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Úvod
Tématem mé bakalářské práce je akademická prokrastinace,
tedy odkládání úkolů a povinností v rámci vysokoškolského studia.
K výběru tohoto tématu mě vedla především vlastní zkušenost
s prokrastinací.
Jsem student a s prokrastinací se potýkám poměrně dlouho.
Při studiu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií mé
prokrastinační tendence stoupaly a nejvíce eskalovaly, když jsem
měl začít psát svou bakalářskou práci. Psaní bakalářské práce jsem
odkládal více než rok. Mezitím jsem dvakrát změnil její téma i
vedoucího práce. Až jsem nakonec došel k tomuto tématu, jelikož se
mě týká opravdu osobně. Hlavním motivem byla touha dozvědět se o
prokrastinaci něco víc. O jejích příčinách, motivech, teoriích, a
možnostech jejího zvládání.
Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou.
Teoretická část se věnuje nejdříve vymezení pojmu prokrastinace,
její historii, typologii, prevalenci v populaci a různým psychologickým
teoriím prokrastinace. Blíže je pak pojednáno přímo o akademické
prokrastinaci a o poradenství akademické prokrastinace.
Praktická část představuje výzkumnou studii akademické
prokrastinace, která byla provedena formou dotazníkového šetření
na populaci českých studentů vysokých škol, čímž je téma zasazeno
do českého kontextu.
Cílem této práce je seznámit čtenáře s tímto specifickým
lidským chováním, které se ve zvýšené míře vyskytuje právě
v akademickém prostředí a poukázat na to, že akademická
prokrastinace si zaslouží pozornost jak odborníků, tak i laiků a měla
by být zohledněna v poradenství.
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1 Teoretická část
1.1 Vymezení pojmu prokrastinace
Prokrastinace

je

v našem

kontextu

ještě

stále

velkou

neznámou, a to jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností. Do
povědomí se dostává teprve v několika posledních letech, což
dokládá i fakt, že

tento termín bychom marně hledali v českých

psychologických slovnících (např. Hartl a Hartlová, 2000). Ve světě
(zejména pak v USA) je tento specifický společenský jev hojně
diskutován, podrobován výzkumům, pracuje se s ním v poradenství a
byla o něm napsána řada publikací, ať už odbornou nebo populárněnaučnou formou. U nás bylo tomuto tématu doposud věnováno
pouze několik diplomových resp. disertačních prací, především
studentů psychologie Masarykovy univerzity v Brně (např. Sliviaková
2007, Gabrhelík 2008), vyšlo o něm pár článků v odborných (např.
Gabrhelík et al., 2006 v Československé psychologii), ale i
neodborných periodikách

(např. Vitvarová

- Vránková, 2009

v Respektu), a podle mých informací byla do češtiny přeložena
všehovšudy jedna kniha zabývající se přímo tímto tématem (Emmett,
R.: Cokoli můžete odložit na zítra, zásadně nedělejte dnes. Praha:
Columbus, 2002).
Tento fakt značně znesnadňoval psaní práce. Z důvodu velmi
omezených materiálů v češtině jsem vycházel především z prací
Romana Gabrhelíka (2006, 2008), který se zřejmě jako jediný
systematicky věnuje této problematice u nás, z diplomové práce
Andrey Sliviakové (2007) a z mnoha cizojazyčných odborných článků
a výzkumů.
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1.1.1 Obecné vymezení prokrastinace
Etymologický základ slova prokrastinace tvoří dvě latinská
slova: pro (znamenající pro, před nebo poblíž a zároveň značící
pohyb kupředu) a crastinus, jež znamená zítřejší nebo patřící zítřku
(cras

–

zítra).

Z těchto

dvou

slov

vyplynulo

také

sloveso

procrastinare, které by se dalo přeložit jako „nechat něco zítřku“,
„odložit na zítra“. Za ekvivalenty slova prokrastinace v českém jazyce
můžeme považovat slova liknavost, lhostejnost, odkládání nebo
zpoždění. Nicméně budu nadále v této práci používat slovo
prokrastinace, jelikož žádné z těchto slov nevyjadřuje komplexně
jeho význam.
Obecně by se dalo říci, že prokrastinace znamená odkládání
věcí (zejména povinností nebo úkolů) na později. V tomto smyslu se
toto slovo již vžilo ve světě mezi lidmi (např. v angličtině
procrastination) a stalo se součástí jejich běžného slovníku. Někteří
lidé se tímto slovem dokonce velmi rádi ohánějí a zneužívají jej jako
alibismus ve svůj prospěch (např.: „Nemohl jsem to udělat, trpím
prokrastinací“).
S prokrastinací jako odborným termínem to však není zase tak
jednoduché. Z odborného hlediska má prokrastinace určitá specifika,
která ji diferencují například od prosté lenosti (s níž byla dříve
dlouhou dobu zaměňována) nebo nedostatečného organizování
času. Fee a Tangney popisují prokrastinaci jako složitý proces, který
postihuje afektivní, kognitivní a behaviorální složky osobnosti (cit. dle
Chu a Choi, 2005, s. 245).

1.1.2 Prokrastinace z odborného hlediska
Většina autorů chápe prokrastinaci jako negativní dysfunkční
jev nebo neefektivní strategii v chování, která jedinci přináší
nepříjemné pocity. V tomto pojetí je k jevu přistupováno i v této práci.
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Prokrastinace je nejčastěji popisována jako kombinace tří
prvků: strach z neúspěchu (fear of failure), nepřitažlivost úkolu (task
aversiveness) a lenost (Blunt & Pychyl, 2000; Ferrari & Tice, 2000;
Wolters, 2003 cit. dle Schraw, 2007). Prokrastinace je rovněž
spojována s negativními afektivními projevy jako je vyšší míra
depresivních a úzkostných pocitů a zároveň nižší míra sebeúcty
(Lay, 1992; Lay & Schouwenburg, 1993; Lay & Silverman, 1996;
Martin, Flett, Hewitt, Krames & Szanto, 1996; Saddler & Sacks,
1993; Senecal et al., 1995; Solomon & Rothblum, 1984 cit. dle
Wolters, 2003).
Podle Gabrhelíka je prokrastinace „oddalování rozhodnutí a
práce na úkolech a toto nežádoucí chování (jež s sebou nese
neúspěch) následně doprovází pocity úzkosti“ (Gabrhelík, 2006, s.
22). Ovšem ne každé odložení něčeho na později se rovná
prokrastinaci a ne každé zpoždění v akci se dá označit za
prokrastinační chování. Takové chování může být záměrné a
plánované, a někdy je dokonce moudré něco odložit na později
(Schouwenburg, 2004), např. když člověk čeká na všechny potřebné
informace, aby mohl podat optimální výkon. Avšak v případě, že „je
zpoždění neplánované a představuje nevhodně zvolenou strategii v
konkrétní situaci, je na místě chování označit za prokrastinaci“
(VanEerde, 2003 cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 9).

Schouwenburg uvádí, že většina výzkumníků klade důraz na
tři kritéria prokrastinace. Takové chování musí být: a) liknavé
(dilatory),

b)

nepotřebné

(needless)

a

c)

kontraproduktivní

(counterproductive) (cit. dle Schraw, 2007, s. 13). Ne všichni autoři
věnující se tomuto tématu se však na těchto charakteristických
aspektech shodují a každý z nich zdůrazňuje jiný z nich.
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Hlavní aspekty prokrastinace (volně dle Sliviaková, 2007,
doplněné citacemi z odborné literatury):

-

subjektivně

prožívané

nepohodlí:

„Prokrastinace

je

akt

zbytečného odkládání úkolů až do bodu, kdy jedinec zažívá
subjektivní nepohodlí“ (Solomon & Rothblum, 1984, s. 503, vl.
překlad)
-

nelogičnost

odsouvání:

„Prokrastinace

je

nejčastěji

považována za iracionální odklad chování“ (Akerlof, 1991;
Burka & Yuen, 1983; Ellis & Knaus, 1977; Silver & Sabini,
1981 cit. dle Steel, 2007, s. 66, vl. překlad) nebo „pokud je
odkládání racionální, nejedná se o prokrastinaci“ (Silver &
Sabini, 1981 cit. dle Andreou, 2007, s. 183, vl. překlad)
-

rozpor mezi tím, že prokrastinovaná činnost je kognitivně
vyhodnocená jako důležitá, ale po emocionální stránce je
nepříjemná: „Akt opakovaného odkládání něčeho, co musí být
uděláno, obvykle proto, že je to nepříjemné nebo nudné“
(Procter, 1995 cit. dle Schouwenburg, 2004, s. 4, vl. překlad)

-

volba a rozhodnutí ke zpoždění: „Prokrastinovat znamená
dobrovolně

odložit

zamýšlený

průběh

akce

navzdory

očekávání, že toto jednání bude v důsledku pro jedince
škodlivé“ (Steel, 2007, s. 66, vl. překlad)
-

časový posun nebo zpoždění: „O prokrastinaci hovoříme
tehdy, když dojde ke vzniku neúměrně veliké časové prodlevy
mezi a) úmyslem či odhodláním začít pracovat na úkolu (nebo
jej dokončit) a b) skutečným zahájením (ukončením) práce“
(Gabrhelík, 2008, s. 9)

-

vztah pouze k zamýšleným cílům: „Člověk prokrastinuje, když
odkládá započetí nebo dokončení zamýšleného průběhu
činnosti“ (Beswick & Mann, 1994; Ferrari, 1993; Lay &
Silverman, 1996; Milgram, 1991; Silver & Sabini, 1981 cit. dle
Steel, 2007, s. 66, vl. překlad)
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Na základě těchto charakteristik by bylo možné definovat
prokrastinaci jako:
Iracionální, nicméně dobrovolné odložení původně zamýšlené
činnosti - která je pro jedince subjektivně důležitá, ale zároveň i
nepříjemná - následně doprovázené pocity úzkosti z tohoto jednání.

Doposud nebyla vytvořena jednotná definice prokrastinace, na
níž by se odborná veřejnost shodla. Ve své práci budu vycházet
z definice profesora Steela (University of Calgary), který je jedním
z nejuznávanějších

a

problematiky

„Prokrastinace

týče:

nejcitovanějších
je

autorů,

co

vyjádřením

se

dané

nadměrného

nesouladu mezi původním záměrem a výsledným jednáním (intence
– akce), kdy rozdíl mezi odhodláním a začátkem práce na úkolu
(případně jeho dokončením) značně přesahuje přiměřené množství
času, který je potřebný pro jeho zdárné splnění, a to zejména
v počátečních fázích existence úkolu“ (cit. dle Gabrhelík et al., 2006,
s. 362).

Pro srovnání uvádím často citovanou multidimenzionální
definici Milgrama (1991), který prokrastinaci definoval jako: a)
sekvenci chování směřující k odkladu; b) vedoucí k výsledku
chování, které neodpovídá standardu; c) týkající se úkolu, jehož
splnění je pro prokrastinujícího jedince důležité; a d) výsledek stavu,
jenž lze nazvat emoční rozladou (cit. dle Gabrhelík 2008, s. 10).
1.1.3 Kdo je to prokrastinátor
Prokrastinace je specifickým odborným pojmem, který nemá
v češtině vhodný ekvivalent. To platí i pro označení člověka, který
prokrastinuje, tedy odkládá něco na později. Proto budu nadále
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v tomto

smyslu

užívat

termín

„prokrastinátor“

(z

angličtiny

procrastinator).
Za prokrastinátora se v určitých situacích můžeme označit
snad všichni. Kdo z nás nikdy neodložil nic na později? Kdo z nás si
nikdy neřekl: To počká! Bylo dokázáno, že prokrastinace je specificky
lidské chování. Zvířata neprokrastinují, protože se řídí převážně pudy
a instinkty, a nemají svobodnou vůli, tak jako člověk. Když člověk
něco odkládá, vždy se k tomu sám rozhodne. Je to jeho volba,
protože člověk má vždy možnost volby. Vždy je ale důležitá otázka,
proč se k tomuto chování člověk rozhodne? Jaká je jeho motivace
k odkladu nějaké činnosti, kterou ví, že udělat musí?

Prokrastinátor ví, že něco musí udělat, dokonce to i udělat
chce, protože je to pro něj subjektivně důležité, ale není schopen
s touto činností začít popř. ji dokončit. Silver a Sabini popisují
prokrastinátora jako někoho, „kdo ví, co chce dělat, v nějakém
smyslu to i může dělat, ale nedělá to“ (cit. dle Andreou, 2007, s. 183,
vl. překlad).
Nabízí se otázka, proč to tedy člověk nedělá. Schouwenburg
interpretuje prokrastinaci jako motivační konflikt (cit. dle Gabrhelík,
2008). Podle této teorie dává člověk přednost aktivitám se silnější
motivační silou, než jakou na něj působí původně zamýšlená činnost
(např. psaní bakalářské práce). Tyto aktivity jsou pro něj v danou
chvíli atraktivnější, jsou méně náročné a přinášejí mu bezprostřední
uspokojení (např. hra na kytaru). Díky nim dokáže člověk zaměstnat
svou mysl a alespoň na chvíli zapomenout na původní úkol. Mezi
takové činnosti může patřit např. sledování televize, surfování na
internetu, chat, uklízení, mytí nádobí, společenské aktivity, hraní her
(např. počítačových) atd. Tyto aktivity jsou naprosto individuální a
každý se zaměstnává něčím jiným, aby nemusel dělat to, co by
právě měl.
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Z toho tedy vyplývá, že „prokrastinovat neznamená nedělat
vůbec nic“ (Schouwenburg, 2005 cit. dle Gabrhelík et al. 2006, s.
362). Prokrastinátoři jsou naopak velice aktivní, ovšem vždy na úkor
úkolu, na kterém měli původně v plánu pracovat.

1.1.4 Možné sociální důsledky prokrastinace
Prokrastinace

je

strategií

chování,

která

samotné

prokrastinující jedince znepokojuje a působí jim nejrůznější újmy.
Lidé, kteří jí trpí, ji nejčastěji popisují jako špatnou, zhoubnou a
nerozumnou (Briody, 1980 cit. dle Steel, 2007, s. 65) a přes 95%
z nich si přeje ji zmírnit (O’Brien, 2002 cit. dle Steel, 2007, s. 65).
Prokrastinace může mít pro člověka dalekosáhlé důsledky a může
mu značně zkomplikovat život. Kvůli prokrastinaci může člověk přijít
např. o práci, o vztah, o dobrou pověst a tak dále. Nehledě na to, že
prokrastinací člověk působí nejen sám na sebe, ale i na své okolí.
V jednom z prvních relevantních výzkumů Ferrari et al. zjistili,
že cca 40 % dospělé populace amerických občanů přišlo díky
prokrastinaci v nějakém smyslu k újmě – např. při placení daní,
plánování v oblasti osobního zdraví (např. návštěva lékaře) atd. (cit.
dle Gabrhelík, 2008).
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1.2 Prokrastinace z historického hlediska
Existují dvě základní perspektivy nahlížející prokrastinaci
z historického hlediska. Podle prvního je prokrastinace fenoménem
čistě moderní doby, druhé tvrdí, že prokrastinační tendence se
objevují v celé historii lidstva.
Hlavním zastáncem prvního názoru je Milgram, který sepsal
vůbec první historickou analýzu prokrastinace. Milgram považuje
prokrastinaci výhradně za nešvar moderní doby tzn. od průmyslové
revoluce dál. Tvrdí, že technicky vyspělé společnosti kladou na
člověka velké množství nejrůznějších závazků, povinností a termínů,
čímž vytvářejí živnou půdu pro prokrastinační chování. Naopak
nerozvinuté agrární společnosti nejsou podle Milgrama tímto jevem
zdaleka tak postiženi (cit. dle Steel, 2007).
Naproti tomu Knaus předpokládá, že „prokrastinace je čistě
lidská tendence a vznikla již v období, kdy se naši předkové teprve
začínali sdružovat do skupin: před více než dvěma miliony let“ (cit.
dle Sliviaková 2007, s. 10). Už v té době byly možnosti, aby člověk
něco odložil na později. A s tím, jak se civilizace postupně vyvíjela,
příležitostí k prokrastinačnímu chování pouze přibývalo.

Na půli cesty mezi těmito hledisky stojí Ferrari, Johnson a
McCown, kteří sice uznávají prokrastinaci jako jev dlouhodobě
provázející lidstvo, ale zároveň tvrdí, že negativní konotace je tomuto
chování připisována až od nástupu průmyslové revoluce (tzn. od
poloviny 18. století). V počátcích průmyslové revoluce popsal
Samuel Johnson (1751) prokrastinaci jako „jednu z hlavních slabostí
člověka, která, navzdory radám moralistů a rozumným námitkám,
ovládá ve větší či menší míře každou mysl“ (Steel, 2007, s. 66, vl.
překlad). S rozvojem průmyslové výroby je tedy dle Ferrariho liknavé
chování chápáno výhradně jako nežádoucí, zatímco před tímto
obdobím byla prý prokrastinace chápána spíše neutrálně a mohla být
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dokonce interpretována jako „moudrý průběh (ne)činnosti“ (cit. dle
Steel, 2007, s. 66).

Avšak Steel argumentuje, že před liknavým chováním varovali
již staří antičtí autoři ( např. Cicero, 44 př. Kr. nebo Thúkydidés,
přibližně 413 př. Kr.) a opírá se o první písemné zmínky o
prokrastinaci. Zřejmě nejstarším dochovaným textem o prokrastinaci
(zhruba 800 př. Kr.) je varování antického řeckého básníka Hésioda
v naučné básni Práce a dni (Steel, 2007, s. 66, vl. překlad):
Neodkládej svou práci na zítra ani na pozítří; neboť lenivý stodolu
nenaplní, stejně jak ten, kdo práci odkládá. Pilnému se práce daří, však kdo
práci odkládá, tomu se vše hroutí pod rukama.

Na základě těchto dochovaných pramenů – v některých
případech až několik tisíc let starých - Steel vyslovil názor, že
„prokrastinace může být považována za archetypální nedostatek
člověka“ (Steel, 2007, s. 66).
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1.3 Typy a formy prokrastinace
Prokrastinace

se

projevuje

u

každého

člověka

jiným

způsobem. Pro někoho je pouze občasnou strategií chování, pro
někoho se stává stále se opakujícím vzorcem chování, projevujícím
se ve všech oblastech jeho života. Spektrum prokrastinace je široké:
rozvíjí se od jednorázové situační prokrastinace až po chronickou,
všeprostupující prokrastinaci. V této kapitole postupně představíme
základní formy a typy prokrastinace.
Dělení prokrastinace:
1) Podle funkčnosti
Ačkoliv

je

prokrastinace

zpravidla

interpretována

jako

nežádoucí strategie chování, má podle některých autorů i své
pozitivní aspekty a v některých situacích může být akt odkládání na
místě. Základním rozdělením je tedy dichotomizace na funkční a
dysfunkční prokrastinaci.
Funkční prokrastinace
V některých případech může prokrastinace představovat
racionální, dopředu promyšlený a plánovaný postup. Podle Ferrariho
a Emmonse se dá o prokrastinaci mluvit jako o funkčním jednání,
„když se jedná o záměrně volenou strategii, proč něco v nejkratší
možné době něudělat (např. spekulanti na finanční burze)“ (cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 12). V určitých situacích může být vyčkávání
opravdu

nejlepší

zvolenou

strategií,

abychom

se

vyvarovali

ukvapených závěrů a rozhodnutí. Bernstein tvrdí: „Jakmile začneme
jednat, připravujeme se tím o možnost vyčkat na všechny nové
informace, které se mohou ještě objevit. Výsledkem toho je, že ne-
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jednání má svou hodnotu. Čím nejistější je výsledek, tím větší může
být hodnota prokrastinace“ (cit. dle Steel 2007, str. 66, vl. překlad).

Dysfunkční prokrastinace
Dysfunkční prokrastinace představuje nevhodně zvolený
způsob chování v nevhodný čas (např. surfování na internetu místo
studia). Jedinec má v plánu zahájit nebo dokončit nějakou akci, k níž
je motivován a jejíž splnění je pro něj důležité. Její nesplnění by pro
něj mělo v určitém smyslu negativní dopady (např. vyloučení ze
školy). Místo toho se této činnosti všemožně vyhýbá a tráví čas
jinými, v daný moment nepodstatnými činnostmi. Toto jednání je pro
jedince samotného nepochopitelné, iracionální a přináší mu úzkostné
pocity (např. výčitky svědomí, pocity viny, sebetrestající myšlenky
atd.). Dysfunkční prokrastinace je maladaptivní vzorec chování,
kterým si člověk v podstatě komplikuje život. Z toho důvodu je právě
na tento typ prokrastinace zaměřena pozornost výzkumníků, ale i
poradenských pracovníků.
Subtypy dysfunkční prokrastinace
Ferrari rozděluje ještě další motivační subtypy dysfunkční
prokrastinace (volně dle Sliviaková, 2007):

-

excitační prokrastinace (arousal) - souvisí s touhou po
vzrušení a práci pod tlakem. Jedinec se domnívá, že díky
vyšší hladině stresu způsobené odkládáním úkolu na pozdější
dobu dosáhne potřebné efektivity. To je ovšem často mylný
předpoklad, protože lidé s tímto typem prokrastinace mají
v časové tísni omezené možnosti cest řešení úkolu a často
selhávají.
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-

vyhýbavá prokrastinace (avoidant) – souvisí s ochranou
sebeúcty, podle Gabrhelíka lze hovořit o funkci ego-obranné
strategie (Gabrhelík, 2008, s. 14) Jedinec se záměrně vyhýbá
plnění úkolu či odpovědnosti, přičemž eventuální neúspěch
připisuje tomuto zpoždění. Motivací k tomuto jednání je snaha
zamezit konfrontaci s vlastní (ne)schopností.

-

prokrastinace v rozhodování (decisional) – jedná se o
„maladaptivní vzorec odkládání rozhodnutí během konfliktů a
rozhodování“ (Ferrari a Dovidio, 2000 cit. dle Gabrhelík 2008,
s. 15). Tento typ prokrastinátorů obtížně činí rozhodnutí. Při
práci na úkolu vyhledávají systematicky zbytečné množství
materiálů a informací, hledají více alternativ řešení, přičemž
se pak nejsou schopni rozhodnout, kterou z nich zvolit.

2) Podle frekvence
Další rozdělení je podle frekvence, v níž se prokrastinační
chování u člověka objevuje. Jsou to prokrastinace situační a
prokrastinace rysová, nazývána některými autory

také chronická

(např. Lay, 1986; Schouwenburg, 2004 cit. dle Gabrhelík, 2008).

Situační prokrastinace
Situační prokrastinace se váže ke konkrétní situaci jedince,
v níž se jedinec projevuje liknavě, přičemž takové chování mu vůbec
nemusí být vlastní. Takové jednání může být jednorázové a nedá se
pro daného člověka zobecnit. V tomto smyslu prokrastinujeme čas
od času všichni (např. odložení nákupu dárků na Vánoce). Tento
pojem by měl být podle většiny autorů užíván pouze v situaci „tady a
teď. Situační prokrastinace může být jak funkční tak dysfunkční.
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Rysová prokrastinace (chronická)
Na druhé straně pak stojí prokrastinace jako rys, tedy
poměrně neměnná součást osobnosti člověka. Pro jedince s tímto
typem prokrastinace je prokrastinační chování typické a projevuje se
opakovaně ve všech oblastech jejich života. Z toho důvodu se mluví
též o chronické prokrastinaci. Tito lidé používají v situacích, kdy je
něco třeba udělat, stále stejný behaviorální vzorec chování a
opakovaně z toho zažívají pocity úzkosti.
Podle

Schouwenburga

a

Laye

by

mělo

být

pojmu

prokrastinace užíváno pouze „pro popis obecného prokrastinačního
rysu, který tvoří součást osobnosti a je vlastně obecným a
charakteristickým způsobem, jak jedinec plní úkoly různé povahy“
(cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 18).
3) Podle zastoupení v populaci
Důležité rozdělení prokrastinace je z hlediska populace, v níž
se daný jev vyskytuje. V tomto smyslu se diferencuje výskyt
v obecné populaci a v populaci vysokoškolských studentů – hovoří
se o tzv. akademické prokrastinaci.
Obecnou prokrastinací rozumíme tendence k odkládání
činností každodenního života. Může se jednat například o odkládání
placení účtů, návštěvy zubního lékaře, nákupu vánočních dárků atd.
Kdežto

akademická

prokrastinace

se

týká

přímo

prokrastinačního chování v rámci vysokoškolského studia. V populaci
vysokoškoláků je prokrastinace značně rozšířeným jevem, proto je
tomuto typu věnován největší prostor výzkumné a publikační
činnosti. Jelikož je akademická prokrastinace ústředním tématem mé
práce, věnuji se jí podrobněji v kapitole 1.6.
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4) Další typologie prokrastinace
Aktivní a pasivní prokrastinátoři
Autorky Chu a Choi prokrastinátory dělí na aktivní a pasivní.
Pasivní prokrastinátoři původně

prokrastinovat nezamýšlejí, ale

přesto často odkládají své povinnosti. Toto chování způsobuje jejich
neschopnost

rychle

se

rozhodovat

a

následně

na

těchto

povinnostech pracovat. Jakmile se začne blížit termín, do kterého by
měli daný úkol splnit (tzv. deadline), začínají být pesimističtí, co se
týče jejich schopnosti dosáhnout uspokojivých výsledků (Ferrari,
Parker, & Ware, 1992 cit. dle Chu a Choi, 2005). Pochybnosti o sobě
a pocity neadekvátnosti pouze snižují šance na úspěch, navozují
pocity viny a mohou vyústit až do deprese (Steel, Brothen, &
Wambach, 2001 cit. dle Chu a Choi, 2005). U pasivních
prokrastinátorů je proto více pravděpodobné, že při plnění daného
úkolu selžou resp. ho vzdají.
Zato aktivní prokrastinátoři „jsou schopni se rozhodovat a
následně jednat v odpovídajícím časovém rámci“ (Chu a Choi, 2005
cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 13). Narozdíl od pasivních prokrastinátorů
jsou schopni pracovat pod tlakem a když začínají pracovat na úkolu
na poslední chvíli, jsou naopak motivovaní a danou situaci berou
jako výzvu. Objevuje se zde tedy naprosto opačné kognitivní
vyhodnocení situace, které vede naopak k produktivitě a následnému
úspěšnému zvládnutí situace.
Optimističtí a pesimističtí prokrastinátoři
Lay dělí prokrastinátory na optimistické a pesimistické.
Optimistický typ sice odkládá své povinnosti, ale nepřináší mu to
žádné úzkostné pocity, zatímco „pesimistický prokrastinátor je vlastní
liknavostí znepokojen“ (Milgram et al., 1992 cit. dle Gabrhelík, 2008,
s. 15).
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1.4 Prokrastinace z hlediska psychologie osobnosti
Prokrastinace jako specifický způsob lidského chování začala
být systematicky zkoumána od druhé poloviny 60. let v USA. Za tu
dobu vznikla řada teorií prokrastinace z hlediska psychologie
osobnosti. Nyní se podíváme, jak k prokrastinaci přistupují jednotlivé
psychologické školy a jakým způsobem vysvětlují její možné příčiny.
1.4.1 Analytické a dynamické teorie prokrastinace
Podle psychoanalytického konceptu se člověk záměrně
vyhýbá činnostem, které by nějakým způsobem mohly zranit jeho
ego. „Jakmile ego zachytí varovný signál v podobě úzkosti, dochází
ke spuštění adekvátních obranných mechanismů – úkol, který je pro
ego ohrožující, zůstává nedokončen“ (Ferrari et al., 1995 cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 20).
Prokrastinace je zde tedy pojímána jako forma obranného
mechanismu před úzkostí, kterou Freud považoval za hlavní důvod
prokrastinačního chování (Freud, 1952 cit. dle Gabrhelík, 2008).
Toto chování má kořeny již v útlém dětství, přičemž tyto
kořeny jsou připisovány především špatným výchovným praktikám.
Prokrastinace může pramenit např. z konfliktů s autoritářským nebo
příliš náročným rodičem (např. MacIntyre, 1964; Pychyl et al., 2002
cit. dle Gabrhelík, 2008).
Prokrastinační chování podle psychodynamiky vždy svědčí o
hlubokém vnitřním konfliktu. Konflikt z psychodynamického hlediska
znamená napětí mezi třemi skupinami pocitů: přáním, strachem a
obranou (Freud, 1923 cit. dle Frederickson, 2004). Tedy jedinec si
přeje něco udělat (splnit nějaký úkol), ale brání mu v tom jeho strach
(např. z neúspěchu, z úspěchu atd.) a proto si vytvoří obranný
mechanismus – v tomto případě se danému úkolu vyhne, tedy
prokrastinuje.

Nedostatkem

psychodynamického
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přístupu

je

především to, že jeho teorie jsou relativně těžko empiricky ověřitelné
(Ferrari et al., 1995 cit. dle Gabrhelík, 2008, str. 20).

1.4.2 Behaviorální teorie prokrastinace
Behaviorální hledisko nahlíží prokrastinaci především jako
problém

v oblasti

vysvětlováno

jako

chování.
zvyk,

Prokrastinační

který

byl

chování

v průběhu

života

je

zde

jedince

zpevňován. Skinner tvrdí: „Liknavé chování bylo buďto posilováno
odměnou nebo absencí trestu“ (cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 21).
To by bylo platné v případě, že jedinec nebyl nikdy
konfrontován s negativními dopady svého prokrastinačního chování,
jinými slovy mu tato strategie vždy nějakým způsobem vycházela.
Ovšem behaviorální teorie příliš nepočítá s případem, kdy je jedinec
za liknavé chování potrestán a přesto v tomto způsobu jednání
paradoxně pokračuje. Je to zřejmě z toho důvodu, že pro
behaviorální psychologii je dost komplikované vysvětlit, proč „někteří
lidé odkládají práci na úkolech, když za toto jednání budou s největší
pravděpodobností potrestáni“ (Ferrari et al., 1995 cit. dle Sliviaková,
2007, s. 19). Tato teorie rovněž nepostihuje individuální rozdíly
v míře prokrastinace.
1.4.3 Kognitivně-behaviorální hledisko
Toto hledisko pojímá prokrastinaci jako důsledek iracionálních
přesvědčení a myšlenek jedince. „Iracionální přesvědčení lze vyložit
jako dysfunkční nebo úzkost vyvolávající pohled na svět“ (Steel,
2005 cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 21).
Prvními autory, kteří se prokrastinaci věnovali z tohoto úhlu
pohledu byli Ellis a Knaus. Za zdroj prokrastinace považují zvýšenou
sebekritiku, pochybnosti o vlastních schopnostech a perfekcionistická
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očekávání od výsledků své práce (Ellis a Knaus, 1977 cit. dle
Sliviaková, 2007).
Jedinec má nadstandardní očekávání od svých výkonů,
kterým však nemůže dostát. Proto nemůže být se svým výkonem
nikdy spokojen a vyhnout se chybnému jednání se pro něj tak stává
nemožným. Na základě tohoto neúspěchu následně posuzuje svou
vlastní hodnotu. Aby se jedinec těmto nepříjemným pocitům ze
selhání ubránil, volí jako strategii chování prokrastinaci. Jak
vysvětluje

Aitkenová: „Čím vyšší je pravděpodobnost neúspěchu

(skutečného nebo předjímaného), s tím větší pravděpodobností
jedinec bude zažívat úzkost, jak se úkol bude blížit. A pokud již
pomyšlení na úkol vyvolá pocity úzkosti, prokrastinátor se pustí do
plnění jiného úkolu nebo se bude věnovat jiné zábavě“ (cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 21).

1.4.4 Big five model osobnosti
Snahy sdružovat osobnostní rysy do vyšších celků (faktorů)
byly činěny zhruba od třicátých let minulého století např. Allport a
Odbert, 1936; Catell, 1957, 1966; Eysenck, 1953 ad. (Atkinson et al.,
2003). Za tu dobu výzkumníci dospěli pomocí faktorové analýzy
k mnoha závěrům a kompromisům, díky nimž bylo možné tyto faktory
co nejvíce zredukovat. Postupem času odborníci došli ke konsensu,
že nejvhodnějším způsobem, jak popsat osobnost, je pomocí pěti
rysových dimenzí. Jedním z nejpoužívanějších modelů pro studium
osobnosti se stal Big five neboli tzv. Velká pětka, který je odborníky
považován za jeden z nejvýznamnějších objevů na poli současné
psychologie osobnosti (Atkinson, 2003).
Pět rysových dimenzí, které tvoří model Big five, bylo shrnuto
do akronymu OCEAN, který je založen na anglických pojmech:
Openess

(otevřenost

vůči

zkušenosti),
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Conscientiousness

(svědomitost), Extraversion (extraverze), Agreebleness (vstřícnost) a
Neuroticism (neuroticismus či emocionální stabilita).
K diagnostice v rámci tohoto modelu je užíváno osobnostních
dotazníků a inventářů. Velkou výhodou pětifaktorového modelu je
skutečnost, že a) umístění na pěti osobnostních dimenzích je v
dospělosti relativně neměnné v čase (až 45 let) a b) faktory jsou
platné napříč různými kulturami (McCrae & Costa, 1996 cit. dle
Gabrhelík, 2008).
Big

five model osobnosti je hojně využíván při výzkumu

prokrastinace. Např. VanEerdeová provedla s použitím Big five
modelu metaanalýzu 41 výzkumných studií, kterých se zúčastnilo
celkem 9141 participantů, převážně Severoameričanů (Gabrhelík,
2006). Na základě svých výsledků sestavila profil prokrastinujícího
studenta, který „není svědomitý, je poněkud neurotický, má živý
fantazijní

život

a

je

mírně

introvertovaný a

nespolečenský“

(VanEerde, 2004 cit. dle Gabrhelík, 2006, s. 362). Tyto výsledky se
samozřejmě nedají paušalizovat na každého studenta trpícího
prokrastinací. Nicméně Schouwenburg píše: „celkový profil osobnosti
prokrastinátora, vytvořený pomocí faktorů Big five modelu, může
poskytnout

základní

vodítka

pro

terapeutické

intervence“

(Schouwenburg, 2004, s. 6).
1.4.5 Teorie sebekontroly (self-control theory)
Tato teorie prokrastinace je obzvláště platná pro populaci
studentů.

Úkoly,

které

jsou

na

studenty

kladeny

v rámci

vysokoškolského studia, jsou většinou zadávány poměrně dlouho
dopředu a termíny odevzdání jsou pro studenty něčím velmi
vzdáleným. Také případné odměny, které úkoly slibují, jsou hudbou
daleké budoucnosti – navíc nejistou. Proto jakmile se objeví jiný úkol
nebo činnost, která je sice objektivně méně důležitá, ale nabízí téměř
okamžitou odměnu nebo uspokojení – např. setkání s přáteli, student
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jí dá přednost před studiem. Jinými slovy „jeho záměr studovat bude
odložen ve prospěch méně důležitého neočekávaného úkolu nebo
aktivity“ (Schouwenburg, 2004, s. 8). Jedná se tedy o absenci
sebekontroly.
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1.5 Prevalence prokrastinace
1.5.1 Prevalence obecné prokrastinace
Údaje o prevalenci prokrastinace v běžné populaci jsou
nejednoznačné a liší se podle jednotlivých autorů a jejich výzkumů.
Na čem se však badatelé vesměs shodují je to, že výskyt
prokrastinace má vzestupnou tendenci. Například podle Steela se za
posledních 30 let zvýšila prevalence prokrastinace v obecné populaci
zhruba čtyř- až šestinásobně (Steel, 2003 cit. dle Gabrhelík, 2008).
Není však zcela jasné, zda za těmito výsledky stojí faktický nárůst
prokrastinačních tendencí v populaci anebo značné zpopularizování
tématu v posledních několika letech.
Podle nedávného mezikulturního výzkumu, který provedl
Ferrari et al. (2005), trpí chronickou formou prokrastinace 20 %
dospělé populace středního věku v anglofonních zemích. Výzkum
proběhl na přibližně stejném vzorku v těchto zemích: USA (N=207),
Velké Británii (N=239) a Austrálii (N=214), přičemž nebyly zjištěny
výraznější genderové rozdíly. Na základě dat sesbíraných pomocí
sebeposuzovacích škál bylo přibližně 11,5 % všech respondentů
vyhodnoceno jako chroničtí excitační prokrastinátoři a 9,9 % jako
chroničtí vyhýbaví prokrastinátoři (Ferrari, 2005 cit. dle Gabrhelík,
2008).
K podobným závěrům dochází i Steel, který uvádí, že
chronická forma prokrastinace postihuje 15-20% dospělé populace a
že 95% lidí prokrastinuje příležitostně (Steel, 2007).
1.5.2 Prevalence akademické prokrastinace
Prevalenční odhady akademické prokrastinace se různí podle
jednotlivých autorů, přičemž se objevují poměrně značné rozdíly.
Byly učiněny odhady, že 80%-95% amerických vysokoškolských
studentů trpí prokrastinací (Ellis & Knaus, 1977; O’Brien, 2002 cit. dle
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Steel, 2007), přibližně 75% studentů se označuje za prokrastinátory
(Potts, 1987 cit. dle Steel, 2007) a téměř 50% prokrastinuje často a
opakovaně (Day, Mensink, & O’Sullivan, 2000; Haycock, 1993;
Micek, 1982; Onwuegbuzie, 2000; Solomon & Rothblum, 1984 cit.
dle Steel, 2007).
Podle Gabrhelíka by to ze statistického hlediska znamenalo,
že prokrastinační chování je mezi vysokoškolskými studenty
normální a „deviantním se stává chování toho, kdo neprokrastinuje“
(Gabrhelík, 2006, s. 22).
Schouwenburg, který je kritikem těchto katastrofických čísel,
která udávají např. Knaus a Ellis, ve své studii s významným
vzorkem (2 088 univerzitních studentů) došel k závěru, že rozložení
prokrastinace

v populaci vysokoškoláků se výrazně neliší od

rozložení v běžné populaci a je tedy víceméně v průměru
(Schouwenburg, 2004). Tento názor potvrzuje i Sliviaková, která
v rámci své diplomové práce provedla výzkum na vzorku 160
studentů psychologie Masarykovy univerzity v Brně. Jejím závěrem
bylo, že „rozložení míry prokrastinace ve vzorku bylo přibližně
normální" (Sliviaková, 2007, s. 47).
Solomonová a Rothblumová zjistily ve svém výzkumu na
vzorku 323 univerzitních studentů, že studenti prokrastinovali téměř
vždy při psaní esejí ve 46 %, při studiu na zkoušky ve 27,6 %, při
plnění administrativních úkolů ve 30,1 %, při účasti na akcích ve 23
% a u školních aktivit obecně v 10,6 % (Solomon & Rothblum, 1984).
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1.6 Akademická prokrastinace
Akademické prostředí poskytuje svým studentům většinou
maximální volnost a svobodu při plnění svých studijních povinností.
Tím vzniká řada příležitostí pro prokrastinační chování. Jak tvrdí
Gabrhelík: „akademické prostředí se tak stává skvělým projekčním
plátnem tohoto fenoménu“ (Gabrhelík, 2006, s. 22).
1.6.1 Vymezení akademické prokrastinace
Pro mladé lidi, kteří absolvují střední školu a pokračují ve
studiu na vysoké škole, je tato náhlá svoboda přinejmenším
překvapivá. Na střední škole je studium jasně vymezené a
strukturované. Školní docházka je povinná, student podléhá autoritě
učitelů, z nichž někteří stále plní roli vychovatelů, dokonce i přes
plnoletost svých studentů. Student obdrží na začátku školního roku
daný rozvrh všech předmětů, vyučovaných danými učiteli, kteří
průběžně ověřují jeho znalosti během školního roku nejrůznějšími
testy, písemkami a zkoušením u tabule. Jedinou zodpovědností
studenta je dostát těmto požadavkům a úspěšně zvládnout školní
rok. O nic jiného se student střední školy nemusí v podstatě starat.
Nástupem na vysokou školu se rázem všechno změní.
Student

je

najednou

považován

za

dospělého,

za

kolegu

v akademické obci, a je s ním také - v ideálním případě - tak
jednáno. Rozvrh si většinou studenti tvoří sami, na půdě větších
fakult si i mohou vybírat profesory, kteří je budou učit. Přednášky
pak bývají většinou nepovinné. V průběhu semestru jsou na studenta
kladeny spíše minimální nároky, přičemž je mu doporučeno
samostudium. Na začátku akademického roku jsou studentům
zadány různé termínované úkoly (např. seminární práce, eseje
apod.), přičemž vše směřuje ke zkouškovému období, kdy se teprve
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ověří práce a znalosti studenta za celý semestr. Tím vzniká velký
prostor, který nabízí nespočet možností k prokrastinaci.

Gabrhelík ve své disertační práci píše: „Akademické prostředí
na studenty klade zvýšené nároky na včasné plnění studijních
povinností, tj. úkolů, testů a zkoušek a dalších přidružených aktivit,
které jsou s působením na vysoké škole úzce spojeny. Právě zde, ve
fázích plánování, organizace času a následného plnění úkolů, vzniká
prostor pro prokrastinační tendence studentů“ (Gabrhelík, 2008, s.
15).
Studium na VŠ proto vyžaduje značné schopnosti time
managementu. Je pouze na zodpovědnosti každého studenta, jak si
zorganizuje čas, aby všechno úspěšně zvládl. Student již není
kontrolován zvnějšku, ať už rodiči anebo profesory, ale musí se
naučit kontrolovat sám sebe.
Většina mladých lidí na tento model studia však není
dostatečně připravena. Někteří jedinci se na tuto „svobodu ve studiu“
adaptují poměrně snadno a jsou schopni zvládat všechny povinnosti
ve stanoveném termínu nebo dokonce v předtermínu. Avšak podle
výsledků

nejrůznějších

výzkumů

je

prevalence

prokrastinace

v akademickém prostředí alarmující a většina studentů vysokých škol
se s prokrastinací v nějakém smyslu potýká.
1.6.2 Příčiny akademické prokrastinace
Prokrastinace se rozvíjí v období mladé dospělosti, tj. kolem
dvaceti let, a potom klesá do šedesátky (Mc Cown a Roberts, 1994;
Ferrari, 1995 cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 16). To znamená, že
prokrastinační chování se začíná projevovat právě v období, kdy
člověk nastupuje na vysokou školu.
Není pochyb o tom, že vysoká škola je pro studenty
stresujícím prostředím. Student je zde již maximálně zodpovědný za
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své studijní výkony, které jsou nekompromisně hodnoceny. Zkoušky,
zápočty, eseje, seminární práce a další studijní povinnosti mohou být
proto zdrojem stresu a strachu ze selhání. A prokrastinace může být
cestou, jak se případné konfrontaci s vlastním selháním alespoň
dočasně vyhnout.
Milgram

uvádí,

že

„za

primární

motivy

akademické

prokrastinace jsou považovány strach ze selhání a nepřitažlivost,
nudnost nebo náročnost úkolu a nízké sebevědomí“ (Milgram et al.,
1995 cit. dle Sliviaková, 2007, s. 17).
To

ukazuje,

že

důležitými

faktory,

které

přispívají

k prokrastinaci, jsou také povaha a náročnost daného úkolu resp. jak
ho student pro sebe subjektivně vyhodnotí. Pokud je úkol pro jedince
nezajímavý, nudný, příliš náročný anebo k němu má dokonce odpor,
zvyšuje to pravděpodobnost, že se tomuto úkolu bude snažit
vyhnout. Bylo zjištěno, že studenti prokrastinují hlavně při psaní
termínovaných písemných prací, studiu na zkoušky a povinné četbě
(Solomon & Rothblum, 1984). Tyto studijní povinnosti mají zásadní
vliv na studijní výsledky a zároveň jsou na základě prvních dvou
jmenovaných studenti přímo hodnoceni svými profesory. Nižší
prokrastinační tendence byly pak zjištěny u školní docházky,
registrování předmětů, docházení na konzultace a vyplňování
formulářů (Kachgal et al., 2001 cit. dle Sliviaková, 2007).
Ferrari et al. ve svém výzkumu zjistili pozitivní korelace mezi
prokrastinací

a

sebe-znevýhodňováním

(self-handicapping),

nepřitažlivostí úkolu, perfekcionismem, iracionálními domněnkami a
depresí (cit. dle Schraw, 2007, s.14). Ferrari rovněž uvedl, že
s blížícím se termínem zkoušky prokrastinační tendence klesají
(Ferrari et al., 1995 cit. dle Sliviaková, 2007).
Podle
k prokrastinaci

jiných

výzkumů

úzkost

jsou

z hodnocení,

dalšími

možnými

nerozhodnost,

důvody

nedostatek

asertivity, vzdor vůči autoritě, strach z důsledků úspěchu a přílišný
perfekcionismus (Solomon & Rothblum, 1984, s. 503).
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1.6.3 Konkrétní projevy akademické prokrastinace
Jackson et al. považují vyšší míru prokrastinace za „jeden z
potenciálních prediktorů slabšího školního výkonu“ (Jackson et al.,
2003 cit. dle Sliviaková, 2007, s. 18). Prokrastinující studenti mají
obvykle negativní postoj k učebním předmětům, bývají nepřipraveni
na neočekávané překážky i další zpoždění a je pro ně typické, že
vzhledem k nedostatku času je jejich výkon pod úrovní jejich
skutečných schopností (Ferrari et al., 1995 cit. dle Sliviaková, 2007).
V akademických kruzích se prokrastinace projevuje např.
zpožděním v práci na zadaných úkolech nebo jejich celkovým
neplněním,

úzkostí

během

testů,

„biflováním“,

preferováním

atraktivnějších činností před studiem a celkově slabější výkonností
na předepsaných studijních povinnostech (Lay a Schouwenburg,
1993 cit. dle Wolters, 2003). Studenti sami uvádějí, že prokrastinace
běžně zabírá více než jednu třetinu jejich denních aktivit, přičemž
nejčastěji se jedná o spánek, hraní si (např. na počítači) nebo
sledování televize (Pychyl, Lee & Blunt, 2000 cit. dle Steel, 2007).
Prokrastinace brání akademickému úspěchu, protože snižuje
jak kvalitu, tak kvantitu studia, přičemž zvyšuje míru stresu a
negativních výsledků (Ferrari et al., 1995; Milgram, Gehrman, &
Keinan, 1992 cit. dle Schraw, 2007). Bylo zjištěno, že přibližně 95 %
prokrastinujících studentů si přeje vlastní prokrastinační tendence
omezit (O`Brien, 2002 cit. dle Gabrhelík, 2008).
Ovšem i přes tyto evidentní negativní dopady, které si sami
studenti uvědomují, se nepokoušejí toto chování změnit. Naopak se
zdá, že se v průběhu studia prokrastinační tendence zvyšují.
Aitkenová ve svém výzkumu uvádí, že míra prokrastinačních
tendencí je přímo úměrná počtu let strávených na vysoké škole
(Aitken, 1982 cit. dle Sliviaková, 2007). Tedy čím déle jedinec
studuje, tím více prokrastinuje. Tento názor by vysvětloval, proč
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poměrně vysoké procento amerických doktorandských studentů své
studium ani nedokončí.
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1.7 Poradenství akademické prokrastinace
V zahraničí (hlavně v USA) se s akademickou prokrastinací
v poradenství běžně pracuje, především v poradenských centrech,
které jsou při vysokých školách a univerzitách. U nás zatím není
s prokrastinací v poradenském procesu počítáno, což je způsobeno
zřejmě buď neznalostí jevu samotného a/nebo praktických metod
a technik práce s prokrastinátorem.
Poradenský proces zaměřený na prokrastinaci má nejčastěji
podobu skupinové terapie. Skupiny bývají většinou otevřené
a krátkodobé (zpravidla kolem pěti sezení). Avšak ani individuální
forma terapie není výjimkou.
1.7.1 Psychologické posuzování prokrastinace
Při posuzování prokrastinace je předně velmi důležité odlišit,
zda je prokrastinace pro jedince problémem sama o sobě, anebo je
dílčím projevem nějakého psychického onemocnění resp. poruchy
osobnosti. Prokrastinace se může objevit jako symptom např. u
deprese, fobie, obsedantně-kompulzivní poruchy, bipolární poruchy,
poruch pozornosti, např. ADHD ad. Ferrari proto varuje: „žádný ze
studentů by neměl být léčen pro prokrastinaci, ani ve skupinovém
poradenství, aniž bychom provedli screening na anxietu a depresi“
(Ferrari, 1995, cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 38).
Posouzení tohoto jevu z psychologického hlediska je značně
problematické,

protože

prokrastinace

je

do

značné

míry

„intraindividuální proces, který se řídí vnitřními normami odkládání“
(Gabrhelík et al., 2006, s. 364). Proto nejspolehlivější cestou
k posouzení prokrastinace se ukázalo být vlastní sebeposouzení
klienta.

K tomuto

účelu

se

v zahraničí

běžně

užívají

různé

sebeposuzovací škály prokrastinace anebo je k její identifikaci užíván
klasický klinický rozhovor (Gabrhelík, 2006).
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1.7.2 Sebeposuzovací škály akademické prokrastinace
Sebeposuzovací

škály

psychologického posuzování
respondentovi

předložen

jsou

hlavním

nástrojem

prokrastinace. V každé škále je

určitý

počet

výroků,

týkajících

se

prokrastinačního chování (např. „Často se přistihnu při tom, že dělám
úkoly, které jsem zamýšlel dělat před několika dny“), které pak
respondent ohodnotí na Likertově škále.
Mezi nejpoužívanější sebeposuzovací škály akademické
prokrastinace patří (Gabrhelík, 2008):
a) Posuzovací škála prokrastinace pro studenty (Procrastination
Assessment Scale for Students, PASS; Solomon & Rothblum, 1984)
b) Škála prokrastinace pro studentskou populaci (Procrastination
Scale For Student Populations; Lay, 1986)
c) Aitkenové inventář prokrastinace (AIT; Aitken, 1982)
d) Tuckmanova škála prokrastinace (RPS; Tuckman Procrastination
Scale; Tuckman, 1991)
e) Formulář akademické prokrastinace pro studenty (Academic
Procrastination Student Form)

První tři jmenované škály byly validizovány i v České
republice. V roce 2005 provedl Gabrhelík et al. výzkumnou studii
pomocí těchto škál na vzorku 447 studentů českých vysokých škol
z Brna, Olomouce a Prahy. Byl to vůbec první pokus o validizaci
sebeposuzovacích škál prokrastinace na populaci českých studentů.
Do té doby neexistovala platná metoda pro měření prokrastinace
v českém kontextu. Pro bližší seznámení odkazuji přímo na výzkum,
který vyšel v Československé psychologii v roce 2006 (viz Gabrhelík
et al., 2006).
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1.7.3 Možné přístupy k prokrastinaci v poradenském procesu
Podnětem

k zahájení

výzkumné

činnosti

na

téma

prokrastinace, která začala v průběhu 60. let v USA, byl zřejmě její
zvýšený výskyt v akademickém prostředí. Poradenští pracovníci na
univerzitách se stále častěji setkávali se zakázkami tohoto typu –
pomoc při organizaci času v rámci studia, zefektivnění času
stráveného při učení atd. Z toho důvodu se tímto jevem začali více
zabývat.
Zprvu byl zájem badatelů i školních psychologů zaměřen
pouze

na

její

behaviorální

stránku.

Intervenční

metody

v poradenských centrech při univerzitách vznikaly nezávisle na sobě
a nebyly dostatečně diskutovány (Lay, 2005 cit. dle Gabrhelík, 2008).
Poradenští psychologové se snažili zmírnit prokrastinační chování
především pomocí zdokonalování time managementu a studijních
strategií (Green, 1982; Richards, 1975; Ziesat et al.,1978 cit. dle
Solomon a Rothblum, 1984). Tato forma léčebného postupu má sice
svou hodnotu, ovšem postupem času se ukázalo, že není dostatečná
sama o sobě (Solomon a Rothblum, 1984, s. 509). To byl podnět
k další výzkumné činnosti, která dala vzniknout mnoha metodám
práce s prokrastinací v poradenském procesu.
1.7.3.1 Behaviorální přístup
Jak

bylo

již řečeno

výše,

behaviorální

teorie

pojímá

prokrastinaci jako problém v oblasti chování. Proto poradenská práce
v tomto

smyslu

představuje

působení

na

toto

chování

prostřednictvím standardních behaviorálních technik: instruováním,
modelováním a podmiňováním (operantním i klasickým). Tyto
techniky ovšem vyžadují opakovaný nácvik, což se neslučuje
s krátkodobými formami poradenské práce. Podle Schouwenburga
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však „poradenství tohoto druhu ve své čisté formě není zaměřeno na
vyléčení – zbavení studenta liknavosti, ale na snižování frekvence
výskytu prokrastinačního chování“ (Schouwenburg, 2004 cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 40).
1.7.3.2 Kognitivně-behaviorální přístup
Kognitivně-behaviorální

model

zdůrazňuje

při

vymezení

prokrastinace úlohu kognitivní složky osobnosti. Terapeut by se tedy
měl zaměřit na změnu chybných přesvědčení nebo myšlenek klienta,
měl by podpořit jeho sebereflexi a změnu náhledu na jeho chování
a dodat mu naději ke změně. Cílem je „změna výroků prokrastinátora
o něm samém, resp. změna jeho myšlení“ (Rorer, 1983 cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 40). Rovněž je nutné rozplést klientova kognitivní
zkreslení a dodat mu naději na úspěch, protože prokrastinátoři „jsou
velmi zdatní v racionalizaci a v hledání výmluv“ (Ferrari, 1993 cit. dle
Gabrhelík, 2008, s. 40). Pracuje se především formou racionálněemoční behaviorální terapie – REBT.
1.7.3.3 Přístup skrze strukturu osobnosti
Tento přístup vychází z již zmiňovaného Big five modelu
osobnosti. Z výzkumů, které se zabývaly osobností prokrastinujícího
jedince z pohledu faktorů Velké pětky, vyplývá, že prokrastinace
významně

koreluje

s faktorem

svědomitosti

a

neuroticismu

(Schouwenburg et al., 2004 cit. dle Gabrhelík, 2006). Nízké skóry u
faktoru svědomitosti vypovídají o nedbalosti, lenosti, lhostejnosti,
impulzivitě, špatné organizaci času a nedostatku pracovní disciplíny.
Naopak vysoké hodnoty, objevující se u neuroticismu, svědčí
o zvýšené míře úzkostnosti, perfekcionismu, strachu z neúspěchu
a nezvládání stresových situací (Gabrhelík, 2006, s. 23). Zkušenosti
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z praxe poradenských pracovníků potvrzují, že právě úzkostní
prokrastinátoři vyhledávají poradenské služby.

Z těchto závěrů plyne, jak by se mělo s prokrastinujícími
jedinci poradensky pracovat. Důraz by měl být kladen především na
zvýšení sebekontroly, pomoc při organizaci času a odbourání
paralyzující úzkosti, která brání efektivní práci na daném úkolu.
Přičemž je dobré zapojit do procesu někoho z klientova okolí (např.
rodiče, poradce, učitele nebo spolužáky), aby mu dodávali v těžkých
chvílích morální podporu při plnění stanovených cílů a zároveň
dohlíželi, „jak prokrastinátor plní konkrétní úkoly a dodržuje svá
předsevzetí“ (Van Eerde, 2004 cit. dle Gabrhelík, 2008, s. 41).
1.7.4 Techniky organizace času
Na závěr uvádím deset praktických strategií práce s klientem
trpícím prokrastinací podle Ferrariho (Ferrari, 2001 cit. dle Gabrhelík,
2008, s. 42-43):

1) Odhadování času (time-telling): Prokrastinátor se učí
odhadnout, kolik času bude potřebovat na splnění úkolu. Pro měření
přesnosti odhadu musí být stanovena externí kritéria.
2) Organizační dovednosti (organizational skills): Jedinec se
musí

naučit

upřednostňovat

priority před

méně

podstatnými

záležitostmi a jejich splnění věnovat zvýšené úsilí. Stejně tak si musí
umět včas obstarat nezbytné prostředky, které jsou potřebné pro
zdárné dokončení úkolu.
3) Psaní poznámek (prompts/reminder notes): Poznámky jsou
umístněny na viditelném místě (např. na dveřích, monitoru počítače)
nebo jsou vedeny v elektronických nebo stránkových diářích.
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4) Uspořádání prostředí zvyšuje pravděpodobnost dokončení
úkolu (structure the setting to facilitate task completion): Tato
strategie vychází z poznatků, že dostatečná úroveň kontroly podnětů
z vnějšího prostředí má pozitivní vliv na výkon. Pracovní prostředí
mnohdy

neposkytuje

potřebné

podmínky

pro

koncentraci

a

prokrastinátoři jsou rozptylováni nežádoucími podněty.
5) „Kousek po kousku“ („bits and pieces“): Prokrastinátor se
musí naučit postupovat směrem k cíli po dílčích krocích. K dalšímu
kroku může přistoupit až po splnění toho předchozího. Často se
doporučuje rozepsat si jednotlivé kroky na papír a sledovat vlastní
postup; odškrtávání úkolů je formou odměny. Vedle odškrtávání
úkolů lze přidat i hmatatelnější formu odměny (např. návštěvu
oblíbené restaurace).
6) Jednou za „5 minut“ (the „5-Minute“ planner): Technika je
podobná předchozí, s rozdílem, že prokrastinátor se soustředí na čas
potřebný k dokončení jednotlivých kroků. Jedinec by si měl rozdělit
úkol na krátké pětiminutové dílčí intervaly.
7) 80% pravidlo úspěchu (the 80% success rule): Toto
pravidlo vychází z realistického předpokladu, že plnění všech úkolů
nelze dosáhnout okamžitě po započetí léčby. Úspěšné plnění úkolů
na 80 % není konečným cílem práce, tím je úspěšné dokončování
všech úkolů.
8) Sociální podpora při dokončování úkolů (social support for
task completion): Prokrastinátoři by měli vyhledávat lidi, kteří
dokončují úkoly. Sociální síť, která podporuje dokončování úkolů,
vytváří platformu, z níž může přijít pochvala za úspěšné dokončení
úkolu a umožňuje jedinci považovat se za součást této skupiny.
9) Vzory „neprokrastinace“ (models of nonprocrastination): Ti,
kteří běžně dokončují úkoly včas, mohou sloužit jako vzory. Vedle
poznání prokrastinátora, že „to jde“, mohou tito lidé sdělovat, jak a v
jakém časovém rámci se při řešení úkolů pohybují. Jak však sám
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autor upozorňuje, vzory musí např. být velmi citlivé k povyšování se
na prokrastinátory, kteří už tak mají nízké sebevědomí.
10) Převzetí vlastní zodpovědnosti (arrange enviromental
contingencies): Jak už jsme uvedli výše v textu, prokrastinátoři pro
své chování často přicházejí s různými typy omluv, které jsou okolím
mnohdy přijímané jako oprávněné. Často se stává, že jedinec
nesplní svou povinnost včas a lidé z jeho okolí jsou nuceni úkol
dokončit za něj. Za těchto okolností se však prokrastinující necítí za
nedodržení termínu zodpovědný. Z tohoto pohledu je důležité, aby
byl prokrastinátor seznámen s následky, které při nedodržení termínu
ponese. Nicméně s ohledem na již několikrát zmiňovanou nízkou
sebeúctu, je důležité klást důraz na selhání při plnění úkolu, nikoliv
označit jedince jako selhání.
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2 Praktická část
Praktická část práce představuje průběh a výsledky výzkumné
studie na téma Akademická prokrastinace v českém kontextu.

2.1 Představení a cíle výzkumné studie
Formou dotazníkového šetření jsem provedl kvantitativní
výzkumnou studii na vzorku populace českých studentů vysokých
škol. Cílem studie bylo učinit odhad prevalence akademické
prokrastinace v kontextu české vysokoškolské populace, poukázat
na její souvislosti s různými proměnnými (věk, pohlaví, forma studia,
druh studia, studovaný ročník, zaměstnanost) a především upozornit
na výskyt tohoto chování mezi českými studenty vysokých škol a dát
tak podnět k uznání akademické prokrastinace jako specifické
dysfunkční strategie chování, kterou je třeba zohlednit v rámci
poradenské práce se studenty.
Dotazníkové šetření bylo provedeno v létě 2009. Jeho
výsledky však nelze považovat

ze reprezentativní vzhledem

k metodě výběru vzorku a jeho složení.
Hypotéza byla stanovena takto: více než 50 % studentů
českých vysokých škol bude vykazovat prokrastinační tendence
v chování, tzn. bude dosahovat zvýšených skórů na Škále
prokrastinace pro studentskou populaci (PSS).

2.2 Výzkumná metoda
Jako

výzkumná

sebeposuzovací

škály

metoda

byla

akademické

použita

česká

prokrastinace

verze
Škála

prokrastinace pro studentskou populaci (Procrastination Scale
For Student Populations; Lay, 1986, viz příloha č. 1), dále jen PSS,
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která byla validizována na populaci českých vysokoškolských
studentů v roce 2006 v rámci výzkumu Prokrastinace: Validizace
sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol (Gabrhelík
et al., 2006). Tato metoda byla vyhodnocena jako „nejvalidnější
metoda pro zjišťování prokrastinace v českém prostředí“ (Gabrhelík
et al., 2006, s. 371). Samotná škála mi byla poskytnuta hlavním
autorem výše zmíněného výzkumu Romanem Gabrhelíkem.
Tato Layova škála je přepracovanou verzí jeho Škály obecné
prokrastinace (General population scale, dále jen GPS; Lay, 1986)
určené pro obecnou populaci. Původní verze je 20-ti položková škála
různých výroků, týkajících se prokrastinačních tendencí v chování.
Respondent se k výrokům vyjadřuje na 5-ti bodové Likertově škále,
kde 1 znamená velmi netypické, až 5 znamenající velmi typické.
Polovina výroků je formulována tak, že předpokládá prokrastinační
chování (např. „Obecně naberu zpoždění před tím, než začnu dělat
práci, kterou dělat musím“), druhá polovina je formulována a zároveň
skórována opačně (např. „Často začínám na úkolu pracovat krátce
po jeho zadání“).
PSS se liší od původní GPS v šesti položkách (č. 2, 3, 10, 13,
14 a 15). Je nutné podotknout, že u škály PSS nebyla zatím ověřena
její reliabilita a validita do takové míry, jako je tomu u škály GPS
(Gabrhelík, 2008).

2.3 Metoda výběru vzorku
PSS byla pro dosažení co největší anonymity umístěna na
internetovou stránku. Respondenti pak byli požádáni o její vyplnění
prostřednictvím elektronické pošty. Za účelem získání co největšího
počtu vyplněných dotazníků a z důvodu nedostatku času byla pro
výběr vzorku zvolena technika „snowball“, která není považována za
reprezentativní metodu výběru (Srnec, 2006). Participanti byli v
e-mailu mj. požádáni o další šíření odkazu na internetovou stránku,
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kde byl dotazník umístěn. Účast na dotazníkovém šetření byla
dobrovolná a participanti byli ujištěni o jeho dostatečné diskrétnosti.

2.4 Výzkumný soubor
Dotazníkového

šetření

se

zúčastnilo

celkem

101

vysokoškolských studentů (N=101), z toho 77 žen (76%) a 24 mužů
(24%). Věk respondentů se pohyboval od 20 do 45 let, přičemž
průměrný věk respondentů činil 24,65 a nejvíce byli zastoupeni
studenti ve věku 24 let. Do studie byli zahrnuti studenti bakalářského
nebo magisterského cyklu, studující prezenční či dálkovou (resp.
kombinovanou) formou studia. Zastoupení podle ročníků bylo
přibližně následující: první ročník 26%, druhý ročník 15%,

třetí

ročník 18%, čtvrtý ročník 20%, pátý ročník 17% a šestý ročník 4%
(šestý ročník zahrnoval možnost prodloužení studia nad rámec
standardních pěti let studia, viz Tabulka č. 1). Většina respondentů
(88%) byla studenty různých humanitních oborů, z čehož 32% byli
studenti Pražské vysoké školy psychosociálních studií (obor Sociální
práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii).
Zbylí respondenti (12%) byli studenty technických oborů. Další
hledisko, které bylo zohledněno, byla zaměstnanost: 61 respondentů
uvedlo, že jsou zaměstnáni a 40 uvedlo, že jsou v současné době
bez zaměstnaní.

Tabulka č. 1: Zastoupení respondentů v ročnících
Ročník
První
Druhý
Třetí
Čtvrtý
Pátý
Šestý
Celkem

Počet studentů
27
15
18
20
17
4
101
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Studenti v %
26,73%
14,85%
17,82%
19,80%
16,83%
3,96%
100%

2.5 Analýza dat
Data

získaná

dotazníkovým

šetřením

byla

statisticky

vyhodnocena dvěma způsoby: 1) ručně a 2) pomocí programu
Microsoft Excel. Byly vypočítány hrubé skóry prokrastinace, kterých
respondenti dosáhli na škále PSS. Hrubé skóry byly nejdříve
statisticky zpracovány ve vztahu k celému zkoumanému souboru a
poté ve vztahu k jednotlivým proměnným: věku, pohlaví, formě
studia, druhu studia, studovanému ročníku a zaměstnání.
Jak bylo řečeno výše, polovina otázek škály je formulována
tak, že předpokládá prokrastinační tendence v chování (otázky č.
1,2,5,7,9,10,12,16,17 a 19) a druhá polovina je formulována tak, že
toto chování nepředpokládá (otázky č. 3,4,6,8,11,13,14,15,18 a 20).
Respondenti

odpovídali

na

všechny

výroky

v dotazníku

na

pětibodové Likertově škále, kde 1 znamená velmi netypické a 5
znamená velmi typické.
Pro účely vyhodnocení výsledků se však druhá polovina
otázek

skóruje

opačně

(odpovědi

jsou

skórovány

v rámci

pětibodového intervalu 1 – 5). Tedy 1 – velmi typické, 2 – spíše
typické, 3 – neutrální, 4 – spíše netypické, 5 – velmi netypické. To
znamená, že čím vyššího skóre respondent dosáhne, tím vyšší je
míra jeho prokrastinace.
Nejnižší možné dosažitelné skóre bylo 20, pokud by
respondent odpověděl na všechny otázky prvního typu možností 1 a
na všechny otázky druhého typu možností 5. Nejvyšší možné
dosažitelné skóre pak bylo 100 (pokud by respondent odpověděl na
všechny otázky prvního typu možností 5 a na všechny otázky
druhého typu možností 1). Hranice normy byla stanovena mediánem
60.
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2.6 Výsledky výzkumné studie
Průměr hrubých skórů na škále PSS v rámci celého
zkoumaného souboru (N=101) byl 65,92, směrodatná odchylka byla
vypočítána na 11,714. Nejnižší dosažený výsledek v rámci souboru
byl 29 a nejvyšší 87.
Zkoumaný vzorek byl rozdělen do pěti skupin podle míry
prokrastinace:
a) neprokrastinující – skóre od 20 do 36
b) spíše neprokrastinující – skóre od 37 do 52
c) neutrální – skóre od 53 do 68 (hranice normy = 60)
d) spíše prokrastinující – skóre od 69 do 84
e) prokrastinující až silně prokrastinující – skóre od 85 do 100

Ukázalo se, že pouze 2% lidí ze vzorku neprokrastinují, 14% spíše
neprokrastinuje, 37% lidí je v normě, 43% jsou spíše prokrastinující a
4% jsou prokrastinující až silně prokrastinující. Výsledky ukazuje
následující graf:
Graf č. 1:

Podle kategorií

4%

2%

14%
Neprokrastinující
Spíše neprokrastinující
Neutrální
Spíše prokrastinující

43%
37%
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Prokrastinující

Dále byly vyhodnoceny závislosti průměrných hrubých skórů
na sledovaných proměnných (věk, pohlaví, forma studia, druh studia,
ročník studia a zaměstnanost).
Prokrastinace v závislosti na věku
Respondenti byli rozděleni do pěti věkových kategorií, aby
bylo možné posoudit, zda míra prokrastinačních tendencí nějakým
způsobem koreluje s věkem. Nejvyšší míra prokrastinace byla
zjištěna u kategorie 22-23 let, která činila 68,6. Nejnižší pak u
kategorie nad 28 let, kde dosáhla pouze 57,4. Ukázalo se tedy , že
prokrastinace s příbývajícím věkem klesá.

Tabulka č. 2:
Věková kategorie
do 21
22-23
24-25
26-28
nad 28

Průměr hrubých skórů
64,81
68,60
68,31
61,25
57,40

Prokrastinace v závislosti na pohlaví
Průměr hrubých skórů u mužů činil 71,04 a u žen 64,32. U žen
dosahuje prokrastinace přibližně normálního rozložení, zatímco muži
jsou podle výsledků spíše prokrastinující.

Tabulka č. 3:
Pohlaví
muži
ženy

Průměr hrubých skórů
71,04
64,32
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Prokrastinace v závislosti na formě studia
Vyšší prokrastinační tendence vykazují podle výsledků studie
studenti prezenčního studia: 67,3. Studenti studující kombinovanou
formou studia dosáhli průměrného skóru 59,94.
Tabulka č. 4:
Forma studia
Prezenční
Kombinovaná

Průměr hrubých skórů
67,30
59,94

Prokrastinace v závislosti na druhu studia
Nebyly

zjištěny

výraznější

rozdíly

v prokrastinačních

tendencích v závislosti na druhu studia. Studenti bakalářského studia
vykazovali

pouze

mírně

zvýšenou

míru

prokrastinace

oproti

studentům magisterského studia.
Tabulka č. 5:
Druh studia
Bakalářský
Magisterský

Průměr hrubých skórů
67,63
64,30

Prokrastinace v závislosti na studovaném ročníku
Podle výsledků studie byla nejvyšší míra prokrastinace
zjištěna mezi studenty třetích ročníků (72,72), nejnižší pak u studentů
pátých ročníků (60,41). Z toho vyplývá, že prokrastinační tendence
se s délkou studia snižují. Šestý ročník zahrnoval i studenty, kteří
prodlužují standardní délku studia. Proto zde zřejmě byla zjištěna
opět vyšší míra prokrastinace (65,75).
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Tabulka č. 6:
Studovaný ročník
1
2
3
4
5
6

Průměr hrubých skórů
65,70
64,06
72,72
66,20
60,41
65,75

Prokrastinace v závislosti na zaměstnanosti
Výsledky zaměstnaných i nezaměstnaných studentů byly
přibližně stejné. Nebyla tedy zjištěna významnější korelace mezi
prokrastinací a zaměstnaností.

Tabulka č. 7:
Zaměstnanost
Zaměstnaný
Nezaměstnaný

Průměr hrubých skórů
65,36
66,77

Průměrné hodnoty odpovědí u jednotlivých proměnných byly
zakresleny pro přehlednost i do grafů (viz přílohy).

2.7 Diskuse výzkumné studie
Výsledky studie ukázaly, že přibližně 47% studentů, kteří se
zúčastnili dotazníkového šetření, vykazují v rámci vysokoškolského
studia prokrastinační chování. Hypotéza se tedy nepotvrdila,
nicméně potvrzuje některé dřívější výzkumné závěry o prevalenci
akademické prokrastinace. Například Solomonová a Rothblumová
zjistily, že téměř 50% univerzitních studentů prokrastinuje často a
opakovaně (Solomon & Rothblum, 1984).
Nedostatkem výzkumné studie je především nedostatečná
reprezentativnost vzorku a neprokázaná validita a reliabilita výsledků.
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Výsledky studie jsou proto pouze ilustrativní a nedají se v žádném
případě zobecnit.
Studie nicméně ukazuje, že prokrastinace je v akademickém
prostředí poměrně rozšířeným jevem, a tudíž by měla být
zohledněna v poradenství studentů. Tím splnila svůj hlavní cíl.

48

Závěr
Tato bakalářská práce pojednává o akademické prokrastinaci,
která je nejčastěji chápána jako dysfunkční strategie chování
spočívající v odkládání akademických povinností, což má zpravidla
negativní dopad na studium a přináší prokrastinujícímu negativní
pocity. Cílem práce bylo především podat čtenáři základní informace
o akademické prokrastinaci, protože dle mého názoru je česká
veřejnost s tímto tématem stále velmi málo obeznámena.

V teoretické části jsem se pokusil komplexně pojednat
o prokrastinaci z hlediska historie, typologie, teoretických přístupů
a prevalence. Záměrem bylo představit prokrastinaci jako specifický
společenský jev, který stojí za pozornost. Hlavní důraz byl pak
kladen na akademickou prokrastinaci a na přístup k tomuto
maladaptivnímu chování v rámci poradenského procesu.

V praktické části byla představena původní výzkumná studie
provedená na vzorku populace studentů českých vysokých škol.
Snahou studie bylo přispět k lepšímu zmapování akademické
prokrastinace

v českém

kontextu.

Výsledky

uvedené

studie

prokázaly, že akademická prokrastinace je v českém kontextu
poměrně rozšířeným jevem a tudíž by měla být zohledněna
odbornou veřejností, především pak v oblasti poradenství.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Škála prokrastinace pro studenty (PSS)
Česká

verze

sebeposuzovací

škály

prokrastinace:

Škála

prokrastinace pro studenty (Lay, 1986, upraveno Gabrhelík, 2005)
Uvedeme řadu výroků, které mohou lidé užít, když popisují
sami sebe. Přečtěte si, prosím, každý výrok a rozhodněte se, zda
Vás výrok vystihuje či nikoli.
Žádáme Vás o sebehodnocení toho, do jaké míry je každý z
výroků pro Vás charakteristický nebo necharakteristický. Škála jde od
hodnocení VELMI NETYPICKÉ do VELMI TYPICKÉ. Všimněte si, že
na škále je hodnocení NEUTRÁLNÍ, což znamená, že výrok není pro
Vás ani odpovídající ani neodpovídající. Prosíme, zaškrtněte políčko
na konci každého z výroků.
Odpovězte na každý výrok, a to i přesto že si nejste zcela jisti
Vaší odpovědí. Děkujeme Vám za účast na šetření.
1 – Velmi netypické 2 – Spíše netypické 3 – Neutrální 4 –
Spíše typické 5 – Velmi typické
1. Často se přistihnu při tom, že dělám úkoly, které jsem zamýšlel
dělat před několika dny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Nedělám úkoly, dokud není těsně před odevzdáním . . . . .. . . . . . .
3. Když dočtu knihu, která je vypůjčena z knihovny, ihned ji vrátím,
bez ohledu na datum, do kdy má být vrácena. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Když je čas ráno vstávat, nejčastěji ihned vstávám z postele. . . . .
5. Poté, co dopíši dopis, tak ten může několik dní ležet, než jej
odešlu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Obecně odpovídám na (zmeškané) telefonáty okamžitě. . . . . . . . .
7. I úkoly, které vyžadují krátké sezení u stolu a práci na nich, dělám
dny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Obvykle se rozhoduji, co nejrychleji je to možné. . . . . . . . . . . . . . .
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9. Obecně naberu zpoždění před tím, než začnu dělat práci, kterou
dělat musím. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Obvykle musím spěchat, abych dokončil úkol v termínu. . . . . . . .
11. Když se chystám ven, zřídkakdy zjistím, že musím něco na
poslední chvíli dělat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Při práci na úkolu, který je před odevzdáním, často ztrácím čas
děláním jiných věcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Raději odcházím na schůzku s předstihem. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Často začínám na úkolu pracovat krátce po jeho zadání . .. . . . . .
15. Často mám úkol splněn dříve, než je potřeba. . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Vždy mi to vychází tak, že dárky na Vánoce nakupuji na poslední
chvíli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Obvykle kupuji i tu nejpodstatnější věc na poslední chvíli. . . . . . .
18. Obvykle dokončím všechny úkoly, které jsem si na ten den
naplánoval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Opakovaně říkám “udělám to zítra”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Obvykle se postarám o to, abych měl všechny úkoly hotové před
tím, než se večer uklidním a relaxuji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Příloha č. 2: Graf závislosti hrubých skórů na pohlaví*

Průměr hrubých skórů

80

71,04

64,32

60

40

20
muži

ženy

* 60 = hranice normy

Příloha č. 3: Graf závislosti hrubých skórů na věku

Průměr hrubých skórů

80
64,81

68,61

68,31
61,25

60

57,40

40

20
do 21

22-23

24-25
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26-28

nad 28

Příloha č. 4: Graf závislosti hrubých skórů na ročníku

Průměr hrubých skórů

80
65,70

64,07

72,72
65,75

66,20
60,41

60

40

20
1

2

3

4

5

6

Příloha č. 5: Graf závislosti hrubých skórů na druhu studia

Průměr hrubých skórů

80
67,63

64,31

Bakalářský

Magisterský

60

40

20
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Příloha č. 6: Graf závislosti hrubých skórů na formě studia

80

Průměr hrubých skórů

67,30
59,95

60

40

20
Prezenční

Kombinovaná

Příloha č. 7: Graf závislosti hrubých skórů na zaměstnání

Průměr hrubých skórů

80
65,36

66,78

Zaměstnaný

Nezaměstnaný

60

40

20
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