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Úvod
Proces dosahovania cieľov patrí k tým, ktorým je v psychológii klasicky
venovaná veľká pozornosť. Tá je smerovaná nielen od výskumníčok
a výskumníkov zameraných na motiváciu, s ktorou sa proces dosahovania
cieľov klasicky spája, ale aj zo širokého spektra iných oblastí (napr. emócie,
osobnosť). Jedným z aspektov na cieľ zameraného správania, ktorému však
bola venovaná minimálna, dá sa dokonca povedať že až žiadna pozornosť, je
rozhodovanie. Je to až zarážajúce pri uvedomení si faktu, že rôzne aspekty
rozhodovania sa prejavujú v celom procese dosahovania cieľov - od
posudzovania rôznych aspektov viacerých alternatívnych cieľov cez výber
medzi nimi, rozhodnutie o zapojení zdrojov (úsilie, čas, financie, vzťahy...),
priebežné monitorovanie progresu až po zhodnotenie výsledku a jeho vplyv na
budúce cieľové správanie. Ešte viac prekvapujúce je to z toho pohľadu, že s
rozhodnutím priamo pracuje aj jedna z dominantných teórií vysvetľujúcich
cieľovo zamerané správanie - teória mentálneho nastavenia akčných fáz
(mindset theory of action phases; Gollwitzer 1999, 2012). Tá ako prvé dve fázy
tohto správania vyčleňuje fázy predrozhodovaciu a porozhodovaciu, oddelené
práve rozhodnutím o tom, čo bude cieľom, o ktorý sa budeme snažiť.
Táto prekvapivá medzera v poznatkoch viedla výskumný tím Katedry
psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v rámci
projektu VEGA 1/0748/19 Charakteristiky rozhodovania a kríza v procese
dosahovania cieľov k preskúmaniu úlohy procesov rozhodovania pri procese
dosahovania cieľov. Vybrané zistenia sú ponúkané práve v predkladanej
monografii, doplnené ich kritickým rozborom...
Monografia pozostáva z troch kapitol venujúcich sa rôznym aspektom
rozhodovania pri dosahovaní cieľov. Prvá kapitola prezentuje základný
teoretický rámec sledovanej problematiky, a to najmä z pohľadu sebaregulácie.
V kapitole sú najprv uvedené základné charakteristiky cieľov, čo okrem iného
zahŕňa aj ich definície, druhy či dimenzie. Predstavený je komplex vzťahov
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troch hlavných premenných – sebaregulácie, rozhodovania a dosahovania
cieľov, pričom tento súvis je ilustrovaný aj na procese výberu a dosahovania
cieľov. V tomto procese sú vyčleňované hlavné fázy, ktoré sa dajú
charakterizovať práve tým, k akým rozhodnutiam v rámci nich dochádza.
Úloha sebaregulácie a rozhodovania sú ilustrované napr. na procesoch
plánovania, monitorovania, regulácii vynakladaného úsilia, odolávaniu
rušivým vplyvom a prežívania akčnej krízy.
V druhej kapitole je pozornosť venovaná jednej zo stabilných
charakteristík hovoriacich o spôsobe dosahovania rozhodnutí – štýlom
rozhodovania. Základ teoretického ukotvenia tvorí pohľad na vzťahy štýlov
rozhodovania a výsledkov rozhodnutí, doplnený prehľadom nedávnych
výskumov venovaných vzťahu štýlov rozhodovania s charakteristikami cieľov.
Výskumne je kapitola zameraná na vzťahy štýlov rozhodovania s dvomi
kognitívnymi aspektami dosahovania cieľov – zvažovaním výnosov a nákladov
dosahovania a implementačnými zámermi. Na dvoch vzorkách sú tieto vzťahy
overované, následne je sledovaná aj spoločná úloha týchto dvoch skupín
premenných pri vysvetľovaní dosiahnutia cieľa či priblíženia sa k nemu.
Tretia kapitola sa zameriava na vybrané aspekty procesu rozhodovania
– momentálne úvahy a mikrorozhodnutia vyskytujúce sa v priebehu procesu
dosahovania vytýčených cieľov. Pozornosť je venovaná momentálnym
rozhodnutiam pokračovať alebo ukončiť vynakladanie snáh o dosiahnutie
cieľa, vykonať konkrétne zmeny v tomto procese, ďalej úvahám o ziskoch
a stratách spojených s ďalším postupom na ceste za cieľom, či subjektívnej
momentálnej istote v rozhodnutiach, časovej tiesni a náročnosti rozhodovania.
Prezentované sú výskumné zistenia zamerané na súvislosť medzi týmito
aspektmi procesu rozhodovania, vybranými cieľovými charakteristikami
a akčnou krízou. Na záver kapitoly sú diskutované preukázané významné
vzťahy a ich dôležitosť.
Veríme, že predkladaný text pomôže čitateľom zorientovať sa v tom,
ako je možné na dosahovanie cieľov nazerať aj z perspektívy skúmania
rozhodovacích procesov a individuálnych rozdielov v rozhodovaní a bude
podnetom pre ďalšie výskumné aktivity v tejto oblasti.

6 6

1
Rozhodovanie v dosahovaní
cieľov v kontexte sebaregulácie
Ciele a ich dosahovanie je možné analyzovať z rôznych hľadísk.
Najkomplexnejší pohľad na ne poskytuje ich skúmanie v kontexte
sebaregulácie. Sebaregulácia úzko súvisí s cieľmi a ich dosahovaním,
presnejšie je ich súčasťou. Platí pritom aj opačný pohľad – dosahovanie cieľov
je súčasťou sebaregulácie. Potvrdzujú to tie definície a teórie sebaregulácie,
ktoré ju chápu primárne ako proces výberu a dosahovania cieľa.
Našim zámerom je priblížiť proces dosahovania cieľov vo vzťahovom
rámci sebaregulácie, najmä tej jeho stránky, ktorá má charakter rozhodovania.
Pojem sebaregulácia sa chápe pomerne široko, vzťahuje sa na uvedomované
(vedomé), ale aj na neuvedomované procesy. Platí to aj o problematike cieľov,
nakoľko aj na ich dosahovaní môžu mať určitý podiel procesy, ktoré nie sú
vedome kontrolované. Zámer venovať pozornosť rozhodovaniu vo výbere
a procese dosahovania cieľov si vyžaduje koncentráciu na vedomú časť tejto
problematiky. Je to jedna z dôležitých špecifikácií zámeru, ktorým je
preskúmanie tej zložky výberu a dosahovania cieľov, ktorá sa týka voľby
z viacerých možností a riešenia problémov, týkajúcich sa cieľov. V širších
súvislostiach je možné hovoriť o zámere preskúmať procesy rozhodovania
v sebaregulácii.
Zámer venovať pozornosť rozhodovaniu v oblasti na cieľ orientovaného
správania súvisí s presvedčením, že táto stránka dosahovania cieľov nie je
dostatočne zvýrazňovaná. Je pritom evidentné, že rozhodovanie je kľúčovým
bodom sebaregulácie chápanej ako jednotlivcom realizovaný výber cieľa
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a spôsobu jeho dosiahnutia. Celý tento proces je tvorený viacerými krokmi,
v ktorých má kľúčovú úloh realizácia voľby medzi viacerými možnosťami.
Vzhľadom na uvedené je úvodná kapitola venovaný nasledovným
otázkam. Východiskom pre prezentáciu ďalších súvislostí je bližšia
charakteristika sebaregulácie a procesu výberu a dosahovania cieľa. Na jej
základe sú identifikované procesy sebaregulácie a rozhodovania, ktoré
približujú postup od výberu cieľa k jeho naplneniu a zároveň vysvetľujú, čo je
predmetom zvažovania a prijímania rozhodnutí človeka, ktorý sa snaží niečo
dosiahnuť. Dôležitá je pritom otázka časového sledu. Týka sa to aj určenia
faktorov a okolností, ktoré môžu zvažovanie postupu ovplyvňovať alebo s nim
súvisieť.

1.1

Základné charakteristiky cieľov

Vzhľadom na niektoré rozdiely v chápaní a vo výskume cieľov je ako
prvá zaradená časť venovaná ich definovaniu, ich druhom a základným
charakteristikám.
1.1.1

Definícia cieľov

Najznámejšie definície cieľov sú pomerne stručné. Napríklad Austin
a Vancouver (1996) definujú ciele ako mentálne reprezentácie želaných stavov,
keď pojem stavy je široko chápaný – môžu nimi byť výsledky, udalosti alebo
procesy. Austin a Vancouver pritom upozornili na veľkú variabilitu cieľov
z hľadiska obsahu, časových relácií a ďalších charakteristík. Kruglanski (1996)
definuje ciele ako subjektívne žiadúce stavy vecí, ktoré má jednotlivec zámer
dosiahnuť prostredníctvom konania. Podľa neho súčasťou zámeru je
predpoklad, že cieľ je vnímaný ako dosiahnuteľný.
Aj keď na prvý pohľad sú ciele definované v rôznych definíciách
podobne, pri podrobnejšej analýze sa dajú identifikovať viaceré rozdiely medzi
nimi. Elliot a Niestová (2009) poukázali na nasledovné rozdiely a neujasnenosti
v definíciách cieľa: v niektorých definíciách je cieľ charakterizovaný ako
vnútorná reprezentácia – v niektorých nie, v niektorých sa zvýrazňuje jeho
súvislosť s budúcnosťou – v niektorých nie, v niektorých je cieľ prezentovaný
vo vzťahu k pohybu, v niektorých vo vzťahu k záväznosti atď. Niektoré
definície špecifikujú charakteristiky cieľa, niektoré sú formulované veľmi
všeobecne. Rozdiely sú aj v určení povahy cieľov: podľa niektorých definícií
sú ciele štandardy správania, podľa niektorých sa ciele prakticky stotožňujú so
želaniami, podľa niektorých sa spájajú s potrebami, motívmi alebo
temperamentom atď. (bližšie k tomu Elliot a Niesta, 2009). Autori uvedeného
kritického prehľadu ponúkli svoju formuláciu definície cieľa. Podľa nej je cieľ
kognitívna reprezentácia budúceho výsledku (object), ktorého dosiahnutie,
alebo vyhnutie sa mu, je pre organizmus záväzné (Elliot & Niesta, 2009).
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Aj z uvedených príkladov definícií je zrejmá zhoda v tom, že jednou
zo základných charakteristík cieľov je to, že majú povahu kognitívnej
reprezentácie budúceho výsledku (stavu). Isté rozdiely sú v tom, či má ísť
o želané výsledky (stavy), alebo sa majú ciele viazať na odhodlanie ich
dosiahnuť, alebo na záväznosť, čo zodpovedá rozdielom v chápaní pojmu
„commitment“. Locke a Latham pôvodne definovali tento pojem ako
pripútanosť k cieľu (Locke, Latham, & Frez, 1988), neskôr ako odhodlanie
dosiahnuť cieľ (determination to reach a goal) (Locke & Latham, 2002), Podľa
Hollenbecka a Kleina (1987) je v pojme „commitment“ obsiahnutý predpoklad
súvisu pripútanosti k cieľu so zámerom zvýšiť úsilie na jeho dosiahnutie,
s vytrvalosťou v čase a neochotou znížiť úsilie alebo vzdať sa cieľa. Podľa
Austina a Vancouvera (1996) je pojem „goal commitment“ definovaný tým,
ako dlho sa jednotlivec snaží o dosiahnutie určitého cieľa. Nový pohľad na
chápanie pojmu „commitment“ prezentoval Klein so spolupracovníkmi (Klein
et al., 2012; Klein et al., 2014), ktorí ho definovali ako dobrovoľné
(“volitional”) psychologické puto odrážajúce pripútanosť (oddanosť)
k určitému objektu (cieľu) a zodpovednosť za tento objekt.
Ďalšou alternatívou je spájať používanie pojmu cieľ s rozhodnutím
začať vyvíjať aktivitu smerom k jeho dosiahnutiu. V intenciách súčasných
prístupov, najmä teórie akčných fáz a teórie nastavenia mysle v akčných fázach
(Heckhausen & Gollwitzer, 1987; Gollwitzer, 2012), uvažovanie o niečom, ale
ani želanie získať niečo, nemusí byť postačujúcim dôvodom pre iniciovanie
aktivít smerujúcich k želanému výsledku. Podľa uvedených teórií je ním až
rozhodnutie dosiahnuť cieľ – to je kritický bod, ktorý oddeľuje fázu výberu
cieľa a procesy jeho dosahovania. S názorom, že želanie nepostačuje pre
vykonanie určitého správania sa stretávame aj u iných autorov (Perugini &
Bagozzi, 2001).
Môže byť predmetom diskusie, či pojem záväznosť neimplikuje
rozhodnutie, teda či pojem „commitment“ chápaný ako záväznosť neobsahuje
v sebe prijatie rozhodnutia. Kloníme sa k názoru, že jednoznačnejšie je
v daných súvislostiach operovať rozhodnutím a to aj preto lebo miera
záväznosti cieľov, ktoré sme sa rozhodli dosiahnuť môže variovať. Preto Austin
a Vancouver (1996) zaradili záväznosť medzi dimenzie cieľov. Okrem toho
rozdiely v chápaní pojmu záväznosť si v prípade jeho využitia v definícii cieľov
vyžadujú zaradiť do definície cieľov aj jeho definíciu.
Vychádzajúc z týchto okolností je optimálne definovať ciele ako
mentálne reprezentácie (predstavy), ktoré sú spojené nielen s túžbou dosiahnuť
alebo získať niečo, ale aj s rozhodnutím svojimi aktivitami dosiahnuť želaný
stav. Ciele sú mentálne reprezentácie želaných výsledkov, ktoré sú spojené
s rozhodnutím želaný stav dosiahnuť. Táto definícia má svoje teoretické
zdôvodnenie, zároveň je možné ju využívať ako operacionálnu definíciu cieľov
vo výskume.
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1.1.2

Druhy cieľov

Ciele ľudí sa vyznačujú veľkou rôznorodosťou z hľadiska obsahu, aj
z hľadiska ich charakteristík. V prvom prípade ide o určenie toho, čo sa má
dosiahnuť, čo sa niekto rozhodol nadobudnúť alebo získať. Ciele sa pritom od
seba odlišujú rôznymi charakteristikami ako je ich náročnosť, význam, čas,
kedy by mohli alebo mali byť dosiahnuté atď. Tieto charakteristiky sú
označované aj ako dimenzie cieľov.
Obsah cieľa je špecifikácia toho, čo sa má dosiahnuť. Spektrum
možností naznačuje charakterizovanie cieľov ako získanie niečoho v zmysle
niečo nadobudnúť, alebo dosiahnutie určitého stavu v zmysle aký chcem byť.
Cieľom môže byť aj vykonanie alebo vykonávanie niečoho. Cieľom však môže
byť aj snaha odlíšiť sa od niekoho alebo niečoho, napr. nebyť taký ako určitý
typ ľudí, alebo určitý konkrétny človek. Carver a Scheier (2005) z hľadiska
toho odlíšili ciele a anti-ciele.
Cieľom môže byť aj udržanie nejakého stavu. Brodscholl et al. (2007)
upozornili na potrebu odlíšiť dosahovanie cieľa (“goal attainment”)
a udržiavanie cieľa (“goal maintenance”). Rozdiel medzi nimi je
v podmienkach naplnenia cieľa. Pre dosahovanie cieľa tvorí základnú schému
približovanie sa k želanému stavu a rozdiel medzi súčasným a želaným stavom,
ktorý má charakter negatívnej diskrepancie. V prípade udržiavania nie je
rozdiel medzi súčasným a želaným stavom, cieľom je zabrániť odchýlkam od
želaného stavu.
K najčastejšie uvádzaným druhom cieľom patrí odlíšenie finálnych
a čiastkových cieľov. Finálne ciele sú koncové body, ku ktorý smerujú aktivity
jednotlivca. Fishbachová a Fergusonová (2007) nazývajú koncovými stavmi
(“end-states”). Čiastkové ciele sú krokmi v dosahovaní finálnych cieľov. Majú
charakter prostriedkov vo vzťahu k finálnym cieľom. Finálne ciele bývajú
abstraktné a majú komplexný charakter, čiastkové ciele bývajú konkrétne.
Konkrétne ciele sa obvykle týkajú toho, čo chce jednotlivec v blízkej
budúcnosti urobiť alebo získať. Carver a Scheier (2005) označili abstraktné
ciele ako ciele typu „byť (“be”)“ (aký chce jednotlivec byť), konkrétne ciele
označili ako ciele typu „vykonať (“do”)“.
Uznávanou zvláštnou kategóriou sú ciele týkajúce sa úspešného
výkonu. Odlišujú sa v tom dva druhy cieľov označované ako majstrovské ciele
(“mastery goals”) a výkonové ciele (“performance goals”) (Dweck, 1986;
Nicholls, 1984). Majstrovské ciele, presnejšie ciele týkajúce sa majstrovstva,
reprezentujú vysokú úroveň schopností zvládnuť určité úlohy. Výkonové ciele
sa týkajú demonštrácie schopností vo vzťahu k iným ľuďom. V prvom prípade
je cieľom podať vysoký výkon, napr. zlepšiť svoje maximum. V druhom
prípade je cieľom byť lepší ako ostatní, vyhrať, alebo poraziť niekoho. Tieto
druhy cieľov sa odlišujú percepčno-kognitívnym vzťahovým rámcom
výkonových situácií, v dôsledku čoho môžu viesť k odlišným procesov
a výsledkom. Elliott a McGregorová (2001) navrhli zároveň u oboch odlíšiť
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orientáciu a priblíženie a vyhýbanie. Výsledkom bola konceptualizácia štyroch
druhov cieľov.
Obvykle po prijatí určitého cieľa, t.j. po tom ako sa niekto rozhodne
získať alebo dosiahnuť niečo, začne sa aktivizovať potrebným smerom.
Niekedy sa však stáva, že sa človek rozhodne dosiahnuť určitý cieľ, ale jeho
dosiahnutie odloží na neskoršie obdobie. Pre označenie týchto prípadov bol
použitý výraz zamrznuté ciele (“frozen goals”). Davydenková et al. (2019) ich
definovali ako kognitívne reprezentácie želaného koncového stavu, ku ktorému
jednotlivec udržiava silné odhodlanie (“commitment”) ho dosiahnuť, ale nie je
aktívne dosahovaný. Davydenková et al. (2019) zistili, že zamrznuté ciele sa
vyskytujú pomerne často, že môžu byť udržiavané aj niekoľko rokov a aj po
takom čase môže dôjsť k aktivizácii ich dosiahnutia alebo k ich odmietnutiu.
1.1.3

Dimenzie cieľov

Nezávisle od obsahu je možné a potrebné ciele charakterizovať
z rôznych hľadísk. Ide o určenia ich významu, náročnosti, dosiahnuteľnosti
a mnohých ďalších dôležitých charakteristík. Austin a Vancouver (1996)
hovoria v týchto súvislostiach o dimenziách cieľov. Chápu ich ako základné
charakteristiky cieľov, v ktorých sa ciele a s nimi súvisiace procesy odlišujú
(variujú). Austin a Vancouver (1996) pripravili ich prehľad a kategorizáciu.
Identifikovali nasledovných šesť základných dimenzií cieľov: a) význam
a zaujatosť cieľom, b) úroveň náročnosti, c) špecifickosť reprezentácie, d)
časové rozpätie, e) miera uvedomenia, f) prepojenie a komplexnosť.
Dimenzia týkajúcu sa významu a zaujatosti cieľom je podľa
uvedených autorov multidimenzionálna. Vzťahuje sa na atraktívnosť cieľa,
jeho relevanciu a ďalšie podobné charakteristiky. Základom je význam cieľa
pre jednotlivca, s ktorým súvisí aj vzťah k cieľu vyjadrený pojmom
„commitment“, ktorý sa chápe ako spätosť s cieľom, prípadne ako odhodlanie
ho dosiahnuť. Austin a Vancouver sa v tom odvolávajú na Gollwitzera (1993),
podľa ktorého má význam cieľa vplyv na jeho záväznosť v tom zmysle, že
sa u ľudí vytvára a pretrváva záväzok dosiahnuť cieľ, ktorý je pre nich
významný.
Vo výskume sa využíva pomerne veľa ďalších premenných, ktoré sa
vzťahujú k cieľom. Niektoré z nich je možné priradiť k uvedeným dimenziám,
prípadne uvažovať o vytvorení ďalšej. Niektoré sa týkajú iných aspektov
dosahovania cieľov. Časť z nich tvoria charakteristiky jednotlivca, ktorý sa
snaží dosiahnuť nejaký cieľ, časť sa týka iných okolností.
Okrem určenia obsahu cieľov a ich charakterizovania prostredníctvom
dimenzií cieľov, tak môžeme hovoriť minimálne o dvoch kategóriách ďalších
premenných, súvisiacich s cieľmi. Ide o charakteristiky jednotlivcov súvisiace
s výberom a dosahovaním cieľov a o okolnosti, ktoré sa týkajú procesu
dosahovania cieľa.
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K charakteristikám
jednotlivca
vzťahujúcim
sa
k výberu
a dosahovaniu cieľov patrí: úroveň autonómnej a kontrolovanej motivácie,
cieľová sebaúčinnosť, miera rozhodnutia dosiahnuť cieľ, vynakladané úsilie,
vytrvalosť (perzistencia), prežívané emócie týkajúce sa procesu a dosiahnutia
cieľa a niektoré ďalšie.
K okolnostiam týkajúcim sa procesu dosahovania cieľa patrí:
dosiahnutý progres, konflikt cieľov, kríza v postupe k cieľu a niektoré ďalšie.
Odlíšenie uvedených kategórií premenných by mohlo pomôcť
sprehľadneniu toho, čo je vlastne predmetom výskumu v oblasti cieľov.
Vzťahuje sa to napríklad na označovanie cieľov ako autonómnych. Skôr ako
charakteristika cieľa je to charakteristika toho, čo je motivačným pozadím tohto
cieľa u určitého konkrétneho človeka.

1.2

Sebaregulácia, rozhodovanie a dosahovanie cieľov

Pojem sebaregulácia sa využíva v rôznych súvislostiach. Preto nie je
prekvapujúce, že sa definuje a chápe rôzne (Burman, Green, Shanker, 2015).
Poukazovanie na sebareguláciu v istých situáciách zodpovedá predstave, že by
mohlo ísť o určitú schopnosť. Viacerí autori sa zhodujú v tom, že sebaregulácia
je skôr strešný pojem, ktorý súhrnne (ako dáždnik – „umbrella“) označuje celý
komplex rôznych procesov (Mann, de Ridder, & Fujita, 2013). Napríklad
Zeidner, Boekaertsová a Pintrich (2005) chápu sebareguláciu ako metakonštrukt reprezentujúci viaceré kognitívne, afektívne, motivačné
a behaviorálne komponenty, ktoré poskytujú jednotlivcovi kapacitu na
prispôsobenie jeho aktivít a cieľov na dosiahnutie želaných výsledkov v
kontexte meniacich sa podmienok prostredia. Niektorí autori sa uspokojujú s
jednoduchým charakterizovaním sebaregulácie ako regulácie seba sebou.
Analogicky sa využíva charakterizovanie sebakontroly, ako sebou uplatňovaná
kontrola nad sebou (Muraven & Baumeister, 2000).
Z hľadiska problematiky cieľov je dôležitá široko akceptovaná
súvislosť medzi sebareguláciou a na cieľ orientovanou činnosťou.
Sebaregulácia dáva do súvisu problematiku smerovania k cieľu s pohľadom na
jednotlivca ako na subjekt, ktorý si vyberá ciele a rozhoduje o postupe v záujme
ich dosiahnutia. Niektoré teórie chápu sebareguláciu primárne ako proces
dosahovania cieľov (napr. teória Carvera a Scheiera). Niektoré teórie dávajú do
súvisu sebareguláciu so široko chápanou schopnosťou uplatňovať kontrolu nad
svojimi vnútornými stavmi, procesmi a odpoveďami na podnety z vonkajšieho
prostredia (Baumeister, 2002).
Typickým príkladom teórie, ktorá chápe sebareguláciu ako proces
dosahovania cieľov je teória Carvera a Scheiera, ktorá je označovaná ako
kontrolná alebo ako kybernetická teória. Carver (2004) v jej intenciách
charakterizuje sebareguláciu prostredníctvom nasledovných základných
znakov. Sebaregulácia: a) je cieľavedomá, b) má charakter sebakorektívnej
adjustácie, c) je vykonávaná z vlastnej iniciatívy. Hlavná pozornosť sa v jeho
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výskumoch, väčšinou prezentovaných spolu so Scheierom, sústreďovala na
štúdium cieľavedomej sebakorektívnej adjustácie pri dosahovaní cieľov.
Do tejto línie sa radí koncepcia Karolyho (1993), podľa ktorého je
sebaregulácia komplex procesov, ktoré umožňujú jednotlivcovi viesť (riadiť)
jeho na cieľ orientované aktivity počas istého obdobia a naprieč meniacim sa
okolnostiam (kontextom). Karoly ďalej vo svojej pomerne rozsiahlej definícii
uvádza, že regulácia sa vzťahuje na moduláciu myslenia, afektu, správania alebo
pozornosti prostredníctvom zámerného alebo automatického využívania
špecifických mechanizmov a podporných metaschopností (Karoly, 1993). Aj
podľa Zimmermana sa sebaregulácia vzťahuje na dosahovanie cieľov.
Sebaregulácia sa podľa neho týka sebou generovaných myšlienok, pocitov
a aktivít, ktoré sú plánované a cyklicky prispôsobované dosiahnutiu
personálnych cieľov (Zimmerman, 2005). Chápanie sebaregulácie ako regulácie
cieľavedomej činnosti dominuje v publikovaných prácach z tejto oblasti.
V teóriách, ktoré nespájajú sebareguláciu výhradne s procesom
dosahovania cieľov, sa pripisuje väčšia pozornosť sebakontrole. Baumeister
a ďalší poukazujú v súvislosti so sebareguláciou na to, že človek má rozsiahlu
schopnosť uplatňovať kontrolu nad svojimi vnútornými stavmi, procesmi
a odpoveďami. Ľudia sú schopní vzoprieť sa svojim vlastným vyvolaným
impulzom (želaniam, túžbam, nutkaniam), prispôsobiť sa štandardom a zmeniť
svoje správanie v záujme dosiahnutia cieľov, ktoré presahujú situáciu, v ktorej
sa nachádzajú. Pojem sebaregulácia sa tak vzťahuje na úsilie ľudí meniť svoje
myšlienky, pocity, želania a správanie v záujme vyšších cieľov ako cieľov, ktoré
nie je možné okamžite dosiahnuť. Sebaregulácia sa odráža v tom, že človek je
aktívny aktér, je subjekt, ktorý rozhoduje o sebe. Sebaregulácia je v dôsledku
toho dôležitým atribútom prispôsobovania sa životným podmienkam (Gailliot
& Baumeister, 2007).
V intenciách uvedeného Baumeister a jeho spolupracovníci definujú
sebareguláciu pomerne široko ako schopnosť (kapacitu) jednotlivca (self)
meniť svoje správanie (Baumeister et al., 2007). Zmyslom sebou regulovanej
zmeny je docieliť zhodu správania a súvisiacich vnútorných stavov
s požadovanými štandardami alebo cieľmi (Baumeister et al., 2007).
Základnými zložkami sebaregulácie sú: ciele alebo štandardy, monitoring,
sebaregulačná sila a motivácia (Baumeister et al., 2007). Štandardami môžu byť
ciele alebo sociálne normy. Zároveň sa sebaregulácia chápe ako rozsiahla
schopnosť človeka uplatňovať kontrolu nad svojimi vnútornými stavmi,
procesmi a správaním (Baumeister a ďalší). Uplatňovanie kontroly nad sebou
sa označuje ako sebakontrola, ktorá je dôležitou súčasťou sebaregulácie.
Sebakontrola sa pritom spája najmä s potenciálom organizmu potláčať impulzy
a tlaky, ktoré sú v konflikte s už prijatými nadradenými cieľmi
a/alebo štandardami. Zároveň umožňuje udržať pod kontrolou stimuláciou
vyvolávané alebo spontánne sa vynárajúce odpovede.
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Sebaregulácia v najširšom význame zahŕňa nevedomé, ale aj
neuvedomované procesy. V súvislosti s cieľmi sa pozornosť výskumníkov
sústreďuje obvykle na vedomú sebareguláciu.

1.3

Fázy výberu a dosahovania cieľov

Predchádzajúca časť je venovaná základným charakteristikám
sebaregulácie a sebakontroly ako jej zložky. Jej súčasťou je aj problematika na
cieľ orientovaného správania, čo sa odráža v niektorých teóriách sebaregulácie
v podobe popisu sledu krokov smerovania k cieľu. Týka sa to napríklad už
spomínanej koncepcie Karolyho (1993), podľa ktorého sebareguláciu ako
proces tvorí päť prepojených iteratívnych fázových zložiek: výber cieľa,
kognícia cieľa (“goal cognition”), udržiavanie smeru, zmena smeru a priorít
a dosiahnutie cieľa.
Aj niektoré ďalšie teórie obsahujú nielen charakteristiky sebaregulácie
týkajúce sa dosahovania cieľov, ale poskytujú aj podrobnejší pohľad na jeho
priebeh. Nezávisle na tom sa niektoré teórie zameriavajú primárne na proces
výberu a smerovania k cieľu. Dominantnou a široko uznávanou je teória
akčných fáz (Heckhausen & Gollwitzer, 1987) a nadväzujúca teória nastavenia
mysle v akčných fázach (“Mindset theory of Action Phases”; Gollwitzer, 2012).
Teória nastavenia mysle v akčných fázach vyzdvihla aktivizáciu odlišných
mentálnych procesov v jednotlivých fázach popísaných teóriu akčných fáz.
Ich jadrom je Rubikonový model fáz činnosti („Rubicon model of
action phases“), ktorého základom je odlíšenie výberu cieľa a jeho
implementácie. Tradícia odlíšenia týchto procesov siaha k prácam Lewina
(Lewin, Dembo, Festinger, & Sears, 1944; Gollwitzer, 1990). Odlíšenie
procesov výberu a dosahovania cieľa sa stalo v rôznej podobe v nasledujúcom
období súčasťou ďalší teórií týkajúcich sa problematiky cieľa (Gollwitzer,
1990).
Prepojenie výberu cieľa a jeho implementácie je jedným z hlavných
prínosov teórie akčných fáz. Vytvorila sa tým platforma pre pochopenie
vzájomnej súvislosti a pre presnejšiu charakteristiku odlišností povahy procesov
pred a po prijatí cieľa. Zároveň sa tým vytvoril pohľad na celý proces
smerovania k cieľu od fázy premeny želaní na ciele po zhodnotenie ich
dosiahnutia po ukončení snaženia sa o dosiahnutie želaného stavu (Heckhausen,
Gollwitzer, 1986).
Teória odlíšila výber a dosahovanie cieľa aj terminologicky, keď
procesy výberu cieľa sú prezentované ako motivačná fáza na cieľ orientovanej
činnosti. Procesy implementácie cieľa sú označené ako jej vôľová fáza.
Vzťahujú sa na priebeh postupu od prijatia cieľa po zhodnotenie jeho
dosiahnutia.
Aj keď takéto chápanie pojmov motivácia a vôľa nie je všeobecne
prijímané a využívané, zodpovedá chápaniu motivácie ako pojmu, ktorý sa
vzťahuje na vysvetlenie prečo sa ľudia správajú tak ako sa správajú a čo
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spôsobuje presúvanie sa ľudí z jedného stavu do druhého. Procesy, ktorými sa
motivácia transformuje do činnosti, spájajú niektorí autori s pojmom
sebaregulácia (Carver & Scheier, 2011; Köpetz et al., 2013). Tieto procesy sa
týkajú stanovovania cieľa (ako želaného a dosiahnuteľného koncového stavu),
hľadania vhodných prostriedkov, odolávanie rušivým faktorom a konfliktov
s inými cieľmi (Köpetz et al., 2013).
Teória akčných fáz špecifikuje viaceré fázy v etape implementácie
cieľov. Prvú vôľovú fázu tvorí pred-akčné plánovanie, po nej nasleduje vôľová
akčná fáza tvorená implementáciou cieľa, poslednou fázou je motivačné postakčné hodnotenie. Pojem vôľa (“volition”) sa tak vzťahuje na hľadanie a výber
cesty na dosiahnutie už prijatého cieľa a na reguláciu jeho dosiahnutia.
Motivačnú pred-decíznu fázu tvorí zvažovanie zámerov a prijatie cieľa.
Táto fáza sa prijatím rozhodnutia dosiahnuť cieľ končí. Prijatie cieľa má
charakter prijatia rozhodnutia nasmerovať svoje úsilie na jeho dosiahnutie. Je
kľúčovým bodom modelu – od neho je odvodený jeho názov (Rubikonový
model). Symbolicky je tento krok prirovnaný k historickej udalosti - prekonaniu
riečky Rubikon. Týmto krokom bola prekročená určitá hranica, ktorá mení
pohľad na niečo, čo bolo predtým predmetom zvažovania na základe želaní. Po
prekročení „Rubikonu“ sa prijatý cieľ stáva kľúčovým bodom koncentrácie
pozornosti a organizovania aktivít. Preto celý model tvorí pred-decízna
(„predecisional”) a post-decízna („postdecisional“) časť.
Po prijatí cieľa sa mení vnútorné nastavenie. Prijatím rozhodnutia
dosiahnuť určitý cieľ sa končí zvažovanie rôznych možností. Dochádza ku
koncentrácii pozornosti na postup a na aktivity, ktoré bude potrebné vykonať.
V tom sa teória nastavenia mysle v akčných fázach zhoduje so závermi Locka a
Lathama (1990), podľa ktorých ciele ovplyvňujú výkon prostredníctvom
štyroch mechanizmov: usmerňujú pozornosť a úsilie na dosiahnutie cieľa, majú
energizujúcu funkciu, ovplyvňujú vytrvalosť aj v prípade neúspechu a stimulujú
vytváranie stratégií na dosiahnutie cieľa.

1.4

Procesy súvisiace s výberom a prijatím cieľov

Výber a prijatie cieľa je fázou na cieľ orientovanej činnosti, v ktorej má
rozhodovanie ako súčasť sebaregulácie kľúčovú úlohu. Prijatie cieľa je
výsledkom zvažovania, ktoré sa týka výberu z viacerých možností a možnosti
jeho dosiahnutia. Samotnému výberu cieľa, ktorý má obvykle charakter voľby
z viacerých možností, predchádza zvažovanie rôznych želaní, charakteristík
potenciálneho cieľa, jeho dosiahnuteľnosti a dôsledkov dosiahnutia. Patrí tu aj
zvažovanie časových relácii a vzťah uvažovaného cieľa k iným cieľom.

1.4.1

Zvažovanie charakteristík a dosiahnuteľnosti cieľa
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Východiskom pri charakterizovaní fázy výberu a prijatia cieľa je
poukazovanie na množstvo stimulov, ktoré na nás neustále pôsobia a ktoré
môžu vyvolať túžbu niečo dosiahnuť alebo získať. Už z predchádzajúcej
charakteristiky cieľov je zrejmé, že základom je spojenie predstavy, že by
človek mohol niečo získať alebo mať a túžbou to dosiahnuť. Pociťovaná túžba
niečo mať sa musí stať predmetom zvažovania týkajúceho sa vykonania
potrebných aktivít, ktorá sa končí prijatím rozhodnutia pustiť sa do ich
realizácie. Teórie, ktoré analyzujú túto fázu sa zhodujú v tom, že kľúčovú úlohu
v tom má prežívaná túžba a odhad dosiahnuteľnosti uvažovaného výsledku
budúcich aktivít. Využíva tým v istej podobe model označovaný ako
hodnota/očakávanie.
Pred-decízna fáza. Asi najkomplexnejší pohľad na fázu pred prijatím
cieľa poskytuje teória akčných fáz a na ňu nadväzujúca teória nastavenia mysle
v akčných fázach (Gollwitzer (2012). Podľa nej výberu cieľa predchádza
túženie a uvažovanie. Túžby nemôžu byť všetky splnené, preto je nutné z nich
vyberať. Ľudia sa musia rozhodnúť, čo uprednostnia. Je to otázka preferencií,
ktoré sa opierajú o silu túžby a odhad dosiahnuteľnosti. Sila túžby získať niečo
je určovaná jeho očakávanou hodnotu. Očakávaná hodnota je odvodená
z odhadu pozitív a negatív možných krátko a dlhodobých dôsledkov s určením
pravdepodobnosti, že dosiahnutie želaného výsledku bude viesť k týmto
dôsledkom.
Keď je určitá túžba veľmi silne pociťovaná a uskutočniteľná a preto
má vysokú preferenciu, model akčných fáz predpokladá, že sa želanie musí
pretransformovať do cieľového zámeru. Fenomenologicky je táto
transformácia charakterizovaná ako rozhodnutie, ktoré výsledkom je stav
odhodlania naplniť želanie. Podľa Gollwitzera môže stačiť pocit istoty, že sa
ho človek bude snažiť dosiahnuť. Želaný výsledok sa tak stáva koncovým
stavom, ktorý jednotlivec pociťuje ako záväzný. Vznikajúci pocit povinnosti
model prezentuje ako sformovanie cieľového zámeru, ktorý je v teórii akčných
fázach prakticky ekvivalentom pojmu cieľ. Práve význam tejto zmeny
fluidného stavu zvažovania možností na pevné rozhodnutie vyjadril
Heckhausen metaforou prekročenia riečky Rubikon. Tým sa zároveň končí fáza
pre prijatím rozhodnutia a začína sa pred-akčná fáza, ktorá je spojená
s plánovaním.
Odlíšenie týchto dvoch subfáz zodpovedá rozdielom medzi cieľovými
a implementačnými zámermi (čo sa má dosiahnuť a ako sa to má dosiahnuť)
(Gollwitzera 1990).
Mentálne kontrastovanie. Podľa Gollwitzera a Oettingenovej (2019)
sa v štádiu uvažovania o prijímaní cieľa a prípravy jeho dosiahnutia využívajú
dve sebaregulačné stratégie: mentálne kontrastovanie a formovanie
implementačných zámerov. Mentálne kontrastovanie je konceptualizované
v rámci teórie realizácie fantázie (Oettingen, 2000, 2014). Oettingenová v tejto
teórii identifikovala tri druhy uvažovania o budúcnosti. Označila ich ako
mentálne kontrastovanie, rojčenie (indulging) a usadlosť (dweling). (V oboch
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prípadoch boli využité obrazné označenia, ktoré nie je možné využiť ich
doslovný preklad.) V mentálnom kontrastovaní si ľudia najprv predstavujú
dosiahnutie želaní (vytvárajú si pozitívnu fantáziu niečoho dosiahnuteľného)
a potom reflektujú súčasnú realitu, ktorá stojí v ceste dosiahnutiu želanej
budúcnosti. Mentálne kontrastovanie súčasného stavu so želaným je stratégiou
riešenia problémov, prostredníctvom ktorej ľudia rozpoznajú, že zatiaľ
nedosiahli svoje želania a že musia niečo urobiť, aby sa tak stalo. V dôsledku
toho sa aktivizujú očakávania týkajúce sa dosiahnutia cieľa a snaha dosiahnuť
želanú budúcnosť. Od výšky očakávaní záleží, či sa ľudia budú snažiť
dosiahnuť želaný stav, alebo sa zrieknu uvažovaných cieľov a venujú sa
alternatívnym želaniam. Tým mentálne kontrastovanie pomáha diskriminovať
medzi dosiahnuteľnými a nedosiahnuteľnými cieľ..
Ako stratégiu rojčenie (“indulging”) označila Oetingenová (2014)
uvažovanie len o želanej budúcnosti, usadlosť (“dweling”) je uvažovanie len
o súčasnej neuspokojivej realite. Ani jedno nie je zdrojom uvedomenia
rozdielov medzi súčasným stavom a možnou budúcnosťou. Preto sú tieto
stratégie neproduktívne.
Zvažovanie dôsledkov. Zvažovanie dôsledkov sa pokúsili empiricky
identifikovať Brandstätterová a Schűllerová (2013), ktoré zisťovali uvažovanie
o dôsledkoch týkajúcich sa cieľov s odlíšením pozitívnych a negatívnych
dôsledkov a to aj v prípade dosiahnutia, aj v prípade nedosiahnutia cieľa.
Z uvedených príkladov je zrejmé, že vo fáze prijímania cieľa dominuje
proces rozhodovania. , aj keď v niektorých prípadoch nie je pojem
rozhodovanie uvádzaný. Veľmi jednoznačne sa výber a prijatie cieľa ako
výsledok rozhodovania prezentuje v teórii akčných fáz. Gollwitzer popisuje
prijatie rozhodnutia ako ukončenie súperenia „vnútorných hlasov“.
1.4.2

Motivačné pozadie výberu cieľov

Výber cieľa, ale aj postup k jeho dosiahnutiu je ovplyvňovaný
mnohými faktormi. Patrí k nim aj motivácia, ktorá je dôležitou súčasťou na cieľ
orientovaného správania. Netýka sa to len konkrétnych motívov, ktoré vedú
k výberu cieľa a sú hnacou silou v smerovaní k nemu. Týka sa to aj charakteru
motivácie z hľadiska dôvodov, ktoré vedú k výberu cieľov a snahe ich
dosiahnuť a ich zdrojov. Ako teoreticky zdôvodnená, ale už aj empiricky
potvrdená, sa ukazuje potreba v tejto súvislosti odlišovať výber cieľov
z vnútorných dôvodov a cieľov, ktoré sú prijaté na základe vonkajších vplyvov.
Zodpovedá to konceptualizácii autonómnej a kontrolovanej motivácie
v intenciách Self-determinačnej teórie (“Self-determination theory”).
Podľa Self-determinačnej teórie (SDT) majú kľúčový význam dôvody
výberu konkrétnych cieľov a angažovania sa do určitej činnosti v kontexte
sebaregulácie (Ryan, Deci, 2000, 2006). Podľa toho bola odlíšená vnútorná
(“intrinsic”) a vonkajšia (“extrinsic”) motiváciu. V nadväznosti na to bola v
rámci SDT konceptualizovaná autonómna a kontrolovaná regulácia. Zdrojom
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autonómnej regulácie je vnútorná motivácia a dobre zvnútornená vonkajšia
motivácia. Vzťahuje sa na konanie z vlastnej vôle, na aktivity, ktorých
vykonanie prináša uspokojenie a potešenie. Kontrolovaná regulácia sa vzťahuje
na prípady, kedy človek pociťuje určitý tlak z vonkajšieho prostredia vykonať
niečo, alebo sa snažiť dosiahnuť určitý cieľ (Deci& Ryan, 2000). Vzťahuje sa
to aj na prípady, kedy si vykonanie určitých aktivít vyžadujú vonkajšie
okolnosti. Niektorí autori označujú autonómnu motiváciu ako motiváciu typu
chcem (“want to”) a vonkajšiu motiváciu ako motiváciu typu musím/mám
(“have to”) (Milyavskaya et al., 2015).
Podľa SDT je autonómna motivácia spojená s percepciou miery, do
akej sú vykonávané aktivity v súlade s vnútornými cieľmi, ktoré vyvierajú zo
self.. Preto sa v týchto prípadoch chápe správanie ako sebou (self)
determinované. Empirické zistenia potvrdili, že autonómne motivovaní ľudia
spontánne iniciujú vykonávanie určitých činností a sú v tom vytrvalí. Preto sú
takíto ľudia efektívnejší v regulácii správania – v sebaregulácii.
Na SDT nadväzuje teória self-konkordancie (“Self-concordance
theory”), ktorej autormi sú Sheldon a Elliott (1998, 1999). Konceptualizácia
pojmu self-konkordancia vychádza z odlíšenia autonómnej a kontrolovanej
regulácie tak ako ich chápe SDT. Self-konkordancia je ukazovateľom prevahy
autonómie pri výbere a dosahovaní cieľov. Výsledný index (skóre sebakonkordancie) sa vypočíta odčítaním skóre kontrolovanej regulácie od skóre
autonómnej regulácie. Pozitívne skóre indikuje dominanciu autonómnej
motivácie. Jej zodpovedajúce ciele sa označujú ako self-konkordantné (autori
ich označujú aj ako osobné ciele). Sú to ciele, ktoré sú v súlade s hodnotami a
presvedčením jednotlivca.
1.4.3

Regulačný fokus

Výber cieľa a nasledujúce smerovanie k nemu ovplyvňujú aj spôsoby
motivačnej regulácie konceptualizované teóriou regulačného fokusu (TRF),
ktorej autorom je Higgins a jeho spolupracovníci. Predchodcom tejto teórie
bola teória self-diskrepancie (Higgins, 1987). Jej kľúčovou myšlienkou bola
konceptualizácia dvoch odlišných reprezentácií želaného koncového stavu.
Jedným z nich je „ideálne self“ ako koncový stav obsahujúci nádeje a ašpirácie,
druhým „self - má byť“, koncový stav obsahujúci povinnosti a záväzky.
V nadväznosti na uvedené odlíšenie koncových stavov TRF
prezentovala dva spôsoby motivačnej regulácie, označené ako zameranie na
presadzovanie (“promotion focus”) a zameranie na prevenciu (“prevention
focus”). (Výrazom fokus sa v daných súvislostiach myslí koncentrácia na
niečo, čo sa dostáva do ohniska, fokusu pozornosti – prekladáme ho ako
zameranie.) Zameranie na presadzovanie sa je orientáciou na ideály, ašpirácie
a dosahovanie vecí (úspechu), všeobecnejšie na prítomnosť alebo absenciu
pozitívnych výsledkov. Zameranie na prevenciu sa vzťahuje na bezpečie a je
orientáciou na povinnosti (čo sa má), ochranu, bezpečie a zodpovednosť,
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všeobecnejšie na absenciu a prítomnosť negatívnych výsledkov (Higgins &
Spiegel, 2004).
Podľa Higginsa sa odlíšenie zamerania na presadzovania sa
(“promotion focus”) a na prevenciu (“prevention focus”) neprekrýva s
dimenziou priblíženia versus vyhýbania. V jeho chápaní je dichotómia
presadzovanie sa versus prevencia ortogonálna voči motivácii približovania
a vyhýbania sa (“approach and avoidance” motivation). Súčasťou oboch
druhov zamerania je na jednej strane približovanie sa k niečomu (v prípade
presadzovania sa k zisku, v prípade prevencie k „ne-strate“) a na strane druhej
vyhýbanie sa neželaným koncovým stavom („nezisku“ v presadzovaní sa,
straty u prevencie). Teda aj na zameranie na presadzovanie sa, aj na zameranie
na prevenciu, sa vzťahuje aj približovanie aj vyhýbanie.
Summervilleová a Roese (2008) upozornili na to, že vo výskume sa
využívajú dve konceptualizácie RF. Jedna je založená na predpokladanej
orientácii na seba vo vzťahu k želaniam a povinnostiam (“self-guides”), druhá
na referenčnom bode, ktorým je koncový stav ako bod pre určenie cieľového
progresu.
Konceptualizácia, ktorú Sumerville a Roese označili ako „selfguides“, odlišuje zameranie na presadzovanie a na prevenciu podľa miery
v akej sa dve možné vodítka využívajú v regulácii. Presadzovanie sa
(“pomotion”) zdôrazňuje vnútorné štandardy, zatiaľ čo prevencia vonkajšie
alebo sociálne založené štandardy. V danom chápaní je presadzovanie sa
orientáciou na dosiahnutie osobne dôležitých ašpirácií, ideálov, ambícií
(vodítkom je „Ideal-Self” – ideálne Ja). Prevencia je definovaná v pojmoch
fokusu na plnenie povinností, záväzkov a zodpovednosti, ktoré súvisia
s rodičmi alebo inou autoritou, alebo sú spojené s rolami ako je rodičovstvo
alebo učenie. (vodítkom je „Ought-Self“ – self týkajúce sa povinností).
Druhá konceptualizácia odlišuje zameranie na presadzovanie sa
a prevenciu na základe dvoch možných koncových stavov v regulácii postupu
k cieľu. Presadzovanie sa je v tomto chápaní je zameraním na pozitívny
referenčný bod „získať“ (cieľom je dosiahnuť želaný koncový stav a vyhnúť sa
absencii tohto stavu). Prevencia je definovaná ako regulácia orientovaná na
negatívny referenčný bod „strata“ (cieľa vyhnúť sa neželaným alebo
nepríjemným koncovým stavom a dosiahnuť absenciu týchto stavov). Pre
presadzovanie sa je cieľ dosiahnutý keď je dosiahnutý želaný zisk, pre
prevenciu je cieľ dosiahnutý vtedy, keď sa dosiahne stav absencie straty („nestrata“ - „nonloss“).
Teória regulačného fokusu poskytuje pohľad na sebareguláciu
z odlišného zorného uhla ako sebadeterminačná teória. Teoretické analýzy, ale
aj výskumnú zistenia viackrát poukázali na možný vzťah medzi nimi. Wang et
al. (2021) a Bobková a Lovaš (v tlači) podobne ako pred nimi Smith et al.
(2009) a Vauhnová et. al (2009) zistili vzťah medzi promotion a vnútornou
motiváciou. Doterajšie výsledky výskumov naznačujú, že “promotion focus”
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môže nepriamo súvisieť s vnútornou motiváciou prostredníctvom
uspokojovania potrieb autonómie, kompetencií a vzťahov (Wang et al., 2021).

1.5

Procesy sebaregulácie v dosahovaní cieľov

Fáza dosahovania sa začína prijatím cieľa a končí sa jeho dosiahnutím.
Pochopiteľne, rozhodnutie získať alebo dosiahnuť niečo samo nepostačuje na
to, aby bol želaný stav dosiahnutý. Preto je potrebné zaoberať sa tým, čo sa
vyskytuje medzi zámermi a správaním, ktoré premenné do ich vzťahu zasahujú
a prečo sú medzi zámermi a správaním rozdiely (Gollwitzer & Sheeran, 2006).
Z hľadiska naplnenia želania dosiahnuť určitý výsledok, sa smerovanie k cieľa
popisuje ako sled určitých krokov.
Pri pohľade na to, čo prebieha po prijatí rozhodnutia dosiahnuť určitý
stav z hľadiska sebaregulácie, sa pozornosť koncentruje na tie kroky, ktoré
majú charakter výberu postupu – kroky, ktoré sú regulované jednotlivcom
a ktoré sa viažu na prijatie určitých rozhodnutí.
Východisko v tom môže tvoriť široko akceptovaná teória Carvera
a Scheiera (1982, 1998), označovaná ako teória kontroly alebo ako
kybernetická teória. Podľa tejto teórie sledovanie cieľa tvoria štyri základné
procesy: formulovanie cieľov alebo štandardov, monitorovanie cieľového
progresu, prispôsobovanie postupu zisteným diskrepanciám, revízia cieľa alebo
od-angažovanie sa od neproduktívnych cieľov.
V súlade s tým De Bruin et al. (2012) v kontexte štúdia procesov, ktoré
sú mediátormi vo vzťahu cieľových zámerov a správania, zaradili ako
sebaregulačné procesy monitoring cieľového progresu a odpovedanie na
diskrepancie. Gollwitzer a Sheeran (2006) identifikovali štyri sebaregulačné
procesy, ktoré pozitívne ovplyvňujú úspešnosť v dosahovaní cieľov:
iniciovanie smerovania k cieľu, ochrana prebiehajúceho dosahovania cieľa od
neželaných vplyvov, od-angažovanie sa od neproduktívnych snáh dosiahnuť
cieľ a zachovanie sebaregulačnej schopnosti.
V súlade s prístupom, ktorý prezentovali Milyavskaya a Wernerová
(2018) považujeme za odôvodnené prezentovať ako procesy, ktoré participujú
na sebaregulácii pri dosahovaní cieľa, alebo s ňou bezprostredne súvisia,
nasledovné: plánovanie, monitorovanie progresu v dosahovaní cieľa, regulácia
vynakladania úsilia, odolnosť voči rušivým vplyvom, akčné krízy, zmeny
v cieľovej angažovanosti a od-angažovanie sa od cieľa, sledovanie viacerých
cieľov.
1.5.1

Plánovanie

Prijatie cieľa, označované niektorými autormi ako sformovanie
cieľových zámerov, neznamená, že po ňom budú nasledovať aktivity smerujúce
k dosiahnutiu želaného stavu. Prvým krokom po prijatí cieľa je plánovanie.
Plánovanie je v širších súvislostiach formou uvažovania o budúcnosti. V oblasti
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dosahovanie cieľov ho Gollwitzer (1999) v intenciách teórie nastavenia mysle
v akčných fázach charakterizuje ako sformovanie implementačných zámerov,
ktoré majú povahu plánu typu „ak – potom“. Tento plán určuje kedy, kde a aké
správanie bude viesť k dosiahnutiu cieľa. Gollwitzer (1999) to približuje
nasledovne: ak sa vyskytne situácia Y, ja vykonám na cieľ orientované
správanie Z, aby som dosiahol cieľ X. Takéto uvažovanie (plánovanie) vytvára
spojenie medzi cieľom a aktivitami a umožňuje optimalizáciu postupu k cieľu.
Výskumné zistenia potvrdili, že väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa je u
ľudí, ktorí si vytvorili plán v porovnaní s tými, ktorí si nevytvorili predstavu
postupu k cieľu (Gollwitzer & Sheeran, 2006),
Čiastkové ciele. Súčasťou plánovania je aj často využívané
rozčlenenie postupu na niekoľko etáp. Označujú sa obvykle ako čiastkové ciele
alebo ako kroky postupu smerom k cieľu. Tieto ciele sú zároveň prostriedkami
v dosahovaní finálnych cieľov. Čiastkové ciele sú obvykle konkrétnejšie,
vzťahujú sa plnenie úloh s určenými termínmi. Pozitívne dôsledky určenia
postupných krokov boli potvrdené výskumnými zisteniami (Zhao & Wang,
2019; Dai & Li, 2016). Výskum tiež potvrdil, že úspešná realizácia postupných
krokov má pozitívne dôsledky pre dosiahnutie finálneho cieľa (Woolley &
Fishbach, 2016).
Časové medzníky. Vyčlenenie postupnosti krokov formou určenia
čiastkových cieľov sa dá charakterizovať ako využívanie časových medzníkov.
V širších súvislostiach sú časové medzníky (“temporal landmarks”) akékoľvek
udalosti, ktoré vyčnievajú medzi udalosťami každodenného života (Zhao,
Wang, 2019). Oddeľujú od seba určité obdobia a vymedzujú ich z časového
hľadiska. Časové medzníky môžu mať rôznu povahu. Môže ísť o významnú
životnú udalosť, môže ísť o významnú verejnú udalosť, ale môže ísť aj
o prechodný bod sociálneho časového rozvrhu (začiatok týždňa, mesiaca, roku)
(Dai & Li, 2016). Môže ísť tiež o dosiahnutie určitého významného cieľa alebo
dôležitého čiastkového cieľa.
Z hľadiska plánovania sa časové medzníky využívajú okrem určenia
čiastkových krokov, aj pri určení začiatku alebo ukončenia dosahovania cieľa.
Využívajú sa pri rozhodovaní odkedy napríklad budeme vykonávať určité
aktivity, dokedy chceme niečo získať alebo vykonať. Do tohto kontextu
zapadajú napríklad aj novoročné predsavzatia. Z hľadiska regulácie postupu je
dôležité, že časové medzníky môžu prispievať motivácii dosiahnutia cieľov.
1.5.2

Monitorovanie postupu k cieľu

Monitorovanie je dôležitou súčasťou procesov dosahovania cieľa.
Označuje sa ním sledovanie postupu smerom v cieľu a zisťovanie
momentálneho stavu tohoto procesu. Výsledok monitorovania má charakter
spätnej väzby, je to informácia o tom, či postup zodpovedá plánom
a očakávaniam. Táto informácia umožňuje jednotlivcovi posúdiť
dosiahnuteľnosť želaného výsledku, svoje schopnosti a momentálne podávaný
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výkon, zároveň tvorí základ pre zváženie korekcie postupu v prípade potreby
(Venables & Fairclough, 2009). Vzhľadom na to má monitorovanie kľúčovú
pozíciu v regulácii smerovania k cieľu jednotlivcom. Túto jeho funkciu
potvrdzujú prakticky všetky teórie týkajúce sa dosahovania cieľa
a sebaregulácie (Carver & Scheier, 1981, 2005).
Vo výskumoch a teoretických analýzach sa s ním stretávame
v dvojakej podobe. Jednak ako výsledok zisťovania momentálneho stavu
v smerovaní k zvolenému cieľu, čo sa označuje ako vnímaný progres alebo ako
spätná väzba. Druhou podobou štúdia monitorovania je proces monitorovania
– jeho podoba a spôsob využívania. V doterajšom výskume dominuje prvá
z uvedených možností. Aj keď poznanie toho, ako prebieha proces
monitorovania postupu k želanému stavu a ako je tento postup vnímaný, má
svoj význam, skutočný zmysel ich štúdia spočíva v poznaní, ako monitorovanie
a jeho výsledky ovplyvňujú ďalšie aktivity v dosahovaní cieľov. Preto treťou
témou týkajúcou sa monitorovania dosahovania cieľov sú jeho dôsledky na
ďalší postup.
Proces monitorovania. Výskum procesu monitorovania progresu
v dosahovaní cieľov je relatívne novou témou. V jeho centre sú otázky týkajúce
sa toho, ako monitorovanie prebieha, aký má charakter a aké faktory ho
ovplyvňujú. Konkrétne sa to vzťahuje napríklad na vnímanie náročnosti
monitorovania, využívania kvantifikovaných odhadov, využívaných
štandardov (porovnáva sa súčasný stav s cieľovým alebo východiskovým
stavom). Changová a jej spolupracovníci v zatiaľ ojedinelom výskume
napríklad zistili, že keď účastníci ich výskumu uvažovali o svojich cieľoch
v kvantifikovanej podobe, skôr monitorovali progres a ľahšie sa im progres
monitoroval. Okrem toho menej často bol monitorovaný progres v dosahovaní
cieľov, ktoré mali charakter vyhýbania sa negatívnym výsledkom (Chang,
Webb, Benn, & Stride, 2017).
Sledovanie smerovania k cieľu v podobe zisťovania pokroku, sa zdá
byť prirodzenou súčasťou dosahovania cieľov. Preto je pomerne prekvapujúce
zistenie, že v niektorých prípadoch ľudia odmietajú sledovať, či sa im darí
blížiť sa k želanému stavu. Webb a jeho spolupracovníci to označili ako
„pštrosí problém“ („Ostrich problem“), vychádzajúc zo známeho prirovnania
k strkaniu hlavy do piesku fiktívne pripisovanému pštrosom (Webb et al.,
2013).
Doterajšie zisťovanie príčin nezáujmu o monitorovanie cieľového
progresu umožnilo identifikovať niektoré faktory, ktoré ho spôsobujú a
vysvetľujú. Týka sa to napríklad prípadov, kedy si ľudia spájajú ciele alebo ich
monitorovanie s negatívnymi emóciami (Chang, Webb, & Benn, 2017). Podľa
autorov je to v súlade s kontrolnou teóriou Carvera a Scheiera, súčasťou ktorej
je predpoklad, že zistenie príliš veľkého rozdielu medzi aktuálnym a želaným
stavom môže viesť k upusteniu od snaženia o daný cieľ. Nezáujem
o monitorovanie môže byť potom súčasťou odangažovania sa od snahy
dosiahnuť cieľ spojený s negatívnymi emóciami. Podľa zistení Changovej a jej
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spolupracovníkov (2017) k ďalším faktorom patrí neznalosť ako využiť
informácie o súčasnom stave, obava, že zistenie súčasného stavy zníži
motiváciu pokračovať a niektoré ďalšie.
Vnímaný progres. Väčšina výskumov, v ktorých sa zisťoval progres
v dosahovaní cieľov, sa týkala vnímania pokroku dosiahnutého na ceste
k cieľu. Podľa meta-analýzy Harkina et al. (2016) frekvencia monitorovania
pozitívne podporuje postup k cieľu. Harkin et al. (2016) poukázali na to, že
viaceré teórie považujú za kľúčový faktor dosahovania cieľ sformovanie
cieľových zámerov, ktoré ale nie sú spoľahlivým indikátorom skutočného
dosiahnutia cieľa. Podľa nich jedinou teóriou, ktorá ponúka vysvetlenie
možného rozdielu medzi zámermi a dosiahnutím, je kontrolná teória Carvera
a Scheiera (1981, 2005) pripísaním kľúčového významu monitorovaniu
pokroku. Od neho závisí zváženie, či pokračovať v zvolenom smere a akou
intenzitou.
Z hľadiska regulácie postupu je najdôležitejšou otázka, čo vyvoláva
zistený stav v postupe smerom k cieľu. Aj keď rozšírený stereotyp predpokladá
motivujúci účinok čiastkového úspechu, ukazuje sa, že v niektorých prípadoch
motivujúco pôsobí skôr zistený deficit. Bližšie sa touto otázkou zaoberá
nasledovná časť, nakoľko je to súčasť regulácie vynakladaného úsilia.
1.5.3

Regulácia vynakladania úsilia

Jednou zo základných funkcií cieľov je ich potenciál zmobilizovať
vykonanie aktivít v smere k želanému stavu (Locke & Latham, 1990). Prijatie
cieľa je prakticky medzičlánkom medzi motiváciou a výkonom (Venables &
Fairclough, 2009). Procesy, ktorými sa motivácia transformuje do aktivít
smerujúcich k cieľu sa označuje ako sebaregulácia (Köpetz et al., 2013). Tieto
procesy, ako sme už uviedli, sa týkajú okrem stanovovania cieľa, hľadania
vhodných prostriedkov, odolávania rušivým faktorom, konfliktov s inými
cieľmi aj regulácie vynakladania úsilia.
Mobilizácia energie. Otázkami mobilizácie energie na priblíženie sa
k želanému stavu sa zaoberajú viaceré teórie. Patrí k nim teória motivačnej
intenzity (Wright & Brehm, 1989; Wright, 1996). Podľa tejto teórie zaujatosť,
záväznosť cieľa („goal commitment“), ako ochota investovať úsilie do úlohy,
je funkciou vnímanej náročnosti úlohy, schopnosti a pravdepodobnosti, že
úspešné vykonanie úlohy bude viesť k naplneniu želanému výsledku.
Zmeny v priebehu dosahovania cieľa. Z hľadiska regulácie
vynakladaného úsilia je základnou otázkou, čo tvorí jeho pozadie okrem
samotného prijatia rozhodnutia začať vyvíjať aktivity smerom k zvolenému
cieľu. Miera vynakladaného úsilia v procese dosahovania vzdialenejších cieľov
však nie je nemenná. Môžu ju ovplyvňovať viaceré faktory. K najdôležitejším
patrí zisťovanie priebežného stavu – monitorovanie progresu. Jeho motivačným
dôsledkom je venovaný nasledovný text, ktorý nadväzuje na pasáž o
monitorovaní.
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Potrebou odlíšiť monitorovanie priebežného stavu dosahovania cieľov
vzhľadom na jeho výsledok sa systematicky zaoberala Fishbachová so
spolupracovníkmi (Fishbach, Finkelstein, 2012; Fishbach Converse, 2010;
Fishbach, Zhang, Koo, 2009). Problematiku dôsledkov monitorovania
analyzovala v určitom kontexte, využíva pritom svoju terminológiu.
Fishbachová v svojich prácach vychádza z niektorých okolností ako
zo známych faktov. Jednou z nich je súčasná aktuálnosť viacerých cieľov ako
typickej situácie pre ľudí. Z nich sú niektoré želané výsledky prioritné ako
nadradené, tie si spravidla vyžadujú dlhodobejšie úsilie. Popri nich pôsobia na
ľudí ďalšie impulzy, ponúkajúce okamžité uspokojenie a pôžitky. Druhou
známou okolnosťou je dosahovanie dlhodobých cieľov prostredníctvom
čiastkových krokov. Preto sa zaoberá otázkou ako sú vnímané dosiahnuté kroky
(čiastkové ciele) a či je uprednostňované sústredenie sa na prioritný (dlhodobý,
nadradený) cieľ, alebo sa delí pozornosť medzi prioritný a ostatné ciele.
Fishbachová chápe zisťovanie priebežného stavu postupu k cieľu ako
spätnú väzbu (Fishbach & Finkelstein, 2012). Odlišuje pritom pozitívnu
a negatívnu spätnú väzbu. Pozitívna spätná väzba je informáciou o dosahovaní
želaných výsledkov, o sile a správnych odpovediach. Negatívna spätná väzba
je informáciou o nedostatkoch v dosahovaní cieľa, slabinách a nesprávnych
odpovediach – je to informácie a problémoch v postupe k cieľu. Vzhľadom na
uvedené možné rozdiely v odhade stavu veci sa tým otvára otázka, ako
ovplyvňuje ďalší postup pozitívna a negatívna spätná väzba.
Fishbachová so spolupracovníkmi vysvetľuje povahu a dôsledky
zisťovania priebežného stavu postupu smerom k cieľu (spätnej väzby)
dynamikou sebaregulácie. Za jej základ považuje kognitívnu reprezentáciu
procesu dosahovania cieľa. Odlišuje pritom dve reprezentácie dosiahnutého
stavu: expresiu zaujatosti želaným stavom (označuje ju ako „commitment“) a
dosiahnutý progres smerom k želanému stavu. V prípade reprezentácie
zaujatosti cieľom ľudia vnímajú a koncentrujú sa na dosiahnutie
najdôležitejšieho cieľa napriek momentálnym možnostiam uspokojiť niektoré
ďalšie potreby. V prípade reprezentácie progresu sa ľudia koncentrujú na
dosiahnutý pokrok (priblíženie sa k želanému stavu) a snažia sa vyvažovať
dosahovanie prioritného cieľa a ostatných možností, využívaním možností
približovať sa aj k iným, menej dôležitým cieľom.
Aktivity smerujúce k dosiahnutiu cieľa v intenciách uvedeného tak
môžu súvisieť so zaujatosťou (“commitment”) voči tomuto cieľu alebo
signalizovať dosiahnutý progres. Fishbachová et. al. (2009) definujú zaujatosť
(„commitment“) ako pocit (dojem), že cieľ je významný a očakávanie jeho
dosiahnutia je vysoké. Progres je definovaný ako zistenie (dojem) pohybu
dopredu smerom k cieľu a zmenšovania vzdialenosti od želaného stavu.
Ilustruje to príklad: Keď sa niekto rozhodne zdravo sa stravovať, môže pritom
myslieť na to, aké je praktizovanie zdravého životného štýlu pre neho
významné, alebo na to, aký progres v tom dosiahol (Fishbach et. al., 2009). Pri
špecifikovaní uvedených možností môže byť základom dynamiky
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sebaregulácie zaujatosťou indukované vyzdvihovanie cieľa („Commitmentinduced highlighting“) alebo progresom indukované vyvažovanie („Progressinduced balancing“).
Rozdiely v uvedených vzorcoch dosahovania cieľa sa týkajú aj
pozitívnej aj negatívnej spätnej väzby – zistenia, či sa človek približuje k cieľu
očakávaným tempom, alebo v tom zaostáva. Ľudí, ktorí vnímajú svoj postup
k cieľu ako prejav svojej zaujatosti cieľom (“commitment”), čiastkový úspech
(pozitívna spätná väzba) motivuje k zvýšeniu úsilia v ďalšom postupe.
Vysvetľuje sa to tým, že sa čiastkovým úspechom zvyšuje pravdepodobnosť
úspešného dosiahnutia finálneho cieľa a zároveň sa zvyšuje jeho príťažlivosť.
Ľudí, ktorí sa sústreďujú na dosiahnutý progres motivuje zistenie, že
nepostupujú dostatočným tempom. Logickou odpoveďou je zvýšenie úsilia.
Opačné trendy sa vzťahujú aj na zníženie motivácie a úsilia. Pre ľudí, pre
ktorých je kľúčová zaujatosť cieľom, je čiastkový neúspech malej
pravdepodobnosti dosiahnutia cieľa, čo znižuje ich motiváciu. U nich čiastkový
neúspech vedie k zníženiu úsilia, alebo ukončeniu plnenia úlohy. Ľudia
orientovaný na progres obvykle po zistení, že postupujú rýchlejšie ako
plánovali, znižujú svoje úsilie a využívajú uvoľnené kapacity na to, aby sa
venovali niektorému zo svojich ďalších cieľov.
Fishbachová so spolupracovníkmi (Fishbach, Finkelstein, 2012) vo
svojom výskumnom programe danej problematiky skúmala, ktoré faktory
ovplyvňujú dynamiku sebaregulácie. Ktoré faktory stimulujú orientáciu na
zaujatosť príťažlivosťou cieľa a ktoré stimulujú skôr orientáciu na sledovanie
progresu. Zistili, že zaujatosť príťažlivosťou cieľom zvyšujú viaceré okolnosti.
Patrí k nim stimulácia príťažlivosti cieľa, vo výskume napríklad spôsobom
formulovania otázky (či sa výskumník pýta na atraktívnosť cieľa alebo na
progres). Patrí k nim aj neaktuálnosť iných cieľov a zvýrazňovanie
nadradeného cieľa. Orientáciu na sledovanie progresu zvyšuje jeho stimulácia
(podobne ako v prípade príťažlivosti cieľa), súčasná prítomnosť ďalších cieľov
a nevýrazný nadradený cieľ.
Cieľový gradient. Na priebeh dosahovania cieľa majú vplyv aj ďalšie
faktory. Patrí k nim jav, ktorý je známy ako cieľový gradient, niektorí autori
uprednostňujú výraz „goal looms larger“ (Förster et al., 1998). Označuje sa
nimi tendencia zvyšovať úsilie a vytrvalosť s približujúcim sa cieľom. Túto
tendenciu postrehol Hull (1932), neskôr bol viackrát overený výskumom
(Kivetz et al. 2006; Förster et al., 1998 a ďalší). Na jej súvis autonómnou
motiváciou poukazujú zistenia Bobkovej a Lovaša (v tlači).
Niektoré výskumy poukázali na to, že tempo v priebehu dosahovania
cieľa sa nemení len v štádiu približovania sa k nemu. Vzťahuje sa to na zistené
pomalšie tempo v úvodných fázach a zrýchlenie v záverečných fázach
dosahovania cieľa. Huang et al. (2012) to dali do súvisu s mentálnymi
reprezentáciami cieľa a vnímaných progresom. Podľa ich zistení dochádza
v záujme zvýšenia úsilia k tomu, že v úvode sa nadhodnocuje vnímaný progres,
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zatiaľ v závere sa podhodnocuje dosiahnutý progres, aby sa tým vyvolalo
zvýšenie úsilia.
1.5.4

Odolnosť voči rušivým vplyvom

Súčasné teórie, ktoré sa zaoberajú štúdiom na cieľ orientovaného
správania, sa sústreďujú najmä na ciele, ktorých dosiahnutie prekračuje
situáciu, v ktorej sa daný jednotlivec momentálne nachádza – cieľom je želaný
stav, ktorý nie je možné dosiahnuť okamžite, ale je potrebné smerovať k nemu
aktivity určitý čas, čo môže trvať niekoľko týždňov, mesiacov, ale v niektorých
prípadoch aj niekoľko rokov. Počas celého tohto obdobia môžu na človeka
pôsobiť rôzne okolnosti, ktoré môžu komplikovať cestu k cieľu alebo ponúkať
rôzne okamžite konzumovateľné lákadlá. Na človeka prakticky stále pôsobia
rôzne podnety, ktoré v rôznej miere pôsobia rušivo na smerovanie k cieľu.
Niektoré majú charakter prekážok, ktoré bránia alebo komplikujú priblíženie sa
k želanému stavu. Niektoré ponúkajú možnosť okamžite prežiť niečo príjemné,
čo môže vyvolať želanie ich využiť a prerušiť smerovanie k zvolenému cieľu.
Teória nastavenia mysle v akčných fázach (Gollwitzer, 2012) rovnako
ako teória stanovovania cieľa (Locke & Latham, 2002) predpokladajú, že po
prijatí rozhodnutia nasmerovať svoje aktivity smerom k určitému želanému
stavu (teda po prijatí určitého cieľa), sa pozornosť jednotlivca sústredí na tieto
aktivity. Práve koncentrácia na smerovanie k časovo vzdialenému želanému
stavu pôsobí ako zdroj odolnosti pri výskyte rôznych rušivých faktorov
a okolností. Odolnosť opierajúca sa o prioritu dosiahnutia vzdialeného cieľa
voči rušivým faktorom však nemusí mať absolútny charakter. Nie je absolútnou
zárukou toho, že smerovanie k cieľu nebude prerušené a oddialené, prípadne
ukončené.
Preto platí, že základnou podmienkou dosiahnutia ľubovoľného cieľa
je schopnosť zaktivizovať sa a nasmerovať svoje aktivity smerom k želanému
stavu, to ale pre dosiahnutie cieľa nestačí. Nevyhnutnou podmienkou
dosiahnutia želaného stavu je aj potenciál potlačiť vyskytujúce sa rušivé vplyvy
a lákadlá (pokušenia). Naplnenie oboch podmienok zodpovedá obsahu pojmov
sebaregulácia a sebakontrola, ktorá je súčasťou sebaregulácie. Potláčanie
podnetov, ktoré nie sú v súlade s cieľom, na ktorý sú nasmerované naše
aktivity, je úlohou sebakontroly.
Dominantnú pozíciu vo vysvetľovaní sebaregulácie a sebakontroly má
silový model sebakontroly (sebaregulácie), ktorého autorom je Baumeister
a jeho spolupracovníci (Baumeister, 2002; Baumeister et al., 2007).
V predchádzajúcom texte už bolo uvedené, že Baumeister chápe sebareguláciu
ako rozsiahlu schopnosť človeka uplatňovať kontrolu nad svojimi vnútornými
stavmi, procesmi a odpoveďami na vonkajšie okolnosti. V tom je vyjadrený
vzťah pojmov sebaregulácia a sebakontrola, ktoré Baumeister a jeho
spolupracovníci používajú často ako rovnocenné, rešpektujúc pritom
všeobecnejší charakter sebaregulácie. Súvisí to s tým, že sebaregulácia sa môže
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vzťahovať aj na neuvedomované procesy, zatiaľ čo sebakontrola je vedomá
(Baumeister, 2002).
V intenciách silového modelu je človek chápaný ako aktívna bytosť,
ktorá rozhoduje o sebe. Súčasťou toho je schopnosť vzoprieť sa svojim
vlastným zvnútra vyvierajúcim alebo zvonku vyvolaným impulzom a zmeniť
svoje správanie v záujme nasledovania cieľov, ktorých dosiahnutie presahuje
momentálnu situáciu.
Iný pohľad na sebakontrolu a jej zlyhanie priniesla teória
kontraaktívnej kontroly (Counteractive Control Theory; Fishbach &Trope,
2005; Fishbach & Trope, 2007; Trope & Fishbach, 2000, 2005). Jej autori
vychádzajú z predpokladu, že pre dosahovanie cieľov je typický výber
z viacerých a rozhodovanie medzi nimi (Fishbach & Converse, 2010).
Charakterizujú to ako konflikt medzi cieľmi a označujú ako dilemu
sebakontroly. Jej riešenie sa vysvetľuje tým, že v prípade potreby vybrať jeden
z viacerých cieľov dochádza k uprednostneniu vyššie postaveného cieľa s pred
nižšie postaveným, čo si vyžaduje jeho potlačenie. V prípade dlhodobých
cieľov je ich dosiahnutie podmienené schopnosťou eliminovať vynárajúce sa
túžby využiť možnosť uspokojiť momentálne želania. Momentálne želanie tu
vystupuje ako rušivá okolnosť (pokušenie). Kedykoľvek človek prežíva
vnútorný konflikt medzi súperiacimi motívmi (cieľ versus pokušenie), prežíva
dilemu sebakontroly.
Teória kontraaktívnej kontroly sa zaoberá procesom, ktorým ľudia
proaktívne čelia (konajú proti) ohrozeniu, ktoré predstavujú pokušenia pre
dosiahnutie cieľa. K tomu dochádza len vtedy, keď dôležité ciele súperia
s porovnateľne silným pokušením a keď nie sú k dispozícii externú okolnosti,
ktoré chránia ciele. Keď ľudia anticipujú problém sebakontroly, zvyšujú silu
motivácie dodržať smerovanie k cieľu napriek rušivým vplyvom. Prítomnosť
rušivých okolností tak vplýva na správanie dvomi smermi: priamo, znižuje
zámer dodržať smerovanie k cieľu; nepriamo, vnímanie rušivých okolností
spúšťa operovanie sebakontroly, ktorá zvyšuje pravdepodobnosť oddanosti
cieľu. Ovplyvňovaním motivačnej sily kontraaktívna kontrola vyvažuje efekt,
ktorý môžu maž rušivé okolnosti na správanie.
Hlavnou tézou teórie je predpoklad, podľa ktorého kontraaktívna
kontrola pomáha riešiť tenziu medzi motívmi vyššej a nižšej úrovne tým, že
vyvoláva asymetrické zmeny ich motivačnej sily. Ciele vyššej úrovne sú
posilňované, takže môžu potlačiť rušivé okolnosti nižšej úrovne. Rušivé
okolnosti nižšej úrovne sú oslabované, takže môžu byť prekonané cieľmi vyššej
úrovne.
1.5.5

Akčná kríza a zmena cieľa

Súčasťou dosahovania cieľa je aj prekonávanie prekážok a stagnácia.
Nie vždy sa darí úspešne postupovať smerom k želanému stavu. Niekedy sa
dokonca ukáže, že človek sa k cieľu nepribližuje a nie je reálne, že by sa k nemu
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skutočne priblížil. Súčasťou života sú aj nedosiahnuteľné ciele, rovnako ako
zmena v rozhodnutí ísť za nejakým cieľom.
Neúspech v približovaní sa k cieľu, prípadne upustenie od
pokračovania v tom sa spája s pojmami prekážky v dosahovaní cieľov a kríza
v dosahovaní cieľa označovaná ako akčná kríza (Brandstätter & Schűller,
2013).
Prekážky v dosahovaní cieľov. Sú definované ako interferujúce sily,
ktoré bránia ľuďom dosiahnuť ich ciele najjednoduchším alebo pôvodne
uvažovaným spôsobom (Marguc et al., 2011). Prekážky si vyžadujú hľadanie
cesty ako dosiahnuť čo chceme napriek problémom, ktoré sa objavili.
Prekážky môžu mať rôznu podobu. Jeden druh zábran v dosiahnutí
cieľa tvoria prekážky v pravom slova zmysle. Sú to tie prípady, kedy je
smerovanie k cieľu narušené alebo znemožnené nejakou vonkajšou
okolnosťou. Napríklad nehoda môže zabrániť, aby sme sa dostali včas
plánovaným spôsobom na určité miesto. V týchto prípadoch je potrebné
prekážku odstrániť alebo nájsť alternatívne riešenie.
Dôležitá je subjektívna povaha prekážok. V niektorých prípadoch je
možné dosiahnutie cieľa napriek pôsobeniu rušivých okolností. Príkladom je
pokračovanie v učení napriek pôsobeniu rušivého hluku, ktorý môže znížiť
kvalitu príjmu informácií (napríklad prednášky). Rušivo môže pôsobiť aj
hlasná konverzácia iných ľudí, telefonovanie atď. Zároveň nie všetko, čo má
potenciál pôsobiť rušivo zodpovedá definícii prekážky. Niektoré okolnosti sami
osebe prekážkami nie sú, ale môžu tak pôsobiť ak sú ako prekážky vnímané.
Napríklad hluk spôsobený premávkou nebráni čítaniu textu, ale môže pôsobiť
rušivo a môže byť považovaný za prekážku. Teda je dôležité, či niečo naozaj
bráni jednotlivcovi dosiahnuť jeho cieľ, ale či on daný podnet považuje za
rušivý.
Akčná kríza. Prekážky alebo iné okolnosti môžu viesť k tomu, že
napredovanie smerom k cieľu neprebieha očakávaným spôsobom. Problémy
v dosahovaní určitého cieľa môžu viesť k tomu, že sa ho môže človek vzdať.
Označuje sa to ako od-angažovanie sa od cieľa (“goal disengagement”).
Predtým ako k tomu dochádza je možné pozorovať obvykle zvláštnu fázu
v procese dosahovania cieľa, ktorá bola označená ako akčná kríza
(Brandstätter, Schűller, 2013). Základným indikátorom možného prežívania
akčnej krízy je stagnácia v postupe smerom k cieľom a s tým súvisiace
pochybnosti, či má význam pokračovať v snahe dosiahnuť ich.
Akčná kríza je definovaná ako kritická prechodná fáza, ktorá často
predchádza od-angažovaniu sa od cieľa. Akčná kríza je spojená s so
špecifickým typom kognitívnej reprezentácie, konkrétne so zvažovaním
nákladov a ziskov (“cost-benefit thinking”). Človek zvažuje, či má pokračovať
a rozhoduje sa o výbere medzi pokračovaním alebo od-angažovania sa od cieľa
s možnosťou výberu iného cieľa. Zvažovanie týchto nezlučiteľných možností
má charakter vnútorného konfliktu. Podľa teórie nastavenia mysle v akčných
fázach je zvažovanie nákladov a ziskov (širšie pozitív a negatív) prípadného
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dosiahnutia určitého cieľa a cesty, ktorá k nemu smeruje, obsahom preddecíznej fázy – fázy, kedy človek rozhoduje o prijatí cieľa. Aktivizácia tohto
typu myslenia v prípade krízy naznačuje, že by sa nastavenie mysle mohlo
vrátiť do fázy pred prijatím rozhodnutia o cieli. Akčná kríza môže viesť
v dôsledku toho k realistickejšiemu hodnoteniu pôvodne prijatého cieľa. Môže
tiež viesť k zníženiu príťažlivosti cieľa a vnímaniu jeho dosiahnuteľnosti. Môže
tiež viesť k od-angažovaniu sa od cieľa.
Od-angažovanie sa od cieľa. Pretrvávajúca stagnácia v postupe
smerom k cieľu môže vyvolať akčnú krízu, ale môže aktualizovať otázku ako
ďalej postupovať. Keď sa ukazuje, že využívaný postup k želanému stavu je
neefektívny, je otázke či a dokedy má význam pokračovať v tom, čo nevedie
k žiadúcemu efektu. Wrosch et al. (2003) dospeli k záveru, že v takých
prípadoch môže stagnujúci človek uvažovať o prijatí niektorej z nasledovných
možností – sú to možnosti od-angažovania sa od pôvodného cieľa:
• Zníženie nárokov na cieľ zvolením menej náročného cieľa
z pôvodnej oblasti
• Hľadanie inej cesty k dosiahnutiu pôvodného cieľa
• Vzdanie sa pôvodného cieľa s prijatím nového cieľa, ktorý
nahrádza pôvodný
• Vzdanie sa pôvodného cieľa bez prijatia nového cieľa
Okrem uvedených možností sa zníženie nárokov môže týkať posunu
dosiahnutia cieľa na časovej osi – dosiahnutie pôvodného cieľa sa presunie na
neskôr.
Tieto možnosti sú predmetom rozhodovania pri dlho trvajúcej
stagnácii, ktorá môže byť spojená s prežívaním krízy. Nakoľko kľúčovým
aspektom od-angažovania sa je prekonania zaujatia cieľom a spätosti s ním (v
zmysle pojmu “commitment“), od jeho sily záleží priebeh zmeny cieľa alebo
ukončenie snáh ho dosiahnuť. V prípade silného zaangažovania sa do
dosiahnutia určité cieľa sa môže stať, že človek uzná jeho nedosiahnuteľnosť
a ukončí vyvíjanie aktivít a snahu ho dosiahnuť, zaujatosť týmto cieľom
pretrváva. Výsledkom je prežívanie stresu a pretrvávajúca nespokojnosť.
Ukončenie zámeru dosiahnuť určitý cieľ prebieha ľahko v prípade, že človek
nebol do jeho dosiahnutie silne zaangažovaný.
Od-anagažovanie sa od cieľov sa stalo predmetom výskumu
v kontexte poukázania na jeho adaptívnu povahu. Vzťahuje sa to na neefektívne
zotrvávanie na ceste k určitému cieľu, ktorý je pre človeka, ktorý sa o neho
snaží, v skutočnosti nedosiahnuteľný. Svoju úlohu v tom zohráva pretrvávajúci
stereotyp nevzdávania sa cieľov, vo svetle ktorého je každé vzdanie sa cieľa
zlyhaním. Wrosch et al., (2003) vyzdvihli práve v tejto súvislosti adaptívnosť
ukončenia snaženia o niečo, čo nie je pre niekoho dosiahnuteľné.
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1.6

Záver

Zámerom tejto kapitoly bolo prezentovať pohľad na procesy výberu
a dosahovanie cieľov z hľadiska účasti procesov rozhodovania ako súčasti
sebaregulácie v danej sfére. Vychádzali sme z toho, že rozhodovanie je
kľúčovým bodom sebaregulácie týkajúcej sa na cieľ orientovanej činnosti,
chápanej ako jednotlivcom realizovaný výber cieľa a spôsobu jeho dosiahnutia.
Celý tento proces je tvorený viacerými krokmi, v ktorých má kľúčovú úloh
realizácia voľby medzi viacerými možnosťami. Zodpovedá to základnej
charakteristike rozhodovania, podľa ktorej je rozhodovanie proces výberu
založený na viacerých existujúcich možnostiach (napr. Wedley, Field, 1984).
Napríklad podľa APA Dictionary of Psychology je rozhodovanie kognitívny
proces výberu z dvoch alebo viacerých možností, od jednoduchých a jasne
formulovaných po komplexné. Je to výber smeru aktivít z viacerých možností
v záujme dosiahnutia želaných výsledkov. Zmyslom rozhodovania je
smerovanie ľudské správanie k cieľu.
Prezentovaný text je prehľadom hlavných aspektov problematiky
výberu a dosahovania cieľov, v ktorých dominujú procesy rozhodovania. Týka
sa to výberu cieľa, výberu aktivít, ktorými sa má želaný stav dosiahnuť,
vyhodnocovania priebehu postupu a prípadných zmien, vyplývajúcich z jeho
monitorovania. Týka sa aj prípadného ukončenia snáh dosiahnuť zvolený cieľ.
Najmä problematika výberu cieľov a prispôsobovania ďalšieho postupu podľa
výsledkov priebežnej kontroly je v dominujúcich teóriách a modeloch
prezentovaná ako proces rozhodovania. Dominuje prístup, ktorý vychádza
z predpokladu, podľa ktorého sa výber z viacerých možností riadi významom
(hodnotu) želaného výsledku a osobnými preferenciami. V ich ďalšom
výskume je možné vidieť jednu z perspektívnych línií ďalšieho štúdia na cieľ
orientovanej činnosti. V ňom je potrebné venovať pozornosť aj afektívnej sfére
a účasti neuvedomovaných procesov na dosahovaní cieľov a rozhodovaní o
kľúčových krokoch smerovania k želanému výsledku. Tieto otázky neboli
zaradené do prezentovaného textu, nakoľko neboli predmetom nášho výskumu.
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2
Štýly rozhodovania a
vybrané kognitívne aspekty
dosahovania cieľov –
zvažovanie ziskov a
nákladov a implementačné
zámery
Množstvo výskumov bolo venovaných otázke, ktoré stabilné osobnostné
charakteristiky súvisia s dosahovaním cieľov, pričom odpovede na túto otázku
boli vedené vo viacerých rovinách. Jednou z nich môže byť smer vzťahu,
prípadne efektu – pozitívny, alebo negatívny. Ktoré osobnostné vlastnosti sú
tie, ktorých vyššia úroveň je spojená s lepším, a naopak ktoré tie, ktorých vyššia
úroveň zase s horším, menej úspešným procesom dosahovania cieľa. Iným
uhlom pohľadu môže byť iná úloha rôznych charakteristík v rozdielnych fázach
dosahovania cieľa. Niektoré osobnostné vlastnosti môžu mať pozitívny či
negatívny efekt pri procesoch týkajúcich sa stanovovania cieľa (napr. pri
ohodnotení šancí, zvážení zdrojov, stanovení časového plánu), iné neskôr, pri
snahe o jeho dosahovanie (schopnosť zotrvať v úsilí napriek prekážkam,
odolávanie pokušeniam). Pre označenie týchto dvoch fáz sa používa aj
pomenovanie predrozhodovacia a porozhodovacia fáza (Gollwitzer 1999,
2012), keďže predelom medzi nimi je práve rozhodnutie dosiahnuť daný cieľ,
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jeho výber spomedzi množstva dostupných cieľov. Rozhodnutí, ktoré počas
dosahovania akéhokoľvek cieľa musíme vykonať, je však samozrejme oveľa
viac – ako je uvedené aj v nasledujúcej kapitole, môže ísť napr. o to, či a do
akej miery zvýšime alebo znížime úsilie o dosiahnutie cieľa, či zotrváme na
pôvodných časových reláciách – budeme sa snažiť o čo najskoršie dosiahnutie
cieľa alebo ho naopak odložíme na neskôr. Spomenúť je možné aj veľa ďalších
rozhodnutí týkajúcich sa reakcií na rôznorodé prekážky, vyhľadávania zdrojov,
prestávok v snahe, atď. Aj keď je týchto rozhodnutí veľmi veľa, doteraz bola
rozhodovaciemu procesu pri dosahovaní cieľov venovaná len veľmi
obmedzená pozornosť. Ambíciou tejto kapitoly je tak poskytnúť informácie
o úlohe jednej z často skúmaných stabilných osobnostných vlastností
hovoriacej o spôsobe rozhodovania – štýloch rozhodovania. Aj keď týmto bola
venovaná pozornosť z rôznych uhlov či zameraní výskumov, pričom z pohľadu
na cieľ zameraného správania sú najzaujímavejšie výskumy sledujúce vzťahy
štýlov rozhodovania s výsledkami rozhodnutí, ktoré môžeme chápať ako
výsledok daného správania, vysvetlenie spôsobu efektu štýlov rozhodovania na
výsledky rozhodnutí .
Kapitola pozostáva zo štyroch hlavných častí. Keďže na cieľ zamerané
správanie a charakteristiky cieľov boli podrobne opísané v prvej kapitole
monografie, tu sa im venovať nebudeme. V prvej časti uvedieme základné
poznatky o štýloch rozhodovania – ich definíciu, základné pohľady na ne,
klasifikáciu. Následne uvedieme, ktoré z nich sa považujú za adaptívne, teda
vedúce k lepším výsledkom rozhodovania, a to na základe výskumov
sledujúcich ich vzťah s takými skupinami premenných ako sú mentálne zdravie,
rizikové správanie, sebaregulácia či kognitívne schopnosti, pričom sa
zameriame najmä na kognitívne aspekty. Následne v krátkosti zosumarizujeme
výsledky už publikovanej metaanalýzy sledujúcej vzťahy piatich štýlov
rozhodovania s najčastejšie skúmanými charakteristikami cieľov. Keďže však
táto metaanalýza predstavuje len pomerne všeobecný pohľad, stále ponecháva
veľký priestor na špecifikáciu a konkretizáciu vzťahov. V samotnom výskume
budú testované dve hypotézy, ktoré sa pokúšajú vysvetliť vzťahy štýlov
rozhodovania s dvomi kognitívnymi konštruktmi majúcimi vplyv na cieľovo
orientované správanie. Tieto budú opísané v druhej časti kapitoly. Prvým
sledovaným konštruktom bude analýza nákladov a výnosov počas procesu
dosahovania cieľa, konkrétne nákladov a výnosov spojených ako
s pokračovaním v snahe o dosiahnutie cieľa, tak s možným ukončením na cieľ
zameraného správania
Druhým konštruktom, ktorý nás bude zaujímať, budú implementačné
zámery. Pod tými budeme chápať predpripravené reakcie na očakávané
situácie, ktoré nám môžu pomôcť pri výskyte prekážok. Príkladom môže byť
napr. pravidlo používané pri cieli venovať sa fyzickej aktivite, že keď sa niekto
ponúkne, že ma odvezie autom, automaticky pri vzdialenosti do 5 km
odpoviem, že radšej pôjdem na bicykli.
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V tretej časti sa budeme venovať dvom realizovaným výskumom, keď
v nich boli osobitne sledované vzťahy štýlov rozhodovania s vyššie uvedenými
kognitívnymi aspektami dosahovania cieľov, ako aj ich spoločné pôsobenie pri
vysvetľovaní progresu v na cieľ orientovanom správaní. Posledná štvrtá časť
kapitoly výsledky zhŕňa a diskutuje s poukazom aj na možné implikácie pre
budúci výskum.

2.1

Štýly rozhodovania

Všeobecne akceptovaným konsenzom pri skúmaní rozhodovania je
uznávanie troch širokých skupín faktorov pôsobiacich na naše rozhodovanie.
Sú nimi vlastnosti úlohy, prostredia a jednotlivca, ktorý sa rozhoduje. V
poslednom uvádzanom faktore ide najmä o stabilné vlastnosti, v ktorých
existujú v rámci populácie dosť veľké rozdiely, ich výskum sa teda často
označuje aj ako skúmanie individuálnych rozdielov. Jedným z tých, ktorým
bola v rámci toho venovaná veľká pozornosť, sú štýly rozhodovania. Tie sa
väčšinou chápu ako habituálne vzorce správania, reagovania na rozhodovacie
situácie (Scott & Bruce, 1995), aj keď pri pohľade na bližšie definície rôznych
autorov je možné nájsť medzi nimi isté rozdiely. Janis a Mann (1977)napr.
zdôrazňujú úlohu záťaže pri rozhodovaní, keď štýly rozhodovania opisujú to,
ako na danú záťaž reagujeme. Aj následkom toho, ako sú štýly rozhodovania
vymedzované, existujú diskrepancie takisto v určení ich počtu a obsahu.
V súčasnosti dominantným prístupom je vymedzenie Scottovej a Bruca
(1995) hovoriace práve o štýloch rozhodovania ako o naučenom habituálnom
vzorci správania. Títo autori vyčleňujú päť štýlov, aj keď bolo medzi nimi
zistených viacero vzťahov, nemožno teda hovoriť o ich úplnej nezávislosti.
Prvé dva sú tie, ktoré sa zvyknú objavovať aj v množstve iných koncepcií, a to
nielen pri štýloch rozhodovania, ale aj pri veľmi blízkom koncepte –
kognitívnych štýloch (tie sa väčšinou chápu ako všeobecnejšia kategória, keď
štýl rozhodovania predstavuje uplatnenie kognitívneho štýlu v rozhodovacej
situácii). Sú nimi štýl racionálny a intuitívny. Vysoké skóre v racionálnom štýle
znamená preferenciu uvažovania a dôsledného zvažovania možností pri
rozhodovaní, spoliehanie sa na používanie logiky. Naopak, preferencia
intuitívneho štýlu znamená spoliehanie sa na pocity a inštinkty pri rozhodovaní.
Zostávajúcimi tromi štýlmi sú závislý, vyhýbavý a spontánny. Ľudia s vyšším
skóre v závislom štýle sa pri rozhodovaní obracajú častejšie na iných, u ktorých
vyhľadávajú radu či podporu. Vyššie skóre vyhýbavého štýlu je
charakterizované snahou vyhnúť sa rozhodnutiam, prípadne ich čo najviac
odložiť. Posledný, spontánny štýl, je dosť podobný intuitívnemu, niektorí autori
tieto dva štýly dokonca umiestňujú do jednej skupiny (Dewberry, Juanchich,
Narendran, 2013b), keď spontánny štýl je opísaný ako snaha o čo najrýchlejšie
rozhodnutia, ktoré kvôli ťažkostiam so zapojením pomalších rozumových
procesov môžu byť riadené práve spoliehaním sa na intuíciu.
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Druhý dominantný prístup (Mann et al, 1997) definuje štýly
rozhodovania ako reakciu na záťaž spojenú s rozhodovaním. Jediným
adaptívnym štýlom, teda spôsobom zvládania tejto záťaže, je vigilancia, ktorá
je definovaná podobne ako racionálny štýl, teda využívaním logických
postupov, zvažovanie možností dosiahnuť cieľ. Zvyšnými tromi – a
neadaptívnymi – štýlmi sú hypervigilancia, prokrastinácia a presúvanie
zodpovednosti. Hypervigilancia je charakterizovaná úzkosťou spojenou s
rozhodovaním, ktoré je následne spojené s vnímaným časovým tlakom či
problémami s koncentráciou. Prokrastinácia je definovaná ako tendencia
odkladať rozhodnutia, presúvanie zodpovednosti ako ich presun na iných ľudí.
Aj z tohto krátkeho opisu jednotlivých štýlov je tak zrejmé, že aj napriek
rozličným názvom je ich charakteristika výrazne podobná. Okrem už
naznačenej podobnosti racionálneho štýlu a vigilancie tak môžeme vidieť napr.
podobnosť presúvania zodpovednosti so závislým štýlom či prokrastinácie s
vyhýbavým štýlom. Okrem vzťahov štýlov vymedzených v rôznych
klasifikáciách je dôležité tiež dodať, že aj keď sú štýly samostatné, nie sú úplne
nezávislé. Často sa uvádzajú napr. pozitívny vzťah intuitívneho a spontánneho
štýlu či negatívny vzťah racionálneho a vyhýbavého štýlu (napr. Bavoľár &
Orosová, 2015).
2.1.1

Štýly rozhodovania a výsledky rozhodovania

Prvotným podkladom, ktorý stál za tým, či je možné očakávať vzájomný
vzťah štýlov rozhodovania a jednotlivých aspektov na cieľ zameraného
správania, sú početné výskumy uvádzajúce vzťah, či dokonca predikčnú
validitu štýlov rozhodovania pri vysvetľovaní rôznorodej skupiny výsledkov
rozhodnutí. Táto skupina je tvorená ako objektívne vyhodnotiteľnými
výsledkami rozhodnutí, tak ich subjektívnym posúdením samotným
rozhodovateľom. Keďže pri štýloch vymedzovaných Janisom a Mannom je
smer vzťahu jednoznačný a vychádza už so samotného opisu a klasifikácie
štýlov na adaptívne a neadaptívne, takisto kvôli prevahe výskumov
využívajúcich klasifikáciu Scottovej a Bruca, ktorých prístup bol použitý aj v
nami realizovanom výskume, budeme prezentovať výsledky získané ich
metodikou GDMS (General Decision-Making Style).
Pri objektívnych výsledkoch rozhodnutí môžeme doterajšie výskumy na
základe jednoduchého kvantitatívneho kritéria rozdeliť do dvoch hlavných
kategórií – tie, ktoré sa sústredili na jeden alebo veľmi obmedzený počet
výsledkov rozhodnutí, a tie, ktoré sa snažili zachytiť veľkú a rôznorodú skupinu
rozhodnutí v ich komplexnosti. V rámci prvej skupiny spomenieme napr.
výskum zameraný na výsledok firiem, ktorý bol spojený s vybranými štýlmi
rozhodovania (Sadler-Smith, 2004), či sledovanie ich s rôznymi druhmi
rizikového správania (Bavoľár & Bačíková-Slešková, 2018).
Do druhej kategórie patria najmä výskumy pracujúce s metodikou DOI
(Decision Outcomes Iventory, Bruine de Bruin, Parker, & Fischhoff, 2007),
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ktorá sa prostredníctvom zisťovania veľkého spektra situácií z bežného života
(od rizikového správania cez bežné situácie ako strata dokladov až po závažné
udalosti ako rozvod) operacionalizujúcich kvalitu rozhodnutí ako vyhýbanie sa
negatívnym dôsledkom snaží o vyjadrenie výsledkov rozhodnutí jedným
číslom.
Ďalšou skupinou výskumov sú tie, ktoré sledovali vzťah štýlov
rozhodovania so subjektívne hodnotenou kvalitou rozhodnutí, ktorá sa
prejavovala napr. v rôznych ukazovateľoch mentálneho zdravia (napr. stres,
depresívne príznaky; Leykin & DeRubeis, 2010) či kvality života (subjektívna
pohoda, životná spokojnosť; Bavolar & Orosova, 2015). Tu sa do veľkej miery
replikovali výsledky vyššie uvádzaných výskumov, pričom zistené vzťahy boli
ešte silnejšie. Pozitívne aspekty týchto subjektívnych ukazovateľov (napr. nižší
stres, vyššia životná spokojnosť) boli spojené s vyššími hodnotami
racionálneho a intuitívneho štýlu, ako aj s nízkym skóre vo vyhýbavom štýle.
2.1.2

Štýly rozhodovania a dosahovanie cieľov

Vyššie uvádzané výskumy sledovali vzťahy štýlov rozhodovania (či ich
úlohu pri vysvetľovaní) a rôzne operacionalizovaných výsledkov rozhodnutí.
V prevažnej miere však bolo zanedbávané zachytenie fungovania tohto vzťahu
– prečo niektoré štýly sú spojené s lepšími, iné s horšími výsledkami
rozhodnutí? Jedno z možných vysvetlení sa môže nachádzať práve v cieľovo
orientovanom správaní – štýly rozhodovania môžu byť spojené s tým, ako sa
správame pri snahe dosiahnuť naše ciele. Vzhľadom na zameranie tejto
kapitoly, ale takisto celej monografie, tak ponúkame aj prehľad toho, aké sú
vzájomné vzťahy štýlov rozhodovania a charakteristík cieľa. Podľa našich
vedomostí bola tejto problematike venovaná pozornosť len zo strany tímu
v rámci projektu VEGA, ktorého výstupom je aj táto monografia. Vzhľadom
na viacero výstupov bude základ tvoriť metaanalýza (Bavolar et al., 2021)
sumarizujúca výsledky získané v rámci rôznych štúdií, vzoriek a cieľov. Jej
výsledky kvôli dôležitosti pre náš výskum sumarizujeme v nasledujúcej
tabuľke a opíšeme v texte. V danej metaanalýze boli sledované vzťahy medzi
rôznorodými aspektami na cieľ zameraného správania a piatimi štýlmi
rozhodovania zisťovanými GDMS.
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Tabuľka 2.1 Metaaanalýza vzťahov štýlov rozhodovania a charakteristík
cieľov (podľa Bavolar et al., 2021)
Cieľová
Štýl rozhodovania
charakteristika
Racionálny Intuitívny Závislý Vyhýbavý Spontánny
Želanie
+
+
+
0
Autonómna
motivácia
+
+
0
0
Kontrolovaná
motivácia
0
0
+
+
+
Selfkonkordancia
0
0
0
Seba-účinnosť
+
+
0
0
Záväzok
+
0
+
+
+
Vytrvalosť
+
+
0
0
Monitorovanie
+
0
0
0
Dosiahnuteľnosť
+
+
Pozitívne emócie
+
+
0
+
Negatívne emócie
0
0
+
+
+
Úsilie
+
+
Progres
+
+
0
Akčná kríza
0
+
+
+
Poznámka: + významný pozitívny vzťah, - významný negatívny vzťah, 0 vzťah
nebol štatisticky významný
Ako bolo uvádzané vyššie, racionálny a intuitívny štýl boli v
predchádzajúcich výskumoch spojené s lepšími objektívnymi i subjektívnymi
výsledkami rozhodnutí. To sa odzrkadľuje aj pri pohľade na výsledky danej
metaanalýzy, keď tieto dva štýly sú väčšinou pozitívne asociované s
charakteristikami cieľov spojenými s vyššou pravdepodobnosťou ich
dosiahnutia. V prípade oboch štýlov to boli želanie dosiahnuť cieľ, autonómna
motivácia, sebaúčinnosť, vytrvalosť, dosiahnuteľnosť, pozitívne emócie
spojené s dosahovaním cieľa, úsilie a progres. V prípade racionálneho štýlu boli
zistené navyše pozitívne vzťahy so záväzkom dosiahnuť cieľ a monitorovaním,
ako aj negatívny vzťah s mierou symptómov akčnej krízy.
Naopak, rovnako ako je vyhýbavý štýl veľmi silným negatívnym
korelátom výsledkov rozhodnutí, bol aj najsilnejším a negatívnym korelátom
charakteristík cieľa spojených s jeho úspešným dosiahnutím. S ostatnými
vzťahmi nebol konzistentný len jeden, a to pozitívny vzťah vyhýbavého štýlu
so záväzkom. Teda aj keď ľudia s vyšším skóre vyhýbavého štýlu sa cítia byť
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viac zaviazaní cieľu, vzťahy s ostatnými charakteristikami nasvedčujú
nižšiemu úsiliu, vytrvalosti či vnímanej dosiahnuteľnosti. Naopak vyššiemu
prežívaniu negatívnych emócií či akčnej krízy.
Spontánny štýl je často uvádzaný ako podobný intuitívnemu (Dewberry,
Narendran, & Juanchich, 2013b), ale aj keď smer vzťahov je u týchto dvoch
štýlov naozaj podobný, pri pohľade na každú charakteristiku osobitne je
potrebné si všimnúť, že sú komplementárne. V prípade zistené vzťahu
intuitívneho štýlu tento nebol zistený u spontánneho (napr. so želaním,
autonómnou motiváciou, sebaúčinnosťou), naopak pri vzťahu spontánneho
štýlu s kontrolovanou motiváciou, záväzkom či negatívnymi emóciami neboli
tieto vzťahy zistené pri štýle intuitívnom. Najviac heterogénne sú vzťahy
v prípade závislého štýlu, ktorý bol s charakteristikami spojenými s úspešným
dosahovaním cieľa spojený aj pozitívne (napr. želanie, sebaúčinnosť), ale aj
negatívne (dosiahnuteľnosť, pozitívny vzťah s negatívnymi emóciami či
akčnou krízou).

2.2

Kognitívne aspekty na cieľ zameraného správania

Správanie zamerané na cieľ prechádza rôznymi fázami, pričom na
kognitívne aspekty s nimi súvisiace vo veľkej miere (sú dokonca jej jadrom)
poukazuje práve v súčasnosti dominantná teória – teória mentálneho nastavenia
(Mindset Theory of Action Phases, Gollwitzer, 1990, 2012; Gollwitzer &
Keller, 2016), ktorá je opísaná v prvej kapitole.
Z rôznych faktorov, ktoré sa podieľajú na cieľovo zameranom správaní,
sa zameriame na tie, u ktorých sa práve vzhľadom na ich charakter (kognitívne
procesy) dá predpokladať ich vzťah so štýlmi rozhodovania – zvažovanie
nákladov a výnosov počas cieľovo orientovaného správania a charakter (či
púha existencia) implementačných zámerov. Tieto konštrukty v ďalšom texte
v krátkosti predstavíme zo zameraním sa ako na ich úlohu pri dosahovaní
cieľov, tak na ich vzťahy s procesom či individuálnymi rozdielmi
v rozhodovaní.
2.2.1

Analýza nákladov a výnosov pri rozhodovaní

K zvažovaniu toho, čo nám môže priniesť a čoho sa musíme vzdať pri
snahe o dosahovaní cieľa, dochádza pri jeho dosahovaní stále - od samotného
zvažovania toho, ktorý cieľ si zvoliť (aké sú výhody a nevýhody
dosiahnutia/snaženia sa pri viacerých možných cieľoch), cez rozhodnutie pre
konkrétny cieľ až po zvládanie prekážok pri jeho zvládaní (Gollwitzer, 1990).
Starostlivé zvažovanie pozitív a negatív pri dosahovaní cieľa sa javí ako majúce
pozitívny efekt vo viacerých oblastiach, napr. v znižovaní ilúzie kontroly,
zabezpečení nestranného spracovania informácií, potlačení iluzórnych
pozitívnych sebapercepcií, či zvyšovaní presnosti predpovedania a receptivity
k dostupným informáciám (prehľad podľa Nenkov & Gollwitzer, 2012).
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Aj napriek vyššie uvedenému však platí, že spôsob a miera zvažovania
nákladov a výnosov nie sú uniformné vo všetkých situáciách, teda najmä
v rôznych fázach dosahovania cieľa. Vo fáze zvažovania možností
(predrozhodovacia fáza) je snaha o čo najviac objektívne zvažovanie ich
kladných i záporných aspektov, ale po rozhodnutí pre jednu z nich
(porozhodovacia fáza) prevažuje pozitívne vnímanie danej možnosti, teda aj
častejšie zvažovanie výhod ako nevýhod (Beckmann & Gollwitzer, 1987;
Taylor & Gollwitzer, 1995; Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2002).
V nadväznosti na to tiež viacerí autori (napr. Gollwitzer & Kinney, 1989;
Taylor & Gollwitzer, 1995) uvádzajú realistickejšie posúdenie možnosti
kontroly v predrozhodovacej fáze v porovnaní s porozhodovacou, takisto v
skoršom štádiu sme schopnejší presnejších predpovedí do budúcnosti (Gagne
& Lydon, 2001). Pred rozhodnutím je možné sledovať tiež zvýšenú receptivitu
k dostupným informáciám (Heckhausen & Gollwitzer 1987).
Na tieto kognitívne aspekty dosahovania cieľov, teda na spôsob
zvažovania nákladov a výnosov, sú nadviazané aj súvisiace behaviorálne
dôsledky. Ľudia v implementačnej fáze dlhšie zotrvávajú pri riešení úloh
(Brandstätter & Frank, 1997), takisto mali vyššie očakávania vlastného výkonu
(Armor & Taylor, 2003). Nenkov a Gollwitzer (2012) poukazujú na to, že
kognitívne deliberatívne nastavenie v predrozhodovacej fáze (vyššia
otvorenosť k informáciám, ich nezaujatá analýza) nám dovoľuje pretaviť
želania do cieľov, ktoré sú ako atraktívne, tak aj dosiahnuteľné. Na druhej
strane implementačné kognitívne nastavenie po rozhodnutí, spojené najmä s
plánovaním, je už zamerané priamo na dosiahnutie vytýčeného cieľa, čo
umožňuje zamerať sa priamo na jeho dosahovanie a čeliť prípadným
prekážkam (Nenkov & Gollwitzer, 2012). Skreslené vnímanie v tejto fáze tiež
prispieva k redukcii kognitívnej dizonancie, čo je v danom období tiež možné
vnímať ako funkčné (Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2002).
Aj napriek poukazovaniu na odlišné charakteristiky kognitívneho
spracovania v dvoch fázach na cieľ zameraného správania však samozrejme nie
je možné uviesť, že zvažovanie nákladov a výnosov sa už v porozhodovacej
fáze nevyskytuje. Pri experimentálnom navodení tohto uvažovania bolo
zistené, že následkom tejto manipulácie dochádza k uisťovaniu sa o zvolenom
cieli (zvyšovanie záväznosti cieľa) a investovaniu viacerých zdrojov do úsilia
o jeho dosiahnutie (Brockner, 1992). Zvažovanie nákladov a výnosov je
častejšie pri akčnej kríze, teda pri výskyte prekážok v dosiahnutí cieľa
a uvažovaní o tom, či v ňom budeme pokračovať, dokonca citlivosť na náklady
a výnosy pri nejednoznačnom materiáli je nielen pri akčnej kríze vyššia. Ale
naopak klesá citlivosť na položky súvisiace s implementáciou (Brandstätter &
Schüler, 2013).
Podľa našich vedomostí neboli zatiaľ sledované vzťahy zvažovania
nákladov a výnosov s individuálnymi charakteristikami, teda ani s tými, ktoré
hovoria o kognitívnych procesoch. Z pohľadu cieľa tejto kapitoly však môžu
byť zaujímavé výsledky štúdie (Kačmár & Beere, 2021) poukazujúcej na úlohu
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iného konštruktu hovoriaceho o kognitívnych charakteristikách – časovej
perspektívy, keď najmä budúca časová perspektíva bola negatívne spojená s
kapacitou odpútať sa od cieľa.
2.2.2

Implementačné zámery

Ako bolo v krátkosti uvedené vyššie, implementačné zámery hovoria o
tom, ako sa plánujeme správať pri výskyte istej podnetovej situácie. Kým
cieľové zámery majú jednoduchú štruktúru „Chcel(a) by som dosiahnuť cieľ
Z“, v prípade implementačných zámerov je to trochu zložitejšie: „Ak sa objaví
situácia X, vykonám na cieľ zameranú odpoveď Y“. Implementačné zámery tak
slúžia zámeru dosiahnuť cieľ, pričom však bližšie špecifikujú spôsob jeho
dosiahnutia, keď dôležitá je práve ich detailnosť (Gollwitzer, 1999). Môžu byť
formulované pozitívne, ale aj negatívne – nielen čo spravíme, ale aj čo v danej
situácii nespravíme (Gollwitzer & Schaal, 1998). Dôležité je práve
formulovanie sekvencie „ak-potom“, ktoré uľahčuje zachytenie situácie „ak“
a použitie automatickej odpovede. Na implementačné zámery je tak možné
nahliadať ako na kombináciu deliberatívnych a automatických procesov,
takisto však aj ako spojenie senzorických procesov a následnej behaviorálnej
odpovede (Martiny-Huenger et al., 2017). Implementačné zámery tak
umožňujú aj menšie nároky na kognitívnu kapacitu, keď automatická reakciu
na podnetovú situáciu (bez potreby venovať sa rozhodovaniu) umožňuje
využitie kognitívnych zdrojov inde, napr. aj na kontrolu vyvolanej odpovede
(Brandstätter & Hennecke, 2018). Táto automatickosť má svoj význam aj
v tom, že umožňujú ľahšie detekovať príležitosti a prekážky dosiahnutia cieľa
v okolitom prostredí (Achtziger et al., 2012; Janczyk et al., 2015), pričom sa
uplatňuje nielen v okamžitej reakcii, ale aj v naplánovaní budúceho správania
(Papies et al., 2009).
Vopred formulované implementačné zámery tiež umožňujú ľahšie
monitorovanie priebehu dosahovania cieľa – úspešná realizácia sekvencie „akpotom“ je vyhodnotená ako priblíženie sa k cieľu, čo môže byť výhodou najmä
pri dlhodobých cieľoch, kde je progres pomalší (Wilkowski & Ferguson, 2016).
Ich ďalšou výhodou a poukázaním na kognitívne procesy v pozadí, konkrétne
generalizáciu, je to, že sa môžu uplatňovať nielen vo vopred presne
špecifikovaných situáciách, ale aj im podobných (Brewster et al., 2016). Nie je
tak potrebné do najmenších podrobností definovať podnetovú situáciu. Naopak
niekedy môžu implementačné zámery predstavovať prekážku pri dosahovaní
cieľa, a to keď odpoveď v nich stanovená nie je v danej situácii vhodná
(Bieleke, Keller, & Gollwitzer, 2021). Vhodne formulované implementačné
zámery umožňujú cieľu primerané balansovanie medzi zameraním sa na cieľ
a primeranou mierou flexibility pri reagovaní na aktuálne sa objavujúce
podnety (Bieleke, Keller, & Gollwitzer, 2021). Dopĺňajúci pohľad ponúkajú aj
poznatky z neuropsychologických štúdií, keď sa ukázalo, že formovanie
implementačných zámerov je spojené s aktiváciou iných oblastí mozgu ako
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vytváranie cieľových zámerov. Sú to hlavne tie oblasti, ktoré sú spojené
s procesmi zdola nahor, konaním riadeným podnetmi.
Bieleke, Keller a Gollwitzer (2021) v aktuálnom prehľade zhŕňajú, že
v časti „ak“ sa môže nachádzať ako príležitosť (niečo pomáhajúce dosiahnuť
cieľ), tak prekážka (niečo zabraňujúce dosiahnuť cieľ), následne odpoveď (časť
„potom“) môže byť afektívna (nielen objavenie emócie, ale aj jej regulácia či
zmena), behaviorálna (iniciácia či zmiernenie istého správania, jeho zmena)
a kognitívna (premýšľanie o niečom). Vo vzťahu k nižšie uvádzanému
výskumu a zameraniu tejto kapitoly je podstatné, že do kognitívnej odpovede
je zahrnuté aj použitie istého spôsobu myslenia – štýlu myslenia).
Pozitívny vplyv existencie implementačných zámerov bol sledovaný
v mnohých štúdiách líšiacich sa sledovanou populáciou, spôsobom zisťovania
implementačných zámerov či oblasťou dosahovania cieľov. Na tomto mieste
tak uvádzame len výsledky metaanalýz, integrujúcich zistenia viacerých štúdií.
V jednej z prvých Gollwitzer a Sheeran (2006) zistili pozitívny efekt (stredná
až veľká veľkosť efektu) implementačných zámerov na dosahovanie cieľov
v oblasti vzťahov, zdravia a výkonu. Malaguti et al. (2020) konkrétnejšie
uvádzajú malý, ale významný efekt implementačných zámerov na zníženie
užívania alkoholu a fajčenie cigariet, podobne Adriaanse et al. (2011) pozitívny
efekt pri stravovaní. Vo vzťahu k súčasnej situácii Ahn, Hu a Vega (2021)
zistili takisto pozitívny efekt implementačných zámerov na dodržiavanie
interpersonálnej vzdialenosti (social distancing).
Na základe metaanalýzy Presseaua et al. (2017) sa zdá užitočné
rozlišovať medzi objektívnym a subjektívnym posúdením dosahovania cieľa,
keď pri správaní súvisiacom so zdravím bola veľkosť účinku vyššia pri sebaposudzovanom. Aj keď sa však efekt implementačných zámerov zdá byť dobre
preskúmaný a jednoznačne pozitívny, niektoré štúdie poukazujú na nemožnosť
generalizácie na všetky ciele a populácie (napr. negatívny efekt techník
zameraných na zmenu správania zahŕňajúcich implementačné zámery na
fyzickú aktivitu starších dospelých; French et al., 2014).
Keď sa zameriame na vzťahy formovania implementačných zámerov
a stabilných osobnostných vlastností, ako silný faktor sa tu ukazuje
svedomitosť. Tá bola vo viacerých výskumoch pozitívne spojená
s implementačnými zámermi (Webb, Christian, & Armitage, 2007; Bieleke &
Keller, 2020), v niektorých metodikách je plánovanie dokonca uvádzané ako
širšia faceta svedomitosti (Ludwig et al., 2019).
V súvislosti so zameraním kapitoly sú obzvlášť zaujímavé výskumy
týkajúce sa spôsobu myslenia či rozhodovania. V jednom z nich Wieber et al.
(2015) zistili, že pomocou implementačných zámerov je možné naplánovať aj
použitie spôsobov myslenia či prepínanie medzi nimi. Podobne Doerflinger et
al. (2017) uvádzajú naplánovanie deliberatívneho či intuitívneho spôsobu
uvažovania a rozhodovania, čo sa následne odzrkadlilo aj v čase potrebnom na
riešenie úlohy. Podobné výsledky uvádzajú aj Bieleke et al. (2017) pri
sociálnych interakciách (ponuky peňazí so spravodlivým či nespravodlivým
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rozdelením sumy medzi darcu a obdarovaného). Podobne naplánované použitie
deliberatívneho či intuitívneho módu rozhodovania sa prejavilo v spôsobe
rozhodovania, keď participanti s deliberatívnym plánom (Bieleke et al, 2020)
spravili viac prosociálnych rozhodnutí, pred rozhodnutím získali viac
informácií a ich zisky boli viac orientované na iných.
V (podľa našich vedomostí) doteraz jedinom výskume mapujúcom
vzťah štýlov rozhodovania ako stabilnej charakteristiky a konkrétnosti
implementačných zámerov Ďurbisová (2021) zistila ich pozitívny vzťah
s racionálnym štýlom pri aktuálne dosahovanom cieli, ako aj po predstavení si
situácie neúspechu. Negatívny vzťah závislého a vyhýbavého štýlu bol
zaznamenaný len v prvom prípade, nie po predstavovanom neúspechu. Na
základe vyššie uvedeného sa dá predpokladať, že keď implementačné zámery
napomáhajú dosiahnutiu cieľa, takisto ako súčasť plánovania sú výsledkom
vedomých kognitívnych procesov, bude sa pri ich tvorbe manifestovať aj
preferovaný spôsob uvažovania a rozhodovania, teda štýl rozhodovania.

2.3

Realizované výskumy

Predchádzajúce časti tejto kapitoly predstavili štýly rozhodovania ako
individuálnu charakteristiku hovoriacu o spôsobe prístupu k rozhodovacím
situáciám. Na základe množstva realizovaných výskumov je možné
zovšeobecniť, že najmä racionálny a intuitívny štýl sú spojené s lepšími, kým
najmä vyhýbavý štýl s horšími výsledkami rozhodnutí. Prezentovaná
metaanalýza ukazuje, že za to môže byť zodpovedný práve spôsob dosahovania
cieľov, keď sa uvádzané štýly rozhodovania odlišujú aj v smere a sile vzťahu
so skúmanými charakteristikami vzťahov. Výskumy prezentované v tejto
kapitole sa snažia ešte o konkrétnejší pohľad, a to prostredníctvom dvoch
vybraných kognitívnych aspektov na cieľ zameraného správania – analýzy a
nákladov a výnosov a implementačných zámerov. Vzhľadom na to, že rovnako
aj štýly rozhodovania hovoria o priebehu kognitívnych procesov, sa dá
predpokladať, že spôsob zvažovania informácií ovplyvní aj dva vybrané
aspekty na cieľ zameraného správania. V oboch výskumoch budú sledované
ako vzťahy štýlov rozhodovania s týmito kognitívnymi aspektmi, tak ich
spoločná úloha pri predpovedaní progresu dosahovania cieľa. To je umožnené
typom výskumu (longitudinálny s dvomi obdobiami merania). Zhodnotenie
výsledkov bude možné nájsť v diskusii spoločnej pre oba výskumy.
2.3.1

Výskum 1 – zameranie na zvažovanie nákladov a výnosov

Ako bolo uvedené vyššie, cieľom Výskumu 1 bolo sledovanie vzťahov
štýlov rozhodovania s mierou zvažovania nákladov a výnosov. Sledovalo sa ich
zvažovanie ako pre aktuálne dosahovaný cieľ, tak aj pre možnosť upustenia od
dosahovania cieľa. Na základe vyššie uvedených poznatkov sme predpokladali
pozitívny vzťah racionálneho štýlu so zvažovaním nákladov a výnosov, a to

41 41

najmä v spojitosti s aktuálne dosahovaným cieľom. Naopak, pre vyhýbavý štýl
sme očakávali zvažovanie nákladov a výnosov spojených s upustením od cieľa.
V nasledujúcej časti uvedieme základné informácie o vzorke, spôsobe
získavania údajov a štatistických analýzach. Analýza je realizovaná na dátach
získaných v rámci záverečnej práce (Hegedusová, 2021).
2.3.1.1

Vzorka a procedúra

Vzorku Výskumu 1 tvorilo 215 respondentov (160 žien a 55 mužov) vo
veku 14-29 rokov (priemerný vek 19,2, SDvek = 2,83). Pozostávala z končiacich
študenti gymnázií (n = 147; 68,4%) a študenti vysokých škôl (n = 68; 31,7%).
Zber dát prebiehal v dvoch termínoch s odstupom približne dvoch mesiacov. V
prvom zbere boli zisťované štýly rozhodovania, vnímané výnosy a náklady
pokračovania v dosahovaní cieľa a charakteristiky cieľa. V druhom kole boli
sledované zmeny v dosahovaní cieľa (napr. či bol cieľ dosiahnutý, progres v
jeho dosahovaní), v prípade pokračujúceho snaženia sa opäť aj charakteristiky
cieľa. Bližší opis použitých nástrojov poskytujeme v nasledujúcej časti.
Odpovede boli získavané online.
2.3.1.2

Nástroje zberu dát

Štýly rozhodovania boli zisťované slovenskou verziou Škály
základných rozhodovacích štýlov (Scott & Bruce, 1995; Bavoľár & Orosová,
2015). Tá obsahuje 25 výrokov, pričom každý zo sledovaných štýlov –
racionálny, intuitívny, závislý, vyhýbavý a spontánny – je sledovaný piatimi
položkami. Sú nimi výroky opisujúce jednotlivé spôsoby rozhodovania, pričom
respondenti na škále od 1 (úplne nesúhlasím) do 5 (úplne súhlasím) hodnotia,
nakoľko daný výrok vystihuje ich charakteristický spôsob rozhodovania.
Príkladmi položiek sú napr. „Rozhodnutia robím logickým a systematickým
spôsobom“ (racionálny štýl), „Keď robím rozhodnutia, zvyknem sa spoliehať
na svoju intuíciu.“ (intuitívny štýl), „Pri robení dôležitých rozhodnutí využívam
rady iných ľudí.“ (závislý štýl), „Často vedome odkladám dôležité
rozhodnutia.“ (vyhýbavý štýl) či „Často robím impulzívne rozhodnutia.“
(spontánny štýl).
Obsah cieľa bol zisťovaný otvorenou otázkou, ktorá sa pýtala na cieľ,
ktorý sa participanti snažia dosiahnuť do približne dvoch mesiacov. K danému
cieľu boli zisťované jeho vybrané charakteristiky, pričom pri všetkých boli
použité výroky hodnotené na škále od 1 (úplne nepravdivé) do 7 (úplne
pravdivé). Sledovanými charakteristikami (s ukážkami položiek) boli:
- vytrvalosť (Duckworth et al., 2007), štyri položky, napr. Urobím
všetko preto, aby som dosiahol tento cieľ.
- úsilie (Werner et al., 2016), jedna položka: Veľmi usilovne pracujem
na dosiahnutí tohto cieľa.
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-

progres (Milyavskaya & Inzlicht,2017; Werner et al., 2016), tri
položky, napr. Dosiahol som významný progres v smerovaní k tomuto
cieľu.
akčná kríza (Brandstätter & Schüler, 2013), päť položiek, napr. Mám
pochybnosti, či by som sa mal(a) aj naďalej usilovať o dosiahnutie
cieľa, alebo mám od neho upustiť.
vonkajšia motivácia (Milyavskaya, Nádolný, & Koestner, 2015), dve
položky, napr. Snažíš sa tento cieľ dosiahnuť preto, že to od teba
niekto vyžaduje alebo tým môžeš niečo získať?
vnútorná motivácia (Milyavskaya, Nádolný, & Koestner,2015), dve
položky, napr. Snažíš sa tento cieľ dosiahnuť preto, lebo si skutočne
presvedčený, že je dôležitý - vybral si si ho dobrovoľne a ceníš si ho?

Zisky a náklady spojené s dosahovaním či vzdaním sa cieľa boli
zisťované dvomi otázkami pre každú z týchto štyroch kategórií (kombinácia
zisky/náklady a dosahovanie/vzdanie sa cieľa). Prvá otázka zisťovala
frekvenciu uvažovania (napr. „Zvažovali ste, čo by ste získali v prípade, že by
ste sa rozhodli pokračovať v dosahovaní tohto cieľa?“) s možnosťami odpovedí
od 1 (vôbec) do 5 (veľmi). Následne mohli uviesť príklady toho, čo by mohli
získať/stratiť(vynaložiť) v prípade pokračujúceho dosahovania/vzdania sa
cieľa (otvorená otázka). Táto otázka nebude kvôli malému počtu uvádzaných
ziskov a nákladov v nasledujúcich analýzach spracovávaná.
2.3.1.3

Výsledky

V úvode výsledkovej časti Výskumu 1 prezentujeme základné opisné
štatistiky všetkých premenných (Tabuľka 2.2 – priemer, medián, štandardná
odchýlka, zošikmenie, Cronbachova alfa v prípade viacpoložkových
nástrojov).
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Tabuľka 2.2 Opisná štatistika všetkých premenných – Výskum 1
Premenná

priemer

medián

SD

Štýly rozhodovania
Racionálny
20,06
20,00
3,32
Intuitívny
18,24
19,00
3,62
Závislý
17,42
18,00
4,25
Vyhýbavý
12,39
12,00
5,27
Spontánny
13,99
14,00
4,47
Charakteristiky cieľov – 1. zber
Vytrvalosť
23,16
24,00
4,80
Úsilie
5,28
6,00
1,59
Progres
12,59
13,00
4,02
Akčná kríza
18,76
18,00
5,54
Exter.motivácia
8,56
9,00
3,54
Inter.motivácia
11,60
12,00
2,74
Charakteristiky cieľov – 2. zber
Vytrvalosť
24,07
25,00
3,96
Úsilie
5,15
6,00
1,65
Progres
12,78
13,00
4,67
Akčná kríza
19,37
19,00
5,94
Exter.motivácia
8,29
8,00
3,70
Inter.motivácia
11,54
12,00
2,86
Zisky a náklady – frekvencia uvažovania
Zisky
4,40
5,00
0,95
pokračovanie
Náklady
3,66
4,00
1,37
pokračovanie
Zisky upustenie
2,80
2,00
1,62
Náklady
3,48
4,00
1,43
upustenie
Zisky a náklady – počet uvedených
Zisky
1,52
1,00
0,86
pokračovanie
Náklady
1,28
1,00
0,77
pokračovanie
Zisky upustenie
1,01
1,00
0,78
Náklady
0,85
1,00
0,78
upustenie

zošikmenie

Cronbachova
alfa

-0,48
-0,35
-0,47
0,50
0,19

0,77
0,78
0,82
0,87
0,84

-1,36
-0,84
-0,23
0,84
-0,25
-1,28

0,90
0,73
0,62
0,46
0,71

-1,15
-0,68
-0,23
0,51
-0,13
-1,43

0,88
0,86
0,60
0,57
0,76

-1,88
-0,69
0,22
-0,54
1,49
1,56
0,94
2,50

Pri štýloch rozhodovania dosahovali najvyššie hodnoty racionálny a
intuitívny štýl, čo je v zhode s predchádzajúcimi výskumami. Pri
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charakteristikách cieľov nedošlo k výrazným zmenám medzi prvým a druhým
zberom. Respondenti najviac zvažovali zisky spojené s pokračovaním v
dosahovaní cieľa (na základe subjektívneho posúdenia a počtu uvedených
ziskov), menej často aspekty spojené so vzdaním sa cieľa – v prípade uvádzania
frekvencie uvažovania to boli zisky upustenia od cieľa, pri počte uvedených
príkladov náklady upustenia. V prípade niektorých premenných (externá a
interná motivácia) boli zistené nižšie hodnoty vnútornej konzistencie, to je však
možné pripísať aj nízkemu počtu položiek (2) použitých na zachytenie týchto
premenných.
Ďalším krokom bola korelačná analýza, kde nás zaujímali najmä vzťahy
štýlov rozhodovania so zvažovaním ziskov a nákladov dosahovania/vzdania sa
cieľa (Tabuľka 2.3). Ešte predtým však pre úplnosť uvádzame, že vzťahy
uvádzanej frekvencie zvažovania a počtu uvedených ziskov/nákladov boli
veľmi slabé, a v žiadnom prípade neboli vyhodnotené ako štatisticky významné
(zisky dosahovania: rs = 0,01; náklady dosahovania: rs = -0,02; zisky vzdania
sa: rs = 0,01; náklady vzdania sa: rs = 0,04).
Tabuľka 2.3 Korelácie štýlov rozhodovania a frekvencie zvažovania ziskov/
nákladov pokračovania/ukončenia cieľa
Zisky
Náklady
Zisky
Náklady
pokračovania
pokračovania
ukončenia
ukončenia
Racionálny štýl
0,17**
0,16*
-0,08
0,03
Intuitívny štýl
0,03
0,01
0,09
0,06
Závislý štýl
-0,03
0,02
0,04
0,09
Vyhýbavý štýl
-0,11
-0,05
0,21***
0,02
*
Spontánny štýl
-0,02
-0,08
0,14
0,03
Zisky
0,34***
0,03
0,26***
pokračovania
Náklady
0,00
0,34***
pokračovania
Zisky
0,14*
ukončenia

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

Žiadna zo štyroch frekvencií zvažovania ziskov a nákladov
pokračovania snaženia či ukončenia dosahovania cieľa nesúvisela s dvomi
štýlmi – intuitívnym a závislým. Pri racionálnom štýle boli zistené pozitívne
vzťahy so zvažovaním oboch aspektov pokračovania – ziskov aj nákladov. Ich
frekvencia nesúvisela už so žiadnym iným štýlom, naopak frekvencia
zvažovania ziskov ukončenia pozitívne korelovala s mierou vyhýbavého a
spontánneho štýlu. Silnejšie a častejšie vzťahy (všetky pozitívne) boli
zaznamenané v prípade samotných ziskov a nákladov, kde frekvencia
zvažovania ziskov pokračovania súvisela so zvažovaním nákladov
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pokračovania i ukončenia, tie navyše s nákladmi pokračovania i ziskami
ukončenia dosahovania cieľa.
V rámci predbežných analýz sme sledovali aj vzťahy frekvencie
zvažovania ziskov a nákladov s charakteristikami cieľov. Tieto uvádzame
v Tabuľke 2.4.
Tabuľka 2.4 Vzťahy frekvencie zvažovania ziskov a nákladov
s charakteristikami cieľov
Zisky
Náklady
Zisky
Náklady
pokračovania pokračovania ukončenia
ukončenia
Prvý zber
Vytrvalosť
0,30**
0,20**
-0,13
0,20**
Úsilie
0,27**
0,16*
-0,07
0,16*
Externá
-0,01
0,06
0,03
0,00
motivácia
Interná
0,25**
0,05
0,00
0,01
motivácia
Progres
0,23**
0,10
0,00
0,12
Akčná kríza
-0,09
-0,09
0,17*
0,10
Druhý zber
Vytrvalosť
0,18*
0,06
0,01
0,19*
Úsilie
0,10
-0,04
0,10
0,10
Externá
0,05
0,10
0,06
0,04
motivácia
Interná
0,22*
-0,06
0,00
-0,10
motivácia
Progres
0,05
-0,04
-0,03
-0,07
Akčná kríza
-0,11
0,14
0,02
0,17
Progres
-0,10
-0,09
-0,12
-0,07
zmena

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

Zisky a náklady pokračovania či upustenia od cieľa boli spojené s
charakteristikami cieľov najmä v prvom zbere, pričom najsilnejšie a
najpočetnejšie vzťahy sme zaznamenali pri ziskoch spojených s pokračovaním
v dosahovaní cieľa. Ich uvádzaná frekvencia bola pozitívne spojená s
vytrvalosťou, úsilím, internou motiváciou a progresom, v prípade druhého
zberu to platí len o prvej a tretej premennej. Vytrvalosť a miera úsilia takisto
pozitívne korelovali s nákladmi ako pokračovania, tak ukončenia dosahovania
cieľa v prvom zbere, v druhom to platí len pre vytrvalosť v prípade nákladov
ukončenia. Zo zvyšných vzťahov bolo významné už len častejšie zvažovanie
ziskov ukončenia cieľového snaženia pri vyššej akčnej kríze.
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V poslednom kroku analýzy sme sledovali, nakoľko sledované
premenné vedia vysvetliť úspech v dosahovaní cieľa. To bolo realizované
prostredníctvom dvoch regresných analýz, odlišujúcich sa závislou premennou.
V jednom prípade to bolo samotné dosiahnutie cieľa, keď vzhľadom na typ
premennej (nominálna) bola použitá binárna logistická regresia (rozdelenie
participantov na tých, ktorí cieľ dosiahli, a na ostávajúcich). Následne v druhej
analýze boli sledovaní len tí, ktorí sa ešte stále o cieľ snažia. Tu bol ako závislá
premenná použitý rozdiel vnímaného progresu v druhom a prvom kole, pričom
vzhľadom na typ premennej bola využitá lineárna regresia. V prípade oboch
regresných modelov bola použitá hierarchická metóda, keď v prvom kroku boli
ako prediktory použité charakteristiky cieľov, v druhom kroku frekvencia
zvažovania ziskov a nákladov spojených s pokračovaním a upustením od cieľa,
v treťom kroku štýly rozhodovania.
V prvom regresnom modeli – binárne logistickom – sme ako závislú
premennú použili dosiahnutie cieľa, pričom participanti boli rozdelení do dvoch
skupín – tí, ktorí cieľ dosiahli (n = 35) a ostatní (cieľ ešte nedosiahli, vzdali sa
ho, prípadne ho zamenili za iný; n = 139). V regresnom modeli boli postupne v
troch krokoch sledované: a) charakteristiky cieľa; b) frekvencia zvažovania
ziskov a nákladov pokračovania a upustenia od cieľ; c) štýly rozhodovania.
Výsledky binárnej logistickej regresie prezentujeme v Tabuľke 2.5.
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Tabuľka 2.5 Výsledky binárnej logistickej regresie pre dosiahnutie cieľa
1. krok
2. krok
3. krok
B
Exp(B)
B
Exp(B)
B
Exp(B)
Charakteristiky
cieľa
Vytrvalosť
0,03
1,03
0,06
1,06
0,10
1,10
Úsilie
-0,05
0,95
0,05
1,05
0,13
1,14
Progres
0,06
1,06
0,07
1,07
0,07
1,07
Externá motivácia -0,01
0,99
0,01
1,01
0,02
1,02
Interná motivácia 0,05
1,05
0,06
1,06
0,09
1,09
Akčná kríza
-0,07
0,93
-0,10
0,91
-0,20
0,82
Zisky a náklady
Zisky
-0,18
0,83
-0,18
0,83
pokračovania
Náklady
-0,26
0,77
-0,33
0,72
pokračovania
Zisky odpútania
-0,07
0,93
0,02
1,02
Náklady
-0,26
0,77
-0,36* 0,69
odpútania
Štýly
rozhodovania
Racionálny
-0,02
0,98
Intuitívny
0,01
1,02
Závislý
0,17*
1,19
Vyhýbavý
-0,11
0,90
Spontánny
0,04
1,04
R2 Cox & Snell
0,018
0,086
0,132
R2 Nagelkerke
0,029
0,136
0,209
χ2
3,24
15,727
24,711
χ2 zmena
3,24
12,487*
8,983
***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

Ako ukazuje Tabuľka 2.5, v prvom kroku – teda pri použití len
charakteristík cieľa ako prediktorov dosiahnutia cieľa – nebola žiadna z nich
vyhodnotená ako štatisticky významná. Rovnako to bolo aj v druhom kroku,
kde boli ako prediktory pridané frekvencie zvažovania ziskov a nákladov
pokračovania a ukončenia cieľa. To sa zmenilo v treťom kroku, kedy boli ako
štatisticky významné na hladine významnosti p < 0.05 vyhodnotené dva
prediktory – nielen novo pridaný závislý štýl rozhodovania, ale aj predtým
sledovaná frekvencia zvažovania nákladov odpútania. Ich smer efektu bol
opačný. Vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia uvedeného cieľa bola spojená s
vyšším skóre závislého štýlu rozhodovania, ale s menšou mierou zvažovania
nákladov ukončenia cieľového snaženia. Ako tesne nad hodnotou štatistickej
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významnosti boli vyhodnotené ešte tri prediktory – interná motivácia (p =
0,052), zvažovanie nákladov pokračovania (p = 0,054) a vyhýbavý štýl
rozhodovania ( = 0,076). Pri všetkých týchto troch prediktoroch platí, že ich
vyššia úroveň bola spojená s nižšou pravdepodobnosťou dosiahnutia cieľa, čo
je v prípade internej motivácie pomerne prekvapivý výsledok.
V nadväzujúcej analýze bola pomocou lineárnej regresnej analýzy
zisťovaná úloha tých istých prediktorov pri vysvetľovaní zmeny vo vnímanom
progrese – teda ako veľmi subjektívne postúpili v dosahovaní cieľa. Výsledky
prezentuje Tabuľka 2.6.
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Tabuľka 2.6 Lineárna viacnásobná regresia zmeny progresu dosahovania cieľa
1. krok
2. krok
3. krok
Prediktor
b
Beta
b
Beta
b
Beta
Charakteristiky
cieľa
Vytrvalosť
-0,10
-0,09
-0,10
-0,09
-0,11
-0,10
Úsilie
0,35
0,12
0,38
0,13
0,26
0,09
Progres
-0,47*** -0,44
-0,45** -0,42
-0,41** -0,38
Externá
0,03
0,02
0,03
0,02
0,06
0,05
motivácia
Interná
0,20
0,12
0,22
0,13
0,19
0,11
motivácia
Akčná kríza
-0,05
-0,06
-0,03
-0,03
0,05
0,06
Zisky a náklady
Zisky
-0,30
-0,06
-0,21
-0,04
pokračovania
Náklady
-0,15
-0,05
-0,03
-0,01
pokračovania
Zisky odpútania
-0,20
-0,08
-0,24
-0,09
Náklady
-0,06
-0,02
-0,09
-0,03
odpútania
Štýly
rozhodovania
Racionálny
-0,13
-0,10
Intuitívny
0,18
0,16
Závislý
-0,14
-0,14
Vyhýbavý
-0,12
-0,15
Spontánny
-0,01
-0,02
R2 adj.
0,10
0,15
0,13
F
3,23**
2,119**
2,208**
R2 zmena
0,14**
0,01
0,07
F zmena
3,233**
0,525
2,171
Ako je možné vidieť v Tabuľke 2.6, pri zvažovaní len charakteristík
cieľa bol jediným významným prediktorom posunu medzi dvomi sledovanými
obdobiami progres v tom prvom, čo je možné samozrejme pripísať tomu, že z
neho bola vytvorená aj závislá premenná. Kvôli tomu bola realizovaná daná
regresná analýza ešte raz, a to bez použitia progresu v prvom kole ako
prediktora. Tieto výsledky neuvádzame, keďže pre všetky ostatné premenné (aj
tie, ktoré boli pridávané v druhom a treťom kroku) smer vzťahov, veľkosť
efektu a hodnota štatistickej významnosti ostali takmer nezmenené. V žiadnom
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prípade tak nedošlo ani k tomu, aby prediktor vyhodnotený v jednej analýze
ako významný bol v druhej vyhodnotený ako nevýznamný.
Tak ako jednotlivé charakteristiky cieľa okrem progresu sa významne
nepodieľali na vysvetlení zmeny progresu medzi dvomi sledovanými
obdobiami, to isté platí aj pre všetky ostatné prediktory. Ani uvádzané
frekvencie zvažovania ziskov a nákladov pokračovania a ukončenia na cieľ
zameraného správania či následne pridané štýly rozhodovania neboli schopné
vysvetliť štatisticky významne vyššiu mieru variability v porovnaní so skôr
vloženými prediktormi.
2.3.2

Výskum 2 – implementačné zámery

V druhom realizovanom výskume bola pozornosť venovaná
implementačným zámerom. Podobne ako v predchádzajúcom výskume
respondenti uvádzali cieľ, ktorý chcú dosiahnuť alebo sa k nemu výrazne
priblížiť za približne dva mesiace, a ku ktorému sa vzťahovali jednotlivé
zisťované charakteristiky. Miesto zvažovania ziskov a nákladov však boli
zisťované implementačné zámery týkajúce sa daného cieľa, následne aj štýly
rozhodovania. Cieľom tohto výskumu bolo ako zistiť vzťahy medzi
implementačnými zámermi a štýlmi rozhodovania, tak sledovať ich úlohu pri
predikcii dosahovania cieľa. Dáta boli získané v rámci diplomovej práce
(Bogdanovská, 2021).
2.3.2.1

Vzorka

Vzorku vo výskume zameranom na implementačné zámery tvorilo 148
participantov – vysokoškolských študentov (priemerný vek 22,4 roka, SDvek =
2,52, 82,4% žien). Respondenti boli oslovení pomocou sociálnych sietí,
následne vyplnili online dotazník s metodikami uvedenými nižšie. Na kontakty
zanechané v prvom kole im bola približne po dvoch mesiacoch adresovaná
výzva k zapojeniu sa do druhého kola zberu dát, na ktorú reflektovalo 116
participantov (78% návratnosť, priemerný vek = 22,3 roka, SD vek = 2,35, 81,9%
žien).
2.3.2.2

Metódy zberu dát

Po uvedení cieľa, ktorí chcú participanti dosiahnuť alebo sa jeho
dosiahnutiu v nasledujúcich dvoch mesiacoch výrazne priblížiť, nasledovali
otázky zisťujúce charakteristiky cieľov. Totožnými s predchádzajúcim
Výskumom 1 boli premenné a spôsoby ich zisťovania: cieľové úsilie a cieľový
progres, interná a externá motivácia, akčná kríza. Okrem nich boli zisťované aj
(vo všetkých prípadoch na 7-bodovej škále od vôbec nesúhlasím (1) po úplne
súhlasím (7)):
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-

želanie dosiahnuť cieľ (Brunstein et al., 1998), jedna položka, Tento
cieľ je pre mňa dôležitý
- záväzok k cieľu (Klein et al., 2014), 4 položky, napr. Som oddaný/á
tomuto cieľu
- monitorovanie dosiahnutia cieľa, jedna položka: Viem stále presne,
ako som na tom, čo sa týka dosiahnutia cieľa
- dosiahnuteľnosť cieľa (Brandstätter, Hermann & Schüler, 2013), dve
položky, napr. Tento cieľ považujem za dosiahnuteľný
- negatívne emócie spojené s dosahovaním cieľa (Pomaki et al., 2004),
napr. Keď rozmýšľam na týmto cieľom, cítim napätie
- cieľová sebaúčinnosť (Pomaki et al., 2009), napr. Mám potrebnú
energiu na to, aby som dosiahol/la tento cieľ
Progres bol zisťovaný aj pomocou percentuálnej stupnice, kde
participanti vyjadrili, na koľko percent (od 0 do 100) sú už blízko dosiahnutiu
daného cieľa.
Implementačné zámery boli zisťované viacerými spôsobmi. Najprv to
bola položka Mám vytvorený plán čo budem robiť, ako to budem robiť a kedy
to budem robiť. (5-bodová škála, 1 - veľmi nesúhlasím, 5 – úplne súhlasím).
Ak bolo označené číslo 3 alebo viac, nasledovala otázka pýtajúca sa na
konkretizáciu toho, čo a kedy budú vykonávať v rámci dosahovania daného
cieľa (podľa de Vet, Oenema, & Brug, 2011). Za správne formulovaný
implementačný zámer bol považovaný ten, ktorý obsahoval dve kľúčové
súčasti. ,,kedy“ a ,,čo budem robiť“. Každá ďalšia informáciu (akým spôsobom,
uvedenie konkrétneho času, frekvencie, miesta, osoby, s ktorou budú aktivitu
vykonávať, skonkrétnenie typu aktivity) bola považovaná za ďalšiu
špecifikáciu a ich počet vystupoval ako premenná špecifickosť zámerov.
Štýly rozhodovania boli rovnako ako vo Výskume 1 zisťované Škálou
základných rozhodovacích štýlov (Scott & Bruce, 1995; Bavoľár & Orosová,
2015) zisťujúcej mieru využívania piatich štýlov – racionálneho, intuitívneho,
závislého, vyhýbavého a spontánneho. Použitých 25 položiek bolo rozdelených
po päť pre každý štýl.
2.3.2.3

Výsledky

Podobne ako v predchádzajúcom výskume uvádzame najprv opisnú
štatistiku všetkých premenných, a to ako v prvom, tak v druhom kole (Tabuľka
2.7). Zisťovanie štatistickej významnosti rozdielov párových meraní nebolo
realizované, keďže to nebolo objektom nášho záujmu, takisto by došlo len
k výberu tých participantov, ktorí pokračovali v cieli stanovenom v prvom
zbere. U ostatných tieto charakteristiky neboli zisťované.
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Tabuľka 2.7 Opisná štatistika všetkých premenných – Výskum 2
Priemer

Medián

SD

Racionálny štýl
Intuitívny štýl
Závislý štýl
Vyhýbavý štýl
Spontánny štýl
Implementačné zámery
Želanie
Monitorovanie
Úsilie
Dosiahnuteľnosť cieľa
Cieľový progres
Sebaúčinnosť
Negatívne emócie
Záväzok
Kríza
Vnútorná motivácia
Vonkajšia motivácia
Počiatočný progres (v
%)

20,22
18,10
18,18
12,51
13,41
3,20
5,65
5,59
4,70
16,41
11,88
11,13
6,34
18,92
18,39
11,55
6,41
45,61

20
19
18
11
13
4
6
6
5
17
12
12
6
19
19
12
7
47,5

2,55
3,09
3,87
4,8
3,7
1,22
1,36
1,46
1,73
3,9
4,83
2,55
3,61
5,73
7,12
2,48
3,39
24,48

Priemer

Medián

SD

Želanie
Monitorovanie
Úsilie
Dosiahnuteľnosť cieľa
Cieľový progres
Sebaúčinnosť
Negatívne emócie
Záväzok
Kríza
Výsledný progres (v %)

5,53
5,76
4,15
17,18
11,59
10,49
5,7
18,12
19,36
54,47

6
6
4
18
11
11
5
18
20
58,5

1,47
1,54
1,94
3,78
5,67
2,72
3,25
6,42
6,82
28,45

Zošikmenie Cronbach.
alfa
-0,72
0,66
-0,93
0,75
-0,48
0,81
0,56
0,90
0,36
0,80
-0,24
-1,02
-0,93
-0,27
-0,87
0,83
0,14
0,85
-0,98
0,61
0,54
0,85
-0,25
0,81
0,26
0,73
-1,01
0,54
0,26
0,34
-0,02
Zošikmenie Cronbach.
alfa
-0,97
-1,43
0,02
-1,12
0,87
0,10
0,90
-0,75
0,67
0,57
0,82
-0,27
0,88
0,41
0,66
-0,13
-

Podobne ako vo Výskume 1 to boli prvé tri štýly rozhodovania
(racionálny, intuitívny, závislý), ktoré dosahovali najvyššie skóre. Z hľadiska
vnútornej konzistencie boli najproblematickejšími premennými sebaúčinnosť,
vonkajšia a vnútorná motivácia. Respondenti sa pohybovali približne
v polovici škály (x = 3,20) pri vyjadrení o prítomnosti implementačných
zámerov.
Ak sa pozrieme bližšie na počet implementačných zámerov a počet
špecifických informácií v nich (Tabuľka 2.8; pripomíname, že šlo len
o participantov udávajúcich v otázke na existenciu plánu aspoň číslo 3),
priemerne sa ich počet pohyboval okolo dvoch, podobne aj počet špecifických
informácií.
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Tabuľka 2.8 Opisná štatistika implementačných zámerov
Minimum

Počet IZ
Počet
špecifických
informácií IZ

Maximum

0
0

Medián

8
9

Priemerná
hodnota
1,86
2,23

1
2

Štandardná
odchýlka
1,58
1,92

Pre úplnosť uvádzame aj vzťahy medzi tromi indikátormi
implementačných zámerov. Uvádzaná miera ich existencie len slabo súvisela
ako s počtom zámerov uvedeným v dotazníku (rs = 0,20, p < 0.05), tak s počtom
uvedených špecifikácií (rs = 0,17, p > 0.05). Naopak, tieto dva indikátory boli
úzko prepojené (rs = 0,56, p < 0.001).
Prvým zo základných cieľov výskumu bolo sledovať vzťah štýlov
rozhodovania a implementačných zámerov. Tieto boli sledované v troch
rovinách v súlade s trojakým zisťovaním implementačných zámerov (Tabuľka
2.9).
Tabuľka 2.9 Vzťahy štýlov
implementačných zámerov (IZ)
Racionálny štýl
Intuitívny štýl
Závislý štýl
Vyhýbavý štýl
Spontánny štýl

rozhodovania

a sledovaných

aspektov

Miera prípravy
IZ

Počet IZ

Počet ďalších
špecifikácií

0,16
0,04
-0,02
-0,05
-0,14

-0,22*
-0,07
0,04
-0,03
-0,08

-0,06
-0,03
0,05
0,03
-0,07

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

Najsilnejšie vzťahy boli zistené v prípade racionálneho a spontánneho
štýlu. Kým racionálny štýl bol spojený s vyššou mierou uvádzaných
implementačných zámerov (štatisticky nevýznamne), ale s nižšou mierou
uvedeného počtu zámerov, spontánny len s nižšou, vo všetkých troch prípadoch
štatistiky nevýznamne. Pri ostatných troch štýloch boli vzťahy
s implementačnými zámermi zanedbateľné.
Pre úplnosť uvádzame aj vzťahy implementačných zámerov so
zisťovanými charakteristikami cieľov, a to ako v prvom, tak v druhom kole
zberu dát (Tabuľka 2.10).
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Tabuľka 2.10 Vzťahy implementačných zámerov s charakteristikami cieľa
Charakteristika
cieľa
Dôležitosť
Monitorovanie

Miera prípravy
IZ
T1
T2 (116
148
0,28**
0,23*
0,04
0,20*

T1
100
-0,07
-0,04

T2 72

T1 100

T2 72

0,07
0,22*

-0,09
0,11

0,01
0,17

Úsilie

0,31**

0,29**

-0,13

-0,02

-0,20*

-0,08

Dosiahnuteľnosť

0,33**

0,35**

-0,03

0,10

-0,03

0,05

Cieľový progres

0,32**

0,34**

0,04

0,02

0,07

0,09

Sebaúčinnosť
Negatívne emócie
Záväzok

0,25**
-0,01
0,40**

0,22*
-0,07
0,39**

-0,04
-0,10
-0,14

0,06
-0,17
-0,03

-0,01
-0,24*
-0,07

0,10
-0,13
-0,08

-0,18

0,07

-0,26**

-0,06*

-0,10

0,26**

-0,06
0,03
-0,05

0,11

-0,01
-0,05
0,04

0,10

Kríza

0,24**
Interná motivácia
0,18*
Externá motivácia
-0,10
Počiatočný/výsledný 0,14
progres (v %)

IZ počet

IZ špecifickosť

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

Komplexnejší pohľad na spoločnú úlohu štýlov rozhodovania
a implementačných zámerov poskytuje ďalší krok, pri ktorom tieto boli v rámci
viacnásobnej hierarchickej lineárnej regresie postupne vkladané ako
potenciálne prediktory zmeny progresu. Závislou premennou tak bol rozdiel
v progrese dosahovania cieľa v druhom a prvom kole (obe uvádzané
v percentách). Daná analýza bola realizovaná dvakrát. Najprv pre všetkých
zapojených do druhého kola, následne len pre tých, ktorí uviedli prítomnosť
implementačných zámerov, ako sledované prediktory sa tak dali použiť aj počet
a špecifickosť uvádzaných zámerov (Tabuľka 2.11).
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Tabuľka 2.11 Viacnásobná lineárna regresia zmeny progresu dosahovania
cieľa 1 – Výskum 2
Prediktor

Dôležitosť
Monitorovanie
Úsilie
Dosiahnuteľnosť
Cieľový progres
Sebaúčinnosť
Negatívne
emócie
Záväzok
Kríza
Interná
motivácia
Externá
motivácia
IZ
Racionálny štýl
Intuitívny štýl
Závislý štýl
Vyhýbavý štýl
Spontánny štýl
R2 adj.
F
Zmena R2
F Zmena

1.
b
-0,73
1,63
2,26
-0,07
-1,95*
-0,34

krok
Beta
2,53
2,13
2,50
0,99
0,86
1,50

1,53

1,11

1,79

0,21

1,57

0,19

0,16

1,03
-0,46

0,77
0,63

0,56
-0,44

0,11
-0,11

0,47
-0,07

0,09
-0,02

0,06
0,11

-2,29

1,38

-2,26

-0,20

-2,22

-0,19

-0,14

-0,50

0,96

-0,34

-0,04

-0,83

-0,10

0,08

5,69*

0,25

6,37*
2,03
-1,03
-0,86
-0,47
1,54
0,06
1,409
0,05
1,286

0,28
0,18
-0,11
-0,11
-0,08
0,21

0,17
0,17
-0,09
-0,06
-0,01
0,01

0,00
1,031
0,10
1,031

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

2. krok
b
Beta
-0,76
-0,04
2,43
0,12
2,02
0,12
-0,09
-0,01
-2,09*
-0,36
-0,47
-0,04

0,04
1,440
0,05
5,453*

3. krok
b
Beta
-0,89
-0,04
2,76
0,14
1,65
0,10
-0,26
-0,04
-1,93*
-0,33
-1,00
-0,08

r

0,01
-0,02
0,01
-0,07
-0,14
-0,04

V prvom kroku, kedy boli na vysvetlenie zmeny progresu použité len
charakteristiky cieľov, nebol regresný model vyhodnotený ako štatisticky
významný. To platí aj pre všetky prediktory okrem jedného – vnímaného
progresu (je tu dôležité zdôrazniť, že nešlo o percentuálne vyjadrenie miery
progresu, teda o premennú vstupujúcu do výpočtu závislej premennej, ale
o subjektívne posúdenie spokojnosti s napredovaním). Tento prediktor bol
významný aj v modeloch pracujúcich s ďalšími pridanými prediktormi, všade
však bol vyhodnotený ako negatívny – vyšší vnímaný progres v prvom kole bol
spojený s menším priblížením sa k dosiahnutiu cieľa. Ako významná bola
vyhodnotená zmena modelu následkom pridania implementačných zámerov,
pričom pri nich platilo, že ich vyšší počet bol spojený s vyššou mierou progresu.
Aj napriek tomu, že racionálny štýl súvisel s touto zmenou rovnako silno (r =
0,16), nebol (rovnako ako ostatné štýly rozhodovania) vyhodnotený ako
významný prediktor. To platí aj pre negatívne emócie, ktorých vyššia úroveň
bola takisto spojená s vyššou mierou posunu v progrese dosahovania cieľa.
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Tabuľka 2.12 Viacnásobná lineárna regresia zmeny progresu dosahovania
cieľa 2 – Výskum 2
Prediktor
Dôležitosť
Monitorovanie
Úsilie
Dosiahnuteľnosť
Cieľový progres
Sebaúčinnosť
Negatívne
emócie
Záväzok
Kríza
Interná
motivácia
Externá
motivácia
IZ
IZ počet
IZ špecifickosť
Racionálny štýl
Intuitívny štýl
Závislý štýl
Vyhýbavý štýl
Spontánny štýl
R2 adj.
F
Zmena R2
F zmena

1.
b
-0,53
3,53
-0,04
1,44
-3,11*
-2,66
1,42

krok
2. krok
3. krok
Beta
b
Beta
b
Beta
-0,02
-2,37
-0,09
-3,17
-0,12
0,15
6,33
0,27
8,20
0,35
0,00
-1,09
-0,05
-2,01
-0,10
0,18
1,71
0,21
1,44
0,18
-0,47 -3,70**
-0,55 -3,45**
-0,52
-0,20
-3,43
-0,26
-3,55
-0,27
0,14
1,89
0,19
1,95
0,19

1,48
-0,38
-3,26

0,24
-0,09
-0,24

2,03
-0,51
-3,58

0,33
-0,11
-0,26

1,74
-0,33
-3,97

0,28
-0,07
-0,29

-1,22

-0,14

-1,42

-0,16

-1,81

-0,20

14,95*
7,21**
-2,85

0,30
0,39
-0,19

15,10
7,34*
-2,66*
0,75
-1,56
-0,48
-0,49
2,02
0,23
2,098*
0,04
0,773

0,31
0,40
-0,18
0,05
-0,16
-0,06
-0,08
0,25

0,05
1,305
0,19
1,305

***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05

2.4

0,24
2,624**
0,20
6,214**

Diskusia

Základným cieľom tejto kapitoly bolo sledovanie vzťahov štýlov
rozhodovania a vybraných kognitívnych procesov spojených s dosahovaním
cieľov – zvažovaním ziskov a výnosov a tvorbou implementačných zámerov.
Podkladom pre očakávané vzťahy boli predošlé výskumy uvádzajúce asociácie
štýlov rozhodovania nielen so širokým spektrom výsledkov rozhodovania
(napr. Bruine de Bruin, Parker, & Fischhoff, 2007; Dewberry, Juanchich, &
Narendran, 2013b; Bavolar & Bacikova-Sleskova, 2021), ale takisto priamo
s rôznymi charakteristikami cieľov (Bavolar et al., 2021). Predpoklad
existencie týchto vzťahov bol podporený aj samotnou podstatou zahrnutých
konštruktov – v prípade štýlov rozhodovania hovoríme priamo o spôsobe
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spracovania informácií, zdá sa teda oprávnené predpokladať ich manifestáciu
aj pri kognitívnych procesoch spojených s dosahovaním cieľov.
Okrem skúmania týchto dvojstranných vzťahov sme sa zamerali aj na
spoločnú úlohu štýlov rozhodovania a sledovaných kognitívnych aspektov
cieľovo orientovaného správania pri vysvetľovaní dosahovania cieľa. Keďže už
z predchádzajúcich výskumov je známa úloha viacerých charakteristík cieľovo
orientovaného správania (napr. záväzok, úsilie, motivácia) pri vysvetľovaní
dosiahnutia cieľa, tieto premenné sme pridávali až po už známych prediktoroch.
Postupnosť krokov tak bola rovnaká vo všetkých realizovaných regresných
analýzach – po už známych charakteristikách cieľa zvažovaných v prvom
kroku boli v druhom kroku pridané sledované kognitívne aspekty (zvažovanie
ziskov a nákladov, resp. implementačné zámery), ako posledné boli v treťom
kroku pridané štýly rozhodovania.
Pri vzťahoch štýlov rozhodovania s kognitívnymi aspektami cieľovo
orientovaného správania sme predpokladali najsilnejšiu pozíciu racionálneho
štýlu rozhodovania. To bolo dané už jeho definovaním, keď tento štýl je
chápaný okrem iného aj ako zvažovanie výhod a nevýhod dostupných možností
(podobné zvažovaniu ziskov a nákladov), takisto ako racionálne plánovanie
(podobné implementačným zámerom; Scott & Bruce, 1995). Táto hypotéza
bola čiastočne potvrdená. Racionálny štýl pozitívne koreloval s mierou
zvažovania ziskov i nákladov pokračovania dosahovania cieľa, nie však
s mierou ich zvažovania v prípade ukončenia. Tento výsledok posilňuje
vnímanie racionálneho štýlu ako spojeného s lepšími výsledkami rozhodnutí
(napr. Bruine de Bruin, Parker, & Fischoff, 2007), keď naše výsledky
poukazujú na to, že je spojený aj s lepším zameraním na cieľ, zvažovaním
aktuálne dosahovaného cieľa, nie s rozmýšľaním o jeho ukončení.
Na druhej strane je však prekvapujúce, že zvažovanie ziskov či nákladov
pokračovania nesúviselo so žiadnym ďalším štýlom, čo sme očakávali najmä
pri vyhýbavom štýle vzhľadom na jeho negatívny vzťah s výsledkami
rozhodnutí (napr. Bavolar & Bacikova-Sleskova, 2021). Pri tomto štýle sa však
ukázalo, že skôr ako spojenie s uvažovaním o aktuálne dosahovanom cieli (aj
keď aj tu bola zistená nie nepodstatná, ale štatisticky nevýznamná negatívna
korelácia so zvažovaním ziskov pokračovania) je u neho prítomné zvažovanie
ukončenia cieľa. To sa pri ľuďoch s vyšším skóre vyhýbavého štýlu spája skôr
s pozitívnymi aspektami, naopak pri uvažovaní o aktuálnom cieli vidia menej
jeho pozitívnych stránok. Dané rozdelenie považujeme za veľmi podstatné,
keďže môže pomôcť odpovedať na otázku, v čom sa skrýva dôvod horších
výsledkov rozhodnutí u ľudí s vyšším skóre vyhýbavého štýlu.
Ak ostaneme pri dvoch vyššie uvádzaných štýloch, pohľad cez ich
vzťahy s implementačnými zámermi ako druhým sledovaným kognitívnym
aspektom dosahovania cieľov je menej jednoznačný. Racionálny štýl síce slabo
pozitívne, ale štatisticky nevýznamne, koreloval s mierou plánovania (teda
predpokladom implementačných zámerov), ale u ľudí, ktorí tieto plány mali
aspoň do istej miery pripravené, súvisel s počtom uvedených implementačných

58 58

zámerov už negatívne. To naznačuje, že vyššie hodnoty tohto štýlu už nemusia
znamenať vyššiu mieru plánovania – po prekročení istej hranice sa už so
zvyšovaním skóre v racionálnom štýle počet implementačných zámerov
nezvyšuje. Pri vyhýbavom štýle však už neboli zaznamenané žiadne vzťahy
s premennými hovoriacimi o tvorbe implementačných zámerov.
Pri pohľade na korelácie ostatných štýlov rozhodovania so sledovanými
kognitívnymi aspektami cieľového správania je možné nájsť jeden spoločný
menovateľ – takmer v žiadnom prípade neboli štatisticky významné. Je to
prekvapujúce najmä pri intuitívnom štýle, ktorý vo viacerých predchádzajúcich
výskumoch bol spojený s lepšími výsledkami rozhodnutí (Bruine de Bruin,
Parker & Fischhoff, 2007; Bavolar & Orosova, 2015). Vzhľadom na
vymedzenie tohto štýlu tak výsledky naznačujú, že za tento vzťah budú
zodpovedné skôr iné, možno ani nie kognitívne aspekty dosahovania cieľa.
Spomedzi ostatných štýlov bol ešte zistený pozitívny vzťah spontánneho štýlu
so zvažovaním ziskov ukončenia cieľového správania, v prípade
implementačných zámerov však už nebol žiaden ďalší vzťah signifikantný.
Nie v centre nášho záujmu boli vzťahy kognitívnych aspektov
dosahovania cieľa a cieľových charakteristík, v krátkosti sa im však budeme
venovať. Tu sa v súlade s tým, ako bol výskyt zvažovania ziskov a nákladov
dosahovania/upustenia od cieľa zistený pri problémoch v dosahovaní cieľa
(vyšší výskyt zvažovania aspektov ukončenia pri akčnej kríze, Brandstätter &
Schüler, 2013), vyššia miera zvažovania ziskov pokračovania spájala najmä
s vyššími hodnotami charakteristík spojených s úspešným dosiahnutím cieľa
(vytrvalosť, úsilie, interná motivácia, vnímaný progres), v menšej miere to
platilo aj o nákladoch pokračovania. Prekvapujúce je, že zvažovanie nákladov
ukončenia bolo taktiež pozitívne spojené s vytrvalosťou a úsilím, dá sa tak
predpokladať, že vyššej snahe o dosiahnutie cieľa je asociovaná so zvažovaním
ako pozitívnych, tak negatívnych aspektov vytýčeného cieľa, ale aj možnosti
vzdania sa ho. Pri implementačných zámeroch bola drvivá väčšina významných
vzťahov u subjektívne uvádzanej miery plánovania, ktorá bola pozitívne
spojená s charakteristikami cieľov napomáhajúcimi ich dosiahnutiu (napr.
úsilie, dosiahnuteľnosť, progres).
Druhou hlavnou otázkou, na ktorú sme hľadali odpoveď, bolo
sledovanie toho, nakoľko a pomocou ktorých premenných je možné
predpovedať dosahovanie cieľa. Pre tento účel boli použité regresné analýzy
s jednotným spôsobom vkladania premenných – najprv charakteristiky cieľov,
následne kognitívneho aspekty cieľového správania, a na koniec štýly
rozhodovania. Dosahovanie cieľa bolo operacionalizované tromi spôsobmi.
Raz ako samotné dosiahnutie cieľa oproti ostatným možnostiam (pokračovanie
v snahe, vzdanie sa, zmena cieľa), následne ako rozdiel v uvádzanom progrese
– v jednom prípade vnímanom na základe troch položiek, v jednom prípade
uvádzanom na škále od 0 do 100%.
V prvej regresnej analýze bolo zistené, že pre samotné dosiahnutie cieľa
(dve možnosti) sa ako významné ukázali dva prediktory. Prekvapujúco to však
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nebola žiadna z cieľových charakteristík, ale jeden kognitívny aspekt a jeden
štýl rozhodovania. Signifikantným kognitívnym aspektom bola miera
zvažovania nákladov ukončenia, pričom veľmi podobnú hodnotu regresného
koeficientu sme zistili aj pri zvažovaní nákladov pokračovania. V oboch
prípadoch hodnoty regresných koeficientov a pomerov šancí hovoria, že
dosiahnutie cieľa bolo spojené s menším zvažovaním oboch nákladov. Je tak
možné generalizovať, že práve zvažovanie negatívnych aspektov (nákladov)
spojených ako s daným cieľom, tak s možnosťou jeho ukončenia, môže slúžiť
ako indikátor toho, že daný človek svoj cieľ nedosiahne. Opak prekvapujúco
neplatí (aj keď pri ziskoch pokračovania sa dá na základe hodnoty regresného
koeficientu predpokladať napomáhanie dosiahnutiu cieľa, tento prediktor však
nebol vyhodnotený ako štatisticky významný), že je potrebné zamerať sa na
pozitívne aspekty dosahovaného cieľa.. Za dôležitejšie pri predpovedaní šance
dosiahnuť cieľ je tak pravdepodobne možné považovať skôr zvažovanie
nákladov, teda toho, čo nás bude pokračovanie či ukončenie cieľového snaženia
stáť, ako zvažovanie pozitívnych aspektov týchto dvoch alternatív.
Spomedzi štýlov rozhodovania bol ako významný prediktor dosiahnutia
cieľa vyhodnotený závislý štýl, pričom vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia
cieľa bola u participantov s jeho vyššími hodnotami. Štýly, ktoré sa väčšinou
spojené s lepšími výsledkami rozhodnutí, sa v tomto prípade nepreukázali ako
významné. Žiaden z nich, takisto však s výnimkou progresu v prvom kole ani
žiadna z charakteristík cieľov či zvažovanie ziskov a nákladov nebola
vyhodnotená ako významný prediktor zmeny vnímaného progresu. Tu však
hlavnú úlohu pripisujeme najmä problematickej operacionalizácii závislej
premennej, ktorá bola rozdielom dvoch vnímaných progresov, zisťovaných
s odstupom času, keďže kvalitnejšia kvantifikácia nebola v tomto výskume
k dispozícii. Šlo o dosť všeobecne formulované položky, ktoré sledovali skôr
pocit z dosahovania cieľa ako presne vyjadrovali posun.
V druhom výskume boli realizované dve regresné analýzy, ktoré
sledovali efekt prípadných prediktorov na zmenu progresu dosahovania cieľa.
Prvá zahŕňala všetkých participantov, z kognitívnych aspektov len subjektívne
hodnotenú mieru plánovania, resp. vytvorenia implementačných zámerov.
Práve táto premenná aj bola jedným z dvoch významných prediktorov, pričom
platilo, že vyššia miera plánovania/implementačných zámerov pozitívne
predikovala progres dosahovania cieľa. Tento výsledok je v zhode s väčšinou
výskumov uvádzajúcich pozitívny efekt implementačných zámerov na
dosiahnutie cieľov (Bieleke, Keller, & Gollwitzer, 2021). Spomedzi ostatných
sledovaných prediktorov bol už významný len subjektívny progres, kde sa však
dá predpokladať, že táto premenná bola spojená s percentuálnym posúdením
progresu, teda so závislou premennou. Podobné výsledky boli zaznamenané aj
v druhom regresnom modeli overovanom len na participantoch s aspoň
strednou mierou prípravy implementačných zámerov. Tu boli ako prediktory
sledované aj bližšie informácie o implementačných zámeroch, konkrétne ich
počet a špecifickosť (počet informácií v nich obsiahnutých). Pri ich porovnaní
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je zaujímavé, že kým implementačné zámery všeobecne a ich počet boli
vyhodnotené ako spojené s posunutím sa k dosiahnutiu cieľa, vyššia miera ich
špecifickosti bola naopak spojená s nižším progresom medzi dvomi obdobiami.
To môže naznačovať, že dôležitá je najmä samotná prítomnosť
implementačných zámerov a ich počet, už ich samotná špecifikácia vo forme
konkretizácií podmienok či spôsobov správania je neadaptívna. Môže to
podporovať už spomenutý poznatok (Brewster et al., 2016), že implementačné
zámery je možné uplatňovať na situácie podobné tým, ktoré sú v nich
definované. Prílišná konkretizácia tak naopak môže skôr zameriavať našu
pozornosť len na presne špecifikované situácie a neumožní tak ich
prispôsobenie mierne zmeneným podmienkam.
Pri obidvoch regresných analýzach je ešte potrebné zdôrazniť, že okrem
vnímaného progresu nebola ako významná vyhodnotená úloha žiadneho iného
prediktora. Je však možná, že na základe princípu regresnej analýzy to bolo
spôsobené vzájomnosťou previazanosťou týchto charakteristík (posudzovanie
každého prediktora ako vysvetľujúceho variabilitu nevysvetlenú inými
prediktormi v danom kole, Bavoľár, Ferjenčík, & Kačmár, 2021), aj keď na
základe korelácií sa to zdá byť oprávnené len v prípade málo premenných
súvisiacich so zmenou progresu (negatívne emócie, interná motivácia). Ako
významný nebol tiež vyhodnotený žiaden štýl rozhodovania. Najbližšie k tomu
mal na základe korelačného koeficientu racionálny štýl, na základe jeho vzťahu
s implementačnými zámermi sa však dá predpokladať, že ním vysvetlená
variability „bola pripísaná“ implementačným zámerom.
Aj napriek sľubným výsledkom dvoch prezentovaných výskumov je
však potrebné upozorniť na niektoré ich obmedzenia. Jedným z najvýraznejších
je spôsob zisťovania premenných, keď (vo všetkých prípadoch použité)
sebavýpoveďové metódy môžu predstavovať ohrozenie validity získaných
skóre. Štýl uvažovania o sebe môže vyústiť v podobné hodnotenie podobných
premenných, hovoriacich napr. o spôsobe spracovania informácií. Podobnú
námietku možno vzniesť proti operacionalizácii závislej premennej, najmä vo
Výskume 1, keď subjektívne hodnotený progres tvorený viacerými položkami
hovoriacimi o spokojnosti s postupovaním k cieľu nemusí zachytiť konkrétnu
fázu dosahovania cieľa. Dané problematické body predstavujú aj výzvy pre
ďalší výskum, ktorý by bolo vhodné v tejto oblasti realizovať. Užitočné by bolo
aj spojenie sledovaných kognitívnych komponentov, keďže my sme sa im
venovali v dvoch oddelených výskumoch. Istú úlohu mohlo zohrať aj to, že
participanti boli stále zachytení už v akčnej fáze, teda pri snahe cieľ dosiahnuť.
Implementačné zámery, ale najmä zvažovanie ziskov a nákladov, sú závislé na
tom, v akej fáze dosahovania cieľa sa nachádzame (Beckmann & Gollwitzer,
1987; Taylor & Gollwitzer, 1995; Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2002), iné
výsledky by tak bolo možné očakávať pred rozhodnutím či po rozhodnutí, ale
ešte pred samotnou inicializáciou cieľového správania.
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2.5

Záver

Táto kapitola sa venovala vzájomným vzťahom štýlov rozhodovania
a kognitívnych aspektov dosahovania cieľov, ako aj úlohe oboch spomenutých
skupín premenných pri vysvetlení dosiahnutia cieľa. Výsledky v zhode
s predpokladmi založenými na predchádzajúcom výskume či samotnom
vymedzení premenných poukazujú na prominentné postavenie racionálneho
štýlu rozhodovania, ktorý je pozitívne spojený s kognitívnymi aspektami
dosahovania cieľa – zvažovaním ziskov a nákladov a implementačnými
zámermi. Takisto boli zistené negatívne vzťahy niektorých indikátorov týchto
kognitívnych aspektov s vyhýbavým štýlom rozhodovania, ktorý je spojený
s horšími výsledkami rozhodnutí, tieto vzťahy však už boli slabšie, pri
ostatných štýloch dokonca takmer nulové. Štýly rozhodovania takisto boli len
slabými prediktormi dosiahnutia cieľa, čo však neplatí pre sledované
kognitívne aspekty, pri ktorých bola zistená schopnosť predikovať dosiahnutie
cieľa. Prezentované výsledky dovoľujú poukazovať na úlohu stabilných
charakteristík rozhodovania pri cieľovo orientovanom správaní.
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3 Aspekty procesu
rozhodovania
sprevádzajúceho
dosahovanie cieľov
Proces dosahovania stanovených cieľov je, ako už bolo spomínané v
predchádzajúcich kapitolách, komplexný proces, ktorý nepochybne úzko súvisí
s rozhodovaním. Rozhodovanie ako také, a s ním súvisiace stabilné črty sú
dlhodobým predmetom záujmu výskumníkov, no v kontexte dosahovania
cieľov je možné nájsť určité medzery, a to obzvlášť pri pohľade na samotný
proces rozhodovania. Doposiaľ dostupná literatúra neponúka dostatočné
porozumenie jednotlivým medzikrokom či mikrorozhodnutiam, ku ktorým v
rámci tohto väčšieho procesu dochádza, a ktoré môžu značne tvarovať ďalší
postup jednotlivca v jeho ceste za vytýčeným cieľom. Tieto aktuálne či
momentálne rozhodnutia a úvahy, ktoré sa v danom, relatívne krátkom
momente objavujú, môžu byť pritom obzvlášť dôležité v prípade výskytu
akčnej krízy, ktorá môže vyústiť v upustenie od daného cieľa. Táto kapitola
preto ponúka bližší náhľad na vybrané aspekty rozhodovacieho procesu a ich
súvisu s ďalšími javmi úzko spätými s procesom dosahovania cieľov. Po
stručnom úvode relevantných teoretických poznatkov prezentujeme
najdôležitejšie výskumné zistenia a ich možný význam pre budúce štúdie.

3.1 Proces dosahovania cieľov a akčná kríza
Dôležitosť jednotlivých fáz, ktorými jednotlivec pri dosahovaní cieľov
prechádza, od výberu a transformácie želania do konkrétneho cieľa až po
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zhodnotenie úspešnosti jeho dosiahnutia, je nepochybná. Hoci si každá z fáz
zaslúži svoju pozornosť, faktom je, že k niektorým z nich (ako napríklad proces
stanovovania cieľa) bol v minulosti jednoduchší výskumný prístup. V akčnej
fáze (podľa Rubikonového modelu akčných fáz), v rámci ktorej dochádza k
realizácii naplánovaných aktivít zameraných na úspešné dosiahnutie zvoleného
cieľa, pôsobí množstvo ďalších faktorov ovplyvňujúcich celý tento proces.
Predpokladom efektívneho aplikovania aktivít, ktoré jednotlivca posúvajú
bližšie k želanému konečnému stavu, sú už skôr zmieňované zámery. Napriek
nim však proces dosahovania cieľa nemusí byť úspešný. V rámci tejto, ale
samozrejme aj ďalších fáz procesu dosahovania cieľa, sa môžu vyskytnúť
komplikácie, ktoré môžu napredovanie jedinca za svojím cieľom sťažiť,
spomaliť, alebo dokonca zastaviť. Keďže sa toto snaženie jednotlivca
neodohráva vo vákuu, je potrebné venovať pozornosť aj množstvu externých,
ako aj interných faktorov vstupujúcich do tohto procesu. Neustále meniace sa
podmienky, nedostatočné množstvo príležitostí, séria zlyhaní, a
naakumulované prekážky môžu viesť k výskytu akčnej krízy (Brandstätter &
Schüler, 2013; Herrmann et al., 2019). V prípade, že sa akčná kríza objaví,
jednotlivec môže pociťovať negatívne emócie spojené s dosahovaním cieľa,
objavujú sa pochybnosti o samotnom želaní dosiahnuť daný cieľ, jeho
dosiahnuteľnosti, atraktívnosti, či dôležitosti (Brandstätter & Schüler, 2013;
Herrmann et al., 2019). Akčná kríza sa pritom objavuje až po tom, ako človek
investoval značné množstvo úsilia do snaženia sa o daný cieľ. Vplyvom
zmienených faktorov však dochádza k opätovnému prehodnoteniu cieľa a jeho
charakteristík, ktoré by sa za optimálnych podmienok už v tejto fáze objavovať
nemalo. Výsledkom akčnej krízy následne môže byť vzdanie sa cieľa, čo
nemusí, ale aj môže mať negatívny dopad na život človeka a jeho snahy o
dosahovanie ďalších cieľov (Lebeau et al., 2018). Samotné upustenie od cieľa
sa teda začína skôr, ako k nemu reálne dôjde, a preto ide o náročný proces
sprevádzaný výraznou kognitívnou záťažou.

3.1

Proces rozhodovania v kontexte dosahovania cieľov a
akčnej krízy

Celý proces dosahovania cieľov je sprevádzaný úvahami a
rozhodnutiami jednotlivca, ktoré ho posúvajú na jeho ceste za vytýčeným
cieľom. Pre každú z fáz je typické špecifické nastavenie mysle, ktoré však môže
byť do značnej miery ovplyvňované rozličnými faktormi. V prípade výskytu
akčnej krízy prirodzene dochádza k úvahám o pozitívach (ziskoch)
a negatívach (stratách), ktoré sú spojené ako s pokračovaním vo vynakladaní
snáh o dosiahnutie stanoveného cieľa, tak s jeho ukončením, a prípadným
zameraním sa na snaženie sa o alternatívne ciele (Brandstätter & Schüler, 2013;
Herrmann et al., 2019). Okrem negatívneho vplyvu akčnej krízy na prežívanie
človeka, môže byť prítomná aj ruminácia, či úvahy o udalostiach, ktoré jedinca
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viedli k stavu, v ktorom sa nachádza, pričom toto zotrvávanie pri neúspešných
cieľoch môže prispieť k zúženiu pozornosti a negatívnemu dopadu na pracovnú
pamäť (Lebeau et al., 2018). To môže mať za následok vnímané ťažkosti v
pokusoch jedinca o vynakladanie snáh na dosiahnutie ďalších cieľov. Na druhej
strane, ako uvádzajú Ďurbisová a Bavoľár (2021, v tlači), mentálne cestovanie
v čase k predošle uskutočneným krokom môžu jedincovi poskytnúť náhľad na
jeho doterajšie správanie, potenciálne vedúci k vykonaniu určitých zmien, ktoré
by v prípade budúceho snaženia sa o cieľ viedli k úspešnejšiemu výsledku.
Takisto samotná akčná kríza nemusí nevyhnutne vyústiť v upustenie od cieľa,
keďže s ňou spojený príchod úvah o podstate a dosiahnuteľnosti cieľa môže
„otvoriť dvere“ novým možnostiam. Aplikovanie myšlienkových operácií
zväčša typických pre iné fázy dosahovania cieľa môžu odstrániť „ružové
okuliare“, cez ktoré do danej chvíle jedinec nahliadal na zvolený cieľ, a priniesť
tak vyrovnanú, menej zaujatú perspektívu (Brandstätter & Schüler, 2013;
Herrmann et al., 2019). A preto síce sa jedinec nachádza v náročnej pozícii, v
ktorej sa o cieľ snaží a zároveň ho zhodnocuje, akčná kríza môže priniesť
možnosti riešenia problematických okolností, ktoré by jedinec predtým
nezvažoval (Herrmann et al., 2019), ako je napríklad uvedomenie si motivácie
svojho na cieľ zameraného správania (Brandstätter & Schüler, 2013). Jedinec
pritom nemusí zvažovať len výhody a nevýhody spojené s pokračovaním a
upustením od cieľa, ale aj konkrétne spôsoby umožňujúce prekonanie krízy a
úspešné dosiahnutie cieľa, akými sú napríklad zmeny v miere vynakladania
vlastného úsilia, svojich očakávaniach, časovom harmonograme a pod.
(Herrmann et al., 2019). Dochádza tak k úvahám a „mikrorozhodnutiam“
vykonať či nevykonať určité zmeny za cieľom zabezpečenia úspešného
dosiahnutia cieľa. Aj napriek objaveniu sa prekážok tak môže byť proces
dosahovania cieľa úspešne zakončený. Ako dôležité sa preto javí venovať
pozornosť nielen výskytu samotnej akčnej krízy a jej dôsledkom, ale aj úvahám
a celému rozhodovaciemu procesu, ktorý sprevádza toto konanie jedinca.
Samotná sebaregulácia jedinca v rámci oboch týchto procesov je pritom
kľúčová, obzvlášť pre ich uvedomovanie a zachytenie v rámci introspekcie.
Hoci sa kogníciám prítomným v procese vynakladania snáh o
dosiahnutie cieľa venovala určitá pozornosť (ako uvádza napr. Hyvönen et al.,
2009; Pomaki et al., 2004), samotné charakteristiky procesu rozhodovania
doposiaľ ostávajú jednou z menej prebádaných oblastí v kontexte na cieľ
zameraného správania. Ako upozorňujú Ďurbisová a Bavoľár (2021, v tlači)
napriek tomu, že ide o úzko prepojené témy, existuje len málo výskumov
dotýkajúcich sa bližšieho pohľadu na menšie rozhodnutia o zmenách a ďalšom
postupovaní pri dosahovaní cieľa, ktoré človek vykonáva v priebehu času. Aj
preto sme sa v rámci grantového výskumu zamerali na jednotlivé aspekty
procesu rozhodovania ako sú konkrétne rozhodnutia v danej chvíli v priebehu
dosahovania stanoveného cieľa (rozhodnutie pokračovať alebo nepokračovať v
snažení sa o cieľ, vykonať zmeny v úsilí, tempe, nárokoch, harmonograme), či
úvahy nad ziskami a stratami spojenými s momentálnymi aj predošlými
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rozhodnutiami. Cieľom nášho výskumu bolo preskúmať jednotlivé aspekty
procesu rozhodovania a ich význam v kontexte procesu dosahovania cieľov.
Zamerali sme sa pritom na vzájomné vzťahy medzi týmito aspektmi, ako aj na
ich súvis s vybranými charakteristikami stanovených cieľov a akčnou krízou.
Vzhľadom k doposiaľ nedostatočnému výskumnému prebádaniu
prepojenia týchto procesov je možné len nepriamo usudzovať očakávané
potvrdenie určitých vzťahov. Naším predpokladom však bolo, že niektoré
aspekty procesu rozhodovania, ako napríklad momentálne rozhodnutie
pokračovať v dosahovaní cieľa, či zmeniť spôsob dosahovania cieľa, budú
obzvlášť vo významnom vzťahu s väčšinou cieľových charakteristík a akčnou
krízou. Vychádzajúc z dostupnej literatúry sme očakávali významné vzťahy
medzi akčnou krízou a úvahami o výhodách a nevýhodách spojených s ďalším
postupovaním vo vynakladaní snáh o dosiahnutie cieľov, istotou
v rozhodnutiach, vnímanou náročnosťou rozhodovania, či momentálnym
rozhodnutím nepokračovať v dosahovaní cieľa. Určitú oporu v našich
predpokladoch poskytujú výsledky iného výskumu sledujúceho vzťahy medzi
aspektmi procesu rozhodovania a akčnou krízou (Ďurbisová & Bavoľár, 2021,
v tlači), v ktorom sa vo vzorke približne šesťdesiatich zamestnancov
softvérovej spoločnosti ukázalo, že čím väčšmi bola respondentmi prežívaná
akčná kríza, tým menej boli naklonení rozhodnutiu pokračovať v dosahovaní
svojho cieľa, a tým menej si boli istí svojimi rozhodnutiami. Zároveň výsledky
tohto výskumu poukázali na to, že čím väčšmi bola účastníkmi prežívaná akčná
kríza, tým väčšmi pociťovali momentálne rozhodovanie ako náročné, zažívali
časovú tieseň pri vykonávaní rozhodnutí, a tým viac boli nielen rozhodnutí
zmeniť spôsob dosahovania cieľa, ale zároveň tým väčšmi uvažovali
o nevýhodách spojených s pokračovaním v snažení sa o daný cieľ.
Naším zámerom bolo preto overiť tieto vzťahy a pozrieť sa bližšie aj
na súvislosti medzi týmito aspektmi a cieľovými charakteristikami. Cieľom
tohto výskumu bolo preskúmať, ktoré z aspektov procesu rozhodovania sa javia
ako najvýznamnejšie v kontexte procesu dosahovania cieľov, ktorým by bolo
vhodné venovať väčšiu výskumnú pozornosť, a prípadne vytvoriť priestor pre
ďalšiu diskusiu o možných dôvodoch nevýznamnosti niektorých zo
sledovaných vzťahov.

3.2

Metóda výskumu

3.2.1

Priebeh výskumu

S ohľadom na zámer preskúmania procesu rozhodovania pri
dosahovaní respondentmi stanovených cieľov, bol výskum rozdelený do
niekoľkých etáp, medzi ktorými bol časový odstup minimálne jedného mesiaca.
Ciele všetkých účastníkov sa vzťahovali na dosiahnutie určitej známky z
konkrétneho jednosemestrálneho predmetu, a preto sa prvá etapa výskumu
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realizovala krátko po začatí zimného semestra výučby 2020/21. Prvá etapa tak
bola zameraná prevažne na zistenie počiatočného stavu procesu dosahovania
daných cieľov, zatiaľ čo druhá a tretia etapa skúmala zmeny sledovaných
procesov. Posledná, štvrtá etapa mala charakter subjektívneho zhodnotenia
posledných mesiacov zo strany účastníkov, a realizovala sa krátko po
dokončení procesu dosahovania daných cieľov. Vzhľadom k zameraniu tejto
kapitoly na vybrané premenné sú v nasledujúcich častiach popísané len
relevantné z použitých nástrojov zberu dát a výskumných zistení.
3.2.2

Výskumný súbor

Polročného výskumu pozostávajúceho zo štyroch etáp sa zúčastnilo
spolu 334 vysokoškolských študentov. Vzhľadom k odlišnému počtu
účastníkov v jednotlivých etapách uvádzame informácie o účastníkoch pre
každú etapu samostatne:
- Prvej etapy, ktorá sa uskutočnila na prelome septembra a októbra
2020, sa zúčastnilo 254 študentov vo veku 18 až 39 rokov (priemerný
vek = 21,01; SD = 2,34), z toho bolo 225 žien (88,6%) a 29 mužov
(11,4%). Najviac zastúpený bol prvý ročník bakalárskeho štúdia (123
= 48,4%), ďalej druhý (57 = 22,4%) a tretí (42 = 16,6%) ročník
bakalárskeho štúdia, a napokon prvý ročník magisterského štúdia (32
= 12,6%). Účastníci si za svoj cieľ prevažne stanovili dosiahnutie
známky „B“ (101 = 39,8%) a „A“ (99 = 38,9%), ďalších
dvadsaťsedem (10,6%) respondentov uviedlo, že im je jedno, akú
známku získajú, pokiaľ predmet úspešne absolvujú. Dvadsaťjeden
(8,3%) študentov uviedlo ako svoj cieľ získanie známky „C“, a šesť
(2,4%) uviedlo cieľovú známku „D“.
- Druhej etapy, ktorá sa realizovala v priebehu novembra 2020, sa
zúčastnilo 224 vysokoškolských študentov vo veku 18 až 39 rokov
(priemerný vek = 21,09; SD = 2,34), pričom išlo o 200 žien (89,3%) a
24 mužov (10,7). Aj v tejto etape bolo najviac respondentov študentmi
prvého ročníka bakalárskeho štúdia (102 = 45,5%), ďalej druhého (53
= 23,7%) a tretieho (41 = 18,3%) ročníka bakalárskeho štúdia.
Dvadsaťsedem (12,1%) respondentov bolo študentmi prvého ročníka
magisterského štúdia a jeden respondent (0,4) bol študentom druhého
ročníka tohto štúdia. V tejto etape respondenti uvádzali ako svoj cieľ
prevažne dosiahnutie známky „B“ (92 = 41,1%) a „A“ (61 = 27,3%),
ďalej známky „C“ (35 = 15,6%). Dvadsaťdeväť účastníkov (12,9%)
uviedlo za svoj cieľ úspešne zvládnuť predmet bez ohľadu na známku,
a sedem študentov (3,1%) uviedlo ako cieľ dosiahnuť známku „D“.
- Tretej etapy, ktorá bola realizovaná v priebehu decembra 2020, sa
zúčastnilo 197 študentov vo veku 19 až 32 rokov (priemerný vek =
21,13; SD = 2,00), z toho bolo 21 mužov (10,7%) a 176 žien (89,3%).
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3.2.3

Opäť išlo prevažne o študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia
(79 = 40,1%), ďalej študentov druhého (51 = 25,9%) a tretieho (42 =
21,3%) ročníka tohto štúdia. Tejto etapy sa zúčastnilo aj dvadsaťštyri
(12,2%) študentov prvého a jeden (0,5%) študent druhého ročníka
magisterského štúdia. Ako cieľové známky aj v tejto etape prevažovali
známky „B“ (75 = 38,1%), „C“ (45 = 22,8%), a „A“ (36 = 18,3%).
Tridsaťpäť (17,8%) študentov malo za cieľ úspešne zvládnuť daný
predmet bez ohľadu na konkrétnu známku, a šiesti (3%) účastníci mali
za svoj cieľ dosiahnuť známku „D“.
Poslednej etapy, ktorá sa uskutočnila vo februári 2021, sa zúčastnilo
143 respondentov vo veku 18 až 26 rokov (priemerný vek = 21,13; SD
= 1,41), pričom išlo o 13 mužov (9,1%) a 130 žien (90,9%). Najviac
zastúpený bol opätovne prvý ročník bakalárskeho štúdia (50 = 34,9%),
ďalej druhý (39 = 27,3%) a tretí (27 = 18,9%) ročník tohto štúdia, ako
aj prvý ročník magisterského štúdia (27 = 18,9%). V deň skúšky z
daného predmetu mala väčšina účastníkov za cieľ získať známku „B“
(57 = 39,9%) a známku „A“ (30 = 20,9%). Dvadsaťdeväť (20,3%)
študentov uviedlo, že ich cieľom bolo úspešne predmet absolvovať
bez ohľadu na známku, ďalších dvadsaťjeden (14,7%) malo za cieľ
získať známku „C“ a šesť (4,2%) respondentov známku „D“.
Výskumné nástroje

Obsah cieľov bol zisťovaný prostredníctvom otvorenej otázky
pýtajúcej sa na konkrétny predmet výučby a následne výberom jednej z
možností cieľovej známky, akú by chceli respondenti z toho predmetu
dosiahnuť (1 – známka „A“; 2 – známka „B“; 3 – známka „C“; 4 – známka
„D“; 5 – „Je mi to jedno, len chcem predmet úspešne absolvovať“).
Nasledovali otázky zamerané na charakteristiky stanoveného cieľa, ku
ktorým bola priložená 7-bodová škála (1 – úplne nesúhlasím; 7 – úplne
súhlasím):
- želanie dosiahnuť cieľ: jedna položka (Brunstein et al., 1998) – „Tento
cieľ je pre mňa dôležitý.“
- dosiahnuteľnosť cieľa: dve položky (Brandstätter & Herrmann, 2016)
– napr. „Myslím, že mám vysokú šancu dosiahnuť tento cieľ.“
- sebaúčinnosť („self-efficacy“): tri položky (Pomaki et al., 2009) –
napr. „Som si istý(á), že dokážem dosiahnuť tento cieľ.“
- monitoring: jedna položka – „Viem stále presne ako som na tom, čo
sa týka daného cieľa.“
- cieľový progres: tri položky (Werner et al., 2016) – napr. „Dosiahol
(dosiahla) som významný pokrok v smerovaní k tomuto cieľu.“
- úsilie: jedna položka (Werner et al., 2016) – „Tvrdo sa snažím
dosiahnuť tento cieľ.“
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negatívne emócie spojené s cieľom: dve položky (Pomaki et al., 2004)
– napr. „Keď rozmýšľam nad týmto cieľom, cítim napätie.“
- cieľový záväzok: štyri položky (Klein et al., 2014) – napr. „Tento cieľ
vnímam ako záväzok.“
Pre zistenie vnútornej a vonkajšej motivácie boli použité štyri položky
(Milyavskaya, Nádolný, & Koestner, 2015; Sheldon & Elliot, 1999), napr.
„Snažíš sa tento cieľ dosiahnuť preto, že to od teba niekto vyžaduje alebo tým
môžeš niečo získať?“ a „Snažíš sa tento cieľ dosiahnuť preto, lebo si skutočne
presvedčený(á), že je dôležitý – vybral(a) si si ho dobrovoľne a ceníš si ho?“, s
priloženou 7-bodovou odpoveďovou škálou (1 – vôbec nie z tohto dôvodu; 7 –
úplne z toho dôvodu).
Doposiaľ uvedené premenné boli sledované v prvých troch etapách
výskumu. Akčná kríza a proces rozhodovania boli sledované v druhej a tretej
etape výskumu, teda v priebehu procesu dosahovania stanovených cieľov.
Pre zachytenie akčnej krízy bola použitá Škála akčnej krízy
(„ACRISS“; Brandstätter & Schüler, 2013), ktorá prostredníctvom piatich
položiek (napr. „Mám pochybnosti, či by som sa mal(a) aj naďalej usilovať o
dosiahnutie môjho cieľa alebo mám od neho upustiť.“) mapuje jednotlivé
prejavy akčnej krízy ako je konflikt, prekážky, prokrastinácia a pod. K
položkám bola priložená 7-bodová odpoveďová škála (1 – úplne nesúhlasím, a
7 – úplne súhlasím).
Kvôli doposiaľ nedostatočne preskúmanému procesu rozhodovania
sprevádzajúcemu dosahovanie cieľov bolo cieľom výskumu zachytiť
aktuálne/momentálne rozhodnutia vykonať zmeny a s týmito procesmi
súvisiace úvahy, ktoré pre účely tejto kapitoly budeme kolektívne nazývať
aspektmi rozhodovacieho procesu. Tieto aspekty boli sledované
prostredníctvom niekoľkých otázok zameraných na aktuálne rozhodnutie
jednotlivca pokračovať alebo nepokračovať v dosahovaní cieľa (s
odpoveďovou škálou 1 – vôbec; 7 – úplne), rozhodnutie zmeniť (znížiť/zvýšiť)
alebo nezmeniť vynakladanú snahu, tempo dosahovania cieľa, nároky na cieľ
a odhadovanú dĺžku času na dosiahnutie cieľa (s odpoveďovou škálou 1 –
znížiť; 4 – nezmeniť; 7 – zvýšiť). Zisťovaná bola takisto aktuálna istota
respondenta v jeho rozhodovaní, vnímaná náročnosť momentálneho
rozhodovania, pociťovaná časová tieseň, aj aktuálne rozhodnutie vykonať
určité zmeny v spôsobe dosahovania daného cieľa (s odpoveďovou škálou 1 –
vôbec; 7 – veľmi). V neposlednom rade boli použité položky na zachytenie
momentálnych úvah jednotlivca nad výhodami a nevýhodami spojenými s
pokračovaním alebo ukončením dosahovania daného cieľa, ako aj úvah o
doposiaľ vykonaných rozhodnutiach (s priloženou škálou 1 – vôbec; 7 – veľmi).
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3.3

Výsledky

Na úvod je v Tabuľke 3.1 a 3.2 prezentovaná základná deskriptívna
štatistika (priemer, štandardná odchýlka, minimálna a maximálna nameraná
hodnota, zošikmenie) všetkých premenných – v Tabuľke 3.1 pre aspekty
procesu rozhodovania meraných v druhej a tretej etape, a v Tabuľke 3.2 pre
skúmané cieľové charakteristiky a akčnú krízu merané v prvých troch etapách
výskumu.
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Poznámka: M – priemer; SD – štandardná odchýlka; Min – minimálna hodnota; Max – maximálna hodnota; S – zošikmenie
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Aspekty procesu rozhodovania

Tabuľka 3.1 Deskriptívna štatistika – aspekty procesu rozhodovania
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Poznámka: M – priemer; SD – štandardná odchýlka; Min – minimálna hodnota; Max – maximálna hodnota; S – zošikmenie
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Cieľové charakteristiky

Tabuľka 3.2 Deskriptívna štatistika – cieľové charakteristiky a akčná kríza
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Ako je možné vidieť z Tabuľky 3.1, účastníci boli v druhej aj tretej
etape konštantne naklonení rozhodnúť sa skôr pre pokračovanie ako ukončenie
dosahovania daného cieľa. Zároveň v oboch etapách uviedli vyššie tendencie
zvýšiť mieru vynakladanej snahy a tempa dosahovania cieľa, boli si istejší vo
svojich rozhodnutiach, aj napriek zvýšenej miere pociťovanej časovej tiesne pri
vykonávaní rozhodnutí. Takisto vykazovali mierne zvýšenú mieru zvažovania
ziskov spojených s pokračovaním v dosahovaní cieľa. V ostatných aspektoch
procesu rozhodovania možno badať prevažne priemerné hodnoty.
Vychádzajúc z Tabuľky 3.2 možno usúdiť, že želanie dosiahnuť cieľ
bolo mierne zvýšené, avšak naprieč etapami malo mierne klesajúcu tendenciu,
rovnako ako dosiahnuteľnosť cieľa, vnímaná sebaúčinnosť či vnútorná
motivácia. Monitorovanie, progres a vonkajšia motivácia mali naopak z
počiatočných relatívne priemerných hodnôt tendenciu postupom času mierne
stúpať. Prežívané negatívne emócie spojené s dosahovaním cieľa ako aj cieľový
záväzok mali mierne zvýšené hodnoty už v prvej etape výskumu, pričom
naprieč ďalšími etapami tieto hodnoty naďalej stúpali. Priemerná hodnota
akčnej krízy nenapovedá o všeobecne vysokej úrovni jej prežívania, hoci aj v
jej prípade možno badať mierne stúpanie v ďalších etapách.
3.3.1

Aspekty procesu rozhodovania

Vzhľadom k nášmu záujmu o bližšie preskúmanie rozhodovacieho
procesu uvádzame v Tabuľke 3.3 (pre 2. etapu) a 3.4 (pre 3. etapu) zistené
štatisticky významné vzťahy medzi jednotlivými aspektmi, teda momentálnymi
rozhodnutiami a úvahami, navzájom. Prevažovali slabé pozitívne vzťahy,
najsilnejšie vzťahy potvrdené v druhej aj tretej etape boli medzi momentálnym
rozhodnutím zmeniť úsilie a tempo (r = 0,63; p < 0,01 v 2. etape; r = 0,68; p <
0,01 v 3. etape), medzi rozhodnutím zmeniť úsilie a nároky (r = 0,52; p < 0,01
v 2. etape; r = 0,55; p < 0,01 v 3. etape), ďalej medzi rozhodnutím zmeniť
nároky a tempo (r = 0,47; p < 0,01 v 2. etape; r = 0,60; p < 0,01 v 3. etape),
rozhodnutím zmeniť nároky a dĺžku času (0,53; p < 0,01 v 2. etape), ako aj
vnímanou náročnosťou rozhodovania a časovou tiesňou (r = 0,56; p < 0,01 v 3.
etape). Slabé pozitívne vzťahy (r > 0,3) boli v druhej aj tretej etape zistené
medzi momentálnym rozhodnutím pokračovať v dosahovaní cieľa a
rozhodnutím zmeniť tempo, rozhodnutím ukončiť dosahovanie cieľa a
zvažovaním výhod spojených s ukončením dosahovania cieľa, rozhodnutím
zmeniť úsilie a istotou v rozhodnutiach, ako aj rozhodnutím zmeniť tempo
a zmeniť dĺžku času. Slabý negatívny štatisticky významný vzťah (r < –0,3) bol
zistený v druhej aj tretej etape výskumu medzi istotou v rozhodnutiach a
náročnosťou rozhodovania (r = –0,40; p < 0,01 v 2. etape; r = –0,33; p < 0,01 v
3. etape). Väčšina štatisticky nevýznamných vzťahov sa týkala rozhodnutia
ukončiť dosahovanie cieľa, úvah o výhodách s tým spojených, a úvah o
nevýhodách ako pokračovania, tak ukončenia procesu dosahovania cieľa.
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Tabuľka 3.3 Vzťahy medzi jednotlivými aspektmi procesu rozhodovania navzájom – 2. etapa
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Poznámka: ** p < 0,01; * p < 0,05; 1 – rozhodnutie pokračovať v dosahovaní cieľa; 2 – rozhodnutie ukončiť dosahovanie cieľa; 3 – rozhodnutie zmeniť
úsilie; 4 – rozhodnutie zmeniť tempo; 5 – rozhodnutie zmeniť nároky; 6 – rozhodnutie zmeniť dĺžku času; 7 – istota v rozhodnutiach; 8 – náročnosť
rozhodovania; 9 – časová tieseň; 10 – rozhodnutie zmeniť spôsob dosahovania cieľa; 11 – zvažovanie výhod spojených s pokračovaním v dosahovaní cieľa; 12
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nevýhod spojených s ukončením dosahovania cieľa; 15 – úvahy nad doterajšími rozhodnutiami

–0,33**

2

1

Tabuľka 3.4 Vzťahy medzi jednotlivými aspektmi procesu rozhodovania navzájom – 3. etapa

Z týchto výsledkov možno usúdiť, že čím väčšmi sú jedinci naklonení
rozhodnutiu pokračovať v dosahovaní cieľa, tým skôr sa rozhodnú pre zvýšenie
svojho tempa. S rozhodnutím zvýšiť svoje tempo sa spája rozhodnutie zvýšiť
mieru svojho úsilia, pričom obe tieto rozhodnutia súvisia so zvýšením svojich
nárokov. Pre čím vyššie nároky sa jedinec rozhodne, tým väčšmi má tendenciu
rozhodnúť sa predĺžiť si časové obdobie dosiahnutia daného cieľa.
S rozhodnutím zvýšiť mieru snaženia sa o cieľ prichádza aj vyššia miera istoty
vo vlastnom rozhodovaní. Táto istota je však tým nižšia, čím väčšmi je vnímaná
náročnosť aktuálneho rozhodovania. Pociťovaná zvýšená náročnosť
vykonávania aktuálnych rozhodnutí zase úzko súvisí so zvýšenou časovou
tiesňou pri rozhodovaní. A napokon, čím väčšmi jedinec zvažuje výhody
ukončenia dosahovania daného cieľa, tým väčšmi je naklonený rozhodnutiu
ukončiť tento proces.
3.3.2

Aspekty procesu rozhodovania a cieľové charakteristiky

Zistené vzťahy medzi aspektmi rozhodovacieho procesu a
jednotlivými cieľovými charakteristikami sú prezentované v Tabuľke 3.5 (pre
2. etapu) a 3.6 (pre 3. etapu). Najsilnejšie štatisticky významné pozitívne
vzťahy boli v druhej aj tretej etape výskumu zistené medzi aktuálnym
rozhodnutím pokračovať v dosahovaní cieľa a záväzkom (r = 0,58; p < 0,01 v
oboch etapách), a dosiahnuteľnosťou cieľa (r = 0,53; p < 0,01 v 2. etape; r =
0,51; p < 0,01 v 3. etape). Toto momentálne rozhodnutie bolo ďalej vo vzťahu
so sebaúčinnosťou, monitoringom, cieľovým progresom, vynakladaným úsilím
a vnútornou motiváciou. Ďalšie slabé pozitívne vzťahy (r > 0,30) v druhej a
tretej etape boli zistené medzi istotou v rozhodnutiach a dosiahnuteľnosťou
cieľa, sebaúčinnosťou, progresom, záväzkom a vnútornou motiváciou, ako aj
medzi momentálnym rozhodnutím zmeniť nároky na cieľ a záväzkom. Všetky
štatisticky významné negatívne vzťahy boli veľmi slabé (r > –0,3). Najmenej
vzťahov bolo zistených najmä v prípade úvah o výhodách spojených s
ukončením dosahovania cieľa a úvah o doterajších rozhodnutiach, ako aj v
prípade cieľového progresu a vonkajšej motivácie.
Z uvedeného možno usúdiť, že tým väčšmi je jedinec naklonený
rozhodnutiu pokračovať v dosahovaní cieľa, čím väčší je jeho cieľový záväzok,
vnímaná dosiahnuteľnosť cieľa, sebaúčinnosť, monitorovanie svojho postupu
a cieľový progres, úsilie, a vnútorná motivácia. Zároveň, tým väčšmi si je
jedinec istý svojimi rozhodnutiami, čím väčšia je dosiahnuteľnosť cieľa,
sebaúčinnosť, cieľový progres, vnútorná motivácia a záväzok. Zo zvýšenou
mierou záväzku sa takisto zvyšuje aj tendencia rozhodnúť sa zvýšiť nároky na
daný cieľ.
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Poznámka: ** p < 0,01; * p < 0,05; A – želanie dosiahnuť cieľ; B – dosiahnuteľnosť cieľa; C – sebaúčinnosť; D – monitoring; E – progres; F – úsilie; G –
negatívne emócie; H – záväzok; I – vonkajšia motivácia; J – vnútorná motivácia
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Aspekty procesu rozhodovania

Tabuľka 3.5 Vzťahy medzi aspektmi procesu rozhodovania a cieľovými charakteristikami – 2. etapa
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Tabuľka 3.6 Vzťahy medzi aspektmi procesu rozhodovania a cieľovými charakteristikami – 3. etapa

3.3.3

Aspekty procesu rozhodovania a akčná kríza

Tabuľka 3.7 prezentuje vzťahy medzi jednotlivými aspektmi procesu
rozhodovania a akčnou krízou v druhej a tretej etape výskumu. V oboch týchto
etapách bol zistený stredne silný štatisticky významný negatívny vzťah medzi
akčnou krízou a momentálnym rozhodnutím pokračovať v dosahovaní cieľa (r
= –0,54; p < 0,01 v 2. etape; r = –0,50; p < 0,01 v 3. etape), ako aj istotou v
rozhodnutiach (r = –0,54; p < 0,01 v 2. etape; r = –0,45; p < 0,01 v 3. etape).
Slabé štatisticky významné pozitívne vzťahy (r > 0,30) boli zistené medzi
akčnou krízou a vnímanou náročnosťou rozhodovania (r = 0,36; p < 0,01 v 2.
etape; r = 0,33; p < 0,01 v 3. etape) a momentálnym rozhodnutím zmeniť spôsob
dosahovania cieľa (r = 0,30; p < 0,01 v 2. etape; r = 0,37; p < 0,01 v 3. etape).
Tabuľka 3.7 Vzťahy medzi aspektmi procesu rozhodovania a akčnou krízou
Akčná kríza
Aspekty procesu rozhodovania

2. etapa

3. etapa

N = 224

N = 167

1. Rozhodnutie pokračovať v dosahovaní cieľa

–0,54**

–0,50**

2. Rozhodnutie ukončiť dosahovanie cieľa

0,21**

0,24**

3. Rozhodnutie zmeniť úsilie

–0,06

–0,06

4. Rozhodnutie zmeniť tempo

–0,00

0,01

5. Rozhodnutie zmeniť nároky

–0,10

–0,10

6. Rozhodnutie zmeniť dĺžku času

–0,12

0,09

7. Istota v rozhodnutiach

–0,54**

–0,45**

8. Náročnosť rozhodovania

0,36**

0,33**

9. Časová tieseň

0,29**

0,32**

10. Rozhodnutie zmeniť spôsob dosahovania cieľa

0,30**

0,37**

0,11

–0,17*

12. Zvažovanie výhod spojených s ukončením dosahovania cieľa

0,18**

0,23**

13. Zvažovanie nevýhod spojených s pokračovaním dosahovania cieľa

0,26**

0,38**

14. Zvažovanie nevýhod spojených s ukončením dosahovania cieľa

0,22**

0,15*

15. Úvahy nad doterajšími rozhodnutiami
Poznámka: ** p < 0,01; * p < 0,05

0,20**

0,25**

11. Zvažovanie výhod spojených s pokračovaním v dosahovaní cieľa

Z týchto výsledkov možno usúdiť, že čím väčšmi je prežívaná akčná
kríza, tým menej sú jedinci naklonení rozhodnúť sa pokračovať v procese
snaženia sa o stanovený cieľ, a tým menej sú si istí svojimi aktuálnymi
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rozhodnutiami. Zároveň zistenia poukazujú na to, že čím väčšmi je prežívaná
akčná kríza, tým väčšmi jedinci vnímajú náročnosť aktuálneho rozhodovania,
a tým väčšiu majú tendenciu rozhodnúť sa pre zmenu spôsobu dosahovania
daného cieľa. Žiadne štatisticky významné vzťahy neboli zistené medzi akčnou
krízou a momentálnym rozhodnutím zmeniť úsilie, tempo, nároky a dĺžku času.

3.4

Diskusia

Dosahovanie cieľov je komplexný proces nepochybne sprevádzaný
ďalšími procesmi, medziiným rozhodovaním. Hoci sa dosahovaniu cieľov
a rozhodovaniu ako takému venovala pomerne veľká výskumná pozornosť,
doposiaľ dostupná literatúra nie je bohatá na dôkladné preskúmanie
jednotlivých aspektov procesu rozhodovania, ktoré môžu zasahovať do procesu
dosahovania cieľov a následne špecificky smerovať ďalšie kroky, ktoré jedinec
pri snažení sa o stanovené ciele vykonáva. Je zrejmé, že jednotlivé fázy
dosahovania cieľov sú spojené s určitým nastavením mysle (Achtziger &
Gollwitzer, 2018). Typické zmýšľanie a konanie v danej fáze však môže byť
pozmenené vplyvom rozličných faktorov, okrem iného napríklad výskytom
akčnej krízy, ktorá so sebou často prináša úvahy o atraktívnosti či
dosiahnuteľnosti cieľa, a ziskov či strát vyplývajúcich z ďalšieho na cieľ
zameraného správania (Brandstätter & Schüler, 2013). Bez ohľadu na dôsledky
akčnej krízy, jej samotný výskyt môže byť dôležitý vo vzťahu
k rozhodovaciemu procesu. Tento proces a jeho konkrétne aspekty, ktoré sa
môžu meniť v priebehu času v kontexte dosahovania cieľov, však doposiaľ
neboli dôkladne skúmané. Hlavným zámerom tejto kapitoly a realizovaného
výskumu bolo preto, opierajúc sa o dostupné literárne zdroje a obdobné
výskumy (ako napr. Ďurbisová & Bavoľár, 2021, v tlači), preskúmať
významnosť aspektov procesu rozhodovania (aktuálnych resp. čiastkových
rozhodnutí a s tým súvisiacich momentálnych úvah) v súvislosti s vybranými
cieľovými charakteristikami a akčnou krízou, za cieľom bližšieho pochopenia
vzájomného fungovania týchto procesov.
Pri pohľade na vzťahy medzi samotnými aspektmi rozhodovacieho
procesu navzájom výsledky poukázali na niektoré významné súvislosti.
Zvýšená miera náklonnosti k vykonaniu momentálneho rozhodnutia zvýšiť
svoje úsilie súvisela s rozhodnutím zvýšiť tempo, pričom oba tieto aspekty
súviseli so zvýšením nárokov na cieľ. Zvýšením nárokov však jedinci zároveň
preukázali tendenciu rozhodnúť sa predĺžiť časové obdobie pre dosiahnutie
svojho cieľa, čo opäť súviselo so zvýšením tempa. Čím väčšmi sa jedinci
rozhodli zvýšiť svoje tempo, tým väčšmi boli naklonení rozhodnúť sa
pokračovať v dosahovaní daného cieľa. Na druhej strane, čím väčšmi jedinci
zvažovali výhody ukončenia dosahovania cieľa, tým skôr sa rozhodli pre
ukončenie tohto procesu. Ako dôležitá sa javí aj aktuálna istota v rozhodovaní,
ktorá sa zvyšovala so stúpajúcou mierou rozhodnutia zvýšiť svoje úsilie, ale
klesala so zvyšujúcou sa vnímanou náročnosťou rozhodovania. Zároveň, čím
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väčšmi jedinci vnímali aktuálne rozhodovanie ako náročné, tým väčšmi vnímali
časovú tieseň pri vykonávaní týchto rozhodnutí. Vzhľadom k povahe týchto
aspektov boli dané zistenia očakávané. Zaujímavé je nepreukázanie
významnosti vzťahov v prípade úvah o nevýhodách spojených s ďalším na cieľ
zameraným konaním, či rozhodnutia ukončiť dosahovanie cieľa, ktoré, ako sa
neskôr ukázalo, nebolo vo významných vzťahoch ani s väčšinou ďalších
premenných.
Preukázaný významný súvis medzi cieľovými charakteristikami
a procesom rozhodovania sa objavil v prípade viacerých aspektov tohto
procesu, obzvlášť v momentálnom rozhodnutí pokračovať v dosahovaní
stanoveného cieľa. Tým väčšmi boli jedinci naklonení tomuto rozhodnutiu, čím
väčší bol cieľový záväzok, vnímaná dosiahnuteľnosť cieľa, sebaúčinnosť,
monitorovanie, cieľový progres, úsilie a vnútorná motivácia. So zvýšenou
úrovňou väčšiny týchto cieľových charakteristík sa spájala aj zvýšená istota
v rozhodovaní. So zvýšeným záväzkom zároveň súvisela zvýšená tendencia
vykonať rozhodnutie pre navýšenie nárokov na daný cieľ.
Výsledky zároveň poukázali na niekoľko významných vzťahov medzi
akčnou krízou a aspektmi rozhodovacieho procesu. Zistenia naznačujú, že čím
väčšmi jedinci prežívali akčnú krízu, tým menšia bola ich tendencia rozhodnúť
sa pre pokračovanie v dosahovaní daného cieľa, a zároveň si tým menej boli
istí svojimi aktuálnymi rozhodnutiami. Okrem toho, čím väčšmi bola prežívaná
akčná kríza, tým väčšmi jedinci vnímali svoje momentálne rozhodovanie ako
náročné, a tým skôr sa rozhodli zmeniť spôsob ďalšieho dosahovania
stanoveného cieľa. Tieto výsledky sú v súlade so zisteniami výskumu
realizovanému na menšej vzorke (Ďurbisová & Bavoľár, 2021, v tlači).
V našom výskume sa navyše preukázali ďalšie významné vzťahy medzi
aspektmi rozhodovacieho procesu a akčnou krízou, avšak išlo o vzťahy veľmi
slabé. Jeden z týchto vzťahov bol silnejší v spomínanom výskume (Ďurbisová
& Bavoľár, 2021, v tlači), a to v prípade zvažovania nevýhod spojených
s pokračovaním dosahovania cieľa. Naopak, v danom výskume sa nepreukázal
ako významný vzťah medzi akčnou krízou a rozhodnutím ukončiť dosahovanie
cieľa, no v našom výskume sa tento vzťah ukázal ako významný, hoci slabý,
poukazujúc na potenciálnu možnosť, že so zvyšujúcou sa mierou akčnej krízy
môžu byť jedinci väčšmi naklonení rozhodnutiu ukončiť tento proces. Toto
zistenie môže prispieť k diskusii autorov (Ďurbisová & Bavoľár, 2021, v tlači)
o možnej potrebe v ďalších výskumoch diferencovať medzi vnímaným
významom rozhodnutia nepokračovať v snažení sa o cieľ a rozhodnutia rázne
tento proces ukončiť. Ako sa totiž javí, respondenti môžu byť citlivejší na
význam negatívne ladeného konania a jeho prípadných dôsledkov na
sebavedomie. Ukončenie procesu dosahovania cieľov sa, ako naznačujú autori
(Ďurbisová & Bavoľár, 2021, v tlači), môže spájať s rozličnými aktivitami, od
odloženia cieľa na neskôr, presunutia zodpovednosti za jeho dokončenie na
iných, až po radikálne zastavenie všetkých na daný cieľ zameraných aktivít bez
možnosti návratu k ich dokončeniu.
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Je však potrebné upriamiť pozornosť aj na vzťahy, ktoré sa neukázali
ako významné. Ako v predošle zmienenom výskume, tak v tom našom, sa
určité aspekty rozhodovacieho procesu (ako momentálne rozhodnutie zmeniť
mieru úsilia, tempa, nárokov, či časového obdobia na dosiahnutie cieľa),
nepreukázali ako významné vo vzťahu ako k akčnej kríze, tak k väčšine
cieľových charakteristík. Tieto zistenia sú čiastočne prekvapivé a to nielen
vzhľadom na úvahy niektorých autorov o týchto súvislostiach (napr. Herrmann,
Brandstätter, & Wrosch 2019), ale aj vzhľadom k iným preukázaným vzťahom,
ako je napríklad momentálne rozhodnutie zmeniť spôsob dosahovania cieľa.
Na jednej strane môže ísť o dôsledok určitých limitov výskumu, na strane
druhej je možné usudzovať, že je na mieste odhliadnuť od týchto aspektov
rozhodovacieho procesu v prípade ich významnosti pre dosahovanie cieľov,
a naskytá sa tu priestor pre bližšie preskúmanie mikrorozhodnutí o zmenách
v samotnom spôsobe dosahovania daného cieľa.
Nami realizovaný výskum tak ponúka niekoľko zaujímavých zistení,
ktoré je možné ďalej skúmať a rozširovať o nové poznatky. Tieto zistenia sú do
určitej miery limitované samotným výskumným súborom (jeho veľkosťou a
zložením), skúmanými cieľmi (ktoré sa týkali výlučne akademickej oblasti),
časovým harmonogramom realizácie jednotlivých etáp výskumu, ako aj
samotnými nástrojmi použitými pre preskúmanie doposiaľ nedostatočne
prebádanej oblasti. Napriek tomu sa niektoré z výsledkov ukazujú ako
nezávislé od týchto limitov a je možné očakávať ich potvrdenie v ďalších
výskumoch. Uvedené zistenia tak môžu slúžiť ako odrazový mostík pre lepšie
pochopenie vzájomnej interakcie procesov rozhodovania a dosahovania cieľov.
Prehĺbenie poznatkov v tejto oblasti môže následne pomôcť k intervencii či
aktívnej podpore jedincov pri dosahovaní ich cieľov, obzvlášť tých, ktoré sú
významné pre určité životné sféry.

3.5

Záver

Proces rozhodovania predstavuje významnú súčasť procesu
dosahovania cieľov. Cieľom tejto kapitoly bolo priniesť bližší pohľad na
doposiaľ málo prebádaný význam jednotlivých aspektov procesu
rozhodovania, a teda momentálnych úvah a rozhodnutí, ktoré človek vykonáva
v priebehu procesu snaženia sa o úspešné dosiahnutie stanoveného cieľa. Naše
zistenia poukazujú najmä na dôležitosť upriamenia pozornosti na momentálne
rozhodnutie človeka pokračovať v dosahovaní cieľa, jeho aktuálnu istotu
v rozhodovaní, vnímanú náročnosť tohto rozhodovania a časovú tieseň,
momentálne rozhodnutie vykonať zmeny v spôsobe dosahovania cieľa, či
ďalšie úvahy o ziskoch a stratách spojené s následnými na cieľ zameranými
aktivitami. Tieto výsledky naznačujú významnosť ďalšieho skúmania
vzájomného pôsobenia týchto procesov, ako z hľadiska rozšírenia existujúcich
poznatkov, tak z hľadiska aplikácie zistení do rozličných životných oblastí.
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Záver
Zámerom tejto monografie bolo poukázať na rôznorodé aspekty
rozhodovania v procese dosahovania cieľov. Ako bolo na viacerých miestach
uvádzané, aj keď celý proces dosahovania (a v rovnakej miere aj výberu) cieľov
je dosť značnej miery procesom rozhodovania medzi možnosťami konania,
tento uhol pohľadu v doterajšom skúmaní cieľovo orientovaného správania
absentuje. Aj keď na obmedzenom priestore, pokúsili sme sa o čo najširší
pohľad, daný ako zameraním projektu, v rámci ktorého publikácia vznikla, tak
výskumnou históriou autorov. Keďže rôznorodých aspektov dosahovania
cieľov je viacero, pozornosť bola vo výskumnej časti zameraná len na niektoré
z nich, u ktorých sa predpokladal silný vzťah s vybranými aspektmi
rozhodovania.
Teoretické ukotvenie problematiky bolo centrom záujmu úvodnej časti.
Tá sa snažila poukázať práve na prítomnosť rozhodovania v cieľovo
orientovanom správaní cez rôzne jeho aspekty. V úvode bol prezentovaný
aktuálny pohľad na problematiku cieľov – ich vymedzenie, druhy, či dimenzie.
Prepojenie rozhodovania a dosahovania cieľov je prezentované z pohľadu
sebaregulačných procesov, ktoré sa pri oboch uplatňujú. Je tak poukázané na
to, že sebaregulácia môže vystupovať práve ako spoločný menovateľ toho,
prečo sú niektoré rozhodovacie procesy a charakteristiky spojené s lepšími či
horšími výsledkami rozhodnutí. Úloha rozhodovacích procesov je ďalej
zdôrazňovaná poukázaním na momentálne prevládajúci koncepčný rámec
cieľovo orientovaného správania – teóriu mentálneho nastavenia, podľa ktorej
je možné niektoré fázy tohto správania odlíšiť práve pomocou rozhodnutia,
konkrétne už len toho, či už bolo alebo nebolo realizované. Ešte špecifickejší
pohľad je prezentovaný na príklade konkrétnych krokov a činností v rámci
dosahovania cieľov, ako sú napr. plánovanie, monitorovanie, či odolávanie
rušivým vplyvom.
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Druhá kapitola sa zamerala na vzťah vybraných aspektov procesu
dosahovania cieľov s osobnostnou charakteristikou hovoriacou o spôsobe
rozhodovania – štýlmi rozhodovania. Vybranými aspektmi dosahovania cieľov
boli zvažovanie ziskov a nákladov, ako aj implementačné zámery, pri ktorých
sme práve vzhľadom na ich jasné vymedzenie ako kognitívne procesy
predpokladali vzájomné vzťahy so štýlmi rozhodovania. V zhode
s predpokladmi boli zistené najmä pozitívne vzťahy týchto premenných
s racionálnym štýlom rozhodovania, práve zameraním na iné ako kognitívne
procesy prítomné u ostatných štýlov si však vysvetľujeme neexistenciu či nízku
mieru vzťahov v ich prípade.
Vzhľadom
k
doposiaľ
málo
prebádaným
jednotlivým
mikrorozhodnutiam a aktuálnym úvahám prítomným v procese dosahovania
cieľa, sa tretia kapitola zamerala práve na preskúmanie ich významu, a to vo
vzťahu k vybraným cieľovým charakteristikám a akčnej kríze. Ako dôležité sa
podľa našich zistení javí obzvlášť aktuálne rozhodnutie jedinca pokračovať v
snažení sa o cieľ či vykonať určité zmeny v spôsobe dosahovania cieľov, ale aj
istota v momentálnom rozhodovaní, vnímaná náročnosť tohto rozhodovania a
s tým spojená časová tieseň, ako aj úvahy o ziskoch a stratách vyplývajúcich z
ďalšieho na cieľ zameraného správania. Oproti predchádzajúcej časti tak bola
viac sledovaná tzv. mikroúroveň, teda bežné malé rozhodnutia, ktoré musíme
vykonávať takmer neustále.
Aj keď zámerom monografie bolo priniesť inovatívny pohľad na proces
dosahovania cieľov z perspektívy rozhodovania, bohatosť tejto problematiky,
ktorá vyplýva zo zapojenia rozhodovania v každom aspekte dosahovnia cieľov
umožnila poskytnúť len čiastkové informácie. Je tak ponechaný veľký priestor
pre ďalšie výskumné snahy, ktoré budú môcť byť ešte viac špecifické na
základe tu prezentovaných výsledkov. Ako možné smery nadväzujúceho
výskumu sa podľa týchto výsledkov ponúka napr. spresnenie úlohy štýlov
rozhodovania prostredníctvom mediačných či moderačných analýz aj so
zohľadnením sebaregulácie, zachytenie rozhodovacích procesov už pri výbere
cieľa či (výskumne náročné) sledovanie mikrorozhodnutí pri neustálom
vyhodnocovaní spätnej väzby o priebehu procesu dosahovania cieľa
a prispôsobenie sa meniasim podmienkam. Veríme tak, že práve zistenia
uvádzané v tejto monografii pomôžu podnietiť ďalšie výskumné aktivity
venujúce väčšiu pozornosť rôznorodým aspektom procesu rozhodovania a ich
dôležitosti v rámci procesu dosahovania cieľov.
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