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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvoje seberegulace prostřednictvím
meditační praxe. Literárně-přehledová část se věnuje seberegulaci a sebekontrole jako různě
definovaným mechanismům regulace vlastních myšlenek, emocí a chování a jejich roli ve
schopnosti člověka řídit své jednání a přijímat společenské normy v rámci celoživotního
procesu socializace. Zároveň stručně popisuje různé podoby, příčiny a důsledky selhání jak
v oblasti socializace, tak seberegulace. Dále diskutuje mechanismy meditační praxe a její
účinky – obzvlášť pak na rozvoj seberegulačních dovedností a na závěr představuje dosavadní
zkušenosti z výzkumů v této oblasti v penitenciární praxi. V empirické části práce je navržen
experimentální

výzkum

účinku

intenzivního

10denního

standardizovaně

vyučovaného meditačního kurzu techniky vipassana podle S. N. Goenky na míru impulzivity
mužské vězeňské populace v České republice.
Klíčová slova
Seberegulace, sebekontrola, impulzivita, meditace, vipassana, penitenciární praxe

Abstract
This bachelor thesis investigates the possibilities for development of self-regulation by means
of meditation practice. Its literary review part deals with self-regulation and self-control as
variously defined mechanisms of one own’s regulation of thoughts, emotions, and behavior and
their role in one’s capability to manage their actions and accept social norms throughout a lifelong socialization process. It also briefly describes various forms, causes and consequences of
failure in the socialization as well as the self-regulation domain. Further on, it discusses the
mechanisms of meditation practice and its effects – particularly on the development of selfregulatory skills and concludes with a presentation of existing experience from this area of
research in penitentiary practice. The empirical part proposes an experimental study of the
effect of an intensive 10-day standardized meditation course of the vipassana technique as
taught by S. N Goenka on the rate of impulsivity among the male prison population in the Czech
Republic.
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Self-regulation, self-control, impulsivity, meditation, vipassana, penitentiary practice
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je popsat roli seberegulace v průběhu lidského života a
možnosti uplatnění nenáboženské meditace při jejím rozvoji, konkrétně pak u pachatelů
opakované trestné činnosti. Toto téma jsem si vybrala proto, že jako sociální pedagog a budoucí
psycholog se věnuji mimo jiné osobnostní a sociální výchově a prevenci sociálně patologických
jevů. Bezpočet autorů a empirických studií indikuje, že v úspěšné socializaci člověka, pro jeho
subjektivně prožívanou pohodu i celkové prospívání hraje vysoká míra seberegulace
nezastupitelnou roli. Pozitivní účinky meditační praxe na regulaci svého vlastního prožívání i
jednání jsem si zároveň zakusila během identického intenzivního kurzu, který navrhuji využít
pro účely intervence v rámci výzkumné studie v empirické části této práce.
V první kapitole literárně-přehledové části se zabývám definicí socializace, představuji
její hlavní cíle, činitele a mechanismy jejího působení. Dále se věnuji vybraným pojetím
socializace vztahujícím se k seberegulaci a stručně se dotýkám i závažných odchylek a
problémů, s nimiž se v průběhu socializace můžeme setkat.
Ve druhé kapitole poskytuji značný prostor pokusu o vyjasnění pojmů v oblasti
sebeovládání, konkrétně pak rozdílnosti konstruktů seberegulace a sebekontroly, a na základě
tohoto vymezení představuji i vybrané teorie seberegulace. Zmiňuji její determinanty, diskutuji
její roli v socializaci jedince a ve fungování společnosti a zabývám se podobami, příčinami a
důsledky jejího selhávání s užším zaměřením na impulzivitu.
Ve třetí kapitole shrnuji možné způsoby rozvoje seberegulace, obzvlášť pak
prostřednictvím nenáboženské meditační praxe, představuji její nejvyužívanější druhy, cíle,
mechanismy působení, účinky vybraných meditačních intervencí a výsledky meditačních
programů u specifické populace v prostředí penitenciární péče.
V empirické části práce navrhuji experimentální výzkum účinku intenzivního
10denního standardizovaně vyučovaného meditačního kurzu techniky vipassana podle S.N.
Goenky, založeného na kombinaci techniky koncentrace a všímavosti, na míru impulzivity
mužské vězeňské populace v České republice.
___________________________________________________________________________
Poznámka k formě zpracování textu: Veškeré překlady cizojazyčných zdrojů jsou mé vlastní.
Zavedené pojmy, a obzvlášť pak ty, které nemají jednoznačný český ekvivalent, ponechávám
v původní verzi psané kurzívou, případně se je snažím srozumitelně popsat. V práci užívám
citační normu APA 2010.
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1. Socializace
Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá funkcí seberegulace konkrétně v socializaci
jedince, považuji za vhodné věnovat na úvod prostor shrnutí tohoto sociálně psychologického
konstruktu – jeho definici a individuálním a společenským cílům, činitelům, mechanismům,
pojetím vybraných autorů vztahujícím se k seberegulaci a v neposlední řadě také problémům a
jejich následkům.

1.1 Vymezení socializace a její hlavní cíle
Koťa (2015) socializaci v nejširším slova smyslu popisuje jako proces, v němž mají
nejrůznější vnější podněty vliv na rozvoj lidské osobnosti. Při vytváření osobnosti není
socializace jedeným činitelem, ale vstupuje do interakce s dědičnými a dispozičními
charakteristikami jedince. Důležitou fází prochází v dětství, nicméně v rámci adaptace člověka
na měnící se okolnosti probíhá po celý život jako hledání rovnováhy mezi osobní svobodou a
vyžadovanou sociální konformitou. Člověk během socializace získává osobní identitu a
zároveň znalosti a charakterové dovednosti, které mu umožňují efektivní začlenění a účast
v příslušných skupinách a společnosti (Berns, 2013). Postupným osvojováním si jazyka a
specificky lidských způsobů chování a jednání se stává kulturní bytostí.
Grusecová (2002) shrnuje úlohu socializace do tří specifických cílů, a to
1. rozvoj emoční, myšlenkové a behaviorální seberegulace,
2. přijetí kulturních standardů, postojů, hodnot a dobrovolné konformity vůči
společenským autoritám a kooperaci s nimi,
3. rozvoj dovedností umožňující člověku fungování ve specifických rolích, strategie
řešení konfliktů a vytváření a udržování vztahů jako vedlejší efekt 1. a 2.
Jedním z klíčových cílů socializace je tedy i postupný rozvoj seberegulace (Nakonečný,
2009). Ta zprostředkovává situačně specifické kognitivní zpracování prožívaných pocitů
předcházející potenciálně individuálně či společensky nevhodným až škodlivým reakcím, které
by jinak nastaly automaticky, a umožňuje tak přesun od přirozeného dětského egoistického
chování k prosociálnímu (Nakonečný, 1997). Zahrnuje důležité copingové strategie pro
zpracování pocitů frustrace, hněvu, odmítnutí, zklamání a dalších. Seberegulaci se podrobněji
věnuji ve druhé kapitole.
V rámci socializace se člověk učí nejen seberegulaci a kulturním zvykům, hodnotám a
univerzálním dovednostem dané společnosti, ale také specifickým rolím závislým na jeho věku,
pohlaví, postavení apod. Z hlediska společnosti je důležitým cílem socializace právě
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internalizace sociálních rolí, a to takovým způsobem, že jedinec se podle příslušných
morálních norem – tedy konformně a kooperativně – nechová jen za dozoru ostatních členů
společenství, ale i v jejich nepřítomnosti (Keller, 2012; Ryan & Deci, 2017). Internalizace
kulturních, morálních a společenských hodnot a norem během celého života je důležitou
podmínkou efektivního fungování, rozvoje a kontinuity každé společnosti (Koťa, 2015).
Úspěšná socializace tedy člověku umožňuje život v dané společnosti a zároveň je pro její
fungování nezbytná.

1.2 Aktéři a mechanismy socializace
V primárním socializačním procesu hraje hlavní roli činitele vazba mezi dítětem a jeho
primárním pečovatelem, respektive působení rodiny jako základní referenční skupiny,
případně nejbližších příbuzných a přátel. Mezi významné aktéry sekundární a v dospělosti pak
terciární socializace lze zařadit další příbuzné, vrstevnické a zájmové skupiny a organizace,
vzdělávací instituce a média (Sollárová, 2008).
Socializace probíhá formou sociálního učení v podmínkách sociální závislosti za
využití sociálního vlivu. Mezi základní mechanismy sociálního učení se řadí imitace postupů
druhých, identifikace s vybranými vzory, podrobení se verbálnímu vedení působících aktérů
a sociální zpevňování prostřednictvím vnějšího a později i internalizovaného vnitřního
sankcionování, tedy odměn a trestů (Nakonečný, 2009; Sollárová, 2008).
Konkrétní způsob a výsledky socializace vždy závisejí na podmínkách, v nichž je
jedinec socializován, a vycházejí ze zvyků a norem sociokulturního prostředí, které člověka
obklopuje.

1.3 Vybraná pojetí socializace ve vztahu k seberegulaci
V souladu s tématem této práce v této podkapitole, v níž se inspiruji přehledem od Koti
(2015), podávám stručné shrnutí vlivných koncepcí vývoje osobnosti v socializačním procesu
s důrazem na roli, kterou v nich hrají seberegulativní mechanismy.
Sigmund Freud
Freud socializaci označil za konfrontaci mezi jedincem a (interiorizovanou)
společností, a to v souladu se svými principy slasti a reality. V tomto neustálém dilematu mezi
okamžitým a odloženým uspokojením kladl značný důraz na roli sebekontroly v schopnosti a
ochotě člověka odkládat své touhy a okamžité uspokojení v zájmu vyšších či vzdálenějších
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cílů, které jsou s nimi v rozporu. Dostatečnou míru sebekontroly považoval za jeden
z vývojových předpokladů úspěšné socializace, podmínku samostatnosti a vývojový úkol
análního stádia u dítěte ve věku od jednoho a půl roku do tří let života, který si člověk osvojuje
prostřednictvím nácviku vyměšování.
Erik H. Erikson
Na Freudovo pojetí navázal Erikson, který v procvičování sebekontroly v batolecím
věku vidí cestu k vlastní autonomii dítěte. Centrálním pojmem jeho teorie psychosociálního
vývoje je utváření vlastní identity. To probíhá v procesu identifikace s vybranými modely
prostřednictvím napodobování jejich chování a následného zařazování se do společnosti skrze
vzájemné interakce s okolním světem.
Charles H. Cooley a George H. Mead
Za klíčový mechanismus celoživotního rozvoje identity a konkrétně „zrcadlového já“
považuje sociální interakce i Cooley. Na základě reflexe reakcí druhých člověk zapojuje vlastní
kontrolní mechanismy a modifikuje své chování. Z Cooleyho pojetí dále vycházel Mead, avšak
rozlišoval mezi impulzivním „vlastním já“ (I) a socializovaným „sociálním já“ (Me) složeným
z internalizovaných společenských norem, podle nichž reguluje své chování a plní společenská
očekávání. Zaujímání rozmanitých sociálních rolí si člověk osvojuje postupně nejprve
prostřednictvím „hraní si na“ (play) a později ve fázi „hry“ (game), v níž už na sebe nahlíží
jako na subjekt a objekt zároveň. Na rozdíl od Freuda, který považoval proces utváření identity
za více méně uzavřený již s koncem dětství a mezi potřebami jedince a společnosti viděl
zejména rozpory, Cooley i Mead zdůrazňovali kontinuitu rozvoje osobnosti a kooperativní
aspekt socializace.
Lawrence Kohlberg a Carol Gilliganová
Na Piagetovy výzkumy morálního vývoje dětí v procesu socializace navázal Kohlberg
se svou teorií, v níž se zabývá tím, jak se liší, rozvíjejí a na čem jsou založeny sebekontrolní
mechanismy v jednotlivých stádiích osvojování morálního uvažování – od orientace na trest
a odměnu, přes důležitost sociálních skupin, řádu a zákona, až po vlastní svědomí a etické
ideály. Gilliganová v kritické reakci na Kohlberga poukázala na rozdíl mezi muži, kteří mají
tendenci sebekontrolní mechanismy zapojovat zejména na základě formálních pravidel, a
ženami beroucími v potaz spíše sociální vztahy.
Uri Bronfenbrenner
Ve své teorii bioekologických systémů Bronfenbrenner popisuje socializační roli
prostředí. Rozděluje je na vlastní biologii jedince, jeho nejbližší rodinné a další okolí jedince
(mikroprostředí), která spolu vstupují do vztahů (mezoprostředí) a vyžadují od člověka
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zapojování seberegulačních dovedností za účelem zvládání různých nároků, které jsou na něj
v těchto prostředích kladena. Sociální podmínky a události, kterých se jedinec přímo neúčastní,
ale mají na něj nepřímý vliv (exoprostředí), kulturní (makroprostředí) a dobový kontext včetně
vývojových přechodů v průběhu života (chronoprostředí) jsou dalšími ze systémů vstupujících
do socializačního procesu. Bronfenbrenner ve své teorii poukazuje na to, jak různé sociální
vztahy mohou ovlivňovat a zároveň být ovlivňovány vývojem seberegulačních schopností
jedince.

1.4 Problémy socializace
Lidé jako sociální bytosti se v procesu socializace neučí jen seberegulaci a
sebeporozumění, ale také porozumění druhým, a to v závislosti na svém temperamentu a
osobnosti, aktuální vývojové fázi a prostředí. Pokud způsob osvojování neodpovídá potřebám
jedince, může to vyústit v selhání v jedné či obou výše uvedených oblastech a negativní
důsledky jak pro něj samého (internalizující duševní problémy), tak pro jeho okolí či celou
společnost (externalizující delikvence) (Demetriou, 2005).
Prostřednictvím socializace se nepřenáší pouze sociální hodnoty, ale i nerovnost.
Člověk se také může úspěšně socializovat ve skupině, jejíž hodnoty a normy jsou v rozporu
s těmi celospolečensky uznávanými a zároveň na něj v zájemném rozporu mohou působit různé
socializační tlaky, respektive jejich aktéři. Moderní společnost navíc – na rozdíl od té tradiční
– zažívá uvolnění dříve všudypřítomné sociální kontroly, s ní spojené nebezpečí anomie1 a
zvýšeného výskytu sociálně patologických jevů (Keller, 2012).
Narušení socializačního procesu se může projevit v nízké úrovni sociálních kompetencí
jedince včetně selhávání jeho seberegulace, což v důsledku může vyústit v deviantní chování,
tedy v chování odchylující se od společenských norem a v nejhorším případě až v sociálně
patologické jevy včetně kriminality. Ta zahrnuje veškeré závažné protispolečenské jednání
dospělých porušující právní řád, čímž je považováno za trestné. Pro antisociální jednání dětí a
mladistvých porušující společenské normy je pak nejčastěji používán pojem predelikvence,
respektive širší označení delikvence (Jedlička, 2015). Selháváním seberegulativních
mechanismů se blíže zabývám v podkapitole 2.4.
Sociálně patologickým jevům se snaží předcházet nejrůznější preventivní opatření, která
se dělí do třech kategorií:

1

Pojem zavedený sociologem Émilem Durkheimem popisující stav oslabení systému norem a morálních hodnot
(1897). Později ho upřesnil R.K. Merton jako důsledek tlaku určitých společenských struktur na jedince,
který ho odvádí od konformního k nekonformnímu jednání.
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•

Primární prevence usiluje o upevnění aktuálního uspokojivého stavu a určena pro
celou populaci,

•

sekundární prevence je zaměřena na již ohrožené jedince či skupiny,

•

terciární prevence cílí na následky dysfunkční socializace, úsilí o jejich nápravu a
zabránění recidivy prostřednictvím resocializace.
Resocializace v jednom ze svých pojetí představuje opakované úsilí o úspěšné

zapojení jedince do společnosti poté, co u něj původní proces socializace selhal. V jejím
průběhu jsou používány cílené metody k snižování specifických rizik, které mohou vést k
opětovnému selhání (Biedermanová & Petras, 2011). Takové úsilí, konkrétně v kontextu
penitenciární praxe, je i cílem intervence popsané v návrhu výzkumného projektu v druhé části
této práce.
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2. Seberegulace
Schopnost odložit uspokojení, zdrženlivost, síla ega či vůle, sebedisciplína, volní,
záměrná, exekutivní či inhibiční kontrola, sebekontrola, autoregulace, sebeřízení, coping nebo
dokonce svědomitost – to jsou jen některé z pojmů, které je v odborné literatuře možné dohledat
v souvislosti se seberegulací. První, čeho si nelze nevšimnout po ponoření se do literatury
zabývající se seberegulací, je fakt, že se tato oblast teorie i výzkumu potýká s nejednoznačností
konceptualizace a operacionalizace (Carver & Scheier, 2016; Duckworth & Kern, 2011; Moffitt
et al., 2011).
Konstrukt seberegulace je často libovolně zaměňován s jedním nebo několika z výše
uvedených pojmů. Tím samozřejmě trpí srozumitelnost a konzistentnost jeho zkoumání a jsou
tak zároveň ohroženy výsledky případných na něm založených praktických intervenčních
opatření. Pokud totiž mezi odborníky nepanuje konsenzus ohledně teorie a k ní vázanému
pojmosloví, výsledky jednotlivých výzkumů z této oblasti se obtížně porovnávají. V jazyce
metodologickém jde o problém konstruktové validity, respektive správné a přesné formulace
zkoumaného pojmu (Cronbach & Meehl, 1955 in Doležalová, 2017). Vzhledem k tomu, že
z metodologického hlediska považuji vyjasnění užívaných pojmů za naprostý základ, rozhodla
jsem se v následující podkapitole věnovat pokusu o zpřehlednění významového pole, na němž
se zbytek práce bude pohybovat.
Vzhledem k rozsahu a složitosti konstruktu seberegulace není v rámci této práce zdaleka
možné obsáhnout celé spektrum teorií seberegulace. Po vymezení klíčových pojmů se v této
kapitole tedy zaměřuji alespoň na několik vybraných, zvláště pak těch zohledňujících rozdíly
mezi seberegulací a sebekontrolou (a případě i dalšími konstrukty) a zároveň relevantních pro
návrh výzkumného projektu v druhé části práce. Poté se věnuji otázce biologické a sociální
determinace seberegulace, její roli, cílům a účinkům v socializaci jedince i fungování
společnosti a na závěr také jejímu selhávání.

2.1 Vymezení pojmů a vybrané teorie seberegulace
Na základě analýzy 447 příbuzných konceptů za využití kontrolovaného slovníku
Americké psychologické asociace a pomoci Digital Humanities2 dospěli Burman a kolegové
(2015) k rozsáhlé mapě seberegulace s 88 blízce souvisejícími koncepty a následně k šesti
široce definovaným významovým clusterům popisujícím seberegulaci z různých úhlů pohledu.

2

Oblast odborné činnosti na pomezí výpočetní techniky nebo digitálních technologií a humanitních oborů.
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Jsou mezi nimi:
1. Učení/Strategie učení
2. Sebemonitorování/Sebeřízení (identifikován jako obsahově nejrozsáhlejší)
3. Agency (záměrné/intencionální chování)/Sebedeterminace/Vnitřní nebo vnější
těžiště kontroly/Bezmocnost
4. Sebekontrola
5. Sociální chování
6. Sebemonitorování (Osobnost)
Pokus o přehledné shrnutí výše vyjmenovaných clusterů včetně nejvýznamnějších konceptů,
které je sytí, nabízí obrázek 1.

Obrázek 1. Úsilí o vyjasnění konceptu seberegulace prostřednictvím clusterových významů (podle Burmana et al., 2015)

Výše uvedené clustery lze dále umístit na dvoudimenzionálním poli mezi kontinuálními
osami indikujícími jejich zainteresované publikum, konkrétně mezi osou abstraktního –
praktického využití a osou orientace na sebe – na druhé, znázorněnými na obrázku 2 na další
straně.
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Obrázek 2. Osy využití clusterů seberegulace podle typu uživatelů (podle (podle Burmana et al., 2015)

Pro příklad pedagogové nejvíce pracují s koncepty v praktické a zároveň na druhé
orientované oblasti související s clusterem Učení a jeho strategiemi na rozdíl od extrémně
abstraktně a zároveň středně na sebe orientovaných zájemců o cluster Sebemonitorování
(Osobnost a její posuzování). Další clustery a pojmy je sytící je do tohoto diagramu možné
zasadit podobným způsobem. Je to právě cluster Sebemonitorování/Sebeřízení, který se dle
autorů nachází nejblíže ke středu pole a nejvěrněji tedy reprezentuje primární význam pojmu
seberegulace. Zároveň jemu, a tedy i středu mapy nejbližšími koncepty jsou Sebeaktualizace
a Emoční regulace.
Zatímco někteří autoři mají tendenci různé koncepty a pojmy – zejména pak
seberegulaci a sebekontrolu – téměř libovolně zaměňovat, jiní trvají na jejich jasném rozlišení.
Například Baumeister a jeho spolupracovníci oba pojmy často libovolně střídají, jak je vidět na
jeho „seberegulativním silovém modelu sebekontroly“ (the self-regulatory strength model of
self-control), v knize (Losing control: How and why people fail at self-regulation) a dalších
studiích (Baumeister & Heatherton, 1996; Tice, Baumeister, Shmueli, & Muraven, 2007).
Rozsáhlá přehledová studie se sebekontrolou v názvu popisuje stejné úskalí, a přesto oba pojmy
také vzájemně zaměňuje a operuje jak s teoriemi sebekontroly, tak seberegulace (de Ridder,
Lensvelt-Mulders, Finkenauer, Stok, & Baumeister, 2012).
Na druhé straně jsou autoři, kteří trvají na rozdílnosti jednotlivých konstruktů. Podle
Shankera (S. Shanker & Barker, 2016; S. G. Shanker & Casenhiser, 2013) je jasné rozlišení
seberegulace a sebekontroly dokonce klíčovou podmínkou pro jejich úspěšný rozvoj. Obě sice
směřují k rozvoji schopnosti potlačit dominantní reakci za účelem provedení
subdominantní reakce (Rothbart, Ellis, Rosario Rueda, & Posner, 2003), ovšem rozvoj
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sebekontroly znamená rozvoj exekutivních funkcí3 tak, jak je popisuje např. Mischel (2015), a
jeho cílem je tlumení distraktorů a impulzivního chování. Naproti tomu seberegulace cílí na
porozumění nejrůznějším příčinám zvýšeného nabuzení organismu vedoucímu k snadné
distraktibilitě a impulzivitě a zároveň na snižování jejich míry. Přehledné srovnání sebekontroly
a seberegulace podle Shankera uvádím v tabulce 1.
Seberegulace

Cíl

Sebekontrola

Řízení pozornosti a omezení či aktivace chování
v závislosti na vnějších podnětech

Úsilí o identifikaci a omezení příčin
afektivních, kognitivních
a behaviorálních problémů

Úsilí o omezení nebo řízení takových
problémů teprve poté, co nastanou

Zaměření

Skryté stresory

Výsledné chování

Prostředky

Nehodnotící sledování impulzů,
starostí a zdrojů ulpívání

Sebehodnocení a hodnocení druhými

Snížení úsilí

Utkání se s vlastními slabinami

Sociální kontext

Jedinec

Fyziologicko-neurobiologické
(energetická rovnováha organismu)

Behavioristické (posilování vůle)

Účel

Metody
dosažení cíle

Těžiště

Východisko

Tabulka 1. Srovnání seberegulace a sebekontroly podle Shankera (2016) (Zdroj: https://self-reg.ca/infographic-self-regvs-self-control)

Mezi seberegulací a sebekontrolou je tedy značný významový rozdíl. Obě usilují o
stejný behaviorální výsledek, ale každá má jiná východiska a způsoby, jak jej dosahuje.
Sebekontrola se dá popsat jako úsilí člověka čelit touhám a pokušením, které zabraňuje
projevům silných impulzů, zatímco seberegulace reguluje frekvenci a sílu impulzů
prostřednictvím řízení stresové zátěže. Rozvinutá schopnost seberegulace je v podstatě

3

Kognitivní schopnosti sloužící ke kontrole myšlenek, emocí a aktivit (Encyclopedia on Early Childhood
Development, b.r.).
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podmínkou zapojení sebekontroly a v mnoha případech je dokonce činí zbytečným – čím lépe
člověk ovládá seberegulaci, tím méně potřebuje zapojovat sebekontrolu. Behaviorální
sebekontrola se tedy může objevit zcela přirozeně, pokud je člověk dobře regulován.
To neznamená, že vědomé zapojování zdrženlivosti či sebekontroly je zbytečné, spíš
není rozumné ji považovat za nejefektivnější nebo dokonce jedinou možnost, jak se vyhnout
nevhodnému chování, a primárně se zaměřit na rozvoj (vědomých) seberegulačních strategií.
Finální metou tedy není reaktivní řešení dysregulace, ale její proaktivní prevence
prostřednictvím rozvoje sebeuvědomování a zapojování všech seberegulativních složek –
tělesné, respektive fyziologické, emoční, kognitivní a behaviorální (S. Shanker & Barker,
2016). Podobně uvažuje i Fujita (2011), který seberegulaci také spojuje s proaktivitou, na
rozdíl od reaktivně zaměřené sebekontroly. Záměrné tlumení impulzů považuje pouze za jeden
z prostředků sebekontroly, která zároveň představuje pouze jeden z mechanismů seberegulace
– proces zaměření na určování, řízení a dosahování vlastních emočních, myšlenkových, a
behaviorálních cílů od těch abstraktních (systémových) až po ty zcela konkrétní (motorické)
prostřednictvím

tzv.

pozitivních

a

negativních

zpětnovazebních

smyček,

jejichž

prostřednictvím dochází ke kognitivnímu srovnávání nesouladu mezi aktuálním stavem a
požadovaným cílem a případně k následné regulaci chování (Carver & Scheier, 1998).
Na zpětnovazebních smyčkách je seberegulace založena i v systémové teorii
Shapirové a Schwartze (2005). Ti seberegulaci definují jako proces, v němž se celý systém –
tedy organismus – jak vědomě, tak nevědomě sebereguluje za účelem dosažení specifických
cílů. Pozitivní zpětnovazebné smyčky v jejich pojetí vyvolávají heterostázu vedoucí ke změně
a rozvoji, zatímco ty negativní navozují homeostázu, tedy stabilní stav, o jehož udržování ve
funkčním rozmezí usiluje každý živý organismus. Schopnost řízení a obnovování vydané
energie je důležitým aspektem seberegulace i pro Shankera. V seberegulovaném stavu se
nachází ten, kdo si plně uvědomuje svůj aktuální stav nabuzení a zároveň si umí navodit a udržet
takový stav, který je adekvátní situaci, v níž se zrovna nachází (S. Shanker & Barker, 2016).
V teorii osobnostně systémových interakcí (PSI Theory) Kuhl a Fuhrmann (1998)
popisují sebekontrolu jako sebeovládání vedoucí k určenému cíli (goal maintenance), kdežto
seberegulaci jako ovládání self (self maintenance), v níž může být sebekontrola obsažena. Kuhl
a kolegové (1991) obě zařazují do úrovně sebeřízení spadající pod kategorii komplexní
kognice jako dva vůbec nejvyšší systémy osobnostní architektury, tedy nadřazené kognici vyšší
úrovně, motivům, emočnímu copingu, náladě, temperamentu a jednoduchým kognitivním
operacím, které jsou však obzvlášť na vyšších úrovních osobnostního systému ve vzájemné
interakci. Chování řízené nižšími úrovněmi osobnostní architektury bývá poměrně rigidní a
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neflexibilní, na rozdíl od chování, do jehož řízení zasahují i ty nejvyšší úrovně. To, které úrovně
se v jedinci aktivují je připisováno afektu – je-li negativní (způsobený například příliš vysokými
nároky, frustrací, neúspěchem, strachem, či bolestí) jedinec zůstává v nižších úrovních a
systémech. Pokud je afekt pozitivní (například díky zážitku úspěchu, odměny, ale také v klidu
a při relaxaci), do hry mohou vstoupit vyšší systémy, které zásadně podporují projevy
seberegulace. Při ní je zapojováno paralelní holistické zpracování a extenzivní/rozšiřující
paměť (extension memory/feeling) integrující emoce a kognici, zatímco sebekontrola využívá
sekvenční analytické zpracování informací a záměrnou/na cíl orientovanou paměť (intention
memory/thinking). Detailní charakteristiky jednotlivých systémů, mimochodem očividně
navazující na Jungovy psychologické funkce, sumarizuje tabulka 2.
Behaviorální systémy

Zkušenostní systémy

Sebekontrola

Seberegulace

Záměrná/na cíl orientovaná paměť

Extenzivní/rozšiřující paměť

Myšlení

Cítění

•

analytická

•

holistická

•

sekvenční

•

paralelní

•

citlivá

•

odolná

•

pomalá

•

rychlá

•

přesná

•

přibližná

•

oddělená od emocí

•

v přímé interakci s autonomními reakcemi

Tabulka 2: Funkční charakteristiky vysokoinferenčních kognitivních systémů (podle Kuhla, 2005)

Podobně rozlišují regulaci na „autonomní“ a „kontrolovanou“ Ryan a Deci (2017) ve
své teorii sebedeterminace. V souvislosti s autonomní regulací hraje důležitou roli intrinsická
motivace a sebeuvědomování. Kuhl také upozorňuje, že sledování a kontrola motivačních a
emočních procesů je podmíněna schopností sebeuvědomění a jeho zapojením. Lidé jsou na sebe
totiž schopni nahlížet jako na předmět vlastní pozornosti. Ta je však značnou část dne upřena
na vnější prostředí, což ze sebeuvědomění činí fluktuující proces. Lidé, kteří svou pozornost
dokáží směrovat na sebe, jsou schopni porovnávat svůj aktuální stav s relevantními vnitřními
či vnějšími standardy lépe, než ti, u nichž sebeuvědomění není tak dobře vyvinuto (Brown,
1998). Záměrná regulace však potřebuje zohlednit i další procesy, mezi něž řadí pozornost jako
kontrolu prostředí, plánování jako kontrolu času a v neposlední řadě kontrolu soupeřících
impulzů (Kuhl in Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2005).
Ze své triadické osobnostně-sociálně-environmentální perspektivy popsal Bandura
(1991) tři kroky myšlení a chování, které jsou pro seberegulaci typické: sebepozorování,
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úsudek a reakci na sebe samého. Sebepozorování je introspektivním procesem, při němž se
člověk snaží zachytit a sledovat své emoce a myšlenky za účelem určení svých cílů. Úsudek
zahrnuje porovnání vlastního jednání s osobními nebo vnějšími standardy. Reakcí se pak
rozumí odměna či trest za posouzené jednání v souladu se subjektivním vnímáním jeho
výsledku. Z popisu tohoto procesu je zřejmé, že vychází z teorie sociálního učení zmíněného
v podkapitole 1.2. Na Bandurovu teorii seberegulace, která je jedním ze základních kamenů
jeho sociálně kognitivní teorie, dále navázal například Zimmerman (2005) s rozlišením
behaviorální, environmentální a „skryté“ (covert) seberegulace, která se vztahuje
k osobnosti a monitoruje a přizpůsobuje afektivní a kognitivní stavy. Všechny tři se navzájem
ovlivňují prostřednictvím proaktivních zpětnovazebných smyček. Sociálně kognitivní teorie
totiž seberegulaci považuje za neustále se vyvíjející kontextuálně ovlivňované procesy, jejichž
prostřednictvím dosahujeme osobních cílů. Tyto procesy se vyznačují třemi fázemi:
promýšlením – jehož součástí je analýza úkolu a sebemotivační přesvědčení, kam spadá mimo
jiné vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy)4, dále pak provedením volní kontroly, a nakonec
sebereflexí, která ovlivní další fázi promýšlení, čímž seberegulační cyklus pokračuje.
Ve svém praktickém intervenčním pojetí směřovaném na sociálně-emocionální učení
uvádějí Merrell a Gueldnerová seberegulaci jako součást sebeřízení společně s dovedností
v různých situacích úspěšně regulovat své emoce, myšlenky a chování, kontrolou impulzů,
efektivním zvládáním stresu, stanovováním si vhodných cílů a sebeorganizací směrem k jejich
dosahování. Předchází jí sebeuvědomění, tedy schopnost správně rozeznat své emoce,
myšlenky a hodnoty a jejich vliv na své chování a zahrnuje v sobě dimenzi „transcendence“,
tedy schopnosti rozeznat své místo na světě a ve vztahu k druhým (Merrell & Gueldner, 2010
in Doležalová, 2017).
Z poznatků zde uvedených lze usoudit, že místo sebekontroly by bylo vhodné zaměřit
se primárně na rozvoj schopnosti seberegulace. Jeho možnosti jsou rozmanité a každý člověk
může optimálně těžit z jiného přístupu. Nejrůznějšími způsoby rozvoje seberegulace se budu
zabývat v kapitole 3.
Na základě srovnání uvedeného v této podkapitole jsem se pro účely této práce rozhodla
usilovat o dodržování významového rozlišení jednotlivých konstruktů – zejména pak
seberegulace a sebekontroly. Ač je práce zaměřena zejména na seberegulaci, tak tam, kde je
žádoucí významová specificita, pracuji i s dalšími pojmy – včetně sebekontroly jako konstruktu
seberegulaci podřízeného.
4

Vnímanou vlastní účinnost dle Bandury člověk posiluje mimo jiné ve výše popsaném procesu socializace
prostřednictvím sociálního (observačního) učení, respektive zprostředkované zkušenosti.
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2.2 Dispoziční a sociální determinace seberegulace
Klíčovou biologickou roli u seberegulačních procesů a exekutivních funkcí bezpochyby
hrají interakce mezi limbickým systémem, respektive amygdalou, a prefrontální kůrou a
také mezi srdcem a mozkem, které jsou zároveň ovlivňovány aktivitou autonomního nervového
systému. Mezi tři nejdůležitější oblasti ovlivňující seberegulaci prostřednictvím tlumení a řízení
negativních emocí a směrování pozornosti (Mischel & Nový, 2015) patří ventromediální
prefrontální kůra, laterální prefrontální kůra a anteriorní cingulární kůra (Heatherton, 2011).
Pomocí zobrazovacích i behaviorálních metod je možné sledovat jak zdravé fungování těchto
struktur, tak abnormality projevující se u jedinců s tendencemi k antisociálnímu jednání
(Gillespie, Brzozowski, & Mitchell, 2018). Na míře ovládání impulzivního „horkého“
systému, sídlícího v amygdale a spouštějícího se zejména v motivačně a emočně důležitých
situacích, afektivně neutrálnějším kognitivně zaměřeným „studeným“ systémem je závislá
schopnost odložení uspokojení (Zelazo & Carlson, 2012).
Schopnost seberegulace a sebekontroly je částečně dispozičně, ale zároveň, jak už bylo
uvedeno v první kapitole, je i výsledkem kvality citové vazby k pečující osobě v raném
dětství a socializačního procesu v dalších fázích života. Typ rané vazby si s sebou člověk nese
do dospělosti a má tendenci se naučeným způsobem vztahovat ke svému okolí. Značný vliv
fyzického a sociálního prostředí a na rozvoj seberegulace popisuje také sociálně-kognitivní
model (Zimmerman, 2005), zmíněný v předchozí podkapitole.
Roli vrozených dispozic, temperamentu, osobnostních rysů i sociálního prostředí v míře
seberegulace, respektive v jejím selhávání, jak ji nejčastěji prezentuje dostupná literatura, šířeji
popisuji v podkapitole 2.4. Zde jen krátce zmíním poznatek, že vysoká míra sebekontroly se
projevuje u jedinců s vysokou svědomitostí (Hřebíčková, Urbánek, & Čermák, 2002).
Míra seberegulace je tedy daná jak dispozičně, tak je zároveň ve značné míře
ovlivnitelná prostředím, v němž člověk vyrůstá a žije (Mischel & Nový, 2015). Přestože někteří
lidé jsou při zvládání stresu dispozičně i sociálně, respektive socializačně hendikepovaní,
Shanker a Barker (2016) tvrdí, že rozvoje seberegulace je schopný každý člověk bez ohledu na
věk, kulturu, stav či schopnosti a nikdy není příliš pozdě s ním začít.

2.3 Role seberegulace v socializaci jedince a fungování společnosti
Nehledě na jeho podmíněnost, sebeovládání a zdrženlivost spojené s odpíráním si
určitých požitků byly v historii – a v některých náboženských či filozofických směrech stále
ještě jsou – vysoce hodnoceny a považovány za způsob, jak se stát se lepším člověkem. I
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v dnešní sekulární společnosti je seberegulace obecně považována za charakterovou přednost,
vysoká míra sebekontroly je od nás vyžadována od nejútlejšího věku a s přibývajícími lety se
očekávání okolí v tomto směru ještě zvyšuje.
Peterson a Seligman (2004) „seberegulaci (sebekontrolu)“ v rámci svého pozitivně
psychologického přístupu uvádějí jako jednu z 24 charakterových předností spadající do jedné
z šesti univerzálních klíčových ctností – umírněnosti. Tyto ctnosti vycházejí z intrinsické
motivace a vyznačují se časovou, geografickou, kulturní, socioekonomickou a politickou
nepodmíněností. Seberegulace (sebekontrola), dle těchto autorů zahrnující ovládání svých
pocitů a jednání, disciplinovanost a kontrolu vnitřních impulzů a emocí, predikuje situačně
vhodné emoční reakce, interpersonální dovednosti a vztahy, bezpečnou vazbu, dobrý školní
prospěch, přizpůsobivost a méně sociálně-patologických jevů (Tangney, Baumeister, & Boone,
2004). Zároveň patří mezi charakterové vlastnosti související s úrovní zdraví, majetku a
veřejného bezpečí (Moffitt et al., 2011).
Podle Hrbáčkové a Hladíka je seberegulace dokonce „nejdůležitějším faktorem
ovlivňujícím úroveň odolnosti dětí a mládeže vůči negativním sociálním projevům, resp. vůči
aktivnímu jednání, které je ve společnosti považováno za nežádoucí, negativní…Autoregulace
(především volní kontrola chování) je ochranným faktorem před antisociálním chováním a
zdrojem odolnosti v kontextu negativního působení vrstevnické skupiny“ (Hrbáčková &
Hladík, 2018, s. 84).
Jak je patrné z poznatků shrnutých v této podkapitole, tak podobně jako tomu je u
socializace, i seberegulace (případně sebekontrola) je bezpochyby důležitá nejen pro osobní
prospěch, ale zároveň je jednou ze základních podmínek dlouhodobě udržitelné funkční
společnosti.

2.4 Selhávání seberegulace
Následující podkapitola se věnuje zejména příčinám selhání seberegulativních
mechanismů, jeho vztahem k vysoké míře impulzivity a jejich souvislostem a negativním
důsledkům.
2.4.1 Podoby a příčiny problémů se seberegulací
Selhání seberegulace může mít několik podob a příčin. V prvé řadě je třeba rozlišovat
mezi nedostatečnou regulací (underregulation), způsobenou například nedostatkem
sebeuvědomění umožňujícího srovnávání vlastního standardu a aktuálního prožívání a chování,
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a nesprávnou regulací (misregulation), kdy člověk své chování sice ovládá, ale s nevhodnými
výsledky (Baumeister & Heatherton, 1996 in Hrbáčková & Hladík, 2018; Mischel & Nový,
2015). Příčin pro nedostatečné zapojení seberegulace může být několik – od těch biologických,
přes ty vycházející z temperamentu a osobnostních rysů, až po ty sociálně a situačně
determinované.
De Ridderová (2012) s kolegy zjistili, že způsobilost k sebekontrole je v různých
demografických skupinách podobná, nicméně rozdíly existují zejména v síle nežádoucích
antisociálních impulzů, kterou zažívají členové určitých skupin – například mladí muži.
Nízkou míru seberegulace ve všech oblastech – emoční, kognitivní i behaviorální, nejvíce však
v regulaci myšlení, zaznamenali Hrbáčková a Hladík (2018) u mládeže, a zejména pak chlapců,
s projevy rizikového chování. Ti udávali, že největší problémy zažívají v oblasti plánování a
promýšlení věcí předtím, než se uchýlí k akci. Nejvíce snížená schopnost regulace emocí se pak
projevila u podobně rizikové mládeže navíc pocházející z institucionálního prostředí. To jistě
souvisí mimo jiné s nedokončeným zráním struktur prefrontální kůry (Casey & Caudle,
2013). U starších jedinců může vysoká míra impulzivity a nedostatečná schopnost ji regulovat
být důsledkem biologicky podmíněné poruchy mozku (DeLisi, 2015). Schopnost sledování a
tlumení nevhodných impulzů zároveň závisí na vývoji pozornosti, která člověku umožňuje
sledovat jak jeho vnitřní stavy, tak vnější impulzy. Odolávání pokušení totiž vyžaduje
simultánní reprezentaci dvou soupeřících cílů, a to okamžité touhy a vzdáleného cíle a přesun
pozornosti a aktivity z toho, který člověk vyhodnotí jako méně důležitý na ten důležitější
(Demetriou, 2005). Nízká úroveň seberegulace byla opakovaně zaznamenána právě u jedinců
s poruchou pozornosti, kteří se také častěji dopouštějí delikventního jednání (Ross, 2007).
Tyto poznatky a jejich důsledky jsou mimochodem jedním z horkých témat současné
kriminologie.
Nízká míra seberegulace může být připisována i jiným činitelům jako individuálnímu
temperamentu a osobnostním rysům, jimž budou věnovány následují odstavce, a konečně i
sociálně osvojeným zvyklostem a neméně důležitému sociálně-situačnímu kontextu (Buker,
2011; Mischel & Nový, 2015), kterými se zabývají předchozí dvě kapitoly.
Na rozdíl od lidí s vysokou mírou behaviorální inhibice a aktivity v oblasti
orbitofrontální kůry, mediálního septa a hipokampu, vyznačujících se citlivostí k trestu,
vykazují jedinci s vyšší mírou behaviorální aktivace zvýšenou aktivitu v mediální oblasti
předního mozku a laterálním hypotalamu a zároveň vyšší citlivost k odměně (Rothbart, Ellis,
& Posner, 2011). Pokud se jedinec se silným systémem behaviorální aktivace, který tíhne k
intenzivnějšímu prožívání svých impulzů, zároveň nachází v prostředí se silnými vnějšími
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motivátory, může to u něj zvyšovat riziko impulzivního jednání. Nízká míra seberegulace pak
může nahrávat krátkodobým ziskům, ale z dlouhodobého hlediska s sebou nese riziko
dlouhodobých následků.
Temperament a osobnostní rysy tedy fungují jako vnitřní modulátory intenzity
pokušení, subjektivně prožívaného konfliktu, vynaloženého úsilí o odolávání vůči němu a
míry seberegulace projevující se v chování, zatímco situační a interpersonální faktory, jako
například konzumace alkoholu či jiných návykových látek nebo pouhá přítomnost druhých
lidí, kteří už identickou touhu naplnili, představují modulátory vnější. Jejich vliv se posouvá
postupně od vnitřně zaznamenaných pokušení a nutkání přes vyplývající konflikty s osobními
či společenskými normami a snahu se jim postavit až po ty vnější projevující se v konečném
jednání. Lidé s vysokou schopností odolávání pokušení sebekontrolu tedy vlastně téměř
nevyužívají, protože zažívají obecně méně konfliktních pokušení (Hofmann, Baumeister,
Förster, & Vohs, 2012). Milyavskaya s kolegy (2015) na předchozí závěry navázali zjištěním,
že pokušení je ovlivňováno motivací, respektive „chtěním“ (want-to) či „musením“ (haveto) – čím větší má člověk pocit, že „musí“ dosáhnout určitého cíle, tím více konfliktních
pokušení zažívá a naopak. Takové cíle pro nás zároveň představují nižší subjektivní hodnotu
než cíle, jichž primárně dosáhnout „chceme“. Lidé s vysokou volní kontrolou (effortful control)
spojenou s pocitem „musení“ při jejím zapojení zároveň pociťují větší míru vyčerpání než ti,
kteří něčeho dosáhnout „chtějí“. Dosahování cílů se navíc opakovaně jeví jako s volní kontrolou
nijak nesouvisející (Milyavskaya & Inzlicht, 2017). Schopnost změnit chování je tedy závislá
na síle impulzů, naší dispoziční i situační citlivosti k nim a subjektivních postojích, které k vůči
nim jsme schopni zaujmout.
Další důležité vhledy do možných příčin selhání seberegulačních mechanismů vnesly
zejména raně vývojové a kognitivně psychologické výzkumy zabývající se mírou
dlouhodobého stresu na organismus, respektive alostatickou zátěží5, která je u jedinců
s nejistými typy raných vazeb vyšší než u těch s vazbou bezpečnou. Středové oblasti
prefrontální kůry, popsané v podkapitole 2.2, zodpovědné za exekutivní funkce jsou totiž
zároveň oblastmi nejcitlivějšími na důsledky stresu a obzvlášť pak toho dlouhodobého (Tough,
2013 in Doležalová, 2017). „Děti vyrůstající od raného dětství v dlouhodobě stresujících
podmínkách, mezi něž patří fyzické a emoční zanedbávání, fyzické a sexuální zneužívání,
dysfunkce nebo úplný rozpad rodiny z důvodu rozvodu, závislostí, duševního onemocnění nebo
uvěznění některého z členů mívají problémy se soustředěním, impulzivitou, plněním instrukcí
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Alostáza = udržení stability organismu díky schopnosti měnit se. Alostatická zátěž představuje lékařskými
diagnostickými metodami měřitelné fyzické dopady stresu na organismus (McEwen, 1998)
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a zvládáním zklamání“ (Tough, 2013 in Doležalová, 2017, s. 38).
Klasickým nástrojem ke zkoumání schopnosti odložení uspokojení, jejích důsledků od
dětství po dospělost a možností jejího rozvoje se staly proslulé marshmallow experimenty
(Mischel & Nový, 2015). V jedné návazných studií si Kiddová a kolegové (2013) položili
otázku, jestli chování dětí ve výše uvedeném experimentu ovlivňují genetické dispozice nebo
naučené chování či jiné okolnosti. Ve své upravené verzi zjistili, že děti, které byly
bezprostředně před ním vystaveny nespolehlivému jednání z experimentátorovy strany,
čekaly signifikantně kratší dobu, než se pustily do nabídnuté cukrovinky. Jejich chování bylo
situačně, respektive sociálně podmíněno. Není divu, že děti, které podobné situace prožívají
dennodenně, si brzy zvyknou na uspokojování krátkodobých cílů na úkor těch dlouhodobých a
tato strategie u nich přetrvává až do dospělosti (Griskevicius, Tybur, Delton, & Robertson,
2011). V analogických situacích se pak i dospělí mohou přestat ovládat ne proto, že by to
nedokázali, ale proto, že na základě předchozích zkušeností ze zapojení sebekontroly
neočekávají žádný užitek. Život v nepříznivých sociálně ekonomických podmínkách tedy
nemusí být důsledkem nízké sebekontroly, ale její příčinou. Ty mohou být totiž důvodem, proč
je pro sociálně znevýhodněné jedince smysluplnější či dokonce nutné žít přítomností než se
soustředit na budoucnost – se svým „budoucím já“ totiž nejsou schopni se dostatečně ztotožnit
(Mischel & Nový, 2015). V letos publikované replikační a zároveň rozšířené studii
marshmallow experimentu navíc Watts a kolegové (2018) zjistili, že jeho výsledky u
předškolních dětí behaviorálních účinky v dospívání ve skutečnosti predikují v mnohem menší
míře, než se dosud předpokládalo na základě originálních Mischelových studií. Ukázalo se, že
v mnohem větší míře jsou ovlivňovány jak sociálně ekonomickým prostředím rodiny,
tak inteligencí, které spolu zároveň pozitivně korelují (Mani, Mullainathan, Shafir, & Zhao,
2013). Z šetření Hrbáčkové a Hladíka (2018) vyplývá, že rodinný ekonomický status se pak
obzvlášť významně projevuje na míře seberegulace u chlapců.
2.4.2 Impulzivita a další souvislosti selhávání seberegulačních mechanismů
Trvalá tendence k impulzivnímu chování, tedy impulzivita, bývá označována za opak
sebekontroly (Duckworth & Kern, 2011), respektive faktor negativně ovlivňující seberegulaci
(Coutlee, Politzer, Hoyle, & Huettel, 2014). Mezi konstrukty, s nimiž je spojována, patří
například vyhledávání intenzivních prožitků (sensation seeking) či nového (novelty seeking),
riskování, neohroženost, dobrodružnost, náchylnost k nudě, nespolehlivost a neuspořádanost
(Depue & Collins, 1999). Je reaktivního charakteru, to znamená, že se projevuje nutkáním
a automatickými, spontánními reakcemi na vybraný podnět bez ohledu na důsledky
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(Carver & Scheier, 1998; Coutlee et al., 2014; Linhartová & Kašpárek, 2017). Je důležitou
součástí jak běžného, tak však i patologického chování, a to obzvlášť zahrnuje-li nedostatečně
promyšlené, předčasné, nadměrně riskantní nebo situačně nevhodné jednání (Evenden, 1999).
Vysokou míru impulzivity můžeme považovat za externalizující projev emoční
dysregulace, která se projevuje v dimenzi neuroticismu. Impulzivita je jednou z jeho subškál
v pětifaktorovém osobnostním modelu McCraeho a Costy a osobnostním inventáři NEO-PI-R,
negativně korelující se svědomitostí (Demetriou, 2005; Whiteside & Lynam, 2001). Je zde
definována jako silná, pro člověka těžko odolatelná touha – například po jídle, návykových
látkách, majetku apod. – ačkoli si je člověk vědom její zhoubnosti a jednání z ní vyplývajícího
může litovat (Hřebíčková, Urbánek, & Čermák, 2002). K projevům impulzivního chování
dochází zejména při osobnostní kombinaci vysokého neuroticismu a extraverze (Demetriou,
2005). Dle temperamentové teorie Busse a Plomina impulzivita zahrnuje kategorie Inhibiční
kontroly, Času potřebného k rozhodnutí, Vytrvalosti a Vyhledávání intenzivních
prožitků, kterou najdeme i u Zuckermanna (Linhartová & Kašpárek, 2017). V modelu ABIS,
revidovaném a zkráceném podle původní stále hojně využívané, avšak inkonzistentně validní
Barrattovy škály (BIS-11), Coutlee a kolegové (2014) operují s faktory absence Plánování,
nedostatku Pozornosti (a sebekontroly), a Motorické impulzivity, tedy neuváženého jednání
způsobeného snížením volní kontroly (Patton, Stanford, & Barratt, 1995). Motorická
impulzivita je projevem behaviorální disinhibice a dělí se na dva podtypy: čekací impulzivitu
projevující se potížemi potlačit předčasné či nežádoucí chování a impulzivitu zastavovací,
jejíž nositel má potíže přerušit či zastavit již probíhající jednání. Behaviorální disinhibice
se může projevit také následkem impulzivity rozhodovací, jíž předchází potíže s odkládáním
okamžitých zisků i za cenu negativních důsledků a snížená tolerance k čekání na odměnu.
V modelu UPPS-P (Whiteside & Lynam, 2001), jehož dotazník navrhuji využít jako jednu
z výzkumných metod v druhé části této práce, sytí impulzivitu faktory Urgence, tedy tendence
jednat impulzivně pod vlivem negativních emocí, Nedostatek plánování, Nedostatek
vytrvalosti, Vyhledávání intenzivních prožitků a Pozitivní urgence, tedy tendence jednat
impulzivně pod vlivem prožívání intenzivních pozitivních emocí a nálad (Linhartová et al.,
2017).
Nízká míra seberegulace spojená s nadměrnou impulzivitou způsobuje potíže při
odolávání pokušení, může se projevovat nízkým prahem frustrační tolerance, pozitivně koreluje
s horším zdravotním stavem a socioekonomickým statusem, sociální maladaptací,
interpersonálními konflikty, rizikovým a antisociálním chováním, zneužíváním návykových
látek, vyšší mírou závažné delikvence a kriminality, opakovanými pobyty ve vězení a jejich
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celkovou délkou (Baumeister & Tierney, 2011; Burt, Simons, & Simons, 2006; Coutlee et al.,
2014; Hrbáčková & Hladík, 2018; Linhartová & Kašpárek, 2017; Nešpor & Csémy, 2013;
White et al., 1994; Zimmerman, 2005). Přesto, že na výše uvedených negativních sociálních
jevech mají svůj podíl i ekonomické, politické, sociální další okolnosti, lze za jednoho z jejich
významných viníků jistě pokládat i nedostatečnou seberegulaci (Hrbáčková & Hladík, 2018).
Ze zjištění popsaných v podkapitole 2.4 se jeví, že to, co by se člověk měl primárně
snažit rozvíjet, obzvlášť pak s cílem prevence individuálních selhání, tedy není volní kontrola,
ale naopak snižování vynaloženého úsilí prostřednictvím efektivní seberegulace, vytváření
prospěšných zvyků a automatických vzorců chování (Mischel & Nový, 2015). Způsobům,
jak toho dosáhnout, se věnuje následující kapitola.
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3. Způsoby rozvoje seberegulace
Předchozí kapitola se pokusila odlišit seberegulaci od jiných příbuzných konstruktů a
zejména pak od sebekontroly, objasnit rozdílné mechanismy jejich fungování, její roli
v socializaci jedince a fungování společnosti, v níž žije, a v neposlední řadě i příčiny,
souvislosti a důsledky jejího selhávání. V této kapitole se zaměřím na způsoby, jimiž lze
seberegulaci rozvíjet v průběhu života.

3.1 Stručný přehled seberegulativních strategií a technik
Ze sociálně-kognitivní perspektivy se člověk k plně adaptivní dovednosti seberegulace
dostává postupně přes několik úrovní. Jejich přehled nabízí tabulka 3, v níž je znovu patrný
rozdíl a zároveň podřízenost sebekontroly vůči seberegulaci.
Úroveň

Název

Popis

1.

Observace

Zprostředkovaná iniciace dovednosti prostřednictvím předlohy

2.

Emulace

Napodobení obecného vzorce předložené dovednosti za sociální
podpory

3.

Sebekontrola

Samostatný projev předložené dovednosti za strukturovaných
podmínek

4.

Seberegulace

Adaptivní užívání dovednosti napříč měnícími se osobními a
environmentálními podmínkami

Tabulka 3. Úrovně rozvoje seberegulace (Zimmermann, 2005, s. 29)

Nedostatečně regulované myšlenky, emoce a tělesné počitky jsou přímými spouštěči
impulzivního chování a nevhodných návyků. Jak už se několikrát objevilo v druhé kapitole,
hraje při seberegulaci důležitou roli sebeuvědomování spojené se sebemonitorováním,
konkrétně pak identifikace vnitřních i vnějších stresorů a spouštěčů impulzivních reakcí.
K nápravě impulzivní „závislosti“ navrhuje Kirschenbaum (1987) strategii „obsesivněkompulzivní seberegulace“ spočívající v nepřetržitém a detailním sledování svého chování a
uvědomováním si okamžiků nesouladu mezi nastavenými cíli a aktuálním chováním. Na
podobném principu fungují i konkrétní způsoby rozvoje seberegulace, kterým se věnuji v této
i následující podkapitole.
Opakované návraty k různým druhům závislého chování podobně jako recidiva
delikventního chování, s jejímiž pachateli počítám do výzkumného vzorku v druhé části této
práce, bohužel nepředstavují vzácný jev. Velmi často už jediné úvodní pochybení, k němuž
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může dojít v pro ohroženého jedince rizikové situaci, vede ke kompletnímu selhání
seberegulace a následné recidivě. Tomu je třeba předcházet. Pokud je totiž člověk i přes své
pochybení schopen pokračovat v sebemonitorování, může se výše uvedenému následku
vyhnout. Důležitým faktorem k zvládnutí takové situace je plán, jak s ní naložit, pokud nastane,
a to dřív, než se kompletně vymkne kontrole. Dalším nezanedbatelným faktorem je co
nejčasnější načasování takového plánu, respektive pokud možno úplné vyhnutí se rizikovým
situacím (Endler & Kocovski, 2005).
Mezi kognitivní seberegulativní strategie lze zařadit například kognitivní
přerámování, kdy člověk přesune pozornost ze zaujatého ponoření do emocionálního aspektu
subjektivního prožitku či aktuálního fyzického objektu pokušení na jeho neutrální, případně
dokonce averzivní popis. Tomu napomáhá zaujmutí pozice nezávislého pozorovatele, jinými
slovy psychologického odstupu, který redukuje stres, tlumí impulzy již dříve popsaného
„horkého“ systému a poskytuje prostor k vyrovnání se s prožívanou situací. Dále sem patří
mapování a řešení „horkých bodů“ prostřednictvím implikačních situačně behaviorálních
signatur „jestliže-pak“ a užití „sebepřesahu“ (transcendence), respektive odložení
okamžitého uspokojení ve prospěch budoucích vyšší cílů (Baumeister, 1994 in Brown,
1998). V neposlední řadě sem pak spadají rozmanité techniky kognitivně-behaviorální a
dialektické behaviorální terapie.
Dovednost seberegulace lze kultivovat i prostřednictvím dalších technik zaměřených na
rozvoj pomalých exekutivních funkcí, například různých druhů meditace, kterým se
podrobněji věnuji v podkapitole 3.2. V západní seberegulativní praxi se osvědčily
„sebeintervence“ pomocí akronymu RAIN (Recognize, Accept, Investigate, Note), vycházející
z meditační praxe všímavosti. Její praktikování bez hodnocení a nároků na okamžitý účinek
pomáhá zaujmout právě místo nezávislého pozorovatele, vzdaluje člověka od jeho nežádoucích
návyků a přispívá k jejich odstranění (Brewer et al., 2011). Jednoduchý postup při této
intervenci je popsán v tabulce 4.
1. Rozeznat

že se něco děje

2. Přijmout

že se něco děje

3. Prozkoumat

související tělesné pocity, emoce a myšlenky se zvídavostí

4. Zaznamenávat

co se děje od jednoho přítomného okamžiku k druhému

Tabulka 4. Intervence RAIN zapojující pozornost a všímavost (podle Brewer et al., 2011)

Za primárně relaxační lze považovat takové techniky, pracující zejména s dechem
jako například hluboké dýchání do různých částí trupu a techniky imaginativní s různými
formami (řízených) vizualizací. Dále sem patří techniky práce s tělem mezi něž se dají zařadit
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masáže, akupresura, reflexologie či biologická zpětná vazba (biofeedback). S tělem a zároveň
koncentrací pak pracuje Schultzův autogenní trénink, navozující pocity tíhy a tepla,
Jacobsonova progresivní svalová relaxace, využívající kontrast mezi napětím a uvolněním,
nebo různé formy jógy (Drotárová & Drotárová, 2003; Nešpor, 1998; S. L. Shapiro & Schwartz,
2005). Relaxační techniky samotné spíše krátkodobě uvolňují, čímž řeší následky stresu a
dysregulace, zatímco meditaci, jíž je věnována následující podkapitola, lze považovat spíše za
intervence preventivní. Nicméně jak upozorňují Shapirová a Schwarz (2005), v současné
(západní) praxi jsou výše uvedené techniky často využívány mimo kontext a redukovány pouze
na řešení úlevy od stresu bez toho, aby adresovaly jeho příčiny, což zároveň do značné míry
limituje jejich plný seberegulativní potenciál.

3.2 Meditační praxe
3.2.1 Vymezení meditace
Vzhledem k vysokému počtu nejrůznějších typů meditace, se i tento konstrukt potýká
s problémem konceptualizace a definice. Shapiro (2008) meditaci označuje za skupinu
nejrůznějších technik, které mají jako společného jmenovatele vědomý pokus o neanalyzující
soustředění pozornosti a neulpívání na zabíhavých a ruminujících myšlenkách. Z tohoto
popisu vyplývá, že meditace zahrnuje úsilí o zaměření vědomé pozornosti, není primárně
religiózního charakteru a nezabývá se obsahem myšlenek, ale pouze uvědomováním jejich
existence a pomíjivosti. Tím se liší od jiných technik jako například řízené imaginace, denního
snění, sebeinstruování, hypnózy a dalších kognitivních strategií.
Na rozdíl od Bandurova tříkrokového seberegulačního procesu zmíněného
v podkapitole 2.1 se tedy meditace záměrně vyhýbá mezikroku sebeposuzování či
sebehodnocení a věnuje se zejména kroku prvnímu – tedy nehodnotící, pouze popisné
sebepozorování. Na rozdíl od Bandury vidí cestu seberegulace v absenci nejen hodnocení, ale
v ideálním případě i bezprostřední reakce na toto sebepozorování.
3.2.2 Druhy meditace
V nejširším slova smyslu lze meditační techniky rozdělit do tří hlavních skupin, a to na
techniky koncentrativní, široké všímavosti a jejich kombinace. Přehledně rozdíl mezi těmito
dvěma významnými způsoby meditační praxe vysvětluje Pribram (in D. H. J. Shapiro, 2008)
svým přirovnáním k čočce fotoaparátu. Pozornost může být využita buď jako čočka širokoúhlá,
zahrnující vše v celé své šířce anebo jako čočka přibližovací, zaměřující se výhradně na
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specifickou oblast viditelného pole. Stejně funguje i většina meditačních technik včetně
možnosti fluktuace mezi oběma popsanými způsoby.
Koncentrativní techniky
Všechny koncentrativní techniky vykazují společné úsilí o dlouhodobé omezení přímé
neanalyzující pozornosti na jediný objekt za současného ignorování ostatních podnětů.
Takový objekt se může nacházet nebo být vytvářen buď uvnitř (například vizualizace, třetí oko,
dech, tlukot srdce, nebo zvuky vlastního hlasu jako jsou mantry, sútry či kóany) nebo vně
(například obraz, mandala, hořící svíčka, nebo růženec) meditujícího jedince. Plně zvládnutá
koncentrace se vyznačuje nepřerušeným tokem mozkových alfa vln6.
Techniky všímavosti
Na druhé straně při technikách všímavosti meditující člověk usiluje o vnímání
veškerých vnitřních i vnějších podnětů – pocitů, myšlenek a počitků, avšak bez jakékoli
reakce na ně (Teper & Inzlicht, 2013). Jde při ní o kultivaci vědomé, nezaujaté seberegulace
prostřednictvím kontinuálního uvědomování si přítomného okamžiku za propojení
pozornosti se sedmi kvalitami všímavosti, mezi něž se řadí přijetí, trpělivost, důvěra, otevřenost
a absence hodnocení, usilování a lpění (Kabat-Zinn, 1982). Při meditaci všímavosti dochází
k vždy několikavteřinové blokaci mozkových alfa vln následované obnovením jejich toku (D.
H. J. Shapiro, 2008).
Od svých počátků na konci 70. let 20. století si postupně značnou popularitu získal
program mindfulness-based stress reduction (MBSR) vytvořený na míru potřebám západní
společnosti Johnem Kabat-Zinnem. Dnes už je tento program robustně empiricky ověřený a
hojně využívaný pro terapeutické účely v klinickém prostředí. MBSR se tedy orientuje
zejména léčebně – na zvládání stresu (případně jeho prevenci) a symptomů dalších poruch.
Mezi technikami, které využívá, lze zmínit například body-scan, meditaci v chůzi, všímavou
formu tělesné jógy, skupinové diskuze zaměřené na rozvoj pozornosti v (individualizovaných)
domácích úkolech i v každodenním životě (Schlieter, 2017). Mezi dalšími aktuálně
využívanými intervencemi založenými na meditaci všímavosti lze zmínit kognitivní terapii
(MBCT), dialektickou behaviorální terapii (DBT) a terapii přijetí a odevzdání (ACT) (Zeng,
Oei, & Liu, 2014; Zeng, Oei, Ye, & Liu, 2015).
Kombinující techniky
Při kombinujících technikách je integrována koncentrativní meditace s meditací
všímavosti tak, že objekt koncentrace meditující používá jako kotvu, k níž se navrací
6

Mozkové vlny na frekvenci 8-13 Hz, vyskytující se zpravidla během bdělé relaxace se zavřenýma očima
(Drotárová, 2003).
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pokaždé, co jeho pozornost zachytila jiný podnět (D. H. J. Shapiro, 2008).
K těmto technikám se řadí i reformovaná a systematizovaná buddhistická meditace
všímavosti, která se mezi laickou veřejnost dostala pod označením vipassana – neboli meditace
vhledu (Schlieter, 2017). Na rozdíl od MBSR je zaměřená šířeji – na dosažení seberozvoje,
morálního způsobu bytí, vhledu do jeho podstaty a jeho pomíjivosti (aničča) a osvobození
od utrpení. Mezi její hlavní cíle patří hluboké porozumění univerzálním otázkám sebepojetí a
pochopení rozdílu mezi prožitkem spokojenosti a lpění, nebo bolesti a utrpení. To vyvstává
teprve při odporu vůči pociťované bolesti – ať už fyzické či emocionální povahy – a je násobeno
jeho silou. Výsledkem omezení utrpení je pocit svobody a spokojenosti, které jsou nezávislé na
aktuálních okolnostech a podmínkách. Toho meditující dosahuje věnováním mimořádné
pozornosti a uvědomění (samathá) zcela běžným podnětům. Další klíčovou dovedností,
kterou meditace vipassana kultivuje, je vyrovnanost či nestrannost (uppekkhá), znamenající
nezasahování do plynutí veškerého smyslového vnímání a zároveň neidentifikování se
s vyvstanuvšími podněty, ať už jimi jsou jak sotva patrné, tak silné tělesné či smyslové počitky,
emoce nebo myšlenky. Obě tyto dovednosti by měly fungovat ve vzájemné symbióze.
Vipassana se zároveň věnuje praxi soucitu a meditace milující laskavosti (mettá) a
prostoupení jejích účinků do činností vykonávaných ku prospěchu ostatním (Perelman et al.,
2012; Young, 1994; Zeng et al., 2014). Mezi důležité západní aspekty vipassany lze zařadit její
dostupnost pro širokou veřejnost nevyhrazenou pouze pro mnichy, individuální a nikoli
společenskou motivaci k volbě i provádění meditační praxe za účelem seberozvoje, a to i mimo
oficiální meditační centra (deinstitucionalizaci), pochopení individuálního smyslu meditační
praxe (detradicionalizaci), etický kontext meditace a přístup založený na vědeckých poznatcích
a nikoli iracionálních přesvědčeních (Schlieter, 2017). Young (1994) meditaci vipassana
dokonce označuje za „vnitřní vědu“ a uvádí analogii mezi využíváním mimořádné vnitřní
pozornosti a jejím vnějším „vědeckým“ nástrojem – mikroskopem, jako jejím rozšířením.
Díky zásluze učitele vipassany a mecenáše S. N. Goenky se s touto technikou může seznámit
v podstatě kdokoli, a to pod vedením Goenkových nahrávek a zkušených učitelů v jednom
z více než 160 meditačních dhamma center po celém světě. V nich jsou různě dlouhé
standardizované pobytové kurzy vipassany účastníkům poskytovány zcela zdarma na základě
dobrovolných příspěvků těch, kteří prošli minimálně jedním intenzivním desetidenním kurzem
a přáli si tuto zkušenost poskytnout dalším zájemcům.
Meditaci lze dále rozlišit na formální, při níž meditující zpravidla medituje v určitý čas,
na určitém místě a v určité pozici a na meditaci neformální, praktikovatelnou kdekoli a
kdykoli, jejímž cílem je nehodnotící plné uvědomování si veškerých svých činností. Oba druhy
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lze kombinovat a učinit je v jistém slova smyslu způsobem života (D. H. J. Shapiro, 2008).
3.2.3 Cíle meditace a mechanismy jejího fungování
Cílem meditace v původním východním pojetí je zejména změna vnímání světa a své
role v něm s větší účelností, smysluplností a propojení jak s přírodou, tak s ostatními lidmi, a
to prostřednictvím změněných stavů vědomí a transcendentálních prožitků, které nemusí a také
nejčastěji ani nevedou k dokonalému stavu nirvány7. Seberegulativní účinky meditace
zprostředkovává jak skrze stavy bdělé relaxace a klidu odbourávající stres, tak i svým
zaměřením na rozvoj vhledu a z něj vyplývající životní moudrosti, soustředění, zbavení se
hněvu, chamtivosti, sobectví, závislostí a dalších. V tomto pojetí je uvědomění si a odstranění
příčin lidského utrpení, způsobeného výše uvedenými „nečistými“ stavy a vlastnostmi,
důležitější než jeho pouhé řešení. Právě tak může meditace lidem přinášet očištěné vnímání
skutečnosti, novou životní perspektivu a pocit smysluplnosti (D. H. J. Shapiro, 2008).
Jak meditace všímavosti, tak aktivace seberegulativních mechanismů se projevuje
zvýšením aktivity ve stejných mozkových oblastech – dorsolaterální prefrontální kůře,
anteriorní cingulární kůře a insule (Yi-Yuan Tang, Hölzel, & Posner, 2015; Teper & Inzlicht,
2013; Tomasino & Fabbro, 2016), tedy v místech zapojených při zaměření se na vybraný
objekt, jeho soustředěném sledování a udržování v pozornosti. Se vzrůstající délkou meditační
praxe se využívání těchto oblastí zefektivňuje a jejich aktivita se snižuje. Podle Tanga a kolegů
(2015; Yi-Yuan Tang & Leve, 2016) se při meditaci všímavosti zapojují i další mozkové
struktury a nejméně tři vzájemně spolupracující mentální procesy – mezi něž řadí kontrolu
pozornosti, regulaci emocí a sebeuvědomování – které se podílejí na seberegulačním procesu
a člověk je za klesající míry úsilí uplatňuje v jeho postupujících fázích. Přehledně to vyjadřují
schémata na obrázku 3 na následující straně. Hölzelová s kolegy (2011) k těmto mentálním
procesům počítá ještě uvědomění si vlastního těla a změnu pohledu na Self.

7

Finální stav osvobození od žádostivosti, nesnášenlivosti, zaslepenosti, a tedy i veškerého utrpení. Stav
dokonalé blaženosti.
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Obrázek 3. Mechanismy vedoucí od meditace všímavosti k seberegulaci: spolupracující mozkové oblasti, mentální
procesy a množství úsilí v jednotlivých fázích meditační praxe (podle Tanga et al., 2015 a Tanga & Leve, 2016)

Meditace všímavosti také zvyšuje hustotu šedé kůry mozkové v oblastech
zodpovědných za regulaci emocí – tedy v hipokampu, zadní cingulární kůře a temporoparietální
junkci – a usnadňuje odprošťování se od rozptylujících myšlenek, afektivních či lákavých
podnětů a navracení se k předmětu pozornosti, čímž napomáhá rozvoji emoční a behaviorální
seberegulace (van Dillen & Papies, 2015). Zároveň se v mozku snižuje aktivita rozsáhlé „sítě
automatického nastavení“ (default mode network), která vede ke spontánnímu „bloudění
mysli“, tedy přemýšlení o sobě a druhých, rozvzpomínání se na minulost, představám
budoucnosti a primárně se nezabývá přítomným okamžikem (Tomasino & Fabbro, 2016).
Ve srovnání s kognitivně-behaviorální terapií, která se zaměřuje na reakci a změnu
dysfunkčních myšlenek, je prostředkem meditace všímavosti pouhé uvědomění si a
nehodnotící pozorování jak probíhajících myšlenek, tak i emocí a tělesných počitků. Jejich
vzetím na vědomí jako pomíjivých mentálních stavů a nikoli jako zdánlivě skutečných
zkušeností, umožňuje tato technika odlišení mezi podnětem a reakcí na něj a snižuje tak
nebezpečí „utopení se“ ve vlastních emocích a myšlenkách. Podobně jako Mischel (viz
podkapitola 3.1) tedy i Papiesová s kolegy zjistili, že sledování vlastních reakcí jako
přechodných myšlenkových událostí a nikoli jako subjektivně reálných zkušeností – popsatelné
jako všímavá pozornost, decentering nebo „nereaktivita“ – dokáže regulovat impulzivní reakce.
Pokud se totiž prostřednictvím meditace podaří identifikovat a zastavit proces dysregulace
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v jeho počátcích, je možné se tím vyhnout vystupňování, intenzivnímu emočnímu prožívání
a v důsledku pak i impulzivnímu řešení dané situace (Papies, Barsalou, & Custers, 2012).
Všímavá pozornost vůči vlastním mentálním prožitkům se tedy jeví jako vhodná metoda
rozvoje individuální seberegulace (van Dillen & Papies, 2015).
3.2.4 Účinky meditační praxe
Co se týká obecných účinků meditační praxe, Drotárová a Drotárová (2003) mezi nimi
uvádí redukci (obzvlášť situační) tenze a úzkosti, zlepšení psychosomatických onemocnění,
snižování závislosti, zmenšování pocitů viny, zlepšení nálady, vzrůst přístupnosti afektů a
zároveň snížení vzrušivosti a impulzivity, prohloubení sebepoznání, vzrůst pocitu identity a
sebepřijetí a růst výkonnosti. Tang a kolegové (2007) ve své experimentální studii po již 5denní
meditační praxi u intervenční skupiny zjistili snížení únavy, úzkosti, deprese, hněvu a hladiny
kortizolu související se stresem, a naopak zvýšení pozornosti, energie a imunoreaktivity. Davis
a Hayes (2011) také vyzdvihují účinky meditace na regulaci emocí, snížení reaktivity, avšak
zároveň na zvýšení pružnosti reakcí. Podobně i přehledová studie a metaanalýza 27 studií pod
vedením Leylandové, Rowseové a Emersonové (2018) ukázala, že navození stavu všímavosti
zvyšuje pozornost a regulaci negativního afektu. U delších tréninků všímavosti pak nastávají i
další kognitivní změny, například zlepšení exekutivních funkcí. V přehledové studii zaměřené
na efektivitu dvou desítek různých meditačních kurzů s celkem 2912 účastníky Khoury s kolegy
(2017) neshledali významné rozdíly v efektivitě meditačních stylů a potvrdili již výše uvedené
závěry – zejména pak jejich pozitivní účinky na snižování deprese, úzkosti a stresu, a to
zejména u účastníků-začátečníků.
3.2.5 Výsledky meditačních intervencí v penitenciární praxi
Vzhledem k zaměření navrhovaného výzkumu shrnuji v této poslední podkapitole
literárně-přehledové části stručně dosavadní výsledky meditačních intervencí ve specifickém
prostředí penitenciární praxe.
Goenkovy kurzy vipassany, MBSR a další podoby intervencí založené na meditačních
postupech, jsou v současnosti využívány v nápravných zařízeních po celém světě, a to jak za
účelem řešení stávajících problémů, tak prevence jejich recidivy po návratu pachatelů trestných
činů do běžného života. Vzhledem k tomu, že se mi k mé lítosti nepodařilo najít žádné studie
zabývající se meditačními programy u populace odsouzených v českém prostředí, věnuji se zde
empirickým výsledkům studií zahraničních.
Bowenová s kolegy (2006) u účastníků desetidenního kurzu meditace vipassana zjistili
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(a Simpson a kolegové (2007) potvrdili) snížení míry zneužívání alkoholu, návykových látek a
z nich vyplývajících problémů, a to i po skončení výkonu trestu odnětí svobody, a dále také
redukci psychiatrických symptomů a zvýšenou míru optimismu. Ve studii Samuelsona a kolegů
(2007) účastníci po 6 – 8týdenní MBSR intervenci vykázali snížení hostility, zvýšení sebeúcty
a významnou redukci negativního afektu. Efekt byl výraznější u žen, než u mužů a u
odsouzených v zařízeních s mírnějším dohledem. Na základě 10týdenní intervence u
adolescentních delikventů Himelstein s kolegy (2012) zaznamenali zvýšení seberegulace a
snížení subjektivně vnímaného stresu.
Ve vzorku osmi studií splňujících kritéria výběru nalezla přehledová studie Shonina a
kolegů (2013) významná zlepšení v již jmenovaných oblastech negativního afektu, zneužívání
návykových látek, hněvu a hostility, sebeúcty a optimismu a navíc i schopnosti relaxace. Další
nedávná přehledová studie 13 výzkumů zaměřených na mladé pachatele trestných činů
zaznamenala u jednotlivých kvantitativních studií různou míru účinků na duševní zdraví,
seberegulaci, problémové chování, užívání návykových látek, kvalitu života a tendenci ke
kriminálnímu jednání. Ve studiích kvalitativních účastníci udávali méně stresu a zlepšení
v soustředění, řízení emocí i chování a sociálních dovednostech (S. Simpson, Mercer, Simpson,
Lawrence, & Wyke, 2018).
Zvýšení seberegulační schopnosti prostřednictvím meditace podle Papiesové a kolegů
(2012) může přispět nejen ke snížení impulzivního chování, ale zároveň má potenciál iniciovat
pozitivní udržovací cyklus meditační praxe založený na pravidelném zvyku a nikoli na
donucení či „musení“. Důležitou roli opakovaného zautomatizované jednání (ideálně ve
stabilních podmínkách) – tedy pravidelné meditace jako dobrého zvyku vedoucího ke snížení
frekvence nutnosti zapojování inhibice impulzů, naznačuje i longitudinální studie Gally a
Duckworthové (2015). Nastartování právě takových zvyků vedoucích k prospěšným životním
výsledkům je i cílem Goenkova intenzivního meditačního kurzu navrhovaného v následující
části práce. Perelmanová s kolegy (2012) Goenkův kurz na základě výsledků své longitudinální
studie označila za slibnou intervenci pro zvyšování seberegulace a snižování impulzivního
chování. Himelstein (2011) vedle zvyšování psychologického well-being a snížení zneužívání
návykových látek uvádí jako jednu z oblastí, v nichž se jeví potenciální pole působnosti
meditačních programů, také snižování recidivy.
Jak u výzkumů účinků meditačních intervencí na běžné či klinické populaci, tak u těch
zaměřených na populaci odsouzených, autoři jednotlivých i přehledových studií upozorňují na
jejich omezení, a to buď vzhledem k časté absenci metodologické důkladnosti, nebo zajištění
experimentálního designu s náhodným rozdělením účastníků do intervenčních a kontrolních
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skupin. Vyzývají proto k opatrnosti při vyvozování kauzálních závěrů a nápravě této situace,
protože potenciál, který se v meditaci skrývá, by bylo škoda zodpovědně nevyužít (Chiesa,
2010; Shonin et al., 2013; S. Simpson et al., 2018; Yi-Yuan Tang, Posner, & Rothbart, 2014).
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4. Návrh výzkumného projektu
Návrh výzkumného projektu navazuje na poznatky uvedené v literárně-přehledové
části. Inspirovala mě k němu jak osobní zkušenost s meditační praxí, tak nezávislý izraelský
dokumentární film Doing Time Doing Vipassana (1997), popisující počátky zavádění meditační
praxe do dosud drsného prostředí indické Tihárské věznice v rámci terciární prevence a
resocializačních opatření, a následně i další dokument The Dhamma Brothers (2008), který se
věnuje identickému tématu ve Spojených státech amerických. Oba kritiky oceněné filmy
naznačují, že meditace vipassana, konkrétně ve formě standardizovaného intenzivního
10denního meditačního kurzu vedeného podle S. N. Goenky (Goenka Vipassana Meditation,
dále jen „GVM“) přímo v nápravném zařízení, může mít u dobrovolně se ho účastnících vězňů
pozitivní důsledky na celou řadu oblastí jejich fungování, mezi nimiž i sebeuvědomění a
sebereflexi. Během přísného režimu spočívajícího v každodenní zhruba 10hodinové meditační
praxi a dodržování zásad kurzu, mezi něž patří například mlčení či zákaz jakékoli formy
vzájemného kontaktu i kontaktu s vnějším světem, mají odsouzení dostatek příležitostí setkat
se tváří v tvář se svými pocity, myšlenkami a zločiny.
Kurz GVM začal být v nápravných zařízeních nabízen už před 25 lety, nejprve v Indii,
načež se rozšířil do dalších zemí včetně Izraele, Mongolska, na Nový Zéland, Tchaj-wan, do
Thajska, Spojeného království, Myanmaru, USA a Kanady („Vipassana Meditation Courses
For Correction Facilities", b.r.). Mě proto zaujala možnost ověřit jeho potenciálně pozitivní
účinky na vězeňské populaci v České republice. I přes postupně snižující se počty osob ve
výkonu trestu odnětí svobody je v českých věznicích aktuálně stále téměř 20 000 odsouzených,
z čehož přes 18 000 mužů, téměř 1 500 žen („Rychlá fakta", 2018), kolem 50% recidivistů
(Skoupá, 2016) a zároveň narůstá počet trestně stíhaných vězňů (Mazancová, 2017). Stále se
tedy hledají nové ověřené způsoby, jak jejich počty efektivně snižovat.
Jak už jsem uvedla v podkapitole 3.2.5, o tom, že například míru subjektivně prožívané
impulzivity, negativního afektu a hostility u jedinců v rizikové a delikventní populaci lze
prostřednictvím meditačních technik ovlivňovat a jejich seberegulaci tak posilovat, svědčí již
několik zahraničních empirických studií a systematických přehledů. Pokusy o empirické
testování meditační praxe a intervencí na ní založených tedy existují, nicméně často jim chybí
metodologická důkladnost. Konkrétně absence experimentálního designu zabraňuje ověřování
příčinných souvislostí a znesnadňuje tak možnosti jejich reálného využití. To bych se
prostřednictvím následujícího výzkumného návrhu ráda pokusila změnit.
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4.1 Cíle výzkumu
Vzhledem k výsledkům předešlých výzkumů zjišťujících vztah mezi meditační praxí a
mírou seberegulace lze předpokládat, že spolu pozitivně korelují. Cílem navrhovaného
výzkumu je zjistit, zda a jaký vliv může mít meditační praxe na schopnost seberegulace u
populace vězňů v opakovaném výkonu trestu odnětí svobody. Výzkumné otázky tedy zní:
•

Jak se u recidivujících vězňů projeví absolvování kurzu GVM na míře impulzivity?

•

Jak se absolvování kurzu GVM projeví na chování recidivujících vězňů odrážejícím
seberegulační schopnosti?

Mé výzkumné hypotézy jsou následující:
1) Před a po absolvování kurzu GVM existuje u experimentální skupiny statisticky
významný rozdíl v celkové míře impulzivity zjišťované prostřednictvím sebeposuzující
škály UPPS-P.
2) Před a po absolvování kurzu GVM existuje u experimentální skupiny statisticky
významný rozdíl v počtu záznamů vězeňské služby o porušování vnitřních pravidel
věznice.
3) Po absolvování kurzu GVM existuje statisticky významný rozdíl v celkové míře
impulzivity vykazované prostřednictvím sebeposuzující škály UPPS-P mezi
experimentální a kontrolní skupinou.
4) Po absolvování kurzu GVM existuje statisticky významný rozdíl v počtu záznamů
vězeňské služby o porušování vnitřních pravidel věznice mezi experimentální a
kontrolní skupinou.

4.2 Design výzkumného projektu
Vzhledem k výše uvedeným cílům, jimiž je zjištění kauzálního vztahu mezi
absolvováním kurzu GVM a mírou impulzivity, respektive seberegulace, jsem pro tento projekt
zvolila kvantitativní design ve formě experimentálního výzkumu, který bude proveden
přímo ve věznici pro výkon trestu odnětí svobody, v níž jsou odsouzení internováni. Principem
tohoto designu je náhodné rozřazení účastníků výzkumu do dvou srovnatelných skupin –
intervenční a kontrolní – a zjišťování stavu závislé proměnné před intervencí a po ní.
Nezávislou proměnnou je v této studii účast či neúčast v kurzu GVM a závislými proměnnými
jsou
a) míra impulzivity zjišťovaná prostřednictvím sebeposuzovací škály impulzivity
UPPS-P,
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b) počet záznamů vězeňské služby o porušování vnitřních pravidel věznice.
Experimentální postup
Všem vězňům splňujícím experimentální kritéria (viz podkapitola 4.3) bude nabídnuta
účast v bezplatném „resocializačním seberozvojovém programu zaměřeném na sebeovládání“,
do něhož se budou moci dobrovolně přihlásit. Po naplnění kapacity 100 účastníků včetně 10
náhradníků (z důvodu možného odstoupení po detailním obeznámení se se zásadami kurzu)
bude přihlašování ukončeno. Všem přihlášeným zájemcům bude přiděleno unikátní číslo a
prostřednictvím generátoru náhodných čísel budou náhodně rozřazeni do stejně početné
intervenční a kontrolní skupiny. Obě skupiny nejprve formou tužka-papír vyplní kompletní
posuzovací škálu impulzivity UPPS-P, která jim v zájmu omezení účinku záměrné sociální
desirability bude předložena pod názvem „Dotazník osobních preferencí“. Intervenční skupina
poté nastoupí do kurzu GVM, zatímco skupina kontrolní zůstane bez intervence (na čekací
listině). Den po skončení kurzu GVM, obě skupiny opět vyplní škálu UPPS-P a jejich výsledky
budou porovnány jak pre a post intervenčně, tak meziskupinově. Zároveň bude prostřednictvím
analýzy stop a výsledků činnosti proveden rozbor počtu a charakteristiky záznamů vězeňské
služby o porušování vnitřních pravidel věznice. Míra účinku intervence bude pomocí škály
UPPS-P znovu ověřena po 6 měsících. Poté bude absolvování kurzu GVM nabídnuto
účastníkům z kontrolní skupiny a případným dalším zájemcům. Výše uvedený výzkumný
design je přehledně zobrazen v tabulce 5.

INTERVENCE

BOD MĚŘENÍ ZÁVISLÉ PROMĚNNÉ V ČASE
Před intervencí Po intervenci
S odstupem
6 měsíců
GVM (Experimentální skupina)

1. skóry GVM

2. skóry GVM

3. skóry GVM

Bez intervence (Kontrolní skupina)

1. skóry BI

2. skóry BI

3. skóry BI

Tabulka 5. Dvoufaktorový výzkumný design: 1. Intervence GVM/bez intervence (BI), 2. Tři body měření v čase

Sběr dat bude probíhat prostřednictvím administrace tištěných inventářů škály UPPS-P
výzkumníkem. Záznamy vězeňské služby o porušování vnitřních pravidel získá výzkumník ve
spolupráci s odpovědnou osobou.

4.3 Výzkumný soubor
Kurz GVM je za účelem jeho efektivity třeba absolvovat dobrovolně. Výzkumným
vzorkem tedy bude 100 motivovaných recidivujících pachatelů trestných činů ve výkonu
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trestu odnětí svobody, kteří ve věznici budou ještě minimálně 7 měsíců. V zájmu
proveditelnosti experimentu a minimalizace intervenujících proměnných budou internováni v
jediném zařízení. Vzhledem k potřebě dostatečného počtu vhodných probandů lze uvažovat o
jedné z velkých věznic jako např. v Plzni na Borech nebo ve Valdicích (kapacitně nad 1000
míst), kde je zároveň umístěno vysoké procento recidivistů8. Vzhledem k omezení oddělení
mužské a ženské populace ve vězeňském systému, bude tento konkrétní výzkum zaměřen pouze
na mužskou populaci nad 18 let. Inkluzivní a exkluzivní kritéria pro přijetí účastníka do studie
jsou uvedena v tabulce 6.
Inkluzivní kritéria

Exkluzivní kritéria

•

Pohlaví: muž

•

Organická porucha mozku

•

Věk: min. 18 let

•

Mentální retardace

•

V opakovaném trestu odnětí svobody

•

Odsouzenému zbývá min. 7 měsíců trestu

Tabulka 6. Inkluzivní a exkluzivní kritéria pro přijetí účastníka do výzkumné studie

4.4 Výzkumné metody
Experimentální intervencí bude již několikrát zmíněný standardizovaný kurz GVM.
Detailní informace o jeho průběhu, zásadách a organizačních požadavcích lze najít na
webových stránkách https://www.prison.dhamma.org/, konkrétně pak v dokumentu Guidelines
for Vipassana Meditation Courses within Correctional Facilities (Meijer, 2003).
Míra impulzivity bude měřena pomocí škály UPPS-P, která byla nedávno přeložena do
češtiny a jejíž psychometrické charakteristiky byly ověřeny na českém vzorku téměř 600 osob.
V současnosti se jedná o nejkomplexnější sebeposuzovací model impulzivity. Validitu další
hojně užívané škály impulzivity, Barrattovy škály (BIS-11), o jejímž využití jsem původně
uvažovala, se autorům české verze nepodařilo potvrdit. Rozhodla jsem se tedy nakonec pro
využití škály UPPS-P, která vykazuje dobrou obsahovou i diskriminační validitu a vysokou
vnitřní konzistenci všech subškál (Linhartová et al., 2017). Ve své kompletní podobě obsahuje
59 standardně i reverzně skórovaných položek, početně poměrně vyváženě rozdělených do pěti

8

Neméně důležitý jsou však i prostorové možnosti věznice a vstřícný přístup jejího vedení k umožnění konání jak
kurzu GVM, tak i experimentálního ověření jeho účinku včetně návazného šetření po šesti měsících od jeho
skončení. Pro hladký průběh kurzu je totiž nutné zavést zvláštní organizační opatření, mezi něž se řadí
například povinnost minimálně jednoho z participujících dozorců předem absolvovat kurz ve standardních
podmínkách, segregace participantů od zbylé vězeňské populace, zákaz jakékoli komunikace mezi participanty
po celou dobu konání kurzu apod.
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dimenzí (subškál) a dvou faktorů uvedených v tabulce 7. Pro volbu odpovědí používá
čtyřbodovou Likertovu škálu – od odpovědi „Naprosto nesouhlasím“ (1 bod) až po „Naprosto
souhlasím“ (4 body). Vyšší hrubý skór indikuje vyšší míru celkové impulzivity a naopak. Stejný
princip platí v rámci jednotlivých subškál. Celé české znění škály UPPS-P je k dispozici ve
studii Linhartové a kolegů (2017).
Dimenze (subškály)
Negativní urgence
Pozitivní urgence
Nedostatek plánování
Nedostatek vytrvalosti

Faktory
Urgence = tendence jednat impulzivně pod
vlivem emocí
Deficity ve svědomitosti = problémy
s neuváženým jednáním a dokončováním úkolů

Vyhledávání intenzivních prožitků

-

Tabulka 7. Dimenze a faktory škály impulzivity UPPS-P (podle Linhartové et al., 2017)

Ve výzkumném projektu bude využita celá škála, speciální pozornost však bude
věnována výsledkům obou dimenzí faktoru Urgence zjišťující emoční aspekty impulzivity.
Míra behaviorální impulzivity bude v této studii posuzována prostřednictvím počtu
záznamů o porušování vnitřních pravidel věznice jako jejího nepřímého ukazatele.

4.5 Způsob zpracování dat
Výsledky škály UPPS-P budou zpracovány za pomoci manuálu k její administraci. Po
základním zpracování parametrů výzkumného vzorku a výsledků šetření prostřednictvím
deskriptivní statistiky, bude přistoupeno ke statistice induktivní a testování postulovaných
hypotéz.
Vzhledem k dostatečně početnému výzkumnému souboru lze předpokládat, že
histogram výběrových průměrů se přiblíží normálnímu rozdělení a bude tedy možné využít
parametrických testů. Hladina významnosti bude stanovena na hodnotu běžnou pro
psychologický výzkum, tedy α = 0,05. Ke zjištění rozdílu výsledků závislé proměnné, jíž je
uvedená či projevená míra impulzivity před a po intervenci bude použit párový t-test pro
závislé výběry a ke zjištění rozdílu výsledků mezi intervenční a kontrolní skupinou pak
analýza rozptylu, konkrétně Studentův nepárový t-test pro dva nezávislé výběry. Za pomoci
Cohenova d bude posouzena velikost efektu mezi středními hodnotami intervenční a kontrolní
skupiny. Pro zjištění vztahu, jeho druhu a těsnosti mezi mírou impulzivity a věkem,
dosaženým vzděláním a celkovým dosavadním počtem výkonů trestu odnětí svobody vězňů
z intervenční skupiny bude provedena příslušná korelační analýza.
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4.6 Etika navrhovaného výzkumu
Podle principu nonmaleficence a vzhledem k specifickým charakteristikám testované
populace byla vhodnost, přiměřenost a bezpečnost využití navrhovaného intervenčního kurzu
GVM nejprve prověřena na základě několika studií identických standardizovaných kurzů a
nezávislých přehledových studií, které se věnovaly testování účinků meditační praxe či
konkrétně GVM na stejném či podobném vzorku – příklady jsou uvedeny v podkapitole 3.2.5.
Kurzy jsou po celém světě financovány pouze z dobrovolných příspěvků těch, kteří
prošli minimálně jedním intenzivním 10denním kurzem a přáli si tuto zkušenost poskytnout
dalším zájemcům. I tento kurz je tedy nabízen bezplatně, není podmíněn ničím jiným, než
dodržováním jeho vnitřních zásad a z jeho absolvování pro účastníky nevyplývají žádné
explicitní ani implicitní finanční, politické, či jiné závazky ale ani výhody. Ač to v zájmu
dosažení jeho cílů není doporučováno, je možné z něj kdykoli v jeho průběhu vystoupit.
Kurzy jsou vedeny a prakticky zajišťovány prostřednictvím zkušených dobrovolných
učitelů a dalších pomocníků, kteří jsou vázáni k dodržování etického kodexu kurzu a mají
instrukce aktivně nevstupovat do individuálních zkušeností jeho účastníků9. V zájmu zajištění
odborného dohledu nad etickým průběhem kurzu je s vedením věznice vhodné domluvit účast
vězeňského psychologa.
Celý experiment bude podmíněn jeho schválením vnitřní etickou komisí nápravného
zařízení. Všichni účastníci dostanou k podpisu informovaný souhlas s účastí na výzkumu,
která je dobrovolná a bezplatná, včetně upozornění na možnost ho v kterékoli fázi ukončit.
Data ze škály UPPS-P budou prostřednictvím identifikačních kódů anonymizována a
zpracována pouze výzkumníkem vázaným mlčenlivostí. Co se týká přístupu k záznamům počtu
překročení pravidel věznice a jejich zpracování, budou s vedením věznice dohodnuta a striktně
dodržována pravidla pro zacházení s citlivými osobními údaji vězňů. S tímto postupem
budou všichni předem obeznámeni. Po skončení celého výzkumu budou jeho výsledky
v agregované a anonymizované podobě v rámci debriefingu nabídnuty vedení nápravného
zařízení i všem účastníkům.
Kontrolní skupině účastníků, nevybraným náhradníkům i dalším případným zájemcům
bude identický kurz nabídnut po skončení opakovaného měření, tedy po šesti měsících po
ukončení experimentální intervence.

9

Hlavní výuka meditační praxe probíhá prostřednictvím audio a video nahrávek původního učitele S. N.
Goenky. Dobrovolní učitelé mají na starosti zadávání praktických instrukcí a jsou účastníkům k dispozici
pouze pro obecné konzultace ohledně procesu výuky.
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4.7 Diskuze
V rámci kritického hodnocení tohoto výzkumného návrhu je nutné upozornit na některé
jeho limity. Jedním z nich je použití sebehodnotící škály, která nevypovídá o skutečné míře
impulzivity a případných projevech rizikového chování z ní vyplývajících, ale poskytuje pouze
výpověď každého účastníka studie o jeho subjektivním vnímání skutečnosti. To může být
ovlivněno mírou jeho aktuální schopnosti sebereflexe, a i přes informaci o anonymizaci
výsledků také sociální desirabilitou. Snahu o zachycení rizikového chování představuje pouze
analýza dostupných záznamů vězeňské služby o porušování vnitřních pravidel, které ve své
stávající formě pravděpodobně nesplňují požadavky pro jejich přímé využití v tomto výzkumu
a k nimž se výzkumník dostane pouze prostřednictvím zodpovědné osoby. Nicméně po dohodě
o přesné operacionalizaci sledovaných znaků chování a vhodné instruktáži osob zodpovědných
za jejich zápis, tyto záznamy přesto mohou posloužit jako vhodný objektivní indikátor
behaviorální dysregulace.
Za další z limitů, který vyplývá z designu studie, respektive už z designu intervenční
metody, lze považovat omezení jejích výsledků na vězně-dobrovolníky. Tato intervence je
totiž vhodná pouze pro jedince, kteří mají zájem na sobě pracovat. Zároveň jsou její účinky
testovány pouze na dospělých mužích. Primární výzkum na této populaci byl zvolen jak
vzhledem k jejímu celkově výrazně početnějšímu zastoupení v nápravných zařízení, tak pro
vyšší tendenci mužů k projevům impulzivního, rizikového a kriminálního chování. Za další
limit považuji praktickou nemožnost provést zaslepení jak na straně účastníků studie, tak na
straně vězeňské služby jako hodnotitelů projevů impulzivity v chování vězňů.
Kurz GVM je podmíněn poskytnutím nutných fyzických i organizačních podmínek
pro jeho fungování, což jeho zavedení v omezených podmínkách věznice může komplikovat.
S plánováním konkrétních postupů a opatření je tedy nutné začít s dostatečným předstihem.
Navíc i přes pečlivé plánování, sladění vzájemných potřeb, očekávání a spolupráce s vedením
a dalšími participujícími zaměstnanci věznice je po zahájení experimentu nutné počítat se
ztrátou účastníků kvůli jejich předčasnému dobrovolnému či nedobrovolnému ukončení
experimentu. Mezi nedobrovolné důvody můžeme zahrnout vážné kázeňské přestupky a
porušení pravidel věznice, náhlé předvolání k soudu, případně přesun participujícího vězně do
jiného nápravného zařízení a další okolnosti, které nelze vždy předvídat a ovlivnit. Vedle
samotné potenciálně zvýšené míry impulzivity může k dobrovolnému ukončení kurzu GVM –
i přes poskytnuté informace o jeho průběhu a pravidlech ještě před jeho zahájením – vést jeho
náročnost spojená s dlouhými hodinami subjektivně vnímaného psychického, tělesného a
sociálního diskomfortu v podobě meditace, sezení v nepřirozených pozicích, izolace od okolí a
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na komunikační úrovni i od spoluúčastníků. Na základě zkušeností ze zahraničí lze na druhou
stranu i přes lokální sociokulturní specifika očekávat, že výše uvedené podmínky mohou mít
na účastníky i účinky motivační.
Přínosem této studie je tedy mimo jiné zkoumání účinků intervence v podobných
podmínkách v českém prostředí dosud neprobádaných. V případě, že by u dospělých
recidivujících vězňů byl prokázán signifikantní účinek kurzu GVM na snížení míry jejich
prožívané a projevované impulzivity a zlepšení seberegulačních schopností, bylo by možné
zvažovat jeho využití a využití této meditační techniky obecně jako součásti terciárně
preventivních a resocializačních opatření pro tuto specifickou populaci. Na základě případně
zjištěných korelací výsledků s věkem, dosaženým vzděláním nebo počtem výkonů trestu odnětí
svobody vězňů, by pak bylo možné intervenci zacílit na konkrétní skupiny, u nichž by
přinášela nejvyšší užitek.
Za přínosné návazné kroky této studie považuji její replikaci v dalších věznicích, na
ženské vězeňské populaci (přesto, že vykazuje nižší tendencí k impulzivnímu rizikovému
jednání) a dále také na populaci mladistvých delikventů, u nichž lze naopak předpokládat jak
vyšší míru impulzivity, tak ale také vyšší pravděpodobnost preventivního účinku vhodně
zvolené intervence.
Dále shledávám možný přínos v rozšíření výzkumu o kvalitativní složku,
protože metodologická

triangulace

má

potenciál

zmírnit

neduhy

zobecňujícího

kvantitativního přístupu, problematiku pojmout v celé její šíři a zpřesnit tak výzkumné
výsledky. Individuální impulzivní tendence totiž bývají spojeny s konkrétními podněty a
prostřednictvím jejich přesnější identifikace by se o nich, jejich příčinách, spouštěčích a
konkrétních rizikových behaviorálních projevech dalo zjistit více. To by zároveň mohlo přispět
k výběru nejvhodnějších intervencí a účinnější prevenci kriminálního jednání.
Návazné sledování účastníků i po úplném skončení studie by mohlo přinést další
zajímavé poznatky o stavu jejich seberegulačních schopností a dalších resocializačních
ukazatelů.
V ideálním případě by výsledky výzkumu byly srovnány s dalšími výzkumy na stejná
či příbuzná témata a v zájmu jejich dalšího ověření a replikace publikovány v relevantním
odborném periodiku.
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Závěr
Schopnost seberegulace hraje v průběhu života každého člověka bezpochyby
nezastupitelnou roli. Umožňuje mu jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni ovládat nejen
myšlenky, ale také emoce a chování, které jsou často nejpatrnější součástí jeho sociálního
působení. Harmonické fungování společnosti může být z dlouhodobého hlediska zajištěno
pouze za podmínky, že je složena z jedinců schopných odolávat svým individuálním impulzům,
touhám a pokušením, které jsou v rozporu se společenskými nebo dokonce legislativními
normami. K této schopnosti je jedinec částečně predisponován a částečně si ji osvojuje
v průběhu celoživotního socializačního procesu. Mnohé výzkumy uvedené v literárněpřehledové části potvrzují, že selhávání seberegulace a sebekontroly může mít na společnost
přímé negativní dopady v podobě delikventního a kriminálního jednání. Tato práce proto
zkoumala mechanismy seberegulace a zaměřila se na její rozvoj prostřednictvím meditace.
Stručně popsala hlavní druhy meditační praxe, srovnala její nejčastější techniky a intervence na
nich založené. Za aktuálně nejrozšířenější meditační techniku v západním světě, jejíž účinky
jsou zároveň podpořeny nejvíce empirickými výzkumy, lze považovat meditaci všímavosti, její
různé podoby a intervence, které ji využívají. Jednou z nich je i standardizovaný 10denní kurz
meditace vipassana podle S. N. Goenky, vyučovaný v meditačních centrech po celém světě.
V devadesátých letech minulého století se začal s úspěchem šířit v penitenciární praxi – nejprve
v Indii a poté i v dalších zemích včetně USA, Kanady, Nového Zélandu, Izraele a Spojeného
království – a jeho účinky na vězeňskou populaci začaly být empiricky ověřovány. Výsledky
z těchto výzkumů jsou nadějné, avšak často jim z různých důvodů chybí metodologická
důkladnost. Cílem výzkumného návrhu této práce tedy bylo předložit – i přes veškerá omezení
– metodologicky dostatečně robustní experiment k ověření vlivu výše uvedeného meditačního
kurzu na míru impulzivity vězňů odpykávajících si opakovaný trest odnětí svobody v jedné
z velkých českých věznic. V případě, že by analýza výsledků studie indikovala signifikantní
účinek kurzu na snížení míry prožívané a projevované impulzivity a zlepšení seberegulačních
schopností, bylo by možné zvažovat jeho využití a využití této meditační techniky obecně jako
součásti resocializačních opatření a prevence další recidivy u této populace, případně u jejích
vybraných specifických skupin, u nichž by přinášela nejvyšší užitek.
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