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Jan J. Ženatý, QED GROUP 

 

Fakt, že se rozhodneme nastavit si na začátku roku předsevzetí, může pramenit z 

nespokojenosti, kterou cítíme v určitých oblastech svého života. Jestliže nám v rámci 

silvestrovského rozjímání dojde, že jsme o několik kilo těžší oproti rozjímání loňskému, 

rýsuje se předsevzetí o pravidelném tréninku a lepším jídelníčku.  

Psychologický výzkum ukazuje, že v podobných momentech můžeme být velmi ambiciózní v 

odhadu toho, jak dobře a jak rychle dokážeme splnit nějaký úkol a jak houževnatě budeme 

dodržovat určitý režim. Pro ilustraci tohoto tvrzení nabízíme výsledky dvou studií: polovina z 

565 studentů prvního ročníku čtyř různých kateder univerzity v Holandsku, kteří na začátku 

svého studia odhadovali časový úsek potřebný ke splnění závazků první části studijního plánu 

v horizontu 12 měsíců, ještě po 24 měsících neměli splněno (Bruinsma & Jansen, 2009) a z 

27 dobrovolníků trpících obezitou, jenž se propůjčí k akceptovatelnému pohybovému 

závazku po dobu 6 měsíců, obstojí jediný z nich (Lombard, Lombard, & Winett, 1995).  

Níže vám proto přinášíme několik tipů, jak zvýšit pravděpodobnost, že svých cílů (ať už si je 

nastavujete v jakémkoliv čase) dosáhnete snáze a s větší mírou spokojenosti: 

 

1. Rozvíjejte to, co vám jde (a co vám dělá radost)! 

Pod obzorem zkušeností ze školního systému vzdělávání můžeme mít tendenci excelovat 

ve všem (mít samé jedničky).  Proto při hledání oblastí k rozvoji často zmiňujeme oblasti, 

kde cítíme nějaký deficit (mnohdy doprovázený pocitem viny). Přitom je mnohem 

smysluplnější (a hlavně zábavnější) rozvíjet právě ty oblasti, které máme rádi a ve kterých 

vynikáme. Rozhodněte se objevit nový horizont v něčem, co vám už teď dělá radost! 

 

2. Orientujte se na dosažení úspěchu, nikoliv vyhnutí se neúspěchu 

Formulace cíle orientuje naši pozornost. Jestliže je cíl o dietě formulován jako zákaz 

sladkých dezertů a limonád, má z psychologického hlediska dvě slabá místa. Tím prvním je, 

že nás upozorňuje na něco, co už nechceme konzumovat. Takto formulovaný cíl nás 

přibližuje k truchlení, kdy si neustále připomínáme naše milované sladkosti, se kterými se už 

nesmíme  vídat. Druhá slabina této formulace spočívá v tom, že v časoprostoru je velmi 

složité zachytit konkrétní moment, kdy něco neděláme – je nemožné vytvořit žádoucí a 

přitažlivou vizi, jak nejím dort, protože je stále otázkou, co tedy dělám.  

 

Doporučujeme proto formulovat cíl tak, aby obsahoval popis žádoucí vize úspěchu, případně 

žádoucího chování (např. budu jíst více zeleniny a pít více vody, abych se mohl pyšnit svými 

novými o číslo menšími kalhotami). Tehdy je možné odměnit se (viz bod konfirmace) 

s každým konkrétním soustem salátové okurky a zažít finální triumf spojený s dopnutím 

posledního knoflíku u kalhot. 

 

 

 

 



3. Zvolte správnou srovnávací skupinu 

Zejména jsme-li soutěživí, můžeme mít tendenci nastavovat si tzv. srovnávací cíle. Jestliže 

jsem na loňské soutěži v bowlingu skončil třetí, můžu mít tendenci usilovat o zlepšení pořadí, 

tedy být druhý či první. Taková formulace je riziková z hlediska naší motivace, jelikož 

přehlíží vliv vnějších faktorů (do letošního ročníku se může přihlásit více profesionálů a můj 

výkon půjde ve srovnání s nimi dolů). Zvyšuje se tak pravděpodobnost zklamání a zbytečné 

motivační ztráty.  

 

Jestliže se chcete rozvíjet, porovnávejte svůj současný výkon jedině svým minulým 

výkonem. Jestliže bylo vaše loňské skóre na turnaji v bowlingu 230, pokuste se letos pokořit 

hranici 250. Jestli je vaším loňským rekordem série pěti striků v řadě, pokuste se letos hodit 

šestý. Nesnažte se být nejlepší, ale stále lepší! 

 

4. Podnikejte malé akce 

Strategie malých vítězství (známá též jako Kaizen) má dvě nesporné psychologické výhody: 

jedná se o vítězství, která jsou malá. Aplikace této strategie nás nabádá odpovědět si na 

otázku, jaký je nejmenší smysluplný krok na cestě k dosažení cíle. Jaké je nejmenší 

smysluplné množství fyzického cvičení, které můžete denně aplikovat pro zlepšení dosavadní 

kondice? Mnoho dospělých lidí cítí jisté svalové vypětí již po třetím řádně provedeném kliku. 

Přestože to nepůsobí ambiciózně, strategie Kaizen velí, abychom svou rutinu nastavili takto 

nízkoprahově.  

Pointa spočívá ve snížení pravděpodobnosti, že svůj denní závazek nesplníme. Když ležíte 

večer s knihou v posteli a vzpomenete si, že jste dnes zapomněli cvičit, je velký rozdíl jestli 

jste si nastavili 100 kliků nebo jen 3. Kvůli třem klikům se většina z nás ještě z postele 

zvedne a fixujeme si tím rutinu každodenního cvičení – vytváříme si tím zvyk. 

 

5. Konfirmujte 

Konfirmace je jakýkoliv rituál, kterým oslavujeme žádoucí posun směrem k cíli a čerpáme 

tak motivaci pro další cestu. Když zlézáme vysokou horu, čas od času se ohlédneme do 

krajiny pod námi a vychutnáváme si pohled na úsek, který je již za námi – to je konfirmace. 

 

Řada z nás využívá nějakou podobu konfirmačního rituálu (koupíme si dárek, zajdeme na 

večeři), současně tím mnohdy vytváříme novou motivaci vnější (když udělám certifikát 

z angličtiny, tak si koupím nový tablet), která nás vlastně odvádí od radosti ze samotného 

posunu k cíli (zlepšení angličtiny).  

 

Konfirmační rituál má mnohem silnější dopad, jestliže je nějak obsahově napojen na oblast, 

ve které si chceme potvrdit posun. Zlepšujeme-li angličtinu, můžeme jako konfirmační rituál 

napsat báseň své drahé polovičce v tomto jazyce, pozvat přátele ze zahraničí na piknik nebo 

zhlédnout několik dílů svého oblíbeného seriálu v originálním znění (optimálně na svém 

novém tabletu). 
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