebaoprávňovania sa rozbiehajú do dvoch línií – sú nimi teórie rozhodovania
(Reeves, 2016) a teórie sebaregulácie a dosahovania cieľov (Fishbach & Dhar,
2005).
V rámci teórií rozhodovania sú spomínané normatívne modely, ktoré
nazerajú na ľudí ako na racionálne bytosti, ktoré robia racionálne voľby
(Reeves, 2016). Svoje miesto tu nachádza Teória očakávaného úžitku, ktorá
poznamenáva, že ľudia si stále vyberajú tie možnosti, ktoré im prinášajú
maximálny očakávaný výsledok. S tým ale nesúhlasia zástancovia
deskriptívnych modelov, napr. Teórie vyhliadok (Kahneman & Tversky, 1979),
ktorí sa skôr prikláňajú k možnosti, že pred definitívnym rozhodnutím ľudia
oveľa viac zvažujú možné zisky a straty, než by sa zaoberali konečným
výsledkom. Kým tieto dva spomínané prístupy reprezentujú kognitívny prístup
k rozhodovaniu, v kontexte sebaoprávňovania je spomínaná aj Teória ohniska
regulácie (Higgins 1998) zdôrazňujúca sociálny aspekt, resp. ľudskú percepciu
v procese rozhodovania. Táto teória našla svoje uplatnenie v teórii dosahovania
cieľov, kde skúma vzťah medzi motiváciou človeka a spôsobom, akým
dosahuje svoj cieľ, pričom základnou snahou je dosiahnutie pozitívnych
dôsledkov (napr. pôžitku) a vyhnutie sa negatívnym (napr. bolesti).
Pritom sú využívané sebaregulačné stratégie zamerané na jednej strane
na úsilie o dosiahnutie dlhodobých cieľov, na druhej strane na stratégie ochrany
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self. Ich spoločným cieľom je však v prvom rade hedonický princíp
rozhodnutia (Camacho, Higgins & Luger, 2003). Ten je súčasťou vyššie
spomínaných sebaregulačných dilem, kde impulzívne podnety tlačia jedinca ku
hedonickej gratifikácii, zatiaľ čo racionálne normy týkajúce sa konfliktných
cieľov diktujú odolať hedonickému nutkaniu (Hoffmann, Friese & Strack,
2009). Zlyhanie v riešení tohto typu vnútorných konfliktov bolo dlhý čas
vysvetľované nedostatkom sily vôle alebo prevalcovaním jedinca
impulzívnymi faktormi – jeho viscerálnymi (Loewenstein, 1996)
a emocionálnymi stavmi (Mischel & Ayduk, 2011), kognitívnou kapacitou
(Hoffman et al., 2008) alebo vyčerpaním sebaregulačných zdrojov (Welsh, &
Ordóñez, 2014). To sa však ukázalo ako nedostatočné. Ukázalo sa, že v
niektorých situáciách, keď človek robí hedonické rozhodnutia, nerobí ich preto,
lebo by disponoval nedostatkom pevnej vôle (Gollwitzer, 1999) resp. by bol
prevalcovaný svojimi impulzívnymi tendenciami (DeYoung, 2010), ale skôr
preto, lebo sám konštruuje odôvodnenia, prečo je v poriadku podľahnúť
pokušeniu. Nejedná sa pritom o stratu sebakontroly v pravom slova zmysle,
ľudia za istých okolností jednoducho zvoľnia svoje sebaregulačné úsilie
opierajúc sa o odôvodnenie, ktorým si povoľujú zakázané potešenie (Witt
Huberts, Evers & De Ridder, 2014) bez toho, aby tým utrpel ich sebaobraz,
nakoľko sebaregulačné zlyhanie so sebou prirodzene prináša pocity viny alebo
negatívneho sebahodnotenia (Jones & Berglas, 1978). Ľudia teda môžu mať vo
svojej podstate väčšiu tendenciu usilovať sa o hedonickú alternatívu, ale urobia
tak iba ak im situácia umožní ospravedlniť porušenie osobných štandardov
alebo cieľov. V dôsledku toho sú ľudia motivovaní hľadať dôvody, ktoré
oprávňujú k upusteniu od stanovených pravidiel a cieľov. To znamená, že je
potrebné zapojiť aktívnu argumentáciu, ktorá podporuje také strategické
rozhodnutie. Fishbach a Dhar (2005) dokonca poukazujú na to, že
ospravedlnením môžu byť aj samotné ciele. Vychádzajú pritom z predpokladu,
že stanovený cieľ interaguje s ďalšími cieľmi, čím môže dôjsť
k sebaregulačnému konfliktu, ktorý jedinec rieši tým, že berie do úvahy
vnímaný progres a záväznosť cieľa. V prípade, že si zameraním na progres
v dosahovaní alternatívneho cieľa dokáže jedinec ospravedlniť voľbu
inkozistentného správania voči centrálnemu cieľu, je snaha o dosiahnutie
alternatívneho cieľa pravdepodobnejšia. Naopak, ak vníma cieľ ako záväzný,
znižuje to pravdepodobnosť výskytu správania inkonzistentného s dosiahnutím
ústredného cieľa.
Výskum motivácie zdôrazňuje dôležitosť zarámcovania správania pri
určovaní dopadu sledovania počiatočného cieľa: Keď sú jednotlivci vedení k
tomu, aby sledovanie počiatočného cieľa považovali za znak svojho záväzku
k cieľu, vykazujú konzistentnosť v správaní. Ale, keď sú vyzvaní, aby
považovali počiatočné sledovanie cieľa za progres smerom k cieľu, zapájajú
proces sebaoprávňovania a venujú sa plneniu iných cieľov. Rovnaké
počiatočné správanie teda môže mať rozdielne dôsledky podľa toho, ako je
formulované (Fishbach & Dhar, 2005; Mukhopadhyay et al., 2008).
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Pôžitkárske správanie tak nie je vždy determinované len jedincovou
kapacitou kontrolovať sa, ale skôr dostupnosťou dôvodov, ktoré má jedinec k
dispozícii, aby si dokázal sám pred sebou obhájiť priestupok voči štandardom
správania sa – vlastným alebo určeným zvonku. Preto v situácii keď je človek
konfrontovaný s typickou sebaregulačnou dilemou gratifikácie okamžitých
túžob oproti sledovaniu dlhodobých cieľov (Metcalfe & Mischel, 1999), v
mnohých prípadoch inklinuje k hedonickejšej voľbe, ale s menšou
pravdepodobnosťou tak urobí, keď mu situácia komplikuje možnosť túto voľbu
pred sebou samým ospravedlniť (Okada, 2005; Kivetz, 1999). Výsledná voľba,
resp. zlyhanie je teda výsledkom činnosti aj impulzívneho systému (hedonické
podnety) aj reflektívneho systému (zdôvodňovanie). Tento fakt však
spochybňuje myšlienku, že činnosť reflektívneho (racionálneho) systému vždy
podporuje správanie zamerané na cieľ, ktoré nám pomáha prekonávať
stimuláciu pokušeniami (Witt Huberts et al., 2014). Tento moment totiž
zdôrazňovali viaceré duálne modely sebaregulácie ako napríklad Mischelov
hot/cool systém (Mischel, 1973) alebo Gollwitzerova (1999) teória odloženia
gratifikácie (delay of gratification).
2.2.3

Spôsoby oprávňovania správania

Miller a Effron (2010) tvrdia, že psychologické oprávňovanie
umožňuje ľuďom konať bez obáv, že zdiskreditujú samých seba, pričom
zdôrazňujú, že na zníženie znepokojenia z rôznych typov diskreditácie sú
požadované rôzne spôsoby oprávňovania (napr. sebaoprávňovanie, morálne
oprávňovanie, atď.). Odborná literatúra ponúka mnoho odkazov na
zdôvodňovania správania (pozri napr. Effron & Conway, 2015; Miller &
Effron, 2010). Je preto namieste poukázať na 4 kontexty, cez ktoré je na
oprávňovanie nahliadané a od ktorých sú odvodené spomínané rôzne spôsoby
oprávňovania – kontext identity, kontext perspektívy, kontext času a kontext
myšlienkovej orientácie. Je potrebné zdôrazniť, že nefungujú izolovanie, ale
vzájomne sa prekrývajú, resp. kumulujú.
Ak nahliadame na sebaoprávňovanie cez kontext identity, je namieste
spomenúť, že koncept sebaoprávňovania (self-licensing) zahŕňa dva hlavné
komponenty. V prvom rade ide o psychologické oprávňovanie (psychological
licensing), resp. oprávňovanie zahrňujúce vnímanie toho, že je istá osoba
oprávnená konať alebo vyjadriť svoje myšlienky bez strachu, že by
zdiskreditovala samú seba (Effron & Miller, 2015). Takto môže človek
udeľovať oprávnenie inej osobe (Effron & Monin, 2010) alebo môže
oprávňovať samého seba. V druhom spomínanom prípade je k samotnému
oprávňovaniu pridaný osobný komponent (self), čím vzniká jav zvaný
psychologické sebaoprávňovanie (psychological self-licensing).
Identifikovaných bolo niekoľko rôznych zdrojov oprávňovania percepcia histórie správania, sociálny kontext alebo členstvo v určitej skupine
(Miller & Effron, 2010). Empirický výskum rozšíril tento zoznam o negatívne
30

prežité udalosti (Witt Huberts, Evers & De Ridder, 2012), zarámcovanie
zlyhania ako odmeny (Kivetz & Zheng, 2006; Witt Huberts, Evers & De
Ridder, 2012), vnímaný záväzok a progres v dosahovaní cieľa (Fishbach &
Dhar, 2005) a vysokú morálnu sebahodnotu (Polman & Khan, 2011).
Napriek
vymedzeniu
uvedených
potenciálnych
zdrojov
sebaoprávňovania býva sebaoprávňovanie často vymedzované iba v intenciách
predchádzajúceho správania (previous behavior), ktoré aktivizuje pozitívne
sebahodnotenie, nakoľko pôsobí ako oprávnenie (udeľovanie si licencie) zvoliť
v nasledujúcej situácii riešenie prinášajúce istý pôžitok bez ohľadu na obvyklé
dodržiavanie štandardov (Khan & Dhar, 2006).
Khan a Dhar (2006) uvažujú o troch možných spôsoboch, ako minulé
rozhodnutia ovplyvňujú budúce voľby. V kontexte dosahovania cieľov
predpokladajú, že počiatočné správanie dokáže aktivovať špecifické ciele,
ktoré vedú následné voľby v smere dosahovania aktivovaného cieľa. Na
základe výskumu sociálnej kognície zameraného na podmieňujúce kognitívne
procesy predpokladajú, že počiatočná úloha primuje určité ciele, ktoré
sprevádzajú sledovanie následného správania. Počiatočná úloha môže tiež
naprimovať aj určitý self-koncept, ktorý, naopak, ovplyvňuje následné
správanie. Autori na základe týchto úvah predpokladajú, že predchádzajúce
voľby dokážu aktivovať mentálne konštrukty o self, poskytnutím
behaviorálneho potvrdenia self-konceptu. S uvedeným súvisí výskum Prinsena
et al. (2018), ktorí poukázali na niekoľko, paradoxne pozitívnych, dôsledkov
sebaoprávňovania. Podľa týchto autorov je devízou sebaoprávňovania to, že
rieši sebaregulačný konflikt. Napriek tomu, že je vyriešený v prospech
hedonickej voľby znížením percepcie toho, že pokušenie ohrozuje úspešné
dosiahnutie cieľa. Autori tiež zdôrazňujú, že na rozdiel od klasického
sebaregulačného konfliktu, ktorý narastá s intenzitou pôsobenia pokušenia, pri
zapojení sebaoprávňovania tento konflikt stráca na intenzite, napriek tomu, že
pokušenie je rovnako silné. Ďalšie pozitívum vnímajú autori v tom, že
sebaoprávňovanie pomáha zvýšiť vnímanie vlastnej schopnosti mať situáciu
pod kontrolou a robiť vedomé rozhodnutia, hoci v neprospech dlhodobého
cieľa, pretože determinuje ako je zinterpretované sebaregulačné zlyhanie. Tým,
že jedinec nadobudne pocit, že vhodnou argumentáciou dokáže bez ujmy
zvládnuť sebaregulačný konflikt, ostáva mu viac energie na to, aby pri
nasledujúcom konflikte konal v prospech dlhodobého cieľa. Týmito zisteniami
poukázali autori na to, že sebaoprávňovanie môže po prvotnom zlyhaní
podporiť sebareguláciu.
Empirické dôkazy poukazujú na to, že na minulosť sa odvolávajúce
zdôvodnenia spočívajú v tzv. sebaregulačnom úspechu. Konkrétne v
predchádzajúcom vyvinutom úsilí (Kivetz & Zheng, 2006; Witt Huberts, Evers
& De Ridder, 2012), predchádzajúcej zdržanlivosti (Effron & Conway, 2015;
Mukhopadhyay & Johar, 2009), úspechu alebo zlyhaní (Fishbach & Dhar,
2005), no značná pozornosť je venovaná minulým altruistickým,
chvályhodným, resp. morálnym činom (Khan & Dhar, 2006; Mukhopadhyay &
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Johar, 2009), ktoré tvoria druhý podstatný kontext, v rámci ktorého môžeme
o sebaoprávňovaní hovoriť - perspektívu.
Minulé morálne skutky dokážu oslobodiť jedinca tak, že vykoná
nemorálne, neetické alebo akokoľvek problematické správanie, ktorému by sa
za iných okolností vyhol zo strachu pred pocitom, že by sa mohol javiť ako
nemorálny (Meritt, Effron & Monin, 2010). Na tejto skutočnosti je postavený
koncept morálneho oprávňovania (moral licensing) ako súčasti širšej
kategórie psychologického oprávňovania (Blanken, De Ven & Zeelenberg,
2015). Veľmi veľa výskumov v oblasti oprávňovania sa venuje práve
morálnemu oprávňovaniu. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že morálne
správanie chápeme ako správanie sa podľa určitého typu sociálnej hodnoty,
týkajúcej sa toho, ako ľudia koordinujú svoje aktivity v záujme podpory
vhodných rozhodnutí a toho, ako riešia konflikty medzi jednotlivými záujmami
(Gu, 2011). Toto vymedzenie morálneho správania nám umožňuje nevnímať
ho len v zmysle etiky, ale v medziach vhodných a nevhodných volieb
v kontexte dosahovania cieľa či dodržiavania pravidiel, ktoré si jedinec určí
sám pre seba.
Rovnako, ako pri psychologickom oprávňovaní, aj v tomto prípade
hovoríme o morálnom oprávňovaní vtedy, ak jedinec ospravedlňuje priestupky
niekoho iného predchádzajúcimi morálnymi činmi toho človeka, ak
ospravedlňuje svoje nemorálne činy vlastným predchádzajúcim morálnym
konaním, hovoríme o morálnom sebaoprávňovaní (moral self-licensing)
(Effron & Conway, 2015). Effron (2015) však poukazuje na to, že zdrojmi
morálneho sebaoprávňovania nemusia byť iba minulé morálne činy, ale taktiež
nevhodné správanie, ktoré jedinec mohol v minulosti urobiť, ale túto možnosť
nevyužil. U jedincov s vysokou skupinovou identitou môžu byť zdrojmi
morálneho sebaoprávňovania aj dobré skutky spolučlenov skupiny. Tretím
možným zdrojom sú morálne skutky, ktoré jedinec ešte len plánuje
v budúcnosti vykonať. Cascio a Plant (2014) nazývajú tento spôsob
sebaoprávňovania
prospektívnym
alebo
na
cieľ
orientovaným
sebaoprávňovaním. Táto myšlienka vychádza z predpokladu, že optimistické
vyhliadky a očakávania týkajúce sa progresu pri dosahovaní cieľa vedú
k nadhodnoteniu budúceho progresu a preto si ľudia v danej chvíli s vyššou
pravdepodobnosťou vyberú správanie inkonzistentné s normami a pravidlami.
(Zhang, Fishbach & Dhar, 2007). Prívlastok prospektívny nie je zvolený úplne
korektne, nakoľko sebaoprávňovanie má prospektívny charakter všeobecne.
Časovo nie je zarámcované ako dôsledok hedonickej alebo nemorálnej voľby,
t. j. zdôvodnenia nie sú jedincom konštruované dodatočne v rámci
vyrovnávania sa s nepríjemnými dôsledkami rozhodnutia, ale vždy prebieha
pred samotným uskutočnením voľby. Jedinec si teda ešte pred samotným
rozhodnutím umožní alebo dovolí túto voľbu uskutočniť, pretože sa poistí
racionálnymi
argumentami
o opodstatnenosti
svojho
konania.
Sebaoprávňovanie tak nie je dôsledkom, ale antecedentom hedonickej, resp.
nemorálnej voľby.
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Z uvedeného vyplýva, že tradičný pohľad na morálne
sebaoprávňovanie spočíva v jeho vnímaní v kontexte priebehu času (selflicensing over time), t. j. správanie konzistentné s dosahovaním cieľa vykonané
v minulosti slúži ako ospravedlnenie/oprávnenie následne konať menej
konzistentne (Monin & Miller, 2001). Ako príklad slúžia experimenty založené
na dvojstupňovej voľbe napr. kandidáta na zamestnanie, kde sú kandidáti rôznej
rasy. Ak respondent v prvom kole uprednostní kandidáta čiernej pleti,
v druhom kole s vysokou pravdepodobnosťou zvolí kandidáta bielej pleti,
keďže už v prvom kole ukázal, že nie je rasista (Cascio & Plant, 2015).
Výskumné zistenia Engela a Szechovej (2017) rozširujú tento pohľad o ďalšiu
verziu morálneho sebaoprávňovania, tzv. statickú (static moral self-licensing).
Jej podstata spočíva v tom, že stačí, ak je splnený jeden morálny aspekt situácie,
na etickosť ostatných aspektov sa už neprihliada, t. j. ak jedna charakteristika
vyzerá byť v danom momente eticky v poriadku, morálnosť inej, s ňou
nesúvisiacej, sa pre jedinca stáva signifikantne menej relevantnou. Ako príklad
uvádzajú správanie veľkých korporácií, ktoré si budujú pozitívny imidž
demonštrovaním výroby ekologických materiálov, no na druhej strane ich
zamestnanci pracujú vo veľmi nevhodných podmienkach (Engel & Szech,
2017).
Na ďalší dôležitý aspekt, ktorý je dobré v kontexte sebaoprávňovania
spomenúť, poukazuje Septiano (2017). Poznamenáva, že literatúra zdôrazňuje
najmä to, ako jedinci oprávňujú svoje pôžitkárske správanie prostredníctvom
minulého správania, ktoré je hodné uznania (napr. vyvinuté úsilie, dosiahnutý
úspech, morálne správanie), resp. ho nazývame sebaregulačným úspechom.
Menej sa už ale hovorí o tom, či sa efekt sebaoprávňovania objavuje aj vtedy,
ak behaviorálna história jedinca nevykazuje známky hodnotného úspechu,
morálnosti, atď. Výsledky jeho výskumu poukazujú na to, že aj v tomto prípade
sa sebaoprávňujúci efekt môže objaviť, ale iba za určitých okolností, ktoré sú
dané myšlienkovou orientáciou jedinca. Ak vykazuje jedinec myšlienkovú
orientáciu na proces (process-focused thinking), je pravdepodobnejšie, že
bude svoje pôžitkárske správanie oprávňovať aj menej hodnotným minulým
správaním, v porovnaní s jedincami, ktorí vykazujú myšlienkovú orientáciu na
výsledok (outcome-focused thinking) (Septiano, 2017).
Pre lepšiu orientáciu v pojmoch uvádzame schému (Obrázok 1),
ktorou sa snažíme poukázať aj na fakt, že jednotlivé spôsoby, resp. formy
oprávňovania sa môžu kumulovať, resp. rôzne kombinovať a funguje medzi
nimi určitá hierarchia.
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Obrázok 2 Pojmová mapa

2.2.4

Mechanizmy fungovania sebaoprávňovania

Vysvetliť spôsob, akým jedincova behaviorálna história umožňuje
predísť sebadiskreditácii, je možné cestou vyvažovania a cestou konštruovania
(Meritt, Effron & Monin, 2010; Miller & Effron, 2010). Prvú zo spomínaných
ciest prezentuje model morálnych kreditov (moral credits), ktorého
základnou premisou je predstava, že pozitívna behaviorálna história dokáže
vyvážiť budúce nevhodné voľby konceptualizované ako morálny dlh (Jordan,
Mullen & Murnighan, 2011). Inými slovami, je prípustné robiť menej žiaduce
voľby do tej miery, kým je táto voľba v dostatočnom rozsahu kompenzovaná
predošlými vhodnými voľbami (Nisan & Kurtines, 1991). Túto myšlienku
reprezentuje Nisanov model morálnej rovnováhy (1991), ktorý predpokladá, že
ak sa jedinec rozhodne, či vykoná morálne správanie, robí tak v kontexte
predchádzajúceho správania, pričom sleduje morálnu rovnováhu medzi
dobrými skutkami a zlými skutkami. Jeho cieľom nie je dosiahnuť morálnu
dokonalosť, iba udržať primeranú úroveň morálnej sebahodnoty, čo umožňuje
výkyvy okolo rovnováhy tak dlho, kým jedinec zotrváva nad
neakceptovateľnou úrovňou, ktorá by jasne značila nemorálnosť. Jedinci tak
môžu nadobudnúť pocit, že si môžu dovoliť urobiť menej vhodné voľby, pokiaľ
majú naakumulovaný akýsi kredit alebo môžu pociťovať menšiu povinnosť
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robiť vhodné voľby, ak nadobudli pocit, že už urobili v daný deň dostatok
vhodných rozhodnutí. Zarobiť si tieto kredity nemusí jedinec iba sám, pokiaľ
má silný pocit skupinovej identity a prináležitosti, kredity mu poskytuje aj
behaviorálna história členov tejto skupiny (Hollander, 1958, podľa Miller &
Effron, 2010).
Druhým mechanizmom podmieňujúcim oprávňovanie je model
morálnej reputácie (moral credentials), kde jedincova behaviorálna história
poskytuje oprávnenie prostredníctvom zmeny spôsobu interpretácie
nadchádzajúceho správania (Monin & Miller, 2001). V tomto prípade predošlé
vodné rozhodnutia menia optiku nazerania okolia na nasledujúce správanie. To
znamená, že nadchádzajúce správanie nie je na základe predošlého vhodného
konania hodnotené ako nevhodné, avšak pri absencii predchádzajúceho
vhodného správania by za nevhodné považované bolo. V týchto súvislostiach
je namieste poznamenať, že ľudia nemajú potrebu pasívne čakať na nejakú
príležitosť, ktorá by im poskytla oprávnenie, naopak, v prípade potreby si sami
tieto oprávnenia vytvárajú (Effron, 2015). Effron a Conway (2015) uvádzajú tri
rôzne stratégie, ako k tejto tvorbe dochádza. Prvou je schvaľovanie, resp.
plánovanie schválenia si oprávňujúceho správania. Druhou uplatňovanou
stratégiou je zveličenie nevhodného rozhodnutia, ktoré jedinec odmietol
v minulosti uskutočniť, čím vyvoláva dojem, že aktuálne otázne správanie nie
je až tak nevhodné. Poslednou stratégiou býva reinterpretácia minulého
správania v zmysle zveličenia významu uskutočnenej pozitívnej voľby, ktorá
bola v skutočnosti napr. iba prejavom bežného slušného správania.
Rozdiel medzi týmito dvomi modelmi spočíva v tom, že v prípade
modelu morálnej rovnováhy si jedinec plne uvedomuje nevhodnosť druhého
správania, kým v modeli morálnej reputácie prvotné vhodné rozhodnutie
vytvára dojem, že nadchádzajúce správanie nie je nevhodné. Miller a Effron
(2010) zdôrazňujú, že nie je nevyhnutné vnímať tieto modely ako súperiace,
skôr je lepšie ich vnímať ako dve rôzne cesty k oprávňovaniu. Je možné, že
môžu často pracovať simultánne. Meritt, Effron a Monin (2010) argumentujú
tým, že obe tieto vysvetlenia majú relatívne rovnakú podporu vo výskumných
dátach. Rovnako ako prví spomínaní autori, ani oni neodporúčajú zamerať sa
na dokazovanie nadradenosti jedného z týchto mechanizmov, ale skôr kladú
dôraz na ich vnímanie ako rôznych spôsobov, ako je možné dospieť
k sebaoprávňovaniu. Prvý z modelov totiž nachádza lepšie využitie v
jednoznačných situáciách, kde význam správania nie je ovplyvnený
predchádzajúcim konaním, ale jedincov sebaobraz je niečo dlžný, kým druhý
model je aplikovateľný na nejednoznačné situácie, kde neskoršie správanie je
interpretované ako menej závažné, ako následok predchádzajúceho správania,
pričom sebaobraz zostáva nepoškodený.
Efekt morálneho sebaoprávňovania je najlepšie interpretovať v rámci
kontextu morálnej sebaregulácie, v ktorom je odchýlka od normálneho stavu
bytia vyvažovaná následným správaním, ktoré kompenzuje predchádzajúce
správanie (Braňaz-Garza et al., 2011; Sachdeva, Iliev & Medin, 2009).
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Sachdeva, Iliev a Medin (2009) v tejto súvislosti hovoria o morálnom správaní
ako vstavanom do väčšieho systému, ktorý obsahuje dve súperiace sily –
morálne a nemorálne činy, ktoré sa vynárajú z pokusu nájsť rovnováhu medzi
týmito silami. Proces je pritom symetrický – každá odchýlka od normálneho
správania je následne vyvážená buď morálnejším činom alebo menej
morálnym. V prvom prípade hovoríme o efekte morálneho očistenia (moral
cleansing), v druhom o diskutovanom morálnom oprávňovaní (moral
licensing).
Uvedené úzko súvisí s jedincovou sebaintegritou predstavujúcou
rozsah, do akého jedinec verí, že sa správa v súlade so svojimi morálnymi
hodnotami a princípmi (Gu, 2011). Pokiaľ jedinci vnímajú, že dosiahli integritu
tým, že sa vnímajú ako eticky konajúci ľudia, môžu v nasledujúcej situácii
poľaviť zo svojej morálnosti a predviesť menej morálne správanie ako tí, ktorí
tento pocit integrity nedosiahli (Khan & Dhar, 2006; Monin & Miller, 2001;
Sachdeva, Iliev & Medin 2009). Na druhej strane však ohrozená integrita môže
zvýšiť morálnosť správania – ak jedinci vnímajú, že ich osobná integrita ako
morálnych jedincov je kompromitovaná, majú tendenciu vykompenzovať to
prejavením morálnejšieho správania v nadchádzajúcej situácii – to nazývame
morálnym očistením (moral cleansing) (Sachdeva, Iliev & Medin, 2009).
Proces morálneho očisťovania je založený na dvoch predpokladoch. Prvým je,
že ľudia túžia po orálnom sebaobraze a druhým, že morálne dôsledky nášho
správania (skutočné i symbolické) majú moc zmeniť naše sebaponímanie.
Nemorálne činy môžu potlačiť náš sebaobraz a morálne činy môžu naopak,
posilniť náš sebaobraz (West & Zhong, 2015).
West a Zhong (2015) hovoria o troch kategóriách morálneho
očisťovania. Prvým je reštitučná očista, ktorá spočíva v napravení zlého skutku
dobrým skutkom. To predstavuje najtypickejší kontext, v akom sa
sebaočisťovanie chápe. Morálne očistenie naznačuje, že po vykonaní skutku
mimo normy (a následnej strate sebaúcty) jedinec vykoná vhodné správanie,
aby túto stratu vybalansoval (Tetlock et al., 2000). Druhým je behaviorálna
očista, pri ktorej nejde o nič iné, ako o model morálnych kreditov. Poslednou
kategóriou je symbolické očistenie, v ktorom je očista sebaobrazu
poškvrneného nemorálnym skutkom demonštrovaná na fyzickej úrovni (napr.
zvýšená potreba umyť si ruky).
Podľa uvedeného morálne oprávňovanie a morálne očistenie
reprezentujú dva aspekty toho istého morálneho sebaregulačného mechanizmu.
Aby dokázali vysvetliť tieto zistenia, navrhli Zhong, et al. (2010) model
kompenzačnej etiky. Ich model naznačuje, že ľudské správanie často nasleduje
vzorec kompenzačnej rovnováhy, čím konanie nadobúda opačný pól ako
predchádzajúce správanie. Zhong, Liljenquist a Cain (2009) popísali tento
mechanizmus použitím analógie gumičky: posilnená sebaintegrita uvoľňuje
gumičku a preto predstavuje menšie obmedzenie v následnom jedincovom
morálnom konaní (oprávňovanie), zatiaľ čo ohrozená sebaintegrita napína
gumičku a vedie k silnejšej motivácii regulovať následné morálne konanie
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(očistenie). Blanken, De Ven a Zeelenberg (2015) však zdôrazňujú, že na
vyvodenie platného záveru, že za efekt oprávňovania a očistenia je zodpovedný
všeobecný rovnovážny mechanizmus, je potrebné uskutočniť ešte ďalšie
výskumy.
2.2.5

Vzťah sebaoprávňovania s ďalšími konštruktmi viažucimi sa k self

Naznačené súvislosti poukazujú na skutočnosť, že fenomén
sebaoprávňovania úzko súvisí s ďalšími konceptmi napojenými na ľudské self.
Vzťah so sebareguláciou je zjavný, čomu sme sa venovali v predchádzajúcich
kapitolách. Z už uvedeného tiež vyplýva, že základom vytvorenia teórie
sebaoprávňovania je to, že jedinci sú motivovaní udržiavať svoju pozitívnu
sebaintegritu (Sachdeva, Iliev & Medin, 2009; Zhong et al., 2010), ktorá rastie
a padá okolo jej typickej úrovne odpovede na jedincovo správanie a ktorá
naopak ovplyvňuje jedincove následné správanie.
Jordan a Monin (in Polman & Khan, 2011) dospeli k záveru, že ľudia
manažujú a prispôsobujú posudzovanie seba a druhých takým spôsobom, ktorý
im umožňuje udržiavať si pozitívny sebaobraz (self-image). Konkrétne, ak je
racionálnosť a logickosť správania človeka v určitej situácii spochybnená
druhými, má jedinec tendenciu toto svoje spochybňované správanie
oprávňovať jeho zinterpretovaním ako prejavu zodpovednosti alebo morálnosti
(Jordan & Monin, 2008), čím sám seba stavia do pozície „svätca“.
Merritt, Effron a Monin (2010) na základe vzťahu sebaoprávňovania
so sebaobrazom o ňom uvažujú aj ako o sebaprezentačnej stratégií, no na
základe predošlých výskumných zistení konštatujú, že k sebaoprávňovaniu
dochádza aj vtedy, ak okolie nemá informácie o jedincovom predošlom
správaní. Tu však Monin, Sawyer a Marquez (2008) poznamenávajú, že motív
sebaprezentácie sa môže objaviť na privátnej úrovni na základe toho, že si
jedinec sám pre seba predstaví, ako by okolie reagovalo, ak by
o predchádzajúcom správaní vedelo.
Dôkazy z výskumu morálnej identity (moral identity) ako rozsahu, do
akého byť morálny a konať morálne sú časťami jedincovho základného self
(Blasi, 1983), poukazujú na to, že sebaoprávňujúci a sebaočisťujúci efekt môžu
byť slabšie u jedincov s vysokou morálnou identitou, pretože títo ľudia s väčšou
pravdepodobnosťou prekonajú psychologické mechanizmy, ktoré vedú k
rozdielom v morálnom správaní (Aquino et al., 2007; Reed & Aquino, 2003).
Steeleova teória (Self-affirmation Theory) však hovorí, že tieto efekty sú
silnejšie u ľudí s vysokou morálnou identitou, pretože ich sebaintegrita je viac
spojená s morálkou (Bergman, 2004; Crocker et al., 2003) a preto
pravdepodobnejšie zmanažujú zmeny v integrite cez morálnu sebareguláciu
(Crocker & Park, 2004).
Koncept sebaoprávňovania úzko súvisí aj s ďalším konštruktom
fungujúcim na báze morálneho zdôvodňovania – morálnymi výpadkami
založenými na selektívnom vypájaní sebasankcionovania za porušenie noriem.
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Bandura (1990) tvrdí, že ľudia s väčšou pravdepodobnosťou konajú menej
morálne, keď im morálne výpadky umožňujú vyhnúť sa konfrontácii s
inkonzistenciou medzi osobnými morálnymi štandardmi a ich vôľou zapojiť sa
alebo podporiť správanie, ktoré môže narušiť tieto štandardy. Zo
sociokognitívnej perspektívy je teda vysvetlením prečo ľudia participujú na
aktivitách, ktoré ubližujú druhým to, že uplatňujú rôzne mechanizmy
morálnych výpadkov, ktoré im umožňujú zdôvodniť škodlivé správanie za
súčasného zachovania pozitívneho sebaobrazu (Bandura, 1991; Bandura et al.,
1996). Bandura argumentuje tým, že v situácii, keď sa jedinec správa v rozpore
s jeho zvnútornenými morálnymi štandardmi, musí súperiť s prirodzenou
tendenciou ochrany vlastnej sebaúcty. Výsledkom tohto boja je iba selektívne
zapojenie sebaregulačných mechanizmov, vďaka čomu sa jedinec môže
oslobodiť spod vplyvu noriem bez toho, aby jeho správanie mohlo byť
považované za nemorálne. Hlavný rozdiel medzi konceptom sebaoprávňovania
a morálnych výpadkov spočíva v tom, že pri aplikácii morálnych výpadkov sa
takpovediac tvárime, že určitá norma regulujúca konkrétne správanie neexistuje
(odpájame sa od normy), zatiaľ čo pri sebaoprávňovaní nejde o odmietanie
existujúcej normy, ale jedinec je jednoducho presvedčený, že isté normy sa
nedajú za daných okolností aplikovať v plnej miere. To, že porušovateľ normy
potrebuje svoje správanie obhájiť je samo o sebe dôkazom podporujúcim
presvedčenie porušovateľa o platnosti danej normy.
Ďalšou sebaprotektívnou stratégiou, ktorou ochraňujeme naše self je
sebaznevýhodňovanie (self-handicapping). Sebaznevýhodňovanie slúži ako
sebaprotektívna stratégia, v rámci ktorej je využívaná prítomnosť alebo
absencia istých okolností na obhájenie nízkeho výkonu (Rhodewalt & Tragakis,
2002). Činnosti, ktoré sebahendikepovanie zahŕňa sú naplánované a umožňujú
vysvetliť zlyhanie vplyvom vonkajších faktorov (Urdan & Midgley, 2001). Ich
úlohou je chrániť jedinca pred osobnou hrozbou zlyhania v dôsledku nízkej
úrovne schopností, prípadne slúžia ako prvok ochrany imidžu pred hrozbou
negatívneho hodnotenia zo strany druhých (Jones & Berglas, 1978). Základom
sebahendikepovania je vytvorenie príležitosti, ktorá ponúka možnosť
externalizácie neúspechu a internalizácie úspechu (Jones & Berglas, 1978), čo
umožňuje pripísať zlyhanie prekážke a nie schopnostiam alebo osobnostným
charakteristikám
jedinca.
Spoločným
znakom
sebaoprávňovania
a sebaznevýhodňovania je ich sebaprotektívny motív a prvok anticipácie,
nakoľko v oboch prípadoch je ich výskyt časovo lokalizovaný na obdobie pred
podávaním samotného výkonu, resp. uskutočnením správania. Rozdiel spočíva
v tom, že kým pri sebaoprávňovaní ide o využívanie objektívnych skutočností
z minulosti ako zdôvodnení, pri sebaznevýhodňovaní ide o zámerné budovanie
nových zdôvodnení (Lovaš & Čopková, 2016).
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2.2.6

Kontexty výskumu sebaoprávňovania

Hoci sa primárne venujeme konceptu sebaoprávňovania v rámci
psychológie, je namieste zdôrazniť aj to, že tento fenomén je predmetom
diskusií a výskumu aj v ďalších vedných oblastiach, napríklad v ekonómii
(Vitell, Keith & Matur, 2011), marketingu (Khan & Dhar, 2006),
environmentalistike (Mazar & Zhong, 2010) alebo práve (Craddock, 2008).
Z tejto skutočnosti prirodzene vyplýva, že aj kontextov, v rámci ktorých bolo
sebaoprávňovanie skúmané, je mnoho. Značný počet výskumov sa zameriava
na rasové postoje (Effron, Cameron & Monin, 2009); nábor zamestnancov
(Cascio & Plant, 2015); prispievanie na charitu (Sachdeva, Iliev & Medin,
2009); spotrebiteľské správanie (Khan & Dhar, 2006); nečestné správanie
(Jordan, Mullern & Murninghan, 2011); sexizmus (Monin & Miller, 2001);
stravovanie a chudnutie (Effron, Miller & Monin, 2012); voľby s rozdielnou
úrovňou kultúrnej vyspelosti (Khan & Dhar, 2007); odhaľovanie konfliktu
záujmov (Cain, Loewenstein & Moore, 2005); pro-environmentálne správanie
(Mazar & Zhong, 2010); politickú nekorektnosť (Merritt, Effron, Monin, 2010)
a sebeckosť (Merritt, Effron & Monin, 2010); dodržiavanie predsavzatí
a dosahovanie cieľov (Čopková & Lovaš, 2016); dodržiavanie zdravotných
odporúčaní (Hricová, 2016).
Blanken, De Ven a Zeelenberg (2015) vo svojej metaanalýze 91 štúdií
venujúcich sa sebaoprávňovaniu a morálnemu oprávňovaniu prostredníctvom
analýzy teoretických a metodologických moderátorov identifikovali okolnosti,
za akých je viac pravdepodobné, že sa objaví oprávňujúci efekt. Ich výsledky
poukazujú na to, že pravdepodobnejšie sa oprávňujúci efekt objaví pri
odvolávaní sa na morálne činy (vs. morálne črty); pri posudzovaní reálneho
správania (vs. hypotetického); ak oprávňované a oprávňujúce správanie sa týka
tej istej sféry (vs. dvoch sfér); pri odvolávaní sa na minulé negatívne správanie
(vs. neutrálne); pri slobodnej voľbe cnostného správania (vs. vynútenej voľbe),
pri vysokej ospravedlniteľnosti podvádzania (vs. nízkej); pri odvolávaní sa na
nedávne udalosti (vs. dávnejšie); pri zmýšľaní založenom na výsledku (vs. na
pravidlách); pri zameraní sa na progres v dosahovaní cieľa (vs. záväznosť
cieľa); pri neprítomnosti externej incentívy pre morálne správanie (vs.
prítomnosti). Ďalšími moderátormi, ktoré však nespadali do ich metaanalýzy
bolo vysoké sebamonitorovanie (vs. nízke); vysoké skóre na škále rasizmu (vs.
nízke) a silná pro-environmentálna identita (vs. slabá). Effron a Conway (2015)
okrem už spomínaných moderátorov tvrdia, že oprávňujúci efekt sa
pravdepodobnejšie dostaví keď sa ľudia zameriavajú konkrétne na ich cnostné
správanie a jeho dôsledky (vs. abstraktné implikácie pre ich morálne hodnoty
a identitu); keď je cnostné správanie menej nákladné (vs. nákladné); keď ľudia
vyčerpajú kognitívne zdroje (vs. sú dostatočné). Za opačných okolností
(uvedené v zátvorkách) vykazuje správanie konzistenciu.
V rámci výskumu v uvedených sférach bolo využívané široké
spektrum metód, pričom značný prím majú laboratórne experimenty, ktoré
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prebiehali buď na báze hypotetických (Khan & Dhar, 2006) alebo priamych
volieb (Braňas-Garza et al, 2011; Cascio & Plant, 2015), pričom sa stretávame
s empirickými dôkazmi svedčiacimi o tom, že sebaoprávňovanie neprebieha
vždy len na vedomej úrovni, ale aj implicitne (Khan & Dhar, 2006). Pomerne
často boli v rámci týchto experimentov využívané sebaopisy respondentov
(vypísať svoje dobré, resp. zlé vlastnosti alebo skutky) (Conway & Peetz, 2012;
Miller & Effron, 2010; Polman & Khan, 2011; Sachdeva et al., 2009). V snahe
jednak o zjednodušenie postupov, ale aj o rozšírenie možností spôsobov, akými
sa dá efekt sebaoprávňovania zachytiť, boli vytvorené a používané aj
dotazníkové metódy (Lovaš & Čopková, 2016), resp. škály (Čopková, 2017).
Je zjavné, že pokusy o vymedzenie konceptu sebaoprávňovania
vypĺňajú spektrum od teórií rozhodovania cez sebaregulačné teórie až po ich
špecifikáciu na úrovni na cieľ orientovaného správania. Výsledkom integrácie
zvažovaných možných východísk je vysvetľovanie sebaoprávňovania ako
vyvažovacej stratégie, ktorou jedinec kompenzuje svoje správanie vyznačujúce
sa inkonzistenciou a zároveň sám seba oprávňuje daný skutok vykonať (Mullen
& Monin, 2016). Hlavným motívom je teda prirodzená ochranná tendencia
vedúca k zachovávaniu pozitívneho sebaobrazu (Rhodewalt & Tragakis, 2002).
Svoje uplatnenie nachádza tento mechanizmus najmä vo sfére redukcie
psychologického distresu spôsobeného intrapsychickým konfliktom, resp.
krízou, ktorá sa prejavuje v širokom spektre ľudských aktivít, pričom sa viaže
s jedincovým minulým a budúcim správaním a ich prepojením so súčasným
stavom. Podstatnú úlohu pritom zohráva jedincovo self, čo nie je zrejmé iba zo
samotného pomenovania tohto fenoménu, ale aj z jeho väzieb na sebaintegritu,
sebahodnotu, sebaobraz, či morálnu identitu (Jordan & Monin, in Polman &
Khan, 2011; Merritt et al., 2010; Reed & Aquino, 2003; Sachdeva et al., 2009;
Zhong et al., 2010).
Naznačené súvislosti sebaoprávňovania so správaním orientovaným
na cieľ, najmä záväznosťou a vnímaným progresom v dosahovaní cieľa
(Fishbach & Dhar, 2005; Miller & Effron, 2010; Mukhopadhyay et al., 2008),
zase ponúkajú možnosť uvažovať nad sebaoprávňovaním ako nad potenciálnou
prekážkou, ktorá by mohla vyvolávať krízu pri dosahovaní cieľa. Tento
predpoklad je založený na tom, že vo chvíli, keď si je jedinec vedomý, že má
k dispozícii
dostatočné
odôvodnenie
správania
inkonzistentného
s dosahovaním cieľa (napĺňanie konkurenčného cieľa), je pravdepodobné, že
túto možnosť využije (Prinsen et al., 2018) a teda od pôvodného cieľa upustí
a vymení ho za konkurenčný.
Nemenej dôležité je zaoberať sa intervenciou, ktorá by predchádzala
výskytu tohto typu správania. Zo zistení Mukhopadhyaya et al. (2008) a Genga
et al. (2016) vyplýva, že pripomínanie si príčin predošlého pozitívneho
správania môže byť efektívnou intervenciou v predchádzaní oprávňujúceho
efektu. To znamená, že kým pripomínanie si predošlého pozitívneho správania
podporuje výskyt sebaoprávňovania, pripomínanie si dôvodov, ktoré k tomuto
pozitívnemu správaniu viedli naopak, znižuje pravdepodobnosť jeho výskytu.
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Zdôvodňujú to tým, že keď sa ľudia zameriavajú iba na progres v dosahovaní
cieľa, objaví sa správanie inkonzistentné so zastrešujúcimi cieľmi. Avšak, ak si
pripomenú atribúcie uskutočneného správania, môže to pomôcť zmeniť tieto
tendencie koncentráciou kognitívnych zdrojov a zachovávaním motivačného
zamerania viac na pôvodný cieľ, než na iné ciele.
Napriek uvedeným súvislostiam a pomerne rozsiahlemu výskumu
stále nachádzame ďalší priestor na preskúmanie nových oblastí, v rámci
ktorých sa stratégia sebaoprávňovania môže uplatňovať. Vodiacim prvkom
v štúdiách interpretovaných v ďalšom texte sa stal kontext metód, ktorými bol
fenomén sebaoprávňovania zachytávaný. Ako už bolo spomenuté vyššie,
najviac frekventovanou metódou bol experiment (Braňas-Garza et al, 2011;
Cascio & Plant, 2015; Khan & Dhar, 2006 a ďalší). V našich podmienkach bolo
uskutočnených niekoľko štúdií, ktoré využívali dotazníkový a škálový prístup.
Lovaš a Čopková (2016) skúmali sebaoprávňovanie vo vzťahu so
sebaznevýhodňovaním, kde tieto stratégie označili za stratégie zdôvodňovania
porušovania predsavzatí, ktoré boli chápané ako špecifický druh cieľových
zámerov. Na tieto účely bol vytvorený Dotazník sebalicencovania, ktorý
pozostával z deviatich položiek, ktoré sýtili tri faktory: Odmena („Keď
vykonám dobrý skutok, nadobudnem pocit, že si môžem dovoliť čokoľvek.“),
Rezignácia („Keď nevidím pozitívne výsledky svojej práce, tak ju vzdávam,
pretože si poviem, že to aj tak nemá zmysel.“) a Kompenzácia („Keď som
nervózny, robím všetko pre to, aby som sa upokojil.“). Analýza naznačila
negatívny vzťah rezignácie (upustenia od cieľa) s odolnosťou v dodržiavaní
predsavzatí (vytrvalosťou pri výskyte prekážok). To znamená, že čím menej je
jedinec odolný voči vplyvu prekážok, tým skôr pripúšťa vzdanie cieľa.
Nasledujúci výskum (Čopková, 2016) jednoznačnejšie prepojil dve
významné oblasti výskumu sebaregulácie – morálne zdôvodňovanie (Khan &
Dhar, 2006; Kivetz & Zheng, 2006; Monin & Miller, 2001) a správanie
orientované na cieľ (Carver & Scheier, 2001; Fishbein & Ajzen, 1975; Perugini
& Bagozzi, 2001). Za týmto účelom bol vytvorený nový dotazník s názvom
Sebalicencovanie v dosahovaní cieľa, ktorého položky boli zamerané
vyslovene na kontext oprávňovania vlastného správania pri dosahovaní cieľa.
Obsahoval 17 položiek, ktoré saturujú tri faktory: Výčitky, Odhodlanie a
Odosobnenie. Faktor Výčitky („Nemal by som dobrý pocit z toho, že som sa
kvôli dosiahnutiu cieľa správal v rozpore s pravidlami.“) je charakteristický
vysporiadavaním sa s negatívnymi emóciami spätými s porušovaním noriem,
resp. morálnym správaním (Haidt, 2003). Faktor Odhodlanie („Keď mám
nejaký cieľ, môžem si dovoliť porušiť pravidlá v záujme toho, aby som ho
dosiahol.“) odráža samotný proces udeľovania si oprávnenia, výnimky, prečo
je v poriadku za daných okolností vybočiť z morálnych mantinelov (Khan &
Dhar, 2006; Kivetz & Zheng, 2006). Faktor Odosobnenie („Ignorujem
negatívne dôsledky svojho konania, pokiaľ je to prospešné pre moje dlhodobé
zámery.“) úzko súvisí s emocionálnym komponentom dotazníka, nakoľko
proces udeľovania si výnimky v inkonzistentnom správaní si vyžaduje
41

elimináciu negatívneho afektu, ktorý daný proces nevyhnutne sprevádza
(Monin & Miller, 2001; Vittel, Keith & Mathur, 2011). Tiež o ňom môžeme
uvažovať ako o obrannom mechanizme spočívajúcom vo vyhýbaní sa
negatívnym emóciám a zachovaní si pozitívneho sebaobrazu. V spomínanej
štúdii všetky tri faktory pozitívne korelovali s machiavelizmom a negatívne so
sebakontrolou a svedomitosťou.
Udeľovanie si výnimky v správaní inkonzistentnom s dosahovaním
cieľa nemôžeme považovať za prejav svedomitého dosahovania cieľa.
Signifikantný vzťah sebaoprávňovania v na cieľ orientovanom správaní a
sebakontroly potvrdil hypotézu o selektívnom vypájaní sebakontroly (Witt
Huberts, Evers & De Ridder, 2014) v procese zdôvodňovania nedosiahnutia
cieľa.
Škálový prístup zachytávania oprávňovacieho efektu bol použitý vo
výskume zohľadňujúcom personologický a sociálnopsychologický prístup k
morálnej sebaregulácii, ktorého cieľom bola identifikácia situačných
a dispozičných faktorov formujúcich zámer nemorálneho správania v na cieľ
orientovanom správaní (Čopková, 2017). Problematika plagiátorstva
v akademickom prostredí ponúkla vhodné podmienky na realizáciu výskumu
porušovania noriem za účelom dosiahnutia cieľa. V spomínanom výskume
mala kríza v dosahovaní cieľa signifikantný nepriamy efekt na
sebaoprávňovanie, prostredníctvom normatívnych presvedčení.
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3 Výskumné štúdie - analýza
vzťahov determinantov
a procesov krízy v dosahovaní
cieľa

Napriek pomerne bohatému výskumu v oblasti správania
orientovaného na cieľ a najmä krízy pri dosahovaní cieľa, stále nachádzame
kontexty, v ktorých je potrebné doterajšie poznatky obohatiť empirickými
dôkazmi. Máme za to, že identifikácia relevantných determinantov (v kontexte
vnímaných prekážok, samotného cieľa či určitých osobnostných premenných)
môže poskytnúť informačný základ pre prevenciu a/alebo intervenciu pri
prežívaní akčnej krízy pri dosahovaní cieľa. Vzhľadom k tomu, že doteraz
nenachádzame rozsiahlejšie publikácie ktoré by hlbšie prepájali proces
sebaoprávňovania s inými potenciálnymi determinantmi krízy v dosahovaní
cieľa, prepájame tento konštrukt s charakteristikami cieľa, prekážkami
a individuálnymi charakteristikami jedinca.

3.1

Štúdia 1: Analýza vzťahu sebaoprávňovania s
charakteristikami cieľov

Cieľ
Vzhľadom na teoretické východiská vyplývajúce z početných štúdií
zameraných na vnímaný progres a záväznosť cieľa v súvislosti s výskytom
fenoménu sebaoprávňoania správania, ktoré je v rozpore s dosahovaním
stanoveného cieľa, sme si za cieľ tejto štúdie stanovili preskúmanie vzťahov
sebaoprávňovania aj s ďalšími charakteristikami cieľa s dôrazom na krízu
v dosahovaní cieľa.
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Metóda
Výskumný súbor
Výskumný súbor bol tvorený vysokoškolskými študentmi, ktorí
navštevujú dennú formu štúdia na vysokých školách a univerzitách vo všetkých
troch stupňoch. Na výskume participovalo 165 vysokoškolských študentov, z
toho 66,1 % tvorili ženy (N = 109) a 33,9 % tvorili muži (N = 56). Vek
respondentov sa pohyboval v rozmedzí od 18 do 26 rokov, pričom ich
priemerný vek bol 21, 7 rokov so štandardnou odchýlkou 1,8 (priemerný vek
žien bol 21,2 rokov štandardnou odchýlkou 1,6; priemerný vek mužov bol 22,7
rokov so štandardnou odchýlkou 1,7).
Respondenti pochádzali z deviatich univerzít – Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) – 72,2 % (z toho muži 33,3 %; ženy 66,7
%); Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) – 18,2 % (z toho muži 56,7 %;
ženy 43,3 %); Slovenskej technickej univerzity (STU) – 2,4 % (z toho muži 100
%); Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) – 1,8 % (z toho muži
33,3 %; ženy 66,7 %); Univerzity Cyrila a Metoda (UCM) – 1,8 % (z toho muži
100 %), Prešovskej univerzity (PU) – 1,2 % (z toho ženy 100 %); Vysokého
učení technického (VUT) – 0,6 % (z toho ženy 100 %); Trnavskej univerzity
(TU) – 0,6 % (z toho ženy 100 %) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
– 0,6 % (z toho muži 100 %).
Respondenti navštevovali rôzne fakulty – filozofickú (FF) – 61,8 %
(z toho muži 22,5%; ženy 77,5 %); prírodovedeckú (PF) – 12,7 % (z toho muži
42,9 %; ženy 57,1 %); umeleckú (UMF) – 9,7 % (z toho muži 37,5 %; ženy
62,5 %); stavebnú (STF) – 4,2 % (z toho muži 85,7 %; ženy 14,3 %); strojnícku
(STR) – 2,4 % (z toho muži 75 %; ženy 25 %) a leteckú (LEF) - 1,8 % (z toho
muži 66,7 %; ženy 33,3 %); farmáciu (F) - 1,8 % (z toho muži 33,3%; ženy
66,7 %); právnickú (PRF) – 1,2 % (z toho muži 50 %; ženy 50 %); fakultu
elektrotechniky a informatiky (FEI) – 1,2 % (z toho muži 100 %); hutnícku
(HF) – 1,2 % (z toho muži 50 %; ženy 50 %). pedagogickú (PED) – 0,6 % (z
toho ženy 100 %); lekársku (LF) – 0,6 % (z toho muži 100 %) a ekonomickú
(EKO) – 0,6 % (z toho muži 100 %).
Výskumný súbor bol získaný prostredníctvom príležitostného a
lavínového výberu. Pri oslovovaní respondentov sme využili dostupnosť
vlastných zdrojov, prípadne sme dáta zbierali za pomoci vysokoškolských
pedagógov pôsobiacich na iných univerzitách.
Metodiky
V úvode boli respondenti požiadaní, aby si prečítali predostretú
situáciu týkajúcu sa dosahovania akademického cieľa:
„Predstavte si, že máte odovzdať ročníkovú prácu na určitú tému.
Prácu odovzdávate už po druhýkrát, keďže sa Vám ju pred rokom nepodarilo
obhájiť. Úspešná obhajoba je podmienkou pre postup do ďalšieho ročníka, v
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opačnom prípade budete musieť štúdium ukončiť. Vaším cieľom je, prirodzene,
pokračovať v štúdiu aj naďalej.“
Následne mali tento cieľ ohodnotiť prostredníctvom 60-tich výrokov,
ktoré reprezentovali 16 pôvodných škál týkajúcich sa vybraných charakteristík
cieľa. Mieru súhlasu, resp. nesúhlasu s výrokom hodnotili respondenti na 6bodovej Likertovskej škále (1=vôbec nie, 6= veľmi). Jednalo sa o nasledujúce
škály cieľových dimenzií:
• Záväznosť cieľa (Brunstein, 1993) obsahovala päť položiek
(„Nakoľko vnímaš tento cieľ ako záväzok?“ α = 0,836)
• Želanie dosiahnuť cieľ (Brandstätter & Herrmann, 2015) mala päť
položiek („Veľmi túžim dosiahnuť tento cieľ.“ α = 0,834).
• Sebaúčinnosť (Pomaki et al., 2009) bola určená troma položkami
(„Som si istý, že dokážem dosiahnuť tento cieľ.“ α = 0,710).
• Vytrvalosť v dosahovaní cieľa (Čopková, Matyiová & Bartko, 2017)
bola tvorená štyrmi položkami („V dosahovaní tohto cieľa vydržím,
až kým ho nedosiahnem.“ α = 0,840)
• Investované úsilie do cieľa (Burkley et al., 2013) určovalo deväť
položiek („Mnou vynaložené úsilie vyjde nazmar, keď nedosiahnem
tento cieľ.“ α = 0,836).
• Dosiahnuteľnosť cieľa (Brunstein, 1993) obsahovala tri položky („To,
či sa tento cieľ podarí zrealizovať, záleží v plnej miere na mne.“ α =
0,360).
• Progres v dosahovaní cieľa (Brunstein, 1993) určovali tri položky („V
dosahovaní tohto cieľa som bol celkom úspešný.“ α = 0,242). Jednu z
položiek („Stalo sa veľa vecí, ktoré stoja v ceste tomuto cieľu.“) je
nutné pred výpočtom hrubého skóre prepólovať.
• Subškála konflikt cieľov (Pomaki et al., 2004) mala štyri položky
(„Dosahovanie tohto cieľa je v konflikte s inými cieľmi, ktoré
považujem za dôležité.“ α = 0,753).
• Sebakonkordancia cieľa (Sheldon & Elliot, 1999) obsahovala štyri
položky („Snažím sa tento cieľ dosiahnuť, pretože som skutočne
presvedčený, že ide o podstatný cieľ – zvolil som si ho dobrovoľne a
cením si ho bezvýhradne.“ α = 0,146).
• Podporujúce presvedčenia vzhľadom na cieľ (Pomaki et al., 2004) sa
skladali z dvoch položiek („V prípade, že by som mal problém s
dosahovaním tohto cieľa, môj partner ma podporí.“ α = 0,745).
• Škála negatívnych emócií spojených s cieľom mala dve položky
(Pomaki et al., 2004) („Keď rozmýšľam nad týmto cieľom, cítim
napätie.“ α = 0,846).
• Pozitívne emócie spojené s cieľom (Pomaki et al., 2004) mali štyri
položky („Keď rozmýšľam nad týmto cieľom, cítim sa
dobre/príjemne.“ α = 0,755).
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Kríza v dosahovaní cieľa (Brandstätter & Schűller, 2013) pozostávala
zo šiestich položiek („Počas dosahovania tohto cieľa som opakovane
konfrontovaný so situáciami, v ktorých neviem ako mám pokračovať.“
α = 0,589). Jednu z položiek („Práca na dosahovaní tohto cieľa ide bez
akýchkoľvek problémov.“) je nutné pred výpočtom hrubého skóre
prepólovať.
• Zmysluplnosť cieľa (Davis et al., 2015) mala položky dve („Tento cieľ
dáva môjmu životu zmysel.“ α = 0,931).
• Subškála istoty v rozhodnutí (Brandstätter & Herrmann, 2015)
obsahovala iba jednu položku („Do akej miery si si istý, že výber tohto
cieľa bol správnym rozhodnutím?“).
• Odhodlanie vynaložiť úsilie pri dosahovaní cieľa (Nellisen et al.,
2011) pozostávalo z troch položiek („Do akej miery robíš všetko čo
môžeš, aby si dosiahol tento cieľ?“ α = 0,877).
Následne bol respondentom predostretý ďalší scenár viažuci sa k
predchádzajúcemu:
„Popri tom, ako hľadáte informácie k téme ročníkovej práce na
internete, narazíte na prácu, ktorá sa vo veľkej miere zhoduje s tým, čo máte
odovzdať ako svoju ročníkovú prácu. Nič Vám nebráni v tom, aby ste text tejto
práce okopírovali a použili ako svoj vlastný. Uľahčíte si tým množstvo času a
úsilia. Zároveň si zabezpečíte to, že Vaša práca bude zodpovedať požiadavkám
a Vy bez problémov postúpite do ďalšieho ročníka, resp. nebudete musieť
štúdium ukončiť.“
Cieľom tohto scenára bola simulácia situácie, v ktorej sa študentovi
naskytne možnosť dosiahnuť cieľ, vyžaduje si to však zapojenie neetických
stratégií správania.
V závere súboru škál bolo úlohou respondentov na 6-bodovej
Likertovskej škále vyjadriť mieru pravdepodobnosti, že by za daných okolností
prezentovali cudziu prácu ako svoju vlastnú („Za daných okolností je
pravdepodobné, že by som prácu opísal/a a prezentoval/a ju ako svoju vlastnú“)
(Čopková & Lovaš, 2016; Čopková & Matyiová, 2016). Hodnota označená
respondentom je ukazovateľom skóre.
Za účelom zistenia, či proces sebaoprávňovania prebieha na vedomej
úrovni, je úlohou respondenta na 6-bodovej Likertovskej škále (1 = vôbec nie,
6 = veľmi) odpovedať na uvedenú otázku: „Myslíte si, že Vás pri Vašom konaní
ospravedlňujú tieto okolnosti?“. Hodnota označená respondentom je
ukazovateľom skóre. Nakoľko ide o pomerne zjednodušený spôsob
zachytávania premennej, bol overený jej vzťah s inými metodikami
zachytávajúcimi rôzne formy morálneho zdôvodňovania – Škálou morálnych
výpadkov (Bandura et al., 1996) – 0,403**; Škálou morálnych výpadkov v
kontexte podvádzania (Shu, Gino & Bazerman, 2011) – 0,490** a
Sebalicencovaním v na cieľ orientovanom správaní (Čopková, 2015) – 0,510**.
•
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Procedúra
Dotazník bol respondentom distribuovaný v čase február – apríl 2016
elektronicky. Elektronická verzia dotazníka bola vytvorená vo
webovej aplikácii Google Docs Form. Respondenti boli informovaní, že
vyplnenie dotazníka je dobrovoľné a anonymné, pričom môžu v ktorejkoľvek
fáze vypĺňania prácu ukončiť a formulár neodovzdať. Rovnako boli
informovaní, že zozbierané dáta slúžia iba na účely tejto vedeckej štúdie.
V datasete sa nenachádzali žiadne chýbajúce údaje, pretože všetky
položky boli vo formulári označené ako povinné. Extrémne prípady boli
identifikované prostredníctvom Mahalanobisovej vzdialenosti, na základe
ktorej kritéria (MD = 27,88; p < 0,001) bolo vyradených 5 prípadov. Normalita
rozloženia dát bola testovaná pomocou ukazovateľov zošikmenia a špicatosti a
tiež Shapiro-Wilk testom. Rozloženie dát spĺňalo kritéria normality, hodnota
špicatosti a zošikmenia nepresiahla stanovené kritérium >±1, rovnako ShapiroWilkov test vykazoval hodnoty vyššie ako je kritérium p > 0,05. Vnútorná
konzistencia dotazníka bola testovaná pomocou a Cronbachovej alfy (α).
Nadobudnutý konečný súbor premenných sme opísali pomocou
deskriptívnych ukazovateľov (aritmetický priemer; štandardná odchýlka), ich
vzájomné vzťahy sme zisťovali Pearsonovým korelačným koeficientom.
Štatistická analýza údajov prebehla za pomoci štatistických softvérov
IBM SPSS 21 a Jasp 0.14.1.
Výsledky
Štatistická analýza dát prebehla v niekoľkých krokoch. V Tabuľke 1
sú uvedené deskriptívne ukazovatele (priemerné skóre, priemerné škálové
skóre, štandardná odchýlka a priemerná škálová štandardná odchýlka).
Vzhľadom na to, že použité škály pozostávali z rôzneho počtu položiek, usúdili
sme, že reprezentatívnejším deskriptívnym ukazovateľom bude priemerná
škálová hodnota. Ako môžeme vidieť, respondenti dosahovali veľmi nízke
hodnoty v škále sebaoprávňovania (M = 1,97; SD = 1,21), čo naznačuje, čo
z hľadiska interpretácie škály znamená, že hypotetický stanovený cieľ
nepredstavoval pre respondentov dostatočný dôvod na ospravedlnenie
nečestného správania. Keďže sa jednalo o 6 – bodovú škálu, z priemernej
škálovej hodnoty je zrejmé, že respondenti inklinovali k odpovediam v prvej
polovici škály. Avšak je nutné spomenúť, že rozsah odpovedí sa pohyboval na
celej škále (min = 1,00; max = 6,00).
Pri pohľade na deskriptívne ukazovatele charakteristík cieľa môžeme
vidieť, že na 6 – bodovej škále inklinovali respondenti k odpovediam skôr
v druhej polovici škály, čo naznačuje, že stanovený hypotetický cieľ pre nich
vykazoval uvedené charakteristiky vo vysokej miere. Výnimkou je škála
vnímanej zmysluplnosti cieľa, kde priemerná škálová hodnota nedosiahla ani
stredovú hodnotu škály (3,50), t. j. respondenti vnímali cieľ skôr ako menej
zmysluplný. Najvyššia priemerná škálová hodnota bola dosiahnutá pri želaní
dosiahnuť cieľ (M = 5,20), blížila sa k maximálnej možnej hodnote (6,00).
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Inkonzistentne môže pôsobiť priemerné skóre pri cieľovej sebakonkordancii,
to je však spôsobené tým, že na rozdiel od iných škál, kde je hrubé skóre
získavané sumou hodnôt označených respondentom v jednotlivých položkách,
pri cieľovej sebakonkordancii je skóre získavané prostredníctvom výpočtu
indexu sebadeterminácie. Výsledné skóre je osobitne počítané pre autonómnu
motiváciu (identifikovaná + integrovaná) a osobitne pre neautonómnu
motiváciu (externá + introjikovaná) a tie sú od seba navzájom odčítané. Čím
vyššia je hodnota indexu, tým je motivácia k dosiahnutiu cieľa autonómnejšia.
Vzhľadom na rámec tejto publikácie poukazujeme na pomerne nízke,
resp. nevyhranené hodnoty priemerného skóre pri konflikte cieľov a kríze pri
dosahovaní cieľa.
Tabuľka 1 obsahuje aj informácie o korelačnej analýze
sebaoprávňovania a charakteristík cieľa. Identifikovaných bolo niekoľko
signifikantných vzťahov na úrovni p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001. Z výsledkov
vyplýva, že nízky pocit záväzku voči cieľu, nízko vnímaná dosiahnuteľnosť
cieľa, neautonómna motivácia, nedostatok pozitívnych emócií spájajúcich sa
s cieľom a malá istota v tom, či stanovenie si daného cieľa bolo dobrým
rozhodnutím sa spája s vyššou pravdepodobnosťou toho, že dôjde
k sebaoprávňovaniu správania, ktoré je v rozpore s normami. Prežívanie
konfliktu medzi cieľmi a krízy pri dosahovaní cieľa tiež podporuje predpoklad,
že jedinec bude mať vyššiu tendenciu oprávňovať svoje správanie, ktoré
nezodpovedá očakávaniam.
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Tabuľka 1 Deskriptívne ukazovatele a korelačná analýza sebaoprávňovania
s charakteristikami cieľa

ZÁVÄZNOSŤ CIEĽA
ŽELANIE DOSIAHNUŤ
CIEĽ
CIEĽOVÁ
SEBAÚČINNOSŤ
VYTRVALOSŤ
INVESTOVANÉ ÚSILIE
DOSIAHNUTEĽNOSŤ
CIEĽA
PROGRES
V DOSAHOVANÍ CIEĽA
KONFLIKT CIEĽOV
CIEĽOVÁ
SEBAKONKORDANCIA
PODPORUJÚCE
PRESVEDČENIA O CIELI
NEGATÍVNE EMÓCIE
POZITÍVNE EMÓCIE
KRÍZA V DOSAHOVANÍ
CIEĽA
ZMYSLUPLNOSŤ CIEĽA
ISTOTA V ROZHODNUTÍ
ODHODLANIE
VYNALOŽIŤ ÚSILIE

M
(1,97)
24,58
(4,92)
25,99
(5,20)
14,59
(4,86)
19,98
(5,00)
41,52
(4,61)
14,58
(4,86)
14,64
(4,88)
14,46
(3,62)
1,04
(0,26)
9,27
(4,64)
8,69
(4,35)
15,49
(3,87)
20,97
(3,50)
6,78
(3,39)
4,35
(4,35)
18,02
(4,50)

SD
(1,21)
3,92
(0,78)
3,86
(0,77)
2,48
(0,83)
3,10
(0,78)
7,47
(0,83)
1,96
(0,65)
2,10
(0,70)
4,40
(1,10)
3,37
(0,84)
2,19
(1,10)
2,59
(1,30)
3,90
(0,98)
4,91
(0,82)
2,81
(1,41)
1,20
(1,20)
3,46
(0,87)

SEBAOPRÁVŇOVANIE
r

p

CI 95 %
LB
UB

- 0,22**

0,01

- 0,364

- 0,073

- 0,15

0,05

- 0,296

0,003

- 0,15

0,05

- 0,298

- 0,001

- 0,12

0,14

- 0,264

0,038

- 0,11

0,18

- 0,253

0,049

- 0,22**

0,01

- 0,361

- 0,070

- 0,15

0,06

- 0,292

0,007

0,35***

< 0,001

0,206

0,475

- 0,24**

0,01

- 0,377

- 0,089

- 0,11

0,18

- 0,254

0,049

0,10

0,21

- 0,056

0,247

*

0,02

- 0,325

- 0,029

0,28***

< 0,001

0,132

0,415

- 0,07

0,36

- 0,222

0,082

- 0,32***

< 0,001

- 0,451

- 0,176

0,01

- 0,333

- 0,039

- 0,18

- 0,19

*

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; p < 0,05; p < 0,01; ***p
< 0,001; r = Pearsonov korelačný koeficient; CI = interval spoľahlivosti; LB =
spodná hranica; UB = horná hranica
*

**

Vzhľadom na pomerne vysoký počet škál, ktoré zachytávajú
charakteristiky cieľa, uskutočnili Čopková, Matyiová a Bartko (2017)
faktorovú analýzu, v ktorej sa podarilo roztriediť 16 cieľových charakteristík
do troch zastrešujúcich faktorov – záväzok dosiahnuť cieľ, kríza v dosahovaní
cieľa, vnímaná zmysluplnosť cieľa. V Tabuľke 2 uvádzame deskriptívne
ukazovatele. Keďže faktory pozostávajú z rôzneho počtu škál, opäť sme ako
najreprezentatívnejší deskriptívny ukazovateľ zvolili priemernú škálovú
hodnotu. Ako môžeme vidieť, najvyššie priemerné dosiahnuté hodnoty sa
týkali faktora záväzok dosiahnuť cieľ (M = 4,97; SD = 0,65). Z toho vyplýva,
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že respondenti skôr volili odpovede v druhej polovici škály, ktorá v tomto
prípade hovorí o vyššej úrovni vnímaného záväzku, želania dosiahnuť cieľ,
investovaného úsilia, dosiahnuteľnosti cieľa, podporujúcich presvedčení
vzhľadom na cieľ, odhodlania vynaložiť úsilie a vytrvalosti pri dosahovaní
cieľa. Naopak, do prvej polovice škály lokalizovali respondenti svoje odpovede
vo faktore kríza v dosahovaní cieľa (M = 2,60; SD = 0,53), čo hovorí o nízkej
miere vnímaného konfliktu cieľov, krízy pri dosahovaní cieľa, autonómnej
motivácie, negatívnych emócií spojených s cieľom, progrese pri dosahovaní
cieľa a sebaúčinnosti. Ako o nevyhranenom skóre môžeme hovoriť pri faktore
vnímaná zmysluplnosť cieľa (M = 3,80; SD = 0,96), kde sa priemerná škálová
hodnota pohybovala tesne nad stredovou škálovou hodnotou. Tento výsledok
poukazuje na neurčitú úroveň prežívania pozitívnych emócií spojených
s cieľom, vnímania zmysluplnosti cieľa a istoty v rozhodnutí o dosahovaní
tohto cieľa.
Korelačná analýza priniesla konzistentnejšie výsledky. Identifikované
boli signifikantné vzťahy všetkých troch faktorov cieľových charakteristík so
sebaoprávňovaním. Nízky pocit záväzku k dosiahnutiu cieľa a nízka vnímaná
zmysluplnosť cieľa sa spájali s vyššou pravdepodobnosťou výskytu
sebaoprávňujúceho správania. Rovnako sa vyššia prežívaná kríza pri
dosahovaní cieľa spájala so sebaoprávňovaním, tento vzťah bol
najsignifikantnejší.
Tabuľka 2 Deskriptívne ukazovatele a korelačná analýza sebaoprávňovania
s faktormi charakteristík cieľa
SEBAOPRÁVŇOVANIE
CI 95 %

M
(1,97)

SD
(1,21)

ZÁVÄZOK DOSIAHNUŤ
CIEĽ

153,95
(4,97)

20,27
(0,65)

- 0,19*

0,013

- 0,336

- 0,042

KRÍZA V DOSAHOVANÍ
CIEĽA

57,13
(2,60)

11,57
(0,53)

0,32***

< 0,001

0,180

0,454

VNÍMANÁ ZMYSLUPLNOSŤ
CIEĽA

26,62
(3,80)

6,72
(0,96)

- 0,19*

0,013

- 0,335

- 0,041

r

p

LB

UB

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p
< 0,001; r = Pearsonov korelačný koeficient; CI = interval spoľahlivosti; LB =
spodná hranica; UB = horná hranica
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Vzhľadom na to, že ústrednou témou predloženej publikácie je kríza
v dosahovaní cieľa, uskutočnili sme deskriptívnu a korelačnú analýzu aj
jednotlivých položiek samotnej škály ACRISS, ktoré reprezentujú 6 procesov,
ktoré sa podieľajú na kríze pri dosahovaní cieľa. Výsledky deskriptívnej
analýzy ukazujú, že najvyššie skóre dosahovali respondenti v položke
ruminácia (M = 4,29; SD = 1,21) a najnižšie v položke prokrastinácia (M =
2,77; SD = 1,47). Napriek tomu, že škála ako celok signifikantne pozitívne
korelovala so sebaoprávňovaním, ani jedna z položiek s ním nevykazovala
signifikantný a ani silný vzťah.
Tabuľka 3 Deskriptívne ukazovatele a korelačná analýza sebaoprávňovania
s akčnou krízou a položkami ACRISS

M
(1,97)

SD
(1,21)

POCHYBNOSTI

2,98

OPAKOVANÉ NEÚSPECHY
IMPLEMENTAČNÁ
DEZORIENTÁCIA

SEBAOPRÁVŇOVANIE

CI 95 %
LB
UB

r

p

1,54

- 0,05

0,557

- 0,197

0,108

3,19

1,30

- 0,01

0,920

- 0,160

0,145

3,75

1,32

0,06

0,444

- 0,094

0,211

RUMINÁCIA

4,29

1,21

0,04

0,618

- 0,114

0,191

TENDENCIE K ODPÚTANIU
OD CIEĽA

3,38

1,60

- 0,07

0,389

- 0,217

0,087

2,77

1,47

- 0,07

0,355

- 0,223

0,081

20,97
(3,50)

4,91
(0,82)

< 0,001

0,132

0,415

PROKRASTINÁCIA
ACTION CRISIS

0,28

***

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; p < 0,05; p < 0,01;
p < 0,001; r = Pearsonov korelačný koeficient; CI = interval spoľahlivosti;
LB = spodná hranica; UB = horná hranica
*

**

***

Vzhľadom na výsledky uvedené v Tabuľke 2 sme pristúpili
k explorácii predikčného vzťahu cieľových charakteristík a sebaoprávňovania.
Dáta sme podrobili viacnásobnej lineárnej regresii. Výsledný model bol
signifikantný (F(3/164) = 8,723; p < 0,001) a vysvetľoval 14 % variancie
sebaoprávňovania. Signifikantnými prediktormi boli záväzok dosiahnuť cieľ,
ktorý vysvetľoval 3,1 % variancie a kríza v dosahovaní cieľa, ktorá sa na
variancii sebaoprávňovania podieľala v miere 9,5 %.
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Tabuľka 4 Regresná analýza - faktory charakteristík cieľa a sebaoprávňovanie
CI 95 %
R2

R
záväzok dosiahnuť
cieľ
kríza v dosahovaní
cieľa
vnímaná
zmysluplnosť cieľa

0,374

0,140

kolinearita

β

t

p

LB

UB

VIF

-0,198

-2,271

0,024*

-0,022

-0,002

1,423

0,327

4,125

<0,001*

0,018

0,051

1,177

0,022

0,237

0,813

-0,029

0,037

1,610

R = korelačný koeficient; R = koeficient determinácie; β = štandardizovaný
koeficient;t = štatistické kritérium; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; CI =
interval spoľahlivosti; LB = spodná hranica; UB = horná hranica
2

Keďže sa faktor krízy v dosahovaní cieľa ukázal ako najvýznamnejší
prediktor, v snahe o čo najdetailnejšie výsledky sme uskutočnili dodatočnú
regresnú analýzu, v ktorej sme sa snažili identifikovať charakteristiky cieľa,
ktoré sa z daného faktora podieľajú na predikcii sebaoprávňovania najviac.
Aj tento model bol signifikantný (F(3/164) = 6,638; p < 0,001)
a vysvetľoval 16,5 % variancie sebaoprávňovania. Najsignifikantnejšími
prediktormi boli konflikt cieľov, ktorý prispel na úrovni 2,2 %, negatívne
emócie spojené s cieľom v miere 3,2 % a kríza v dosahovaní cieľa na úrovni 6
%.
Tabuľka 5 Regresná analýza - faktor kríza v dosahovaní cieľa
a sebaoprávňovanie
CI 95 %
R

R2

p

LB

UB

VIF

-0,055 -0,674

0,501

-0,106

0,052

1,272

0,056

0,638

0,525

-0,067

0,132

1,441

0,312

3,157

0,063*

0,032

0,140

1,845

-0,111 -1,240

0,217

-0,103

0,024

1,519

negatívne emócie

-0,213 -2,270

0,025*

-0,186

-0,013

1,666

kríza v dosahovaní
cieľa

0,182

0,002*

-0,003

0,092

1,795

cieľová
sebaúčinnosť
progres
v dosahovaní cieľa
konflikt cieľov
cieľová
sebakonkordancia

0,407

0,165

β

t

kolinear
ita

1,871

R = korelačný koeficient; R2 = koeficient determinácie; β = štandardizovaný
koeficient;t = štatistické kritérium; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; CI =
interval spoľahlivosti; LB = spodná hranica; UB = horná hranica
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V snahe o udržanie kontinuity analýz sme mali v úmysle uskutočniť aj
regresnú analýzu jednotlivých položiek škály ACRISS, no vzhľadom na
absentujúce vzťahy so sebaoprávňovaním sme v tom nevideli význam.
Diskusia
Pri konceptualizácii výskumnej štúdie sme vychádzali z toho, že
sebaoprávňovanie chápeme ako rozhodovací proces, v ktorom sa uplatňujú
prvky sebaregulácie. Slúži na redukciu intrapsychického konfliktu, ktorý
vzniká v situácii, keď jedinec musí regulovať svoje správanie v zmysle
rozhodnutia medzi hedonickou a utilitárnou voľbou v procese dosahovania
cieľa (Witt Huberts, Evers, & De Ridder, 2012). Tento proces však nezačína
automaticky, ale na to, aby sa spustil je potrebné, aby cieľ disponoval určitými
charakteristikami (Fishbach & Dhar, 2005). Prvá zo série prezentovaných štúdií
tak mala za cieľ preskúmanie vzťahov medzi fenoménom sebaoprávňovania
a cieľovými charakteristikami.
Na vyvolanie efektu sebaoprávňovania sme zvolili cestu modelovej
hypotetickej situácie, ktorej úlohou bolo vyvolať v respondentoch mentálnu
reprezentáciu situácie, v ktorej sa usilujú o dosiahnutie (akademického) cieľa.
Tento spôsob vedeckého bádania má svoje nedostatky, no na druhej strane aj
nepopierateľné výhody, najmä čo sa týka výskumu v oblasti morálnej
sebaregulácie, kde je mimoriadne náročné, až priam nemožné skúmať a
vyvodzovať závery na základe skúmania reálneho správania (takéto výskumy
sú eticky otázne, ako príklad slúži Stanfordský väzenský experiment, ktorý síce
priniesol veľmi dôležité poznatky, no je považovaný za neetický a nehumánny).
Preto je vo výskume psychológie morálky bežnou praxou používanie
hypotetických situácií, kde je absencia reálneho správania logická (Cascio &
Plant, 2015; Wilson & O´Gorman, 2003). Hypotetická situácia, s ktorou sme
pracovali nebola vymyslená, jej hlavná myšlienka bola prebratá od Greena
(2002) a doplnená o ďalšie atribúty, ktoré sme na základe štúdia výskumu
plagiátorstva považovali za dôležité. Ako príklad uvádzame to, že celá
modelová situácia mala za úlohu zistiť, či je respondent ochotný upustiť od
cieľa konať v súlade s normami v záujme dosiahnutia iného cieľa. Vychádzali
sme pritom zo štúdie Fishbach a Dhara (2005), ktorí poukázali na to, že ako
sebaoprávňujúci činiteľ môžu fungovať aj samotné ciele. Uznávame, že v
budúcnosti by bolo možné vylepšiť dizajn výskumu zaradením položky, kde by
sme sa informovali, či sa respondenti už niekedy v podobnej situácii ocitli.
Nástrahy spojené s použitím modelovej situácie sa ukázali ako
opodstatnené, nakoľko respondenti skórovali v škále sebaoprávňovania
pomerne nízko. Musíme preto konštatovať, že modelová situácia
pravdepodobne nevyvolala želaný efekt a teda respondenti nevnímali
dosiahnutie cieľa ako dostatočné ospravedlnenie správania, ktoré je v rozpore
s normami. Na jednej strane tento výsledok nepodporuje tvrdenia Fishbacha
a Dhara (2005), ale na druhej strane je v súlade so zisteniam, ktoré poukazujú
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na to, že oprávňujúci efekt sa skôr objaví pri posudzovaní reálneho správania
než hypotetického (Blanken, De Ven & Zeelenberg, 2015).
Fishbach a Dhar (2005) predpokladali, že stanovený cieľ interaguje
s ďalšími cieľmi, čím môže dôjsť k sebaregulačnému konfliktu, ktorý jedinec
rieši tým, že berie do úvahy vnímaný progres a záväznosť cieľa. V prípade, že
si zameraním na progres v dosahovaní alternatívneho cieľa dokáže jedinec
ospravedlniť voľbu inkozistentného správania voči centrálnemu cieľu, je snaha
o dosiahnutie alternatívneho cieľa pravdepodobnejšia. Naopak, ak vníma cieľ
ako záväzný, ústredného cieľa.
Uvažovať môžeme aj nad tým, čo bol hlavný a čo konkurenčný cieľ
(dobré mravy vs. úspech), resp. ako problematické vnímame, že nevieme
identifikovať, ktorý cieľ sa nám reálne podarilo aktivovať. Naším zámerom
bolo modelovou situáciou aktivovať cieľ dosiahnutia úspechu.
Výsledky našej výskumnej štúdie ďalej poukázali na negatívne vzťahy
sebaoprávňovania s faktorom záväzok dosiahnuť cieľ a vnímaná zmysluplnosť
cieľa. Naopak, pozitívny vzťah sme zaznamenali s faktorom kríza v dosahovaní
cieľa. Negatívny a slabý vzťah sebaoprávňovania a faktora vnímaná
zmysluplnosť cieľa, v ktorom tiež respondenti skórovali najnižšie, si
vysvetľujeme tým, že cieľ bol iba hypotetický. Preto je logické, že
zmysluplnosť cieľa, pozitívne emócie asociované s cieľom či istota
v rozhodnutí, nebudú tie charakteristiky cieľa, ku ktorým by sa respondent
vedel v hypotetickej situácii relevantne vyjadriť. Podobný problém vnímame aj
pri faktore kríza v dosahovaní cieľa, pretože nadobudnuté priemerné škálové
skóre dosahovalo pomerne nízke hodnoty. Z toho usudzujeme, že kríza
nemusela byť hypotetickou situáciou vyvolaná. V tomto kontexte potom
pomerne prekvapivo pôsobí to, že priemerné škálové skóre faktora záväzok
dosiahnuť cieľ nadobudlo hodnotu v druhej polovici škály. Každopádne, kríza
v dosahovaní cieľa a záväzok dosiahnuť cieľ sa ukázali ako signifikantné
prediktory sebaoprávňovania. Kým záväzok dosiahnuť cieľ predikoval
sebaoprávňovanie negatívne, kríza v dosahovaní cieľa pozitívne. Tento
výsledok korešponduje so zistením, že oprávňujúci efekt sa pravdepodobnejšie
vytvorí pri zameraní na progres v dosahovaní cieľa než pri vnímaní cieľa ako
záväzku (Blanken, De Ven & Zeelenberg, 2015), keďže vnímaný progres
v dosahovaní cieľa je integrovanou súčasťou faktora kríza v dosahovaní cieľa.
Výsledky regresnej analýzy tohto faktora so sebaoprávňovaním poukázal aj na
signifikantnú rolu konfliktu cieľov, negatívnych emócií asociovaných s cieľom
a samotnej škály krízy v dosahovaní cieľa, ktorá je vo svojej podstate
asociovaná s negatívnou afektivitou a bráni progresu v dosahovaní cieľa
(Herrmann & Brandstätter, 2015a). Čo sa týka konfliktu cieľov, je nutné
poukázať na to, že z analýzy teoretických východísk vyplýva, že je kľúčovým
prvkom ako sebaoprávňovania, tak aj krízy. Úlohou sebaoprávňovania je
redukovať intrapsychický konflikt, ktorý vzniká pri ohrození ústredného cieľa
konkurenčným (Prinsen et al., 2018; Witt Huberts et al., 2014), pričom tento
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intrapsychický konflikt v rozhodovaní, či je lepšie upustiť od cieľa alebo
zotrvať v jeho dosahovaní, nazývame krízou v dosahovaní cieľa.
Celkovo z výsledkov prvej štúdie vyplýva, že nízky pocit záväzku voči
cieľu, nízko vnímaná dosiahnuteľnosť cieľa, neautonómna motivácia,
nedostatok pozitívnych emócií spájajúcich sa s cieľom a malá istota, či
stanovenie si daného cieľam bolo dobrým rozhodnutím, sa spája s vyššou
pravdepodobnosťou toho, že dôjde k sebaoprávňovaniu správania, ktoré je v
rozpore s normami.
Okrem využitia hypotetickej modelovej situácie vnímame ako ďalšie
obmedzenie našej práce to, že mnohé premenné (a najmä sebaoprávňovanie)
sme zachytávali len jednou položkou. Na jednej strane nám to uľahčovalo
spracovanie výsledkov, na druhej strane stojí otázka reliability a validity
takéhoto merania premenných. Pallant (2011) však uvádza, že pri krátkych
škálach je nízka reliabilita pomerne častým javom. Faktom však je, že
postupom času pribúdajú výskumy, v ktorých sú premenné zachytávané práve
týmto spôsobom (Brandstätter & Herrmann, 2015; Cascio & Plant, 2015;
Lovaš, 1998a).
Za hlavný prínos zrealizovanej štúdie považujeme to, že nám poskytla
podklady pre nasledujúce výskumné štúdie. Vďaka tomu, že sa kríza
v dosahovaní cieľa ukázala ako dôležitý prvok v procese sebaoprávňovania,
mohli sme sa v nasledujúcich štúdiách venovať ich vzťahu hlbšie.
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3.2

Štúdia 2: Analýza vzťahu krízy v dosahovaní cieľa
s prekážkami

Cieľ
Hlavným cieľom štúdie bolo preskúmanie miery prežívanej akčnej
krízy pri dosahovaní cieľa vzhľadom na charakter (subjektívna/objektívna)
prekážky, ktorá bráni dosiahnutiu cieľa.
Metóda
Výskumný súbor
Dáta boli získané od vzorky 542 respondentov vo vývinovom období
mladšej dospelosti vo veku 18 až 34 rokov (M vek = 22,20; SD = 1,96). Vzorku
tvorilo 73,25 % žien (N = 379) a 26,75 % mužov (N = 145). Výber
respondentov prebehol príležitostným nenáhodným výberom.
Metodiky
Úvodná inštrukcia sa týkala konkrétnych prekážok, s ktorými sa
respondenti stretávajú alebo očakávajú, že budú stretávať pri plnení
konkrétneho cieľa, ktorý si stanovili. Konkrétne znenie úlohy bolo nasledovné:
„Ľudia počas svojho života nedokážu vždy dosiahnuť to, čo chcú a
niekedy sú nútení ukončiť svoje snahy o dosahovanie cieľov, ktoré si stanovili.
Uveďte, prosím, prekážky, s ktorými sa podľa Vás pri dosahovaní cieľa
stretnete.“
Action Crisis Scale (ACRISS; Brandstätter & Schüler, 2013; Kačmár
et al., 2021). Škála je tvorená šiestimi položkami hodnotenými na 6 – bodovej
Likertovskej škále (1 = vôbec nesúhlasím; 6 =úplne súhlasím). Každá
z položiek poukazuje na iný aspekt krízy: pochybnosti (“Mám pochybnosti, či
by som sa mal aj naďalej usilovať o dosiahnutie môjho cieľa alebo mám od
neho upustiť.”); opakujúce sa neúspechy (“Práca na dosahovaní tohto cieľa
ide bez akýchkoľvek problémov.”); implementačná dezorientácia (“Počas
dosahovania tohto cieľa som opakovane konfrontovaný so situáciami, v ktorých
neviem ako mám pokračovať.”); ruminácia (“Môj cieľ príliš zamestnáva moju
myseľ.”); tendencie k odpútaniu od cieľa (“Rozmýšľal som, že upustím od
môjho cieľa.”) a prokrastinácia (“Opakovane som pre svoj cieľ nič neurobil,
napriek zámeru tak urobiť.”). Vnútorná konzistencia škály dosiahla uspokojivú
úroveň (α = 0,623).
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Procedúra
Dáta bolí získané pomocou viacerých čiastkových štúdií, ktoré sa
týkali stanovovania cieľov a výskytu prekážok pri ich dosahovaní v rôznych
oblastiach života človeka – chudnutie, štúdium, akýkoľvek osobný cieľ alebo
taký, ktorý chce respondent dosiahnuť do určitého veku. Respondenti boli
informovaní, že vyplnenie dotazníka je dobrovoľné a anonymné, pričom môžu
v ktorejkoľvek fáze vypĺňania prácu ukončiť a formulár neodovzdať. Rovnako
boli informovaní, že zozbierané dáta slúžia iba na účely tejto vedeckej štúdie.
Respondenti odpovedali na otázku buď elektronicky (Google Docs
Form) alebo formou ceruzka – papier. Získané údaje boli spracovávané
pomocou softvérov Microsoft Excel 2016 a IBM SPSS 21.
V datasete sa nenachádzali žiadne chýbajúce údaje, pretože všetky
položky boli vo formulári označené ako povinné. Normalita rozloženia dát bola
testovaná pomocou ukazovateľov zošikmenia a špicatosti a tiež Shapiro-Wilk
testom. Rozloženie dát spĺňalo kritéria normality, hodnota špicatosti
a zošikmenia nepresiahla stanovené kritérium >±1, rovnako Shapiro-Wilkov
test vykazoval hodnoty vyššie ako je kritérium p > 0,05. Vnútorná konzistencia
dotazníka bola testovaná pomocou Cronbachovej alfy (α).
Sociodemografické údaje boli spracované pomocou deskriptívnej
analýzy (aritmetický priemer, štandardná odchýlka, medián, minimum,
maximum).
Testovanie signifikancie rozdielov v miere prežívanej akčnej krízy
a jej subškál medzi objektívnymi a subjektívnymi prekážkami prebehlo
použitím t-testu pre nezávislé výbery. Podrobnejšia analýza na úrovni subtypov
subjektívnych a objektívnych prekážok prebehla pomocou jednovchodnej
anovy pre nezávislé výbery. Na identifikáciu zistených rozdielov bol použitý
Games Howellov post hoc test.
Výsledky
V nasledujúcich analýzach hrajú nezastupiteľnú úlohu typy prekážok,
s ktorými sa respondenti stretávali. V Tabuľke 6 uvádzame preto frekvenčnú
tabuľku prekážok podľa ich typológie, ktorú na základe analýz 1507 odpovedí
vytvorili Čopková a Hricová (2021). Najdôležitejším triediacim prvkom bude
v nasledujúcich analýzach roztriedenie prekážok na subjektívne a objektívne.
Z Tabuľky 6 je zrejmé, že ich zastúpenie vo výskumnom súbore bolo približne
rovnomerné, subjektívne prekážky tvorili 47,7 % a objektívne 52,3 % všetkých
prekážok.
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Tabuľka 6 Frekvenčná analýza prekážok
PODKATEGÓRIA

N

f (%)

konkurenčný cieľ

17

15,2

f (%)
celkovo
7,2

zabudnutie na cieľ

0

0

0,0

nízka sebakontrola

33

29,5

14,1

psychický a fyzický stav

38

33,9

16,2

osobnostné faktory

24

21,4

10,2

spolu subjektívne

112

100

47,7

fyzikálna

11

8,9

4,7

situačná

45

36,6

19,1

zdroje

30

24,4

12,8

OBJEKTÍVNA

SUBJEKÍVNA

TYP
prekážky

sociálna

37

30,1

15,7

spolu objektívne

123

100

52,3

SPOLU

235

100

N= počet; f = frekvencia
V Tabuľke 7 uvádzame deskriptívne ukazovatele (priemerné škálové
hodnoty, štandardnú odchýlku, minimum, maximum) hrubého skóre, ktoré
dosiahli respondenti v prežívaní akčnej krízy a jej subškálach bez ohľadu na typ
prekážky. Uvedené údaje o minimálnych a maximálnych hodnotách naznačujú,
že respondenti skórovali v jednotlivých položkách v plnom rozsahu škály. Čo
sa týka umiestnenia priemerných škálových hodnôt, z hľadiska rozsahu škály
(6 bodov) musíme konštatovať, že odpovede respondentov sú lokalizované do
prvej polovice škály a len jedna z položiek spolu s celkovým skóre dosiahla
úroveň vyššiu ako stredová hodnota škály (3,50). Uvedené môžeme
interpretovať v zmysle, že prekážky, na ktoré si respondenti spomenuli v nich
nevyvolávali vysokú mieru prežívanej krízy pri dosahovaní vytýčeného cieľa.
Najvyššia priemerná škálová hodnota bola zaznamenaná pri ruminácii (M =
3,74; SD = 1,49) a najnižšia pri pochybnostiach (M = 2,03; SD = 1,40).
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Tabuľka 7 Deskriptívna analýza ACRISS
M

SD

Min

Max

POCHYBNOSTI

2,03

1,40

1,00

6,00

OPAKOVANÉ NEÚSPECHY

3,26

1,34

1,00

6,00

IMPLEMENTAČNÁ DEZORIENTÁCIA

3,13

1,36

1,00

6,00

RUMINÁCIA

3,74

1,49

1,00

6,00

TENDENCIE K ODPÚTANIU OD CIEĽA

2,52

1,43

1,00

6,00

PROKRASTINÁCIA

2,23

1,45

1,00

6,00

16,90
(2,81)

4,99

6,00

36,00

(0,83)

(1,00)

(6,00)

KRÍZA V DOSAHOVANÍ CIEĽA

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; Min = minimum; Max =
maximum
V ďalšej analýze nás zaujímalo, či existujú rozdiely v prežívaní akčnej
krízy vzhľadom na charakter prekážky. V Tabuľke 8 uvádzame priemerné
škálové hodnoty všetkých položiek aj celkového skóre krízy v dosahovaní cieľa
separátne pre subjektívne a objektívne položky. V položke pochybnosti sú
priemerné hodnoty takmer identické, preto sme nepredpokladali signifikantné
rozdiely, čo potvrdil aj test. V položke opakované neúspechy bola situácia
odlišná a testovanie signifikancie rozdielov ukázalo, že pri objektívnych
prekážkach boli opakované neúspechy pri prekonávaní prekážky prežívané
signifikantne viac ako pri subjektívnych prekážkach. Napriek rozdielom v
priemerných škálových hodnotách v položke implementačná dezorientácia,
testovanie nepreukázalo, že by boli tieto rozdiely signifikantné. Naopak,
rumináciu prežívali respondenti signifikantne viac pri prekonávaní
objektívnych než subjektívnych prekážok. Tendencia k upusteniu od cieľa bola
jedinou položkou, v ktorých sme zaznamenali zdanlivo vyššiu priemernú
škálovú hodnotu pri subjektívnych prekážkach než pri objektívnych. Na
základe testovania však konštatujeme, že tendencia k upusteniu od cieľa bola
rovnaká pri oboch typoch prekážok. Rovnako tiež skórovali respondenti aj
v položke prokrastinácia, napriek tomu, že priemerné škálové hodnoty
naznačili vyššie skóre pri výskyte objektívnych prekážok. Aj z pohľadu
celkového skóre krízy pri dosahovaní cieľa sme predpokladali, že by mohol byť
signifikantný rozdiel v jej prežívaní medzi respondentmi s objektívnou
a subjektívnou prekážkou. Konštatujeme však, že neexistujú signifikantné
rozdiely v miere akčnej krízy pri výskyte subjektívnych a objektívnych
prekážok pri dosahovaní cieľa.
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Tabuľka 8 T-test - rozdiely medzi subjektívnymi a objektívnymi prekážkami
v ACRISS
prekážka
POCHYBNOSTI

N

M

SD

obj.

728

2,02

1,45

subj.

759

2,03

1,35

OPAKOVANÉ
NEÚSPECHY

obj.

728

3,34

1,34

subj.

759

3,19

1,33

IMPLEMENTAČNÁ
DEZORIENTÁCIA

obj.

728

3,18

1,34

subj.

759

3,09

1,39

obj.

728

3,89

1,58

subj.

759

3,60

1,39

RUMINÁCIA
TENDENCIA
K UPUSTENIU OD
CIEĽA
PROKRASTINÁCIA
KRÍZA
V DOSAHOVANÍ
CIEĽA

obj.

728

2,46

1,44

subj.

759

2,57

1,41

obj.

728

2,24

1,44

subj.

759

2,22

1,46

obj.

728

subj.

759

17,13
(2,86)
16,70
(2,78)

5,08
(0,85)
4,88
(0,81)

t

p

d

- 0,077

0,939

- 0,003

2,045

0,041*

0,106

1,295

0,195

0,067

3,813

< 0,001*

0,198

- 1,528

0,127

- 0,079

0,255

0,799

0,013

1,652

0,099

0,086

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; obj = objektívna; subj. =
subjektívna; N = počet respondentov; t = štatistické kritérium; *p < 0,05; **p
< 0,01; ***p < 0,001; d = veľkosť efektu
V Tabuľke 9 uvádzame deskriptívne ukazovatele celkového hrubého
skóre, ktoré dosiahli respondenti v škále krízy v dosahovaní cieľa podľa
subtypu prekážky, ktorá im bráni v dosahovaní cieľa. Priemerné škálové
hodnoty naznačujú, že najintenzívnejšie prežívali respondenti krízu pri
fyzikálnych prekážkach (M = 3,07; SD = 1,20), najmenej pri osobnostných
prekážkach (M = 2,58; SD = 0,65). Z objektívnych prekážok prežívali
respondenti krízu najviac pri fyzikálnych prekážkach (M = 3,07; SD = 1,20),
najmenej pri sociálnych prekážkach (M = 2,77; SD = 0,64). Zo subjektívnych
prekážok prežívali respondenti krízu najintenzívnejšie pri výskyte
konkurenčného cieľa (M = 2,90; SD = 0,88) a najmenej pri osobnostných
prekážkach (M = 2,58; SD = 0,65). Uvedené výsledky naznačujú, že najviac
komplikujú proces dosahovania cieľa tie prekážky, ktoré v najväčšej miere
majú svoj zdroj v externom prostredí a tým ich jedinec dokáže ovplyvniť len
v malej miere. Poukazuje na to aj fakt, že v rámci objektívnych prekážok
skórovali respondenti najnižšie pri tých prekážkach, ktoré sa týkali sociálnych
vzťahov. Tie majú síce zdroj aj v externom prostredí, no sú ovplyvniteľné aj
samotným jedincom. Pri subjektívnych prekážkach považovali respondenti za
najmenší problém pri dosahovaní cieľa osobnostné faktory, nakoľko tie sú
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v moci samotných respondentov. Naopak, konkurenčný cieľ, ktorý môže (hoci
nemusí) mať zdroj v externom prostredí, bol spomedzi subjektívnych prekážok
najproblematickejším prvkom pri dosahovaní cieľa.
Deskriptívne ukazovatele pre jednotlivé položky škály neuvádzame
z dôvodu veľkého množstva údajov.
Tabuľka 9 Deskriptívna analýza prekážok
N

OBJEKTÍVNA

FYZIKÁLNA
SITUAČNÁ
ZDROJE
SOCIÁLNA

SUBJEKTÍVNA

KONKURENČNÝ CIEĽ
NÍZKA SEBAKONTROLA
PSYCHICKÝ A FYZICKÝ
STAV
OSOBNOSTNÉ FAKTORY

12
198
374
144
281
118
168
192

M

SD

Min

Max

18,40

7,20

11,00

35,00

(3,07)

(1,20)

(1,83)

(5,83)

17,60

5,49

9,00

35,00

(2,93)

(0,92)

(1,50)

(5,83)

17,00

4,87

8,00

36,00

(2,83)

(0,81)

(1,33)

(6,00)

16,60

3,82

9,00

30,00

(2,77)

(0,64)

(1,50)

(5,00)

17,40

5,25

9,00

32,00

(2,90)

(0,88)

(1,50)

(5,33)

16,50

4,96

6,00

36,00

(2,75)

(0,83)

(1,00)

(6,00)

17,10

5,00

6,00

36,00

(2,85)

(0,83)

(1,00)

(6,00)

15,50

3,87

9,00

30,00

(2,58)

(0,65)

(1,50)

(5,00)

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; Min = minimum; Max =
maximum
Východiskom pre ďalšiu analýzu boli výsledky testovania
signifikancie rozdielov v miere krízy pri dosahovaní cieľa medzi respondentmi
so subjektívnymi a objektívnymi prekážkami a tiež podrobnejšia deskriptívna
analýza subtypov prekážok. Na tomto základe sme uskutočnili detailnejšiu
analýzu potenciálnych rozdielov v kríze v dosahovaní cieľa a jej jednotlivých
položkách medzi respondentami so špecifickými subtypmi prekážok, ktoré
vnímajú ako problém pri dosahovaní vytýčeného cieľa. Analýza rozptylu
naznačila, že je možné uvažovať o rozdieloch v celkovej kríze v dosahovaní
cieľa a ďalších položkách – pochybnosti, opakované neúspechy,
implementačná dezorientácia a ruminácia. Podľa výsledkov tejto analýzy
prežívajú tendencie k odpútaniu od cieľa a prokrastináciu respondenti rovnako
bez ohľadu na subtyp vnímanej prekážky.
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Tabuľka 10 ANOVA – rozdiely medzi subtypmi prekážok v ACRISS
F

p

POCHYBNOSTI

2,610

0,01*

OPAKOVANÉ NEÚSPECHY

4,730

< 0,001*

IMPLEMENTAČNÁ DEZORIENTÁCIA

4,990

< 0,001*

RUMINÁCIA

4,990

< 0,001*

TENDENCIE K ODPÚTANIU OD CIEĽA

1,170

0,32

PROKRASTINÁCIA

1,350

0,23

KRÍZA V DOSAHOVANÍ CIEĽA

4,540

< 0,001*

F = štatistické kritérium; *p < 0,05;

p < 0,01; ***p < 0,001

**

Tento výsledok analýzy rozptylu však považujeme za veľmi robustný,
preto sme uskutočnili post-hoc testovanie pomocou Games-Howellovho post
hoc testu. Podrobné výsledky sú uvedené v Tabuľke 11, kde pre množstvo
údajov uvádzame len porovnanie tých subtypov prekážok, kde boli
zaznamenané signifikantné rozdiely.
V položke pochybnosti skórovali signifikantne vyššie respondenti
s prekážkou, ktorá predstavovala konkurenčný cieľ v porovnaní s prekážkami
spočívajúcimi v osobnosti respondentov. V položke opakované neúspechy
skórovali respondenti vyššie pri prežívaní situačnej prekážky než prekážky
spočívajúcej v nízkej sebakontrole a osobnostných dispozíciách. Rovnaký
výsledok sme zaznamenali aj pri sociálnych prekážkach. Vnímanie
konkurenčného cieľa ako prekážky sa tiež vo vyššej miere spájalo
s opakovanými neúspechmi v porovnaní s prekážkou v podobe nízkej
sebakontroly a osobnostných faktorov. V položke implementačná dezorientácia
skórovali signifikantne vyššie respondenti so situačnou prekážkou, prekážkou
v podobe zdrojov, konkurenčného cieľa a psychického a fyzického stavu
v porovnaní s prekážkou vo forme osobnostných dispozícií. Rumináciu
prežívali signifikantne viac respondenti so situačnou prekážkou v porovnaní
s prekážkou v podobe nízkej sebakontroly, psychického/fyzického stavu
a osobnostných faktorov. Podobne bola ruminácia signifikantne vyššia
u respondentov
s prekážkou
vo
forme
konkurenčného
cieľa
a psychického/fyzického stavu v porovnaní s osobnostnými faktormi.
Nakoniec môžeme konštatovať, že celková kríza v dosahovaní cieľa bola
signifikantne viac vnímaná pri prekážkach v podobe zdrojov, situačných
prekážok, konkurenčného cieľa a psychického/fyzického stavu v porovnaní
s prekážkami vo forme osobnostných dispozícií.
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Tabuľka 11 Games-Howellow post hoc test – rozdiely medzi subtypmi
prekážok v ACRISS
prekážka

POCHYBNOSTI

OPAKOVANÉ
NEÚSPECHY

IMPLEMENTAČNÁ
DZOTIENTÁCIA

RUMINÁCIA

KRÍZA
V DOSAHOVANÍ
CIEĽA

M

t

konkurenčný cieľ

2,21

osobnostné faktory

1,82

situačná

3,55

nízka sebakontrola

2,97

situačná

3,55

osobnostné faktory

2,96

sociálna

3,44

nízka sebakontrola

2,97

sociálna

3,44

osobnostné faktory

2,96

konkurenčný cieľ

3,42

nízka sebakontrola

2,97

konkurenčný cieľ

3,42

osobnostné faktory

2,96

situačná

3,22

osobnostné faktory

2,66

zdroje

3,25

osobnostné faktory

2,66

konkurenčný cieľ

3,22

osobnostné faktory

2,66

psychický a fyzický stav

3,26

osobnostné faktory

2,66

situačná

4,11

nízka sebakontrola

3,49

situačná

4,11

psychický a fyzický stav

3,63

situačná

4,11

osobnostné faktory

3,33

zdroje

3,86

osobnostné faktory

3,33

konkurenčný cieľ

3,80

osobnostné faktory

3,33

situačná

17,60 (2,93)

osobnostné faktory

15,50 (2,58)

zdroje

17,00 (2,83)

osobnostné faktory

15,50 (2,58)

konkurenčný cieľ

17,40 (2,90)

osobnostné faktory

15,50 (2,58)

psychický a fyzický stav

17,10 (2,85)

osobnostné faktory

15,50 (2,58)

M = aritmetický priemer; t = štatistické kritérium; p < 0,05;
0,001
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*

p

3,380

0,018*

3,762

0,005*

4,275

< 0,001*

3,035

0,050*

3,453

0,015*

3,275

0,026*

3,857

0,003*

4,172

< 0,001*

5,161

< 0,001*

4,417

< 0,001*

4,347

< 0,001*

3,637

0,008*

3,039

0,050*

5,071

< 0,001*

4,233

< 0,001*

3,678

0,006*

4,390

< 0,001*

4,150

0,001*

4,530

< 0,001*

3,430

0,016*

p < 0,01; ***p <

**

Diskusia
Prirodzenou súčasťou práce na cieli je výskyt prekážok, ktoré môžu
mať negatívny dopad na celkový výsledok. Prekonávanie týchto prekážok je
spojené so sebaregulačnými stratégiami, ktoré je nutné do boja s nimi zapojiť
(Myrseth & Fishbach, 2009). Hoci sme v teoretických východiskách naznačili,
že sebaoprávňovanie môže nájsť uplatnenie v redukcii intrapsychického
konfliktu (Prinsen et al., 2018), iné východiská ponúkajú možnosť vnímať
sebaoprávňovanie ako potenciálnu prekážku pri dosahovaní cieľa (Fishbach &
Dhar, 2005; Miller & Effron, 2010; Mukhopadhyay et al., 2008). V kontexte
série na seba nadväzujúcich výskumných štúdií sme sa preto rozhodli skúmať
vzťah medzi prekážkami v dosahovaní cieľa a krízou v dosahovaní cieľa.
Viaceré štúdie zdôrazňujú, že je najprv potrebné určiť, s akými
prekážkami sa môžeme pri dosahovaní cieľa stretnúť (Higgins, 2006; Myrseth
& Fishbach, 2009). Za týmto účelom sme využili kategorizáciu prekážok
vytvorenú Hricovou a Čopkovou (2021). V následných analýzach sme sa držali
základného delenia prekážok na subjektívne a objektívne (Gollwitzer &
Brandstätter, 1997; Marguc et al., 2011). Krízu v dosahovaní cieľov alebo
akčnú krízu sme neinterpretovali len v zmysle hrubého skóre dosiahnutého
v škále, ale v záujme podrobnejšej analýzy, sme výsledky interpretovali aj na
úrovni jej jednotlivých položiek, ktoré odrážajú kognitívne a behaviorálne
charakteristiky, ktoré sprevádzajú tento druh vnútrocieľového konfliktu
(Brandstätter & Schüler, 2013) – pochybnosti, opakované neúspechy,
implementačná dezorientácia, ruminácia, tendencie k odpútaniu od cieľa,
prokrastinácia.
Z hľadiska priemerných škálových hodnôt dosahovali respondenti
prevažne podpriemerné výsledky, čo si vysvetľujeme tým, že boli inštruovaní
uvažovať o potenciálnych prekážkach, s ktorými sa počas dosahovania ich
osobného cieľa môžu stretnúť. Na druhej strane, malo ísť o reálne prekážky
viažuce sa k reálnemu cieľu, no ani to nezabezpečilo, aby respondenti uvažovali
o cieľoch, pri ktorých už reálne nejakú prekážku vnímajú. Tento výsledok
nekorešponduje ani s názorom Leduc-Cummings et al. (2017), ktorí
predpokladajú že myšlienky viažuce sa k budúcim udalostiam podmieňujú
prežívanie silnejších emócií. Avšak, zároveň sú anticipované prekážky
vnímané ako ovplyvniteľnejšie v porovnaní s minulými prekážkami, čo môže
viesť k redukcii pocitu prežívanej krízy.
Testovanie signifikancie rozdielov v prežívaní akčnej krízy poukázalo
na to, že vyššia miera opakovaných neúspechov a ruminácie je viac spojená
s objektívnymi prekážkami ako subjektívnymi. Predpokladáme, že tento
výsledok je spôsobený tým, že objektívne prekážky pochádzajúce z externého
prostredia, sú ťažšie ovplyvniteľné ako subjektívne, pretože tie sa priamo viažu
k jedincovmu self. Pri subjektívnych prekážkach je väčšia pravdepodobnosť,
že po zapojení sebaregulačných stratégií dôjde k redukcii pôsobenia prekážky,
čo vyplýva aj z toho, že na subjektívnej úrovni hovoríme o prekážkach ako je
výskyt konkurenčného cieľa alebo nízka sebakontrola (Gollwitzer &
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Brandstätter, 1997). Naopak, pri objektívnych prekážkach je vhodnou
stratégiou zmena postoja k prekážke, či dokonca odpútanie sa od cieľa, ktoré
pomáha redukcii frustrácie a vyhnutiu sa opakovaným neúspechom, ktoré sú
zdrojom ďalších negatívnych javov v prežívaní jedinca (Wrosch et al., 2003b).
Podrobnejšia analýza na úrovní subtypov prekážok tiež poukázala na
rozdiely v akčnej kríze a jej subškálach a to nielen medzi objektívnymi
a subjektívnymi subtypmi prekážok (napr. zdroje a osobnostné faktory;
situačné a osobnostné faktory; konkurenčný cieľ a osobnostné faktory;
psychický/fyzický stav a osobnostné faktory). Rozdiely sa prejavili v celkovej
akčnej kríze a subškálach pochybnosti, opakované neúspechy, implementačná
dezorientácia a ruminácia. Najpodstatnejší je ale výsledok, ktorý hovorí o tom,
že akčná kríza je menej vnímaná pri prekážke reprezentujúcej osobnostné
faktory v porovnaní so zdrojmi, situačnými prekážkami, konkurenčnými cieľmi
a psychickým/fyzickým stavom. Odhadujeme, že tento výsledok je
podmienený tým, že osobnostné faktory môže jedinec vnímať za najviac
ovplyvniteľné, pretože sa priamo viažu k jeho self, čo znamená, že je za ne plne
zodpovedný sám.
Je prekvapivé, že napriek jasnému označeniu jednotlivých položiek
škály akčnej krízy (Herrmann & Brandstätter, 2015), nenachádzame štúdie,
ktoré by ju analyzovali na rovnakej úrovni ako k tomu došlo v predloženej
štúdii. Rovnako sa v literatúre stretávame s podrobným triedením prekážok
skôr na teoretickej báze než empirickej. Z uvedených dôvodov je preto ťažké
diskutovať nadobudnuté výsledky. No na druhej strane vnímame tento rozmer
ako prínos našej štúdie, ktorá sa môže stať odrazovým bodom pre ďalšie štúdie
podobného typu. Prínosné je však zistenie, že objektívne a subjektívne
prekážky sa podieľajú na výskyte akčnej krízy približne v rovnakej miere, no
pri detailnejšom pohľade na špecifické typy prekážok je možné zaznamenať
rozdiely. Rovnako sa nám podarilo poukázať na určité rozdiely v premenných,
ktoré sýtia akčnú krízu ako takú.
Prezentovaná štúdia disponuje viacerými obmedzeniami. Respondenti
nemuseli hovoriť iba o prekážkach, ktoré aktuálne bránia dosiahnutiu ich cieľa,
ale mali možnosť uvažovať, aké prekážky by ich mohli pri dosahovaní cieľa
ešte len stretnúť. To mohlo spôsobiť, že krízu aktuálne ešte nepociťujú.
Rovnako si respondenti nemuseli v čase vypĺňania dotazníka uvedomovať
všetky prekážky, ktorým musia čeliť. Je pravdepodobné, že si spomenuli na tie
najvýznamnejšie, ale výsledné vnímanie krízy mohlo byť ovplyvnené
pôsobením viacerých prekážok rôzneho typu. Je dôležité poznamenať, že
v škále akčnej krízy skórovali respondenti v prvej polovici škály, čo indikuje,
že miera prežívanej krízy nebola vysoká.
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3.3

Štúdia 3: Analýza vzťahu sebaregulačných
kompenzačných mechanizmov s krízou v dosahovaní
cieľa a procesmi vyrovnávania sa s výskytom
prekážok

Cieľ
Hlavným cieľom štúdie bolo experimentálne preskúmanie vzťahov
medzi sebaregulačnými kompenzačnými mechanizmami v podobe
sebaoprávňovania a sebaočisťovania, krízou v dosahovaní cieľa a procesmi
odpútania od cieľa a znovupripútania k cieľu ako dvoma možnými stratégiami
postupu pri procese dosahovania cieľa pri výskyte prekážok.
Metóda
Výskumný súbor
Na výskume participovalo 195 respondentov vo vekovom rozsahu 19
až 37 rokov (M = 22,76; SD = 2,08). Vzorku tvorilo 76,4 % žien (N = 149)
a 23,6 % mužov (N = 46). V prvej experimentálnej skupine (sebaoprávňovanie)
bolo 33,8 % respondentov vo veku 19 až 28 rokov (N = 66; M = 22,70, SD =
1,63); v druhej experimentálnej skupine bolo 32,4 % = respondentov vo veku
19 až 30 rokov (N = 63; M = 22,60, SD = 1,88) a kontrolnú skupinu tvorilo
33,8 % respondentov vo veku 19 – 37 rokov (N = 66; M = 22,99, SD = 2,61).
Výber respondentov prebehol príležitostným nenáhodným výberom.
Metodika
Demografické údaje – rod, vek.
Opis cieľa a prekážky. Úlohou respondentov bolo v niekoľkých vetách
(7 – 8) opísať cieľ, ktorý sa aktuálne snažia dosiahnuť a prekážku, ktorá im
dosahovanie tohto cieľa komplikuje. Presné znenie inštrukcie znelo
nasledovne:
„Jednou z ciest, ktorými sa ľudia snažia nájsť v živote ten správny smer, je
stanovovanie si cieľov. Ciele pritom predstavujú nejaký želaný budúci stav, ku
ktorému by sme sa chceli dopracovať.
Teraz sa, prosím, zamyslite, pokúste sa nájsť a čo najdetailnejšie (aspoň 7-8
viet) opísať nejaký aktuálny cieľ, ktorý sa aktívne snažíte v súčasnej dobe
dosiahnuť. Tento cieľ sa môže týkať akejkoľvek oblasti Vášho života (napr.
štúdia, partnerských alebo priateľských vzťahov, kariéry, voľno-časových
aktivít...).
Avšak, nech je to taký cieľ, ktorého dosiahnutiu niečo bráni, pri jeho plnení
narážate na nejakú prekážku, ktorú Vás poprosím, aby ste tak isto popísali. Ak
je takých cieľov viac, môžete napísať o viacerých.
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Na toto miesto opíšte vybraný cieľ a prekážku, ktorá komplikuje jeho
dosiahnutie (7-8 viet):“
Nasledujúca časť metodiky pozostávala z troch variantov, nakoľko pre
účely uskutočnenia experimentu bolo nutné vytvorenie troch skupín – jednej,
ktorá pokryje proces sebaoprávňovania, jednej, ktorá bude odrážať proces
sebaoočisťovania a tretia skupina bola kontrolná:
1. Sebaoprávňovanie – úlohou respondentov bolo spomenúť si na
situáciu, v ktorej sa im podarilo dosiahnuť nejaký úspech. Táto
inštrukcia bola zvolená na základe predchádzajúcich skúseností
výskumníkov, ktorí za účelom vyvolania procesu sebaoprávňovania
používali tento spôsob posilnenia sebaobrazu jedinca (Conway &
Peetz, 2012; Polman & Khan, 2011; Miller & Effron, 2010; Polman &
Khan, 2011; Sachdeva et al., 2009):
„Teraz Vás poprosíme, aby ste si predstavili a opäť detailnejšie (aspoň 7-8
viet) opísali situáciu, kedy sa Vám niečo dôležité podarilo, kedy ste boli
úspešní, keď ste dosiahli nejaký vlastný cieľ. Skúste si to na pár sekúnd
prehrať, popremýšľať o tej situácii, o pocitoch, ktoré ste cítili. Opäť to môže
byť situácia týkajúca sa akejkoľvek oblasti Vášho života (napr. sa Vám
podarilo urobiť skúšku na A, podarilo sa Vám zhodiť z hmotnosti, udobrili ste
sa s priateľom, našetrili ste na nové veci...).
Na toto miesto opíšte vybranú situáciu, skúste popísať rôzne detaily,
myšlienky či pocity, ktoré ste prežívali (7-8 viet):“
2. Sebaočisťovanie - úlohou respondentov bolo spomenúť si na situáciu,
v ktorej zlyhali alebo zažili neúspech. Táto inštrukcia bola zvolená na
základe predchádzajúcich skúseností výskumníkov, ktorí za účelom
vyvolania procesu sebaočisťovania používali tento spôsob oslabenia
sebaobrazu jedinca (Sachdeva et al., 2009; Zhong et al., 2010):
„Teraz Vás poprosíme, aby ste si predstavili a opäť detailnejšie (aspoň 7-8
viet) opísali situáciu, kedy ste v niečom zlyhali, museli ste sa vzdať nejakého
cieľa alebo sa Vám niečo dôležité nepodarilo. Skúste si to na pár sekúnd
prehrať, popremýšľať o tej situácii, o pocitoch, ktoré ste cítili. Opäť to môže
byť situácia týkajúca sa akejkoľvek oblasti Vášho života (napr. sa Vám
nepodarilo urobiť skúšku, nepodarilo sa Vám schudnúť, zlyhali ste v šetrení
peňazí na dovolenku, porušili predsavzatie...).
Na toto miesto opíšte vybranú situáciu, skúste popísať rôzne detaily,
myšlienky či pocity, ktoré ste prežívali (7-8 viet):“
3.

Kontrolná skupina – bez dodatočnej inštrukcie.

Action Crisis Scale (ACRISS; Brandstätter & Schüler, 2013; Kačmár
et al., 2021). Škála je tvorená šiestimi položkami hodnotenými na 6 – bodovej
Likertovskej škále (1 = vôbec nesúhlasím; 6 = úplne súhlasím). Každá
z položiek poukazuje na iný aspekt krízy: pochybnosti (“Mám pochybnosti, či
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by som sa mal aj naďalej usilovať o dosiahnutie môjho cieľa alebo mám od
neho upustiť.”); opakujúce sa neúspechy (“Práca na dosahovaní tohto cieľa
ide bez akýchkoľvek problémov.”); implementačná dezorientácia (“Počas
dosahovania tohto cieľa som opakovane konfrontovaný so situáciami, v ktorých
neviem ako mám pokračovať.”); ruminácia (“Môj cieľ príliš zamestnáva moju
myseľ.”); tendencie k odpútaniu od cieľa (“Rozmýšľal som, že upustím od
môjho cieľa.”) a prokrastinácia (“Opakovane som pre svoj cieľ nič neurobil,
napriek zámeru tak urobiť.”). Vnútorná konzistencia škály dosiahla uspokojivú
úroveň (α = 0,675).
Škála adaptívnej zmeny cieľa (GAS; Ráczová et al., 2021; Wrosch et
al., 2003b). Škála pozostáva z 10-tich položiek, ktoré respondent hodnotí na 5
– bodovej Likertovskej škále (1 = vôbec nesúhlasím; 5 = úplne súhlasím). Škála
sýti 2 faktory – odpútanie od cieľa (goal disengagement), ktorému zodpovedajú
4 položky („Jednoducho svoju snahu o dosiahnutie tohto cieľa znížim.“)
a zapojenie do nových cieľov (goal reengagement), ktorému zodpovedá 6
položiek („Svoje úsilie zameriam na ďalšie zmysluplné ciele.“). Vnútorná
konzistencia faktora odpútanie dosiahla uspokojivú úroveň α = 0,786; faktora
zapojenie do nových cieľov α = 0,846.
Procedúra
Formuláre boli respondentom distribuované v čase október 2020 –
marec 2021 elektronicky prostredníctvom aplikácie Google Docs Form.
Vzhľadom na experimentálny dizajn výskumu bolo nutné rozdistribuovať
formuláre medzi respondentov náhodným spôsobom prostredníctvom odkazu,
ktorý respondentovi náhodne vygeneroval jeden z troch formulárov a tým ho
priradil do jednej z dvoch experimentálnych skupín alebo kontrolnej skupiny.
Respondenti boli informovaní, že vyplnenie dotazníka je dobrovoľné
a anonymné, pričom môžu v ktorejkoľvek fáze vypĺňania prácu ukončiť
a formulár neodovzdať. Rovnako boli informovaní, že zozbierané dáta slúžia
iba na účely tejto vedeckej štúdie.
Pôvodne sa výskumu zúčastnilo 228 respondentov, ich počet bol však
zredukovaný najprv na 211, pretože 17 respondentov neuviedlo prekážku, ktorá
im bráni pri dosahovaní cieľa. Následne boli z datasetu vyradení aj tí
respondenti (N = 15), ktorí neopísali situáciu, v ktorej zažili úspech, resp.
neúspech a preto nebolo možné rátať s tým, že sa u nich objavil
sebaoprávňujúci alebo sebaočisťujúci efekt.
Získané údaje boli spracovávané pomocou softvérov Jasp 0.14.1 a IBM SPSS
21.
V datasete sa nenachádzali žiadne chýbajúce údaje, pretože všetky
položky boli vo formulári označené ako povinné. Normalita rozloženia dát bola
testovaná pomocou ukazovateľov zošikmenia a špicatosti a tiež Shapiro-Wilk
testom. Rozloženie dát spĺňalo kritéria normality, hodnota špicatosti
a zošikmenia nepresiahla stanovené kritérium >±1, rovnako Shapiro-Wilkov
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test vykazoval hodnoty vyššie ako je kritérium p > 0,05. Vnútorná konzistencia
dotazníka bola testovaná pomocou Cronbachovej alfy (α).
Údaje z datasetov boli spracované pomocou deskriptívnej analýzy
(aritmetický priemer, štandardná odchýlka). Testovanie signifikancie rozdielov
v miere prežívanej akčnej krízy medzi skupinami prebehlo použitím
jednovchodnej a dvojvchodnej analýzy rozptylu (ANOVA) a t-testu pre
nezávislé výbery. Na identifikáciu zistených rozdielov bol použitý Games
Howellov post hoc test.
Výsledky
Analýza dát prebehla v niekoľkých krokoch. Testovali sme
signifikanciu rozdielov v premenných (ACRISS, GAS) medzi skupinami
respondentov podľa ich príslušnosti k dvom experminetálnym skupinám alebo
kontrolnej skupine. Následne sme tieto rozdiely zisťovali aj na úrovni typu
prekážky (objektívna vs. subjektívna), ktorá respondentom komplikuje
dosahovanie cieľa. Nevynechali sme ani rodové rozdiely. Nakoniec sme
testovali aj spoločný efekt skupiny a prekážky na rozdiely v skúmaných
premenných.
Deskriptívna analýza krízy v dosahovaní cieľa (a jej subškál)
a adaptívnej zmeny cieľa s ohľadom na príslušnosť do jednej z troch skupín je
uvedená v Tabuľke 12. Z týchto údajov vyplýva, že najvyššie priemerné
škálové skóre dosahovali respondenti vo všetkých troch skupinách v subškále
opakované neúspechy. Táto hodnota sa približovala najvyššej možnej
dosiahnuteľnej hodnote škály (6,00). Pri pohľade na rozdiely priemerných
hodnôt v tejto položke vzhľadom na skupinu tieto údaje naznačujú, že najvyššiu
mieru opakovaných neúspechov dosahovali respondenti v kontrolnej skupine.
Naopak, najnižšie priemerné škálové hodnoty pozorujeme v položke
pochybnosti, pričom táto hodnota bola najnižšia v skupine sebaoprávňovanie.
Ukazovatele celkového priemerného škálového skóre ukazujú, že v kríze
v dosahovaní cieľa skórovali najvyššie respondenti v skupine sebaočisťovanie.
To naznačuje, že respondenti, u ktorých bola snaha vyvolať krízu nielen
pripomenutím prekážky, ktorá im bráni v dosiahnutí cieľa, ale aj narušením
sebaobrazu prostredníctvom opisu situácie, v ktorej zlyhali alebo zažili
neúspech, naozaj skórovali v tejto škále vyššie v porovnaní so zvyšnými dvoma
skupinami.
Naopak,
najnižšie
skórovali
respondenti
v skupine
sebaoprávňovanie. To naznačuje, že respondenti, u ktorých bola snaha vyvolať
krízu pripomenutím prekážky, ktorá im bráni v dosiahnutí cieľa, ale zároveň
bol ich sebaobraz posilnený opisom situácie, v ktorej zažili úspech, naozaj
skórovali v tejto škále nižšie v porovnaní so zvyšnými dvoma skupinami. Tieto
výsledky vytvoril dobrý základ na to, aby sme predpokladali, že miera
prežívania krízy pri dosahovaní cieľa je podmienená sebaregulačnými
mechanizmami súvisiacimi s kompenzáciou narušeného sebaobrazu.
Deskriptívne ukazovatele faktora odpútanie od cieľa ukazujú, že
najvyššie priemerné škálové skóre dosiahli respondenti v skupine
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sebaočisťovanie, najnižšie v kontrolnej skupine. To naznačuje, že pri prežívaní
krízy a súčasnom oslabení sebaobrazu môže dochádzať k odpútaniu od cieľa
skôr ako pri sebaoprávňovaní, resp. posilnení sebaobrazu, avšak veľkosť
rozdielu nie je pravdepodobne významná. Vo faktore znovuzapojenie do
nových cieľov dosiahli najvyššie priemerné škálové skóre respondenti
v kontrolnej skupine, kde nebolo s ich sebaobrazom manipulované. Ak
porovnáme deskriptívne ukazovatele experimentálnych skupín, vyššie
skórovali respondenti v skupine sebaočisťovanie, avšak tento rozdiel bol tiež
veľmi nepatrný.
Tabuľka 12 Deskriptívna analýza ACRISS a GAS podľa skupiny
sebaoprávňovanie sebaočisťovanie
N=66
N=63

ACRISS

M

SD

M

SD

M

SD

pochybnosti

2,14

1,61

2,43

1,71

2,36

1,89

opakované neúspechy

4,96

1,58

5,21

1,41

5,33

1,36

implementačná dezorientácia

3,80

1,72

3,97

1,85

4,38

1,71

ruminácia

4,77

1,77

4,83

1,91

4,73

1,88

tendencie k odpútaniu od
cieľa

2,70

2,02

3,51

2,16

2,80

2,01

prokrastinácia
kríza v dosahovaní cieľa
GAS

kontrolná
N=66

odpútanie
znovuzapojenie

2,80

1,92

3,59

1,98

3,08

2,06

16,21
(2,70)
8,91
(2,23)
19,73
(3,29)

5,53
(0,92)
3,73
(0,93)
4,73
(0,79)

18,32
(3,05)
9,11
(2,28)
19,83
(3,31)

5,78
(0,96)
3,27
(0,82)
4,95
(0,83)

17,35
(2,89)
8,35
(2,09)
20,24
(3,37)

6,15
(1,03)
3,48
(0,87)
4,97
(0,83)

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; N = počet respondentov;
ACRISS = Action Crisis Scale; GAS = Goal Adjustment Scale
Za účelom splnenia hlavného cieľa tejto štúdie sme dáta podrobili
testovaniu signifikancie rozdielov v škále ACRISS a GAS medzi
experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou. Predpokladali sme, že
v situácii podporujúcej sebaoprávňovanie je akčná kríza nižšia a tendencia
k upusteniu od cieľa vyššia ako u kontrolnej skupiny a v situácii podporujúcej
očisťujúci efekt je akčná kríza vyššia a tendencia k upusteniu od cieľa nižšia
ako u kontrolnej skupiny.
V prípade krízy v dosahovaní cieľa sme tieto rozdiely zisťovali len na
úrovni celkového skóre. Napriek počiatočnému predpokladu vyplývajúceho
z priemerných hodnôt konštatujeme, že sa náš predpoklad nepotvrdil.
Testovanie nepreukázalo existenciu signifikantných rozdielov v kríze
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v dosahovaní cieľa medzi skupinami. To znamená, že kríza v dosahovaní cieľa
bola v rovnakej miere prežívaná v skupine respondentov, u ktorých bol
vyvolaný sebaoprávňujúci efekt aj sebaočisťujúci efekt, rovnako v kontrolnej
skupine, kde nebol zámerne vyvolaný žiaden zo spomínaných efektov.
K rovnakému výsledku sme dospeli aj pri testovaní rozdielov medzi skupinami
v jednotlivých faktoroch GAS. Na základe tohto výsledku konštatujeme, že
postup, ktorý respondent pri výskyte prekážky a prežívaní krízy v dosahovaní
cieľa zvolí, je nezávislý od toho, či zároveň dochádza k sebaoprávňovaniu,
sebaočisťovaniu alebo ani jednému z týchto procesov.
Z uvedených výsledkov vyplýva, že ani jeden z našich predpokladov
sa nepotvrdil. Potenciálne dôvody sú rozobraté v diskusii
Tabuľka 13 ANOVA – rozdiely medzi skupinami v ACRISS a GAS
N

ACRISS

ODPÚTANIE
GAS
ZNOVUZAPOJENIE

M

SD

sebaoprávňovanie

66

16,21

5,53

sebaočisťovanie

63

18,32

5,78

kontrolná

66

17,35

6,15

sebaoprávňovanie

66

8,91

3,73

sebaočisťovanie

63

9,11

3,27

kontrolná

66

8,35

3,48

sebaoprávňovanie

66

19,73

4,73

sebaočisťovanie

63

19,83

4,95

kontrolná

66

20,24

4,97

F

p

n2

2,113

0,124

0,022

0,827

0,439

0,009

0,206

0,814

0,002

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; N = počet respondentov;
F = štatistické kritérium; ; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; n2 = veľkosť
efektu; ACRISS = Action Crisis Scale; GAS = Goal Adjustment Scale
Zaujímavejšie výsledky priniesla ďalšia analýza, ktorá sa týkala
testovania rozdielov v kríze v dosahovaní cieľa a adaptácii cieľov vzhľadom na
typ prekážky, ktorá respondentom komplikuje proces dosahovania vytýčeného
cieľa. Kategorizácia prekážok prebehla na základe ich obsahovej analýzy podľa
Hricovej a Čopkovej (2021). So subjektívnou prekážkou bojovalo 53,3 %
respondentov, s objektívnou 46,7 % respondentov. Deskriptívne ukazovatele
v kríze v dosahovaní cieľa naznačili, že vyššiu mieru krízy prežívali
respondenti čeliaci subjektívnej prekážke než objektívnej. Ako vyplýva
z Tabuľky 14, testovanie signifikancie týchto rozdielov potvrdilo, že sú
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významné. To znamená, že subjektívne prekážky by mali viesť
k intenzívnejšiemu prežívaniu krízy pri dosahovaní cieľa.
Priemerné hodnoty dosiahnuté vo faktore odpútanie od cieľa
naznačujú, že náchylnejší na odpútanie od cieľa, ktorého dosahovanie je
narušené prekážkou, boli respondenti so subjektívnou prekážkou. Tento rozdiel
medzi respondentami so subjektívnou a objektívnou prekážkou bol testovaním
potvrdený ako signifikantný. Napriek tomu, že priemerné hodnoty dosiahnuté
vo faktore znovuzapojenie do nových cieľov naznačovali, že tento krok je
pravdepodobnejší u respondentov bojujúcich s objektívnou prekážkou, tento
rozdiel nebol tak veľký, aby sme ho mohli považovať za signifikantný.
Tabuľka 14 T – test – rozdiely medzi prekážkami v ACRISS a GAS

ACRISS

ODPÚTANIE
GAS
ZNOVUZAPOJENIE

N

M

SD

subjektívna

104

18,22

6,09

objektívna

91

16,20

5,42

subjektívna

104

9,32

3,71

objektívna

91

8,18

3,15

subjektívna

104

19,37

5,13

objektívna

91

20,58

4,48

t

p

d

-2,436

0,016*

-0,350

-2,298

0,023*

-0,330

1,753

0,081

0,252

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; N = počet respondentov;
t = štatistické kritérium; ; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; d = veľkosť efektu;
ACRISS = Action Crisis Scale; GAS = Goal Adjustment Scale
V ďalšom kroku analýz nás zaujímali potenciálne rodové rozdiely
v skúmaných premenných. Priemerné hodnoty naznačili, že vyššiu tendenciu
k prežívaniu krízy v dosahovaní cieľa majú ženy. Testovanie signifikancie
rozdielov tento predpoklad nepotvrdilo. Zdá sa teda, že miera prežívanej krízy
pri dosahovaní cieľa v situácii, keď jedinec čelí prekážke je u mužov aj žien
rovnaká.
V prípade odpútania od cieľa skórovali síce vyššie muži než ženy, no
tento rozdiel nebol signifikantný. Naopak, priemerné dosiahnuté hodnoty vo
faktore znovuzapojenie ukázali, že vyššie skórovali ženy, čo potvrdilo aj
testovanie. Na základe tohto výsledku konštatujeme, že ženy majú vyššiu
tendenciu k znovuzapojeniu do nových cieľov než muži. Vo faktore
pokračovanie v dosahovaní cieľa tiež neboli potvrdené žiadne signifikantné
rodové rozdiely.
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Tabuľka 16 Deskriptívna analýza ACRISS a GAS podľa skupiny a prekážky

ACRISS
GAS

odpútanie
znovuzapojenie

sebaoprávňovanie
N = 66
subj.
obj.
M
M
(SD)
(SD)
16,55
15,91
(5,92)
(5,22)
9,61
8,29
(4,15)
(3,25)
19,68
19,77
(5,34)
(4,19)

sebaočisťovanie
N = 63
subj.
obj.
M
M
(SD)
(SD)
18,63
17,73
(6,15)
(5,09)
9,10
9,14
(3,25)
(3,37)
19,05
21,27
(4,71)
(5,17)

kontrolná
N = 66
subj.
obj.
M
M
(SD)
(SD)
19,31 15,50
(6,00) (5,79)
9,31
7,44
(3,90) (2,80)
19,47 20,97
(5,57) (4,28)

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; N = počet respondentov;
ACRISS = Action Crisis Scale; GAS = Goal Adjustment Scale; subj. =
subjektívna prekážka; obj. = objektívna prekážka
V poslednom kroku analýz sme testovali spoločný efekt príslušnosti
ku skupine (sebaoprávňovanie, sebaočisťovanie, kontrolná) a typu prekážky
(subjektívna objektívna). Výsledky uvedené v Tabuľke 17 ukazujú, že ani
v jednej z testovaných premenných nebol tento efekt signifikantný.
Tabuľka 17 ANOVA – rozdiely v ACRISS a GAS podľa skupiny a prekážky
skupina x prekážka

F

p

n2

1,518

0,222

0,015

ODPÚTANIE

1,218

0,298

0,012

ZNOVUZAPOJENIE

0,774

0,463

0,008

ACRISS

GAS

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka; N = počet respondentov;
F = štatistické kritérium; ; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; n2 = veľkosť
efektu; ACRISS = Action Crisis Scale; GAS = Goal Adjustment Scale
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Diskusia
Východiskom pre zrealizovanú štúdiu sa stal model kompenzačnej
etiky (Zhong et al., 2010), v ktorom morálne oprávňovanie a morálne očistenie
reprezentujú dva aspekty toho istého morálneho sebaregulačného mechanizmu.
Predpokladali sme, že aktivácia sebaregulačných kompenzačných
mechanizmov je indikovaná zmenami v sebaobraze človeka (Carlsmith &
Gross, 1969; Sachdeva, Iliev &, Medin, 2009; Zhong et al., 2010; Čopková,
2019; Ding et al., 2016). Pointou fungovania tohto mechanizmu je predpoklad,
že ľudské správanie často nasleduje vzorec kompenzačnej rovnováhy, čím
konanie nadobúda opačný pól ako predchádzajúce správanie. Sebaintegrita
jedinca, posilnená alebo ohrozená predchádzajúcim správaním, tak určuje
pravdepodobnosť výskytu určitého typu správania. Tým, že osobné ciele
dotvárajú u človeka jeho sebaobraz a sebahodnotu, kríza môže spôsobiť vážny
pokles na zdraví a subjektívnej pohode jedinca (Locke & Latham, 1990).
Vzhľadom na to, že Blanken et al. (2015) zdôraznili, že na potvrdenie
týchto predpokladov je potrebné uskutočniť ďalšie analýzy, rozhodli sme sa
zasadiť spomínaný model do kontextu dosahovania cieľov, čím sa predložená
štúdia líši od väčšiny výskumov zrealizovaných v tejto oblasti, nakoľko tie sa
orientovali na sebaoprávňovanie a sebaočisťovanie v kontexte morálneho, resp.
nemorálneho správania.
Analýza teoretických aj výskumných výstupov od iných autorov
(Fishbach & Dhar, 2005; Miller & Effron, 2010; Mukhopadhyay et al., 2008)
poskytla relevantný základ pre prepojenie sebaoprávňovania so správaním
orientovaným na cieľ a krízou, ktorá môže vzniknúť v procese dosahovania
cieľov. V danom kontexte vnímame sebaoprávňovanie dvojako. Prvou
z možných interpretácií je vnímanie sebaoprávňovania ako prekážky, ktorá
sama o sebe môže vyvolávať krízu pri dosahovaní cieľa. Tento predpoklad je
založený na tom, že vo chvíli, keď si je jedinec vedomý, že má k dispozícii
dostatočné odôvodnenie správania inkonzistentného s dosahovaním cieľa
(napĺňanie konkurenčného cieľa), je pravdepodobné, že túto možnosť využije
(Prinsen et al., 2018) a teda od pôvodného cieľa upustí a vymení ho za
konkurenčný. Predpokladali sme teda, že v situácii podporujúcej
sebaoprávňovanie, je akčná kríza nižšia a tendencia k upusteniu od cieľa
vyššia. Tým, že sebaočisťovanie je vnímané ako protipól sebaoprávňovania, je
logické, že naše predpoklady smerovali k presnému opaku - v situácii
podporujúcej očisťujúci efekt je akčná kríza vyššia a tendencia k upusteniu od
cieľa nižšia. Tieto naše predpoklady sa však nepotvrdili. V kontexte na cieľ
orientovaného správania hovoria o sebaoprávňovaní aj Forster, Liberman a
Higgins (2005), ktorí tvrdia, že v momente, ako človek svoj cieľ dosiahne,
vníma to ako zhodu alebo až prekročenie stanoveného ideálu. Tým, že sa dostal
na takúto hranicu, začne pociťovať nárok na zvoľnenie a jeho na cieľ
orientované správanie slabne.
Druhou z možných interpretácií sebaoprávňovania v kontexte
správania orientovaného na cieľ je jeho vnímanie v zmysle spôsobu riešenia
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sebaregulačného konfliktu. Na túto adaptívnu stránku sebaoprávňovania
poukázali Prinsen et al. (2018). Vnímajú ho ako proces posilňovania
sebaobrazu a sebaintegrity jedinca tým, že mu umožňuje mať pod kontrolou
proces dosahovania cieľa, procesy teda prebiehajú na vedomej úrovni.
Využitá procedúra nasledovala dizajn Sachdevy et al. (2009)
a Blankena et al. (2015). To, či sa seaboprávňovanie alebo sebaočisťovanie
vyskytlo sme nedokázali odhadnúť priamo, ale usudzovali sme z nepriamych
dôkazov na základe predpokladov, že podporením pozitívneho self-konceptu z
dobre odvedenej predchádzajúcej práce jedinec oprávni svoje správanie, aby
neprežíval pri dosahovaní cieľa krízu a nemal výčitky, ak od neho upustí a na
druhej strane narušením pozitívneho self-konceptu pripomenutím zlyhania, mal
byť jedinec podnietený, aby prežíval krízu pri súčasnom cieli intenzívnejšie a
bol menej ochotný upustiť od tohto cieľa (aby to nevyzeralo ako ďalšie
zlyhanie).
Ako už bolo spomenuté vyššie, naše predpoklady sa nepotvrdili. Podľa
našich výsledkov bolo prežívanie akčnej krízy a jej dôsledky vnímané rovnako
vo všetkých podmienkach – sebaoprávňovaní, sebaočisťovaní aj v kontrolnej
skupine. Zdroj tohto výsledku vidíme v tom, že sme neoverovali, či prekážka,
ktorú si jedinec vybavil je naozaj tak intenzívna, aby oprávňujúci alebo
očisťujúci efekt vôbec nastal, resp. či ide o prekážku, ktorá krízu vyvoláva.
Vychádzali sme však z overených postupov, ktoré sú v oblasti
experimentálneho skúmania sebaoprávňovania a morálneho oprávňovania
uplatňované priekopníkmi v danej oblasti (napr. Conway & Peetz, 2012; Miller
& Effron, 2010; Sachdeva, Iliev & Medin, 2009).
Ďalším rozmerom predloženej štúdie bolo zisťovanie rodových
rozdielov v akčnej kríze a odpútaní, resp. znovupripútaní sa k cieľu. Výsledky
poukázali na to, že ženy skórovali vyššie v znovupripútaní sa k cieľu. To
znamená, že boli ochotnejšie pracovať s možnosťou prijatia alternatívneho
cieľa. Na tomto mieste je nutné spomenúť, že vzorka bola z hľadiska rodu
nevyvážená, čo mohlo ovplyvniť výsledok. Brandstätter a Schulerova (2013)
totiž nezaznamenali, že by mal rod efekt na akčnú krízu a adaptívne upustenie
a znovupripútanie sa k cieľu. Čo sa týka kopenzačných mechanizmov
seboprávňovania a sebaočisťovania, Gholamzadehmir a jeho spolupracovníci
(2019), ani Blanken a jeho kolegovia (2015) nezaznamenali efekt rodu na tieto
procesy. Tým sme sa však v našej štúdii nevenovali, nakoľko sme nevedeli
overiť, či tieto procesy boli alebo neboli vyvolané.
Vzhľadom na nádväznosť štúdií v tejto publikácii sme využili aj dáta
týkajúce sa prekážok, ktoré respondenti spomenuli v súvislosti s dosahovaním
ich cieľa. Využili sme pritom kategorizáciu rozdeľujúcu prekážky na
subjektívne a objektívne (Gollwitzer & Brandstätter, 1997; Čopková &
Hricová, 2021; Marguc et al., 2011). Výsledky naznačili, že akčnú krízu
prežívali s vyššou pravdepodobnosťou tí respondenti, ktorých prekážka mala
subjektívny charakter. Tento výsledok podporuje predpoklad, že ak sa osobné
ciele podieľajú na budovaní sebaintegrity jedinca, prekážky subjektívnej
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povahy sa rovnako viažu na self. Nakoľko je prirodzenou tendenciou človeka
udržiavanie pozitívneho sebaobrazu (Berglas & Jones, 1978), prekážka
vychádzajúca zo self jedinca môže predstavovať väčšie ohrozenie sebaintegrity
než prekážka pochádzajúca z externého prostredia a tým podporovať rozvoj
prežívanej krízy. Tento predpoklad podporujú aj Milyavskaya et al. (2015),
ktorí zdôrazňujú, že pri kríze úlohu zohráva najmä to, čo jedinec vníma ako
prekážku a zdroj zlyhania na subjektívnej úrovni, nie objektívne indikátory
alebo očakávania. Ďalej sa tiež subjektívna prekážka spájala s vyššou
pravdepodobnosťou odpútania od cieľa. To naznačuje, že ak je dosahovanie
cieľa frustrujúce vplyvom prekážky vychádzajúcej z jedincovho self, je
náchylnejší k tomu, aby nad touto frustráciou prebral kontrolu a radšej od cieľa
upustil (Wrosch et al., 2003b). Zároveň je tu priestor aj na uplatnenie adaptívnej
funkcie sebaoprávňovania (Prinsen et al., 2018).
Výsledky predloženej štúdie boli ovplyvnené viacerými faktormi,
ktoré sa podpísali pod isté obmedzenia v oblasti interpretácie výsledkov.
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a s ňou spojené obmedzenia pohybu
a sociálnej interakcie bol experiment realizovaný v online prostredí.
Respondenti boli oslovovaní neadresne, čo znemožnilo kontrolu toho, či za
počítačom skutočne sedí osoba spadajúca do požadovanej vzorky. Rovnako
bolo nemožné zabezpečiť rovnaké podmienky, v ktorých respondenti pracovali.
Musíme konštatovať, že táto experimentálna podmienka nebola splnená vôbec.
Online štúdie sa v súčasnej dobe aj mimo pandémie vyskytujú stále viac aj v
oblasti sociálnych vied, avšak nie je to pôvodný štandardný postup. Tieto
výskumy so sebou nesú niekoľko mínusov a najčastejšie za nimi stojí práve
neprítomnosť examinátora a neschopnosť odkontrolovať podmienky pri zbere
údajov (Finley & Penningroth, 2015; Birnbaum, 2004). Respondenti môžu byť
menej motivovaní, nepozornejší, nemusia dostatočne porozumieť zadanej
úlohe. Podľa dostupných štúdií (Ritchie et al., 2021) má pandémia dopad aj na
samotné ciele a odpútavanie sa od nich, čo je tiež významný faktor, ktorý sme
nezohľadnili. K možnému nedostatočnému ovplyvneniu self-konceptu
respondentov prostredníctvom administrovaných úloh sme už poukázali.
Problémy s replikáciou výskumu sebaoprávňovania a sebaočisťovania však
nachádzame aj u iných autorov (Rottela et al., 2019; Rotella & Barclay, 2020;
Urban et al., 2019).
Napriek vyššie spomenutým obmedzeniam vnímame prínos štúdie
v snahe o nadviazanie na tradíciu experimentálneho skúmania sebaregulačných
kompenzačných mechanizmov a zároveň v aplikácii tohto výskumného dizajnu
do iného než morálneho kontextu. Stotožňujeme sa so zahraničnými kolegami,
ktorí zdôrazňujú, že táto oblasť skúmania si vyžaduje hlbšie analýzu
a početnejšie štúdie.
Na záver dodávame, že uvedená štúdia vznikla za pomoci Annamárie
Jendrejákovej v rámci jej diplomovej práce (2021).
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3.4

Štúdia 4: Analýza vzťahov percepcie prekážok,
cieľových charakteristík, individuálnych /
osobnostných tendencií a prežívania akčnej krízy pri
dosahovaní problematického cieľa

Cieľ

Cieľom výskumu bolo zistiť či a ktoré determinanty týkajúce sa
vnímania cieľových charakteristík, prekážok ako i individuálnych /
osobnostných tendencií (súvisia s) predikujú prežívanie akčnej krízy pri
dosahovaní problematického cieľa.
Doplňujúcim cieľom bolo preskúmanie aj toho, či sa prežívanie akčnej
krízy týka problematického dosahovania akýchkoľvek druhov cieľov
a vnímania akýchkoľvek druhov prekážok alebo nie.
Metóda
Výskumný súbor
Výskumu sa zúčastnilo 264 mladých ľudí vo veku 15 – 30 rokov (M
= 20,33; SD = 2,87), väčšina boli ženy (72%) a do výskumu boli získaní
príležitostným a lavínovým výberom. Ich účasť na výskume bola dobrovoľná
a anonymná.
Metodiky
Vo výskume bol použitý dotazník, ktorý začínal otvorenou otázkou s
krátkou inštrukciou, prostredníctvom ktorej boli respondenti požiadaní
o uvedenie (jedného) svojho dôležitého cieľa, ktorý sa im aktuálne nedarí
dosiahnuť alebo s dosahovaním ktorého majú určité problémy (t. j.
problematický cieľ) („Vašou úlohou je zamyslieť sa nad jedným z Vašich
cieľov, ktorý sa aktuálne/momentálne snažíte dosiahnuť, je pre Vás veľmi
dôležitý, no kvôli rôznym faktorom sa Vám to nedarí“).
Následne bolo zisťované ich subjektívne vnímanie uvedeného
problematického cieľa. Jednotlivé vnímané charakteristiky cieľa boli
zisťované prostredníctvom krátkych škál. Tie tvorili výroky, s ktorými študenti
vyjadrovali svoju mieru súhlasu na 7 bodovej Likertovej škále (1 = vôbec
nesúhlasím, 7 = veľmi súhlasím) a prislúchali nasledujúcim atribútom vnímania
cieľa:
Akčná kríza (Action Crisis) bola meraná škálou ACRISS
(Brandstätter & Schüler, 2013, slovenská adaptácia Kačmár et al., v tlači)
pozostávajúcou zo 6 položiek reflektujúcich: pochybnosti v zotrvaní pri
dosahovaní cieľa, zažívanie neúspechov, zažívanie pocitov zmätenosti
a dezorientácie v situáciách, kedy jedinec neviem ako ďalej, rumináciu,
prokrastináciu a zažívanie popudov (impulzov) k odpútaniu sa od cieľa (napr.
„Rozmýšľal som, že upustím od môjho cieľa“).
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Motivácia k dosahovaniu problematického cieľa bola zisťovaná
prostredníctvom Škály self – konkordancie (Sheldon & Elliot, 1999; Deci &
Ryan, 2000). Tá obsahovala 4 položky týkajúce sa vnútornej, identifikovanej,
introjikovanej a vonkajšej regulácie (napr. „Snažím sa dosiahnuť tento cieľ pre
zábavu a radosť, ktorú mi prinesie“, „Snažím sa dosiahnuť tento cieľ preto, lebo
to odo mňa niekto vyžaduje alebo tým môžem niečo získať“). Následne boli
vypočítané „chcem“ (daná súčtom vnútornej a identifikovanej, Pearsonov
korelačný koeficient = 0,34; p < 0,001) a „musím“ motivácia (daná súčtom
introjikovanej a vonkajšej regulácie, Pearsonov korelačný koeficient = 0,42; p
< 0,001) (Milyavskaya et al., 2015).
Z výskumu Pomakiovej, Maesa a Ter Doestovej (2004) boli prevzaté
nasledovné 4 škály.
Konflikt cieľov bol zisťovaný prostredníctvom 4 položiek (napr.
„Dosahovanie tohto cieľa je v konflikte s inými cieľmi, ktoré považujem za
dôležité“).
Pozitívne emócie (Goal - related positive emotions) boli zisťované
rovnako 4 položkami (napr. „Keď rozmýšľam nad týmto cieľom, cítim sa
príjemne“) a negatívne emócie (Goal - related negative emotions) 2 položkami
(napr. „Keď rozmýšľam nad týmto svojim cieľom, cítim napätie“) (Pearsonov
korelačný koeficient = 0,65; p < 0,001).
Podporujúce presvedčenia (Goal support beliefs) boli merané 2
položkami (napr. „V prípade problémov s dosahovaním tohto cieľa, môj
partner/rodina ma podporí“) (Pearsonov korelačný koeficient = 0,41; p <
0,001).
Vzhľadom na zámer preskúmať viac vnímaných charakteristík
problematického cieľa a zároveň uvedomovanie si limitovanej kognitívnej
kapacity respondentov, jednou položkou boli zisťované tie atribúty, ktoré boli
takýmto spôsobom zisťované i v rámci iných výskumov:
Z výskumu Koestnera a spolupracovníkov (2002) boli prevzaté 3
položky merajúce 3 atribúty.
Sebaúčinnosť (Goal self - efficacy) bola zisťovaná položkou „Mám
potrebné zručnosti a zdroje (napr. vedomosti, energiu…) na to, aby som
dosiahol(a) svoj cieľ.“
Záväzok k cieľu (Goal commitment) bol zisťovaný položkou „Cítim
silný záväzok k tomuto svojmu cieľu.“
Progres (Goal progress) v dosahovaní cieľa (t. j. aký už dosiahli) mali
respondenti vyjadriť v % s rozostupmi po 10% (od 0% do 100%).
Istota v rozhodnutí (Decisional certainty) bola zisťovaná položkou
„Som si istý/á, že výber tohto cieľa bol správnym rozhodnutím“ (Brandstätter
& Herrmann, 2015).
Želanie dosiahnuť cieľ (Goal desirability) bolo zisťované položkou
„Tento cieľ je pre mňa dôležitý“ (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013;
Herrmann & Brandstätter, 2015a).
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Dosiahnuteľnosť cieľa (Goal attainability) bola zisťovaná položkou
„Myslím, že mám vysokú šancu dosiahnuť tento cieľ“ (Brandstätter, Herrmann
& Schüler, 2013).
Proximita (Subjective proximity to goal attainment) bola zisťovaná
položkou, v rámci ktorej mali respondenti určiť, kde sa vidia z hľadiska
dosahovania ich problematického cieľa (so slovnými kotvami od „veľmi
ďaleko“ po „veľmi blízko“ k realizácii) (Brandstätter, Koletzko & Bettschart,
2019).
Napokon úsilie (effort) bolo zisťované položkou „Veľmi tvrdo sa
snažím dosiahnuť tento cieľ“ (Milyavskaya et al., 2015; Werner et al., 2016).
Okrem vnímania jednotlivých charakteristík problematického cieľa
boli respondenti požiadaní aj o uvedenie 2 prekážok, s ktorými sa pri
dosahovaní svojho problematického cieľa stretli. Ku každej prekážke
prislúchali i 2 škály, v rámci ktorých bolo potrebné uviesť frekvenciu výskytu
(„Ako často musíte túto prekážku pri dosahovaní uvedeného cieľa
prekonávať?“) a intenzitu („Ako intenzívne Vám táto prekážka bráni pri
dosahovaní uvedeného cieľa?“) ich prežívania, a to na 7 bodovej Likertovej
škále (1 = nikdy/vôbec, 7 = vždy/veľmi) (Leduc-Cummings, Milyavskaya &
a Peetz, 2017).
Napokon boli respondenti požiadaní i o vyplnenie 2 škál zisťujúcich
všeobecné individuálne/osobnostné tendencie jedinca. Škála prispôsobenia sa
cieľu (Goal Adjustment scale, GAS) (Wrosch et al., 2003b, slovenská adaptácia
Ráczová, Kačmár, Hricová, 2021) pozostávala z 10 položiek reflektujúcich 2
subškály. Subškála odpútania sa od cieľa (disengagement) obsahovala 4
položky, zameriavajúce sa na všeobecnú tendenciu jedinca k upusteniu cieľa,
v prípade problémov s jeho dosiahnutím (napr. „Jednoducho svoju snahu o
dosiahnutie tohto cieľa znížim“). Subškála zapojenie sa na dosahovaní
nového cieľa (reengagement) pozostáva zo 6 položiek, týkajúcich sa
všeobecnej tendencie k identifikovaniu a zaangažovaniu sa na novom cieli
(napr. „Premýšľam o ďalších nových cieľoch, ktoré sa môžem snažiť
dosiahnuť“).
Škála základných rozhodovacích štýlov (General Decision-Making
Styles, GDMS) (Scott, & Bruce, 1995, slovenská adaptácia Bavoľár, Orosová,
2015) pozostávala z 25 položiek merajúcich 5 rozhodovacích štýlov:
racionálny (napr. „Rozhodnutia robím logickým a systematickým
spôsobom“), intuitívny (napr. „Keď robím rozhodnutia, zvyknem sa spoliehať
na svoju intuíciu“), závislý (napr. „Pri robení dôležitých rozhodnutí potrebujem
často pomoc iných ľudí“), vyhýbavý (napr. „Rozhodovanie odkladám,
kedykoľvek je to možné“), a spontánny (napr. „Často robím rozhodnutia
spontánne bez plánovania“). Prostredníctvom nej bol zisťovaný spôsob
rozhodovania jedinca.
I tieto metodiky boli skúmané na 7 bodových Likertových škálach
odrážajúcich mieru (ne)súhlasu (1 – vôbec nesúhlasím a 7 - úplne súhlasím)
s jednotlivými položkami.
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Spoľahlivosť (resp. vnútorná konzistencia) jednotlivých škál
použitých vo výskume bola vyhovujúca, i keď v prípade akčnej krízy, tendencie
k odpútaniu sa od cieľa (GAS) a racionálneho rozhodovacieho štýlu (GDMS)
bola mierne pod kritickou hodnotou (t. j. < 0,70, viď Tab. 18).
Tabuľka 18 Vnútorná konzistencia vo výskume použitých škál vnímaných
cieľových charakteristík
Škály
Akčná kríza (6 položiek)
Konflikt cieľov (4 položky)
Pozitívne emócie (4 položky)
Odpútanie sa od cieľa (subškála GAS, 4 položky)
Opätovné zaangažovanie sa na cieli (subškála GAS, 6 položiek)
Racionálny rozhodovací štýl (subškála, 5 položiek)
Intuitívny rozhodovací štýl (subškála, 5 položiek)
Závislý rozhodovací štýl (subškála, 5 položiek)
Vyhýbavý rozhodovací štýl (subškála, 5 položiek)
Spontánny rozhodovací štýl (subškála, 5 položiek)

Cronbachova Alfa
0,69
0,79
0,77
0,69
0,89
0,67
0,78
0,79
0,87
0,81

Výsledky
Skôr než pristúpime ku konkrétnym štatistickým analýzam, popíšeme
deskriptívne zistenia.
Problematické ciele, ktoré respondenti uvádzali boli nasledovné:
• akademické (33,7 %),
• osobné (33,3 %),
• voľnočasové (14,0 %),
• kariérové (12,5 %),
• vzťahové (6,4 %).
Prežívanie akčnej krízy sa významne líšilo medzi respondentmi
uvádzajúcimi rôzne problematické ciele (Kruskal Wallis H – test = 10,753; p <
.05). Prostredníctvom post hoc testov však nebolo možné identifikovať
konkrétne významné rozdiely medzi respondentmi s rôznymi druhmi cieľov.
(Na základe mediánov bola o niečo vyššia akčná kríza u respondentov so
vzťahovými (Med = 4,83) a akademickými cieľmi (Med = 4,16), o niečo
nižšia u respondentov s karierovými (Med = 3 ,33), osobnými (Med = 3,66),
resp. voľnočasovými cieľmi (Med = 3,83)).
Uvádzané prekážky, ktoré respondentom bránia pri dosahovaní
cieľa, boli:
•
•
•

lenivosť alebo nedostatok motivácie (21 %),
nedostatok času (19,7 %),
fyzické prekážky (17,2 %),
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•
•
•
•
•

nedostatočné schopnosti (15,2 %),
iní ľudia (8,3 %),
strach alebo obavy (5,1 %),
zdravotný stav (4,9 %),
resp. iné (7,6 %) alebo neuvedené (0,9 %).

Prežívanie akčnej krízy sa významne líšilo medzi respondentmi
uvádzajúcimi rôzne druhy prekážok (Kruskal Wallis H – test = 34,439; p <
0,01). Prostredníctvom post hoc testov bolo zistené, že vyššiu krízu prežívali
respondenti, ktorí uviedli ako prekážku iných ľudí (Med = 4 ,83) než tí, ktorí
uviedli nedostatok času (Med = 3,83), fyzické prekážky (Med = 3,42), alebo iné
(Med = 3,25) a tiež tí, ktorí uviedli nedostatočné schopnosti (Med = 4,08) než
tí, ktorí uviedli fyzické prekážky (Med = 3 ,42) alebo iné (Med = 3,25). Tzn.
väčšia akčná kríza bola prežívaná, ak respondenti vnímali ako prekážky
iných ľudí alebo nedostatočné schopnosti (pozn. pre doplnenie medián
akčnej krízy pri uvedení ostatných prekážok bol nasledovný: zdravotný stav
(Med = 4.08), lenivosť/nedostatok motivácie (Med = 4 ,00), strach/obavy (Med
= 3,33)).
Určité prekážky sa významne viac týkali určitých cieľov (Pearsom
Chi-Square = 145,372; p < 0,01). Pri vzťahových problematických cieľoch
boli častejšie vnímané ako prekážky iní ľudia (26,1 %), resp. ako druhý v poradí
bol strach/obavy (9,1 %), pri akademických problematických cieľoch boli
častejšie vnímané ako prekážky strach (45,5 %), lenivosť/nedostatočná
motivácia (43,5 %) alebo nedostatok času (31,1 %). Z pohľadu prekážok, iní
ľudia boli častejšie vnímaní ako prekážka pri vzťahových (37 ,5 %) alebo
kariérových (21,2 %) problematických cieľoch, nedostatočné schopnosti pri
osobných (25,0 %) alebo vzťahových (18,8 %) problematických cieľoch (pre
detailnejšie informácie viď Tab. 19).
Z uvedeného vyplýva, že prežívanie väčšej krízy pri určitých druhoch
problematických cieľov ako aj pri určitých druhoch vnímaných prekážok je do
istej miery aj odrazom súvislostí medzi problematickými cieľmi a vnímanými
prekážkami.
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Tabuľka 19 Percentuálne zastúpenie uvádzaných prekážok vzhľadom na
problematické ciele.

Kariéra
Voľnočas.
Osobný
Spolu

Vzťahy

Problematické ciele

Akadem.

Prekážky

%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky
%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky
%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky
%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky
%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky
%v rámci
cieľa
%v rámci
prekážky

Lenivosť/
nedost.
motivácie

Nedostat
času

Zdrav.
stav

Strach/
obavy

Nedost.
schop.

Iní
ľudia

Fyzické
prekážky

Iné

Spolu

30,3%

20,2%

5,6%

5,6%

15,7%

4,5%

14,6%

3,4%

100%

43,5%

39,1%

35,7%

45,5%

33,3%

17,4%

27,1%

17,6%

33,8%

9,1%

12,1%

3%

6,1%

3%

21,2%

39,4%

6,1%

100%

4,8%

8,7%

7,1%

18,2%

2,4%

30,4%

27,1%

11,8%

12,5%

18,9%

32,4%

2,7%

2,7%

5,4%

8,1%

21,6%

8,1%

100%

11,3%

26,1%

7,1%

9,1%

4,8%

13,0%

16,7%

17,6%

14,1%

27,3%

12,5%

8%

2,3%

25%

3,4%

11,4%

10,2%

100%

38,7%

23,9%

50%

18,2%

52,4%

13,0%

20,8%

52,9%

33,5%

6,3%

6,3%

0%

6,3%

18,8%

37,5%

25%

0%

100%

1,6%

2,2%

0%

9,1%

7,1%

26,1%

8,3%

0%

6,1%

23,6%

17,5%

5,3%

4,2%

160%

8,7%

18,3%

6,5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prežívanie akčnej krízy i napriek inštrukcii o uvedenie cieľa, pri
dosahovaní ktorého majú respondenti problémy, nebolo veľmi intenzívne (skôr
mierne nadpriemerné, viď Tab. 20). Z uvedeného vyplýva, že problémy pri
dosahovaní akéhokoľvek cieľa nemusia automaticky viesť k prežívaniu
akčnej krízy. Skôr vnímanie určitých prekážok (ktoré mohli súvisieť
s určitým cieľom) bolo viac relevantné prežívaniu akčnej krízy. Prežívanie
akčnej krízy sa týkalo prekážok, ktoré boli skôr stabilné a mimo kontrolu
jedinca (t. j. iní ľudia, resp. nedostatočné schopnosti). Muži a ženy sa nelíšili
v prežívaní akčnej krízy (F = 3,331; p > 0,05).
V nasledujúcej Tabuľke 20 sú uvedené deskriptívne údaje (priemery
(M) a smerodajné odchýlky (SD)) týkajúce sa akčnej krízy, frekvencie a
intenzity vnímaných prekážok, vnímaných charakteristík problematických
cieľov ako aj individuálnych/osobnostných charakteristík (tendencie k
odpútaniu sa od cieľa, opätovnému zapojeniu sa na dosahovaní cieľa a
rozhodovacích štýlov).
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Tabuľka 20 Deskriptívne informácie (aritmetický priemer a smerodajná
odchýlka) premenných využívaných vo výskume
Premenné

M

SD

Akčná kríza

3,92

1,12

Frekvencia prekážok
Intenzita prekážok

5,36
5,31

1,09
1,14

„Chcem“ motivácia
„Musím“ motivácia
Sebaúčinnosť
Istota v rozhodnutí
Záväznosť
Želanie dosiahnuť cieľ
Dosiahnuteľnosť
Konflikt cieľa
Pozitívne emócie
Negatívne emócie
Proximita
Úsilie
Progres (v %)
Podporujúce presvedčenia

5,78
3,26
5,03
5,79
5,11
5,93
4,90
3,16
5,17
4,22
4,12
4v55
43,50
5,27

1,23
1,73
1,44
1,39
1,49
1,31
1,45
1,55
1,30
1,76
1,37
1,49
19,82
1,42

Odpútanie sa od cieľa (GAS)
Opätovné zaangažovanie sa na cieli GAS)

3,03
4,16

1.26
1.39

Racionálny rozhodovací štýl
Intuitívny rozhodovací štýl
Závislý rozhodovací štýl
Vyhýbavý rozhodovací štýl
Spontánny rozhodovací štýl

5,11
5,10
4,75
3,95
4,05

0,91
1,01
1,20
1,51
1,24

M = aritmetický priemer; SD = štandardná odchýlka
Súvislosti akčnej krízy so skúmanými premennými boli skôr slabé,
resp. stredné. Prežívanie krízy nesúviselo s vekom respondentov a len slabo (i
keď štatisticky významne) s vyhýbavým, resp. závislým rozhodovacím štýlom.
Tendencie k odpútaniu a opätovnému zapojeniu sa do dosahovania cieľa, ako
aj vnímanie prekážok (ich frekvencie a intenzity) súviselo s krízou
porovnateľne a o čosi silnejšie. Cieľové charakteristiky súviseli s prežívaním
krízy rôzne (viď Tab. 21, pre lepšiu orientáciu sú slabé vzťahy (t. j. < 0,30) sivé
(pozitívne slabo, negatívne silno), stredné vzťahy (0,30 < a zároveň < 0,65)
červené (pozitívne slabo, negatívne silno)):
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absencia súvislostí sa preukázala so záväznosťou, želaním
dosiahnuť cieľ a podporujúcimi presvedčeniami,
stredne silné pozitívne vzťahy sme zistili s prežívaním negatívnych
emócií, musím motiváciou a konfliktom cieľa
slabé negatívne vzťahy boli so chcem motiváciou, sebaúčinnosťou,
istotou v rozhodnutí, úsilím, progresom a proximitou
stredne silné negatívne súvislosti sme identifikovali s prežívaním
pozitívnych emócií a dosiahnuteľnosťou.

Súvislosti prežívania krízy nám však nehovoria o tom, čo je príčinou
a čo dôsledkom. Kauzalita jednotlivých vzťahov je preto nejasná. Vzhľadom
na určité konštelácie je tiež možné predpokladať akési „podobnosti“ medzi
jednotlivými cieľovými charakteristikami vo vzťahu k závislej premennej, t. j.
akčnej kríze. Prostredníctvom faktorovej analýzy (s metódou PCA a promax
rotáciou) sme identifikovali 3 faktory, ktoré pozostávali z takých charakteristík,
ktoré odrážali identifikované vzťahy uvedené vyššie (t. j. pozitívne, žiadne,
negatívne)
I.
rizikový faktor prežívania akčnej krízy tvorili: negatívne emócie
(0,850); musím motivácia (0,818); konflikt cieľa (0,723), pozitívne
emócie (-0,482);
II.
indiferentný faktor prežívania krízy tvorili: želanie dosiahnuť cieľ
(0,876); záväznosť (0,816); istota v rozhodnutí (0,711); chcem
motivácia (,606);
III.
preventívny faktor pred prežívaním krízy tvorili: progres (0 ,832);
proximita (0,754); úsilie (0,630); dosiahnuteľnosť (0,560); podpora
(0,503)
(pozn. sebaúčinnosť nebolo možné zaradiť pod žiadny z faktorov.
V prípade pridania akčnej krízy, bola zaradená k prvému z faktorov (s
faktorovým nábojom 0,641). V prípade pridania vnímaných prekážok (ich
intenzity a frekvencie), tie vytvorili samostatný faktor.

84

85

85

Následne sme použitím Bayesiánskej lineárnej regresie v JASP (van
den Bergh et al., 2020) preskúmali uvedené sady prediktorov (vnímanie
prekážok,
vnímanie
charakteristík
cieľa
a vybraných
individuálnych/osobnostných charakteristík) k vysvetleniu prežívania akčnej
krízy. Bolo identifikovaných 10 (najlepších) nasledujúcich modelov, avšak
rozdiely medzi nimi boli len minimálne (viď Bayesov faktor BF 01 modelov
v Tab. 22).
Tabuľka 22 Porovnanie modelov (Bayesiánskej lineárnej regresie v JASP)
týkajúcich sa prežívania akčnej krízy (všetky prediktory akčnej krízy)
Modely
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Úsilie +
Záväznosť + Opätovné zapojenie(GAS)
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Progres +
Opätovné zapojenie(GAS) + Vyhýbavý RŠ
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Progres +
Opätovné zapojenie(GAS)
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Úsilie + Želanie +
Opätovné zapojenie(GAS)
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Úsilie +
Opätovné zapojenie(GAS)
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Úsilie + Želanie +
Opätovné zapojenie(GAS) + Vyhýbavý RŠ
Intenzita_prek + Negat.emócie + Chcem mot.+
Dosiahnuteľnosť + Progres + Opätovné
zapojenie(GAS) + Vyhýbavý RŠ
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Opätovné
zapojenie(GAS) + Vyhýbavý RŠ
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Opätovné
zapojenie(GAS)
Intenzita_prek + Negat.emócie + Musim mot.+
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Úsilie +
Záväznosť + Opätovné zapojenie(GAS) +
Vyhýbavý RŠ

P(M)

P(M|data) BF M BF 01

R²

1,91e -6

8,84e -4 464,05 1,000 0,397

1,91e -6

8,75e -4 459,03 1,011 0,397

1,91e -6

8,02e -4 420,66 1,103 0,388

1,91e -6

6,59e -4 345,92 1,341 0,396

1,91e -6

5,89e -4 308,84 1,502 0,387

1,91e -6

5,49e -4 288,03 1,611 0,402

1,91e -6

5,33e -4 279,75 1,658 0,386

1,91e -6

4,87e -4 255,37 1,816 0,386

1,91e -6

4,79e -4 251,16 1,847 0,377

1,91e -6

4,79e -4 251,07 1,848 0,402

P(M) = pravdepodobosť modelu pred zaznamenaním dát (prior, so zvolenou
možnosťou „uniformná“); P(M/data) = pravdepodobnosť modelu na základe
dát (posterior); BF M = Bayesov faktor modelových šancí; BF 01 = Bayesov
faktor týkajúci sa relatívnej predikčnej adekvátnosti modelu (v porovnaní
s najlepším modelom uvedeným ako prvým); R² = príslušným modelom
vysvetlená variancia závislej premennej (t. j. akčnej krízy).
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Vo všetkých modeloch sa vyskytovalo vnímanie intenzity prekážok,
prežívanie negatívnych emócií a (nižšej) dosiahnuteľnosti a chcem, resp.
vo väčšine i (vyššej) musím motivácia (s výnimkou 7. modelu v poradí), ako
aj zapojenie sa do dosahovania alternatívneho cieľa (GAS). Jednotlivé
modely následne variovali na základe ďalších prediktorov - vyhýbavého
rozhodovacieho štýlu, (nižšieho) úsilia či progresu, (vyššej) záväznosti
a želania dosiahnuť cieľ. Počet prediktorov sa v uvedených modeloch
pohyboval od 6 do 9. Všetky modely vysvetľovali porovnateľné percento
variancie prežívania akčnej krízy (t. j. okolo 40%).
Vzhľadom na nejednoznačné rozdiely medzi modelmi (t. j.
nadchádzajúce neboli výrazne horšie v porovnaní s prvým), namiesto
preferencie určitého z nich, sme sa zamerali na hodnoty jednotlivých
prediktorov (BF inclusion) k identifikovaniu tých najrelevantnejších. Ako je
z nasledujúcej tabuľky 23 zrejmé, len 3 mali vyššie hodnoty (t. j. > 3), a to
prežívanie negatívnych emócií, nízka dosiahnuteľnosť cieľa a vnímanie
intenzity prekážok.
Tabuľka 23 Súhrnné výsledky koeficientov Bayesiánskej lineárnej regresie v
JASP - všetky prediktory akčnej krízy
95% CI
P(incl| P(excl| BF
P(incl) P(excl)
M
data) data) inclusion

SD

Intercept

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

3,916

0,055

Vek

0,260

0,740

0,141

0,859

0,468

1,667e -4 0,008

Frekvencia prekážok 0,308

0,692

0,193

0,807

0,537

0,009

0,037

-0,019

0,132

Intenzita prekážok 0,827

0,173

0,936

0,064

3,080

0,134

0,062

0,000

0,222

Konflikt cieľa

0,347

0,653

0,245

0,755

0,611

0,012

0,034

-0,024

0,119

Negatívne emócie

0,869

0,131

0,998

0,002

76,927 0,160

0,045

0,074

0,242

Musím motivácia

0,607

0,393

0,688

0,312

1,426

0,056

0,050

-2,351e -4 0,142

Chcem motivácie

0,658

0,342

0,760

0,240

1,647

-0,089

0,068

-0,196

0,000

Pozitívne emócie

0,314

0,686

0,198

0,802

0,541

-0,007

0,031

-0,094

0,042

Istota v rozhodnutí

0,317

0,683

0,211

0,789

0,574

-0,009

0,033

-0,106

0,032

0,012

Prediktory

Lower

Upper

3,815

4,023

-0,021

0,018

Sebaúčinnosť

0,347

0,653

0,248

0,752

0,620

0,031

-0,005

0,103

Dosiahnuteľnosť

0,869

0,131

0,990

0,010

15,479 -0,151

0,049

-0,248

-0,060

Proximita

0,424

0,576

0,363

0,637

0,774

-0,025

0,044

-0,139

0,006

Úsilie

0,551

0,449

0,598

0,402

1,216

-0,052

0,056

-0,154

0,000

Záväznosť

0,439

0,561

0,391

0,609

0,821

0,026

0,045

-0,002

0,141

Želanie dosiah. cieľ

0,431

0,569

0,372

0,628

0,782

0,026

0,046

-0,007

0,135

Progres

0,445

0,555

0,401

0,599

0,833

-0,002

0,003

-0,008

9,819e -4

Podporujúce
presvedčenia

0,290

0,710

0,175

0,825

0,520

-0,004

0,020

-0,063

0,017
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Tabuľka 23 Súhrnné výsledky koeficientov Bayesiánskej lineárnej regresie v
JASP - všetky prediktory akčnej krízy
95% CI
Prediktory

P(incl| P(excl| BF
P(incl) P(excl)
M
data) data) inclusion

Odpútanie sa (GAS) 0,333
Opätovné zapojenie
0,620
(GAS)
Racionálny RŠ
0,317
Intuitívny RŠ

0,273

Závislý RŠ

SD

Lower

Upper
0,103

0,667

0,223

0,777

0,577

0,010

0,034

-0,023

0,380

0,712

0,288

1,510

0,065

0,055

-2,955e -5 0,156

0,683

0,205

0,795

0,556

0,011

0,038

-0,012

0,134

0,727

0,154

0,846

0,486

-0,003

0,025

-0,084

0,030

0,314

0,686

0,197

0,803

0,537

0,007

0,026

-0,011

0,096

Vyhýbavý RŠ

0,506

0,494

0,518

0,482

1,047

0,037

0,046

-6,170e -6 0,129

Spontánny RŠ

0,349

0,651

0,252

0,748

0,627

0,013

0,035

-0,005

0,127

P(incl) = pravdepodobnosť predchádzajúcej (prior, t. j. pred zaznamenaním dát)
inklúzie; P(excl) = pravdepodobnosť predchádzajúcej (prior, t. j. pred
zaznamenaním dát) exklúzie; P(incl/data) = pravdepodobnosť neskoršej
(posterior, t. j. na základe dát) inklúzie; P(excl/data) = pravdepodobnosť
neskoršej (posterior, t. j. na základe dát) exklúzie; BF inclusion = Bayesov
faktorom inklúzie; M = príslušný neskorší (posterior) priemer po modelovom
spriemerňovaní; SD = príslušná neskoršia (posterior) smerodajná odchýlka po
modelovom spriemerňovaní; 95% CI = 95% interval dôveryhodnosti pre
jednotlivé parametre (Lower = dolný, Upper = horný).
Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek individuálnych/osobnostných
charakteristík medzi relevantnými prediktormi, uskutočnili sme ešte jednu
Bayesiánsku lineárnu regresiu v JASP bez týchto individuálnych/osobnostných
prediktorov.
Opätovne sme zistili, že rozdiely medzi 10 najlepšími modelmi boli
minimálne (viď Bayesov faktor BF 01 v Tab. 24). Vo všetkých modeloch sa
vyskytovalo vnímanie intenzity prekážok, prežívanie negatívnych emócií,
nízkej dosiahnuteľnosti a musím, resp. vo väčšine i nízkej chcem motivácie
(s výnimkou 8. modelu v poradí). Jednotlivé modely následne variovali na
základe ďalších prediktorov – (nižšieho) úsilia, progresu, proximity či (vyššej)
záväznosti a želania dosiahnuť cieľ. Počet prediktorov sa v uvedených
modeloch pohyboval od 5 do 9. Všetky modely vysvetľovali porovnateľné
percento variancie prežívania akčnej krízy (t. j. okolo 36 - 38%).
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Tabuľka 24 Porovnanie modelov (Bayesiánskej lineárnej regresie v JASP)
týkajúcich sa prežívania akčnej krízy (prediktory akčnej krízy bez
individuálnych/osobnostných charakteristík)
Modely
P(M)
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot.+ Dosiahnuteľnosť + Progres
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Úsilie
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Úsilie +
7,63e -6
Záväznosť
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Úsilie + Želanie
Intenzita prek. + Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Úsilie + Progres
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Proximita
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Dosiahnuteľnosť + Úsilie
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
7,63e -6
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Proximita + Úsilie
Intenzita prek.+ Negat.emócie + Musím mot.+
Chcem mot + Dosiahnuteľnosť + Proximita + Úsilie 7,63e -6
+ Záväznosť

P(M|data)

BF M

BF 01

R²

0,009

1125,99 1,000 0,374

0,008

1059,85 1,062 0,374

0,006

827,34

1,358 0,381

0,006

740,69

1,516 0,381

0,005

719,91

1,559 0,363

0,005

600,91

1,866 0,380

0,005

594,70

1,886 0,371

0,004

540,94

2,072 0,362

0,004

533,67

2,100 0,379

0,003

453,53

2,470 0,387

P(M) = pravdepodobosť modelu pred zaznamenaním dát (prior, so zvolenou
možnosťou „uniformná“); P(M/data) = pravdepodobnosť modelu na základe
dát (posterior); BF M = Bayesov faktor modelových šancí; BF 01 = Bayesov
faktor týkajúci sa relatívnej predikčnej adekvátnosti modelu (v porovnaní
s najlepším modelom uvedeným ako prvým); R² = príslušným modelom
vysvetlená variancia závislej premennej (t. j. akčnej krízy).
Preskúmaním hodnôt jednotlivých prediktorov (BF inclusion), bolo
preukázané, že 4 prediktory mali vyššie hodnoty (t. j. > 3), a to prežívanie
negatívnych emócií, nízka dosiahnuteľnosť cieľa, vnímanie intenzity
prekážok a musím motivácia (viď Tab 25).
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Tabuľka 25 Súhrnné výsledky koeficientov Bayesiánskej lineárnej regresie v
JASP - prediktory akčnej krízy bez individuálnych/osobnostných charakteristík
95% CI
Prediktory

P(incl) P(excl)

P(incl| P(excl| BF
data) data) inclusion

M

SD

Intercept

1,000

0,000

1,000

0,000

1,000

3,916

0,056 3,816

Vek

0,500

0,500

0,184

0,816

0,225

8,427e -4 0,009 -0,017 0,031

Frekvencia prekážok 0,500

0,500

0,268

0,732

0,366

0,018

0,050 -0,024 0,175

Intenzita prekážok 0,500

0,500

0,881

0,119

7,385

0,135

0,071 0,000

Konflikt cieľa

0,500

0,500

0,338

0,662

0,511

0,023

0,044 -0,011 0,137

Negatívne emócie

0,500

0,500

0,996

0,004

283,420 0,171

0,046 0,089

0,264

Musím motivácia

0,500

0,500

0,807

0,193

4,190

0,078

0,052 0,000

0,160

Chcem motivácie

0,500

0,500

0,697

0,303

2,302

-0,080

0,069 -0,195 4,077e -4

Pozitívne emócie

0,500

0,500

0,227

0,773

0,293

-0,008

0,033 -0,109 0,035

Istota v rozhodnutí

0,500

0,500

0,283

0,717

0,394

-0,017

0,042 -0,144 0,019

Sebaúčinnosť

0,500

0,500

0,286

0,714

0,402

0,015

0,035 -0,007 0,116

Dosiahnuteľnosť

0,500

0,500

0,954

0,046

20,663

-0,140

0,056 -0,225 0,000

Proximita

0,500

0,500

0,387

0,613

0,632

-0,028

0,047 -0,141 0,008

Úsilie

0,500

0,500

0,689

0,311

2,219

-0,069

0,061 -0,175 0,003

Záväznosť

0,500

0,500

0,365

0,635

0,574

0,024

0,043 -0,020 0,123

Želanie dosiah, cieľ

0,500

0,500

0,337

0,663

0,507

0,022

0,044 -0,007 0,137

Progres
Podporujúce
presvedčenia

0,500

0,500

0,375

0,625

0,600

-0,002

0,003 -0,008 0,001

0,500

0,500

0,184

0,816

0,226

-0,002

0,019 -0,048 0,046

Lower Upper
4,024

0,237

P(incl) = pravdepodobnosť predchádzajúcej (prior, t. j. pred zaznamenaním dát)
inklúzie; P(excl) = pravdepodobnosť predchádzajúcej (prior, t. j. pred
zaznamenaním dát) exklúzie; P(incl/data) = pravdepodobnosť neskoršej
(posterior, t. j. na základe dát) inklúzie; P(excl/data) = pravdepodobnosť
neskoršej (posterior, t. j. na základe dát) exklúzie; BF inclusion = Bayesov
faktorom inklúzie; M = príslušný neskorší (posterior) priemer po modelovom
spriemerňovaní; SD = príslušná neskoršia (posterior) smerodajná odchýlka po
modelovom spriemerňovaní; 95% CI = 95% interval dôveryhodnosti pre
jednotlivé parametre (Lower = dolný, Upper = horný).
Na základe týchto výsledkov môžeme zhrnúť, že komplexnou
analýzou rôznych prediktorov k najvýznamnejším prediktorom prežívania
akčnej krízy patria negatívne emócie (vyplývajúce pravdepodobne
z kumulujúcich sa dielčich neúspechov), znížená dosiahnuteľnosť cieľa,
vnímaná intenzita prekážok a do istej miery i musím motivácia.
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Diskusia
Cieľom výskumu bolo komplexné preskúmanie potenciálnych
prediktorov akčnej krízy. Tá je kritickou fázou v procese dosahovania cieľa
a môže viesť k jeho zanechaniu (Herrmann & Brandstätter, 2015a). Keďže
úspešné dosiahnutie cieľa je dôležité, poznanie faktorov, ktoré determinujú
akčnú krízu, umožňuje poznanie procesu vedúcemu k zdarnému koncu. Okrem
toho, poznanie týkajúce sa prežívania akčnej krízy, resp. jej determinantov,
môže byť prínosné pre prevenciu a intervenciu i ďalších pridružených
dôsledkov akčnej krízy ako napr. distresu, zníženej subjektívne pohody až
zdravotných problémov (Brandstätter, Herrmann & Schüler, 2013; Herrmann
et al., 2014).
Jednotlivé potenciálne prediktory boli rozdelené do 3 oblastí –
vnímané kvalitatívne a kvantitatívne aspekty prekážok, vnímané
charakteristiky (problematického) cieľa a vybrané individuálne/osobnostné
charakteristiky.
Zistili sme, že vek ani rod respondentov nesúvisel s prežívaním akčnej
krízy. Prežívanie akčnej krízy sa však týkalo problémov pri dosahovaní
určitých druhov cieľov, a to napr. vzťahových a akademických. Toto zistenie
pravdepodobne vyplýva z vekového zloženia našej výskumnej vzorky
a z charakteristických životných výziev tohto vývinového obdobia, s ktorými
je spätý i subjektívny význam, ktorý je týmto výzvam/cieľom jedincami
kladený. Avšak zdrojom krízy neboli len určité ciele, ako skôr prekážky,
ktoré bránili dosiahnutiu určitých cieľov. Ich efekt sa prejavil jednak
v potvrdených rozdieloch v prežívaní akčnej krízy v závislosti od druhu
prekážky (pričom určité prekážky sa významne častejšie týkali určitých
cieľov, čo bol pravdepodobne dôvod identifikovaných rozdielov v prežívaní
akčnej krízy v závislosti od druhu problematického cieľa), t. j. zistili sme, že
prekážky ako iní ľudia, nedostatočné schopnosti, ale napr. i zdravotný stav (t.
j. druhy prekážok, ktoré sú relatívne stabilné a mimo kontrolu jedinca), sa týkali
prežívania väčšej krízy pri (problematickom) dosahovaní určitého cieľa. Okrem
kvalitatívneho aspektu prekážok týkajúceho sa prežívania akčnej krízy, druhým
efektom prekážok bol i ich kvantitatívny aspekt, t. j. s prežívaním krízy
súviselo vnímanie frekvencie i intenzity, resp. vnímanie intenzity bolo
významným prediktorom krízy (pozn. jednotlivé druhy prekážok neboli
vnímané s rozdielnou frekvenciou (Kruskal Wallis H - test = 11,947; p > ,05)
ani intenzitou (Kruskal Wallis H - test = 7,800; p > ,05)). Z uvedeného vyplýva,
že nie hocaké prekážky vedú k prežívaniu krízy, ale skôr špecifické (t. j.
určité druhy, resp. ešte významnejšie intenzívne prekážky, teda také, ktoré
subjektívne významne narušujú dosahovanie cieľa, pričom to nemusí byť ani
často).
Je zrejmé, že jednotlivé cieľové charakteristiky tvoria určité viac
i menej súvisiace konštelácie, čo podporilo i identifikovanie 3 faktorov
(rizikový, indiferentný, preventívny), ktoré odrážali súvislosti jednotlivých
charakteristík s akčnou krízou (pozitívne, žiadne, negatívne). Napriek tomu
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sme ponechali jednotlivé charakteristiky ako exkluzívne prediktory (s
uvedomovaním si rizika kolinearity medzi nimi, pričom kolinearita, môže byť
do istej miery i vysvetlením, prečo sa ako významné prediktory akčnej krízy
preukázali len 4 z nich). Keďže korelácie medzi jednotlivými potenciálnymi
prediktormi neboli silné (len 4 boli > ,50), prostredníctvom bayesiánskej
lineárnej regresie sme sa chceli zamerať viac na exploráciu, než na efekty
vyplývajúce s teórie.
Z cieľových charakteristík boli najvýznamnejšími prediktormi
prežívanie negatívnych emócií, nízke vnímanie dosiahnuteľnosti, resp.
i musím motivácia.
Prežívanie negatívnych emócií je z pohľadu operacionalizovania krízy
(t. j. konflikt, neúspechy, implementačná dezorientácia, ruminácia, impulzy
odpojenia a prokrastinácia) jej prirodzenou súčasťou. Avšak vzhľadom na silu
v porovnaní s inými prediktormi je na mieste i hlbšie zamyslenie sa, či ďalšie
„kognitívne“ súvislosti krízy (prípadne i efekty týkajúce sa správania) ako
napr. nízko vnímané: dosiahnuteľnosť, istota, sebaúčinnosť, proximita, ale
i úsilie či progres (viď korelácie akčnej krízy Tab. 21) nie sú napr. dôsledkami
práve tohto negatívneho emočného rozpoloženia a nemal by im byť venovaný
väčší priestor v rámci výskumov. Prežívanie negatívnych emócií, na rozdiel
od tých pozitívnych, významne súviselo najmä s vnímaním (frekvencie
a intenzity) prekážok, konfliktom cieľa a musím motiváciou (pozitívne
emócie na druhej strane viac súviseli so chcem motiváciou, istotou
v rozhodnutí, sebaúčinnosťou, dosiahnuteľnosťou, proximitou a tiež negatívne
s krízou, t. j. do istej miery s inými charakteristikami). Je teda možné
predpokladať, že prežívanie emócií, ktorých úloha/efekt pri (ne)prežívaní
krízy je neprehliadnuteľná, plynú z rôznych „zdrojov“ (čo je potrebné napr.
pri intervencii zohľadniť).
Vnímaná dosiahnuteľnosť, bol ďalší z významných prediktorov
prežívania krízy. Toto zistenie je v súlade s ďalším výskumami poukazujúcimi
na to, že akčná kríza vyplýva najmä zo straty vnímanej dosiahnuteľnosti
(Ghassemi et al., 2017; Kováčová Holevová, v tlači). I keď má
dosiahnuteľnosť mnoho podobných súvislostí ako prežívanie pozitívnych
emócií, líši sa v motivačnom pozadí, t. j. dosiahnuteľnosť len slabo súvisela so
chcem motiváciou (pripomeňme, že pozitívne emócie súviseli so chcem
motiváciou a negatívne s musím motiváciou; negatívne emócie súviseli len
s musím motiváciou, pričom to boli stredne silné vzťahy). Okrem toho,
dosiahnuteľnosť mala (v porovnaní s pozitívnymi emóciami) silnejšie vzťahy
najmä s úsilím a sebaúčinnosťou, resp. i vnímanou podporou. Súvislosti
s vnímaním frekvencie a intenzity prekážok však boli nepatrné, čo je dosť
zaujímavé. Vzhľadom na vymedzenie dosiahnuteľnosti (t. j. presvedčenie, že
výsledok dosahovania cieľa nie je doprevádzaný obmedzeniami, ktoré ho robia
situačne nedosiahnuteľným (Pomaki, Karoly & Maes, 2009)), je absencia
silnejších vzťahov s vnímaním prekážok podnetom k hlbšiemu preskúmaniu
tohto zistenia.
92

Motivačné pozadie dosahovania (problematického) cieľa bolo taktiež
do istej miery relevantné prežívaniu krízy, avšak skôr dosahovanie cieľa pod
tlakom (t. j. v kontexte musím motivácie), väčšmi súviselo, resp. bolo
i prediktorom
krízy.
V súlade
s výskumom
Milyavskayovej
a spolupracovníkov (2015), ktorí potvrdili, že jedinci motivovaní chcem
motiváciou (subjektívne) vnímali menšie množstvo prekážok, i naše zistenia
preukázali, že musím motivácia súvisela (i keď slabo) s vnímaním prekážok
(chcem motivácia s ich vnímaním nesúvisela).
Negatívne emócie, musím motivácia a konflikt cieľa boli
spolusúvisiaca triáda s najintenzívnejšími vzťahmi s prežívaním krízy
(zároveň tvoriace faktor rizika prežívania krízy) a s obdobnými vzťahmi k iným
charakteristikám, napr. negatívnymi koreláciami s pozitívnymi emóciami,
istotou, sebaúčinnosťou, či pozitívnymi koreláciami s vnímaním prekážok).
Konflikt cieľa bol však tou charakteristikou, ktorá s uvedenými atribútmi
súvisela intenzívnejšie, naviac však negatívne súvisel i so chcem motiváciou,
dosiahnuteľnosťou či proximitou. T. j. dôležitá, resp. významne preventívna
charakteristika pred prežívaním krízy – dosiahnuteľnosť, negatívne súvisela
najmä s konfliktom, resp. negatívnymi emóciami, čo môže byť užitočnou
informáciou v prevencii či intervencii akčnej krízy.
Individuálne/osobnostné charakteristiky síce do istej miery súviseli
s krízou, avšak neboli jej významnými prediktormi. Väčší potenciál mali
tendencie k odpútaniu sa, resp. opätovnému zapojeniu sa do dosahovania
cieľa, (ktoré pozitívne súviseli s akčnou krízou), než rozhodovacie štýly (v
rámci ktorých len vyhýbavý, resp. závislý rozhodovací štýl slabo súviseli
s akčnou krízou). Jedným z vysvetlení môže byť prekrývanie sa určitých
individuálnych/osobnostných tendencií s aktuálnym/špecifickým vnímaním
cieľových charakteristík (problematického) cieľa. To čiastočne naznačujú
súvislosti uvedených rozhodovacích štýlov (vyhýbavého i závislého)
s rizikovou triádou (t. j. s konfliktom, negatívnymi emóciami, resp. musím
motiváciou). Na druhej strane prežívanie akčnej krízy môže byť (vzhľadom na
situačné okolnosti, resp. potenciálne možnosti) veľmi špecifické, a teda menej
súvisiace s určitými stabilnými tendenciami. Zistenie, že odpútanie, resp.
zapojenie sa do dosahovania (nového) cieľa malo obdobné súvislosti ako triáda
konflikt, negatívne emócie a musím motivácia (s ktorými taktiež pozitívne
súviseli) t. j. pozitívne s krízou a negatívne s pozitívnymi emóciami, či istotou,
(resp. i sebaúčinnosťou, dosiahnuteľnosťou, želaním, záväzkom, či úsilím v
prípade odpútania sa) je jednak v súlade s tým, že odpútanie od cieľa si
vyžaduje stiahnutie behaviorálneho úsilia a psychologického záväzku (Wrosch
et al., 2003b), no na druhej strane v rozpore so zisteniami, že odpútanie vedie k
redukcii psychologického distresu (Wrosch, Scheier & Miller, 2013) (naše
zistenia preukázali negatívne súvislosti s pozitívnymi emóciami), resp., že
opätovné zapojenie sa do (nového) cieľa vedie k zlepšeniu subjektívnej pohody
jedinca (Wrosch et al., 2003b,; Wrosch, Scheier & Miller, 2013) (naše zistenia
preukázali pozitívne súvislosti s negatívnymi emóciami).
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Tieto súvislosti (efekty) však nemusia byť jednoznačné. Naše zistenia
mohli vyplynúť z neadekvátneho motivačného pozadia (odpútanie, resp.
opätovné zapojenie pozitívne súviseli s musím motiváciou a negatívne, resp.
vôbec, so chcem motiváciou), čo môže indikovať, že sme pravdepodobne
nezisťovali všeobecnú tendenciu, ale skôr špecifickú, majúcu bližšie
k aktuálnemu problematickému cieľu, ku ktorému sa respondenti v dotazníku
vyjadrovali. Je teda na zváženie do budúcich výskumov, či by škála nemala byť
používaná v súvislosti s konkrétnym problematickým cieľom. Je tiež možné, že
vzhľadom na nadpriemerný záväzok či sebaúčinnosť, resp. absenciu vnímania
problematických cieľov ako vyslovene nedosiahnuteľných, (by) bolo odpútanie
sa a zapojenie do nového cieľa pre respondentov neľahké (Locke & Latham,
2002; Wrosch et al., 2003a;b), prípadne respondenti neboli k týmto stratégiám
motivovaní (viď motivačné pozadie spomenuté vyššie), čo sa odrazilo
v zistených súvislostiach.
Na záver ešte uvedieme, že sme si vedomí toho, že korelačný charakter
výskumu, neumožňuje jednoznačnú identifikáciu príčinno - dôsledkových
súvislostí (preukázané súvislosti akčnej krízy nehovoria nič o tom, či je kríza
dôsledkom alebo príčinou určitého vnímania) a sú potrebné i ďalšie výskumy
(napr. experimenty či longitudinálne výskumy), ktoré by uvedené zistenia
potvrdili. Časť zistení (t. j. nízka, resp. pokles dosiahnuteľnosti a musím
motivácia ako determinanty krízy) boli potvrdené longitudinálnym sledovaním
dosahovania akademického cieľa (Kováčová Holevová, v tlači). Zistenie, resp.
potreba hlbšieho záujmu týkajúceho sa emocionálneho prežívania v kontexte
akčnej krízy, vnímame ako dôležitý prínos tohto výskumu.
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Záver
V nádväznosti na predchádzajúci monografiu s titulom „Procesy
sebaregulácie v dosahovaní cieľov“ (Lovaš et al., 2017), bolo zámerom
predloženej monografie ponúknuť rozširujúci pohľad na sebareguláciu ako
principiálny proces správania orientovaného na cieľ. Rámec, v ktorom je
spomínaný proces rozpracovaný, bol fokusovaný na prirodzenú súčasť
dosahovania cieľov – na situáciu, kedy sa cieľ ocitá v kríze, resp. jeho úspešné
dosiahnutie je ohrozené rôznymi faktormi. Tieto faktory pritom môžu mať
procesuálny, ale aj individuálny charakter.
Prvá kapitola prináša úvodný pohľad do problematiky procesu
dosahovania cieľov. Ponúka základné vymedzenie pojmu sebaregulácia ako
kľúčového fenoménu, ktorý stojí v pozadí dosahovania cieľov, pričom však
poukazuje aj na to, že existencia rôznych spôsobov vnímania sebaregulácie
umožňuje nahliadať na sebareguláciu nielen ako na správanie orientované na
cieľ (Schunk & Zimmermann, 2012), ale aj ako na rezistenciu voči pokušeniam
(Metcalfe & Mischel, 1999; Mischel & Ayduk, 2011) alebo proces adaptácie
(Rothbaum et al., 1982). Načrtnutá je aj situácia, keď dosahovanie cieľov
neprebieha podľa plánu, čo vytvára vstupnú bránu pre predstavenie hlavného
fenoménu, ktorému sa predložená publikácia venuje – krízy v dosahovaní cieľa.
Kapitola podrobnejšie rozpracováva proces krízy v dosahovaní cieľa
a to v troch kontextoch – v kontexte prekážok, vnímania dosahovaného cieľa
a určitých individuálnych/osobnostných charakteristík. V rámci vnímania
samotného cieľa je pomerne rozsiahly priestor venovaný jednotlivým
charakteristikám cieľa, resp. ich subjektívnemu vnímaniu. Individuálne, resp.
osobnostné charakteristiky ako možné determinanty krízy v dosahovaní cieľa
boli fokusované na situáciu, keď je cesta k dosiahnutiu cieľa čoraz
problematickejšia a do celého procesu sa zapájajú ďalšie adaptívne
sebaregulačné stratégie a to tendencia k odpútaniu sa od nerealistického cieľa
a znovupripútanie sa k novému, dosiahnuteľnejšiemu cieľu. Zahrnuté boli tiež
rozhodovacie štýly, nakoľko podstatou prežívania akčnej krízy je vnútorný
konflikt spätý s rozhodovaním medzi pokračovaním v dosahovaní cieľa a jeho
zanechaním. V kontexte procesov krízy v dosahovaí cieľa je pomerne podrobne
rozpracovaná téma sebaregulačných kompenzačných mechanizmov
(sebaoprávňovanie a sebaočisťovanie), ktoré slúžia ako prirodzená ochranná
tendencia vedúca k zachovávaniu pozitívneho sebaobrazu (Rhodewalt &
Tragakis, 2002) v čase, keď rozhodnutie o uskutočnení určitého správania
jedinca nezodpovedá očakávaným vnútorným či vonkajším štandardom a toto
rozhodnutie si jedinec potrebuje sám pred sebou obhájiť. Analýza teoretických
aj výskumných výstupov od rôznych autorov (Fishbach & Dhar, 2005; Miller
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& Effron, 2010; Mukhopadhyay et al., 2008) poskytla relevantný základ pre
prepojenie sebaoprávňovania so správaním orientovaným na cieľ a krízou,
ktorá môže vzniknúť v procese dosahovania cieľov. Sebaoprávňovanie bolo
analyzované ako prekážka, ktorá sama o sebe môže vyvolávať krízu pri
dosahovaní cieľa, ale aj ako spôsob riešenia sebaregulačného konfliktu.
Súčasťou štvrtej kapitoly sú štyri výskumné štúdie uskutočnené na
vzorke mladých dospelých, preto je nutné vnímať interpretáciu výsledkov
s istým obmedzením.
Cieľom prvej štúdie bolo preskúmanie vzťahov sebaoprávňovania s
charakteristikami cieľa s dôrazom na krízu v dosahovaní cieľa. Na vyvolanie
efektu sebaoprávňovania sme zvolili cestu modelovej hypotetickej situácie,
ktorej úlohou bolo vyvolať v respondentoch mentálnu reprezentáciu situácie, v
ktorej sa usilujú o dosiahnutie cieľa. Z výsledkov prvej štúdie vyplýva, že nízky
pocit záväzku voči cieľu, nízko vnímaná dosiahnuteľnosť cieľa, neautonómna
motivácia, nedostatok pozitívnych emócií spájajúcich sa s cieľom a malá istota,
či stanovenie si daného cieľa bolo dobrým rozhodnutím, sa spája s vyššou
pravdepodobnosťou toho, že dôjde k sebaoprávňovaniu správania, ktoré je v
rozpore s normami.
Hlavným cieľom druhej štúdie bolo preskúmanie miery prežívanej
akčnej krízy pri dosahovaní cieľa vzhľadom na charakter prekážky, ktorá bráni
dosiahnutiu cieľa. Výsledky testovania signifikancie rozdielov v prežívaní
akčnej krízy poukázali na to, že vyššia miera opakovaných neúspechov a
ruminácie je viac spojená s objektívnymi prekážkami ako subjektívnymi.
Podrobnejšia analýza na úrovní subtypov prekážok tiež poukázala na rozdiely
v akčnej kríze a jej subškálach a to nielen medzi objektívnymi a subjektívnymi
subtypmi prekážok (napr. zdroje a osobnostné faktory; situačné a osobnostné
faktory; konkurenčný cieľ a osobnostné faktory; psychický/fyzický stav a
osobnostné faktory). Rozdiely sa prejavili v celkovej akčnej kríze a subškálach
pochybnosti, opakované neúspechy, implementačná dezorientácia a ruminácia.
Najpodstatnejší je ale výsledok, ktorý hovorí o tom, že akčná kríza je menej
vnímaná pri prekážke reprezentujúcej osobnostné faktory v porovnaní so
zdrojmi,
situačnými
prekážkami,
konkurenčnými
cieľmi
a
psychickým/fyzickým stavom. Praktický rozmer týchto výsledkov vnímame
v kontexte významu posliňovania sebareflexie, tréningu odolnosti
a sebakontroly a tiež mentálnej resiliencie.
Hlavným cieľom tretej štúdie bolo experimentálne preskúmanie
vzťahov medzi sebaregulačnými kompenzačnými mechanizmami v podobe
sebaoprávňovania a sebaočisťovania, krízou v dosahovaní cieľa a procesmi
odpútania od cieľa a znovupripútania k cieľu ako dvoma možnými stratégiami
postupu pri procese dosahovania cieľa pri výskyte prekážok. Podľa našich
výsledkov bolo prežívanie akčnej krízy a jej dôsledky vnímané rovnako vo
všetkých podmienkach – sebaoprávňovaní, sebaočisťovaní aj v kontrolnej
skupine. Z hľadiska rodových rozdielov boli ženy ochotnejšie pracovať s
možnosťou prijatia alternatívneho cieľa. Výsledky tiež naznačili, že akčnú
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krízu prežívali s vyššou pravdepodobnosťou tí respondenti, ktorých prekážka
mala subjektívny charakter. Subjektívna prekážka sa tiež spájala s vyššou
pravdepodobnosťou odpútania od cieľa. To naznačuje, že ak je dosahovanie
cieľa frustrujúce vplyvom prekážky vychádzajúcej z jedincovho self, je
náchylnejší k tomu, aby nad touto frustráciou prebral kontrolu a radšej od cieľa
upustil (Wrosch et al., 2003). Zároveň je tu priestor aj na uplatnenie adaptívnej
funkcie sebaoprávňovania (Prinsen et al., 2018). Praktický rozmer týchto
výsledkov vnímame v rovine uvedomenia si, že pre jedinca je jednoduchšie
upustiť od takého cieľa, ktorého dosiahnutie si komplikuje jedinec sám než od
takého cieľa, ktorého dosahovanie je skomplikované externými faktormi, ktoré
nemá jedinec pod kontrolou.
Cieľom štvrtej štúdie bolo preskúmanie potenciálnych prediktorov
prežívania akčnej krízy týkajúcich sa vnímania cieľových charakteristík,
prekážok ako i vybraných individuálnych/osobnostných charakteristík. Zistené
boli nasledujúce skutočnosti. Nie každý problematický cieľ súvisí s prežívaním
akčnej krízy. Významnými determinantmi sú špecifické prekážky a vnímanie
ich intenzity (t. j. tie, ktorých prekonanie je pomerne náročné až nereálne –
napr. stabilné a mimo kontrolu jedinca a ktoré sú vnímané s veľkou
rušivosťou). Individuálne/osobnostné charakteristiky, ako ani vek či rod
respondenta neboli premenné/konštrukty, ktoré by boli významnými
prediktormi, resp. sa významne týkali prežívania akčnej krízy (napriek slabým
pozitívnym súvislostiam akčnej krízy so stratégiami odpútania sa, opätovného
zaangažovania sa na novom cieli, ako i s vyhýbavým a závislým rozhodovacím
štýlom). V rámci vnímania cieľových charakteristík boli významnými
prediktormi prežívania akčnej krízy najmä negatívne emócie, nízka
dosiahnuteľnosť a musím motivácia. Uvedeným charakteristikám, spolu
s vnímaním intenzity prekážok, je preto potrebné venovať pozornosť pri
prevencii či intervencii prežívania akčnej krízy. Praktický prínos 4. empirickej
štúdie spočíva v poznaní, že v situáciách prežívania krízy sú dôležité najmä 3
aspekty, a to 1. práca s emóciami (t. j. je dôležité podporovať tie pozitívne –
napr. prostredníctvom posilňovania istoty v rozhodnutí, sebaúčinnosti alebo i
určitých drobných úspechov/progresu a znižovať tie negatívne – napr.
prostredníctvom analyzovania a eliminovania vnímania konfliktov cieľa), 2.
práca s motiváciou (t. j. podporovať motivačné pozadie „chcem“ a potláčať
motivačné pozadie „musím“) a napokon 3. posilňovať vnímanú
dosiahnuteľnosť cieľa (napr. podporovaním sebaúčinnosti, úsilia alebo
i prostredníctvom podpory od blízkych).
Porozumenie zložitému procesu dosahovania cieľa je potrebné najmä
pre žiadúci efekt dosiahnutia cieľa. Kritická fáza akčnej krízy môže tento
proces narušiť a mať i ďalšie negatívne dopady (napr. distres, pri dlhodobom
trvaní až zdravotné problémy). Našimi zisteniami sme chceli prispieť
k poznaniu, či a ktoré faktory sú viac kľúčové pri (ne)efektívnom dosahovaní
cieľa.
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