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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na intrapersonální komunikaci a její význam v procesu 

sebepersvaze. V prvním tematickém celku uvádí základní poznatky o dvou blízkých 

konceptech, intrapersonální komunikaci a vnitřní řeči. Dále popisuje podoby a funkce 

intrapersonální komunikace s důrazem na vnitřní dialog a představuje teorii dialogického self 

Huberta Hermanse. Druhý tematický celek se věnuje změně postojů prostřednictvím procesů 

persvaze a sebepersvaze, uvádí příklady podob sebepersvaze a dává ji do kontextu 

intrapersonální komunikace. Práce formuluje hypotézu, že intrapersonální komunikace, 

zejména v podobě vnitřního dialogu, může působit jako nástroj sebepersvaze a vnitřní 

dialogická aktivita se tak může projevit v citlivosti k persvazi. Návrh výzkumného projektu 

nastiňuje možný způsob, jak tento vztah prozkoumat za použití výzkumných metod. 

Navrhovaný kvantitativní výzkum měří vztah mezi škálou vnitřní dialogické aktivity (IDAS) 

Piotra Oleśe a škálou citlivosti k persvazi (StP-II). Dále zjišťuje možný vliv osobnostních rysů 

dle dotazníku NEO-PI-R. 

Klíčová slova 

intrapersonální komunikace, vnitřní řeč, teorie dialogického self, změna postojů, sebepersvaze 

  



 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on intrapersonal communication and its significance in the 

process of self-persuasion. In the first topic of the thesis, an essential overview of the two close 

concepts, intrapersonal communication and inner speech, is presented. Then the thesis describes 

forms and functions of intrapersonal communication with the emphasis on inner dialogue and 

introduces Dialogical Self Theory by Hubert Hermans. The other thesis’s topic deals with 

attitude change through the processes of persuasion and self-persuasion, presents examples of 

self-persuasion models and puts it into the context of intrapersonal communication. The thesis 

hypothesises that intrapersonal communication, especially in the form of inner dialogue, may 

function as an instrument of self-persuasion and therefore inner dialogical activity may manifest 

in susceptibility to persuasion. The research project proposal outlines a possible way to explore 

the relationship between the concepts by using research methods. The proposed quantitative 

research measures a correlation between Inner Dialogical Activity Scale (IDAS) by Piotr Oleś 

and Susceptibility-to-Persuasion-II scale (StP-II) and explores a possible influence of 

personality traits according to NEO-PI-R inventory. 

Keywords 

intrapersonal communication, inner speech, dialogical self theory, attitude change,  

self-persuasion
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Úvod 

Komunikace je obvykle chápána jako proces probíhající mezi dvěma účastníky. 

Nicméně přesto většina lidí nejspíš přizná, že alespoň jednou v životě mluvili sami k sobě, 

třeba se pochválili, když se jim něco povedlo, nebo si vynadali, když něco pokazili, 

rekapitulovali si své plány nebo se pokusili motivovat sami sebe k lepšímu výkonu. 

Takováto komunikace neprobíhala mezi dvěma účastníky, a přesto se ve všech ostatních 

ohledech podobala tomu, co si lidé pod komunikací představují. Komunikace probíhající 

uvnitř jednotlivce, takzvaná intrapersonální komunikace, je často opomíjeným, ale přesto 

běžným a přirozeným jevem. Takováto komunikace může nabývat různých podob, z nichž 

jen některé jsme uvedli o pár řádků výše, a je otázkou, jaký rozsah intrapersonální 

komunikace má a jaký může mít pro jedince význam. Pokud je možné, aby člověk 

komunikoval sám se sebou a tato komunikace může nabývat různých podob, je možné, aby 

tímto způsobem i sám sebe přesvědčoval? Může člověk na základě rozhovoru uvnitř sebe 

sama dojít ke změně postojů? 

Tato práce si klade za cíl prozkoumat možný vztah mezi intrapersonální komunikací a 

procesem sebepersvaze, během kterého se přesvědčovaný aktivně účastní změny vlastního 

postoje. Vedlejším cílem je pak představení konceptů intrapersonální komunikace i 

sebepersvaze, které doposud stály spíše mimo oblast hlavního zájmu sociální psychologie i 

psychologie komunikace, a přispění k jejich uvedení do širšího povědomí.  

Literárně-přehledová část práce se dělí na dva tematické oddíly zabývající se dvěma 

oblastmi vyznačenými v tomto úvodu i v samotném názvu práce, tedy intrapersonální 

komunikací a změnou postojů. První oddíl se dále dělí na čtyři kapitoly. Nejprve v první 

kapitole (1.1) vymezuje intrapersonální komunikaci a základní pojmy užívané v souvislosti 

s ní, vnitřní řeč a self-talk. Druhá kapitola (1.2) se zabývá ontogenetickým původem vnitřní 

řeči, kde čerpá především z díla Lva Vygotského. Třetí kapitola (1.3) pak blíže specifikuje, 

jakých podob může intrapersonální komunikace nabývat a jaká je její funkce. Závěrečná 

kapitola oddílu (1.4) nabízí přehled vybraných teoretických přístupů k intrapersonální 

komunikaci, kde je největší prostor věnován teorii dialogického self nizozemského 

psychologa Huberta Hermanse a příbuzným přístupům. 

Druhý oddíl se věnuje změně postojů prostřednictvím procesů persvaze a 

sebepersvaze. V první kapitole druhého oddílu (2.1) je nastíněn průběh procesu persvaze, 

zejména s ohledem na faktory na straně příjemce, a kapitola dále plynule přechází ve 
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vysvětlení teorie sebepersvaze a seznámení s příklady některých jejích forem.  

Druhá kapitola (2.2) se věnuje výzkumům a teoretickým přístupům počítajících se vztahem 

mezi sebepersvazí a intrapersonální komunikací, čímž je provedena syntéza obou oddílů. 

Závěry z této kapitoly slouží jako podklad pro následný návrh výzkumného projektu. 

Intrapersonální komunikaci i teorie sebepersvaze patří k relativně méně probádaným 

oblastem psychologie. Výběr česko-jazyčné literatury k oběma tematickým okruhům je 

velmi úzký, a práce se tak z větší části opírá o zahraniční literaturu. Kvůli tomu jsme v práci 

často pracovali s cizojazyčnými termíny, u nichž neexistuje ustálený český předklad,  

a tak jsou naše vlastní překlady pro přehlednost vždy doplněny o znění v originále. 

Zdroje v práci jsou citovány podle norem APA (2010).   
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1. Intrapersonální komunikace 

Komunikací se obvykle rozumí sdílení informací z jedné osoby na druhou, tedy 

komunikace interpersonální. Pokud jde o komunikaci, která není orientovaná vně jedince, 

nýbrž do jeho nitra a probíhá tak v rámci jedné osoby, tedy komunikaci intrapersonální, ta 

bývá mnohdy odsouvána na okraj odborného zájmu a v porovnání s interpersonální 

komunikací proto zůstává relativně neprobádaná. Pokud se podíváme do učebnicí a sborníků 

zabývající se psychologií komunikace, mnohdy se setkáme pouze se stručnou zmínkou na 

začátku knihy o existenci intrapersonální komunikace, obvykle v souvislosti s definováním 

komunikace tak, aby zahrnovala obě tyto formy (např. Miller, 2005; Vybíral, 2005). 

Důvodem jsou vedle poměrně těžké uchopitelnosti pojmu a pochybností ohledně jeho 

existenci i výrazné obtíže při jeho zkoumání, které mnohé autory odrazovalo. Z historického 

pohledu je pro intrapersonální komunikaci klíčový přínos ruského psychologa Lva 

Vygotského, který jako jeden z prvních pokusil nabídnout ucelený popis a vysvětlení vnitřní 

řeči a většina pozdější autorů navazuje právě na něj. V česko-jazyčné literatuře se 

problematice intrapersonální komunikace věnoval především prof. Jaromír Janoušek (2001; 

2002; 2007; 2015), z jehož práce v této kapitole rovněž čerpáme. 

1.1 Základní vymezení pojmů 

1.1.1 Intrapersonální komunikace 

Intrapersonální komunikace je, jak bylo již předznačeno v úvodu této kapitoly, způsob 

sdílení informací, který neprobíhá mezi více osobami, ale odehrává se v rámci mysli jedince. 

Samotná existence intrapersonální komunikace jako odlišného typu komunikace bývá 

některými autory zpochybňována a je z oblasti psychologie komunikace odsouvána spíše 

směrem k oblasti kognice a myšlení, jiní uznávají význam vnitřních psychických a 

psycholingvistických procesů pro komunikaci, ale považují zabývání se přímo 

intrapersonální komunikací za falešnou stopu odvádějící pozornost od porozumění 

komunikaci jako takové (Miller, 2005: s. 9).  

V laickém jazyce se však běžně setkáváme s výrazy jako „povídat si sám se sebou“ 

nebo „samomluva“, ačkoliv zde se často dostáváme do negativních konotací a obav o 

duševní zdraví jedince, o kom v této souvislosti mluvíme. Vlastní zkušenosti 

s intrapersonální komunikací nicméně má většina z nás, kdo si alespoň někdy v životě po 

úspěšném výkonu řekli sami pro sebe: „Dobře já!“, svůj neúspěch ohodnotili slovy: „Tak to 
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se ti teda moc nepovedlo.“ nebo třeba v případě nejistoty sami sebe ujistili: „To bude 

v pořádku.“ Tyto výroky si mohli říct v duchu nebo nahlas, mohli si je říct zcela záměrně a 

uvědoměle nebo z nich jen tak nečekaně vypadly. Co je však spojuje, je to, na koho se těmito 

řečovými akty obraceli, totiž sami na sebe. 

Janoušek (2001: s. 482) rozlišuje jako základní dimenze intrapersonální komunikace 

právě její záměrnost či intencionalitu a její vokalizaci. Na základě toho rozděluje 

intrapersonální komunikaci na intrapersonální dialog a afektivní reakci: 

▪ Záměrná, hlasitá a uvědomovaná v průběhu – intrapersonální dialog 

▪ Záměrná, potichu a uvědomovaná v průběhu – intrapersonální dialog 

▪ Nezáměrná, hlasitá a uvědomovaná ex post – afektivní reakce 

▪ Nezáměrná, potichu a uvědomovaná ex post – afektivní reakce 

Intrapersonální dialog je v tomto případě typ záměrné intrapersonální komunikace, během 

které se jedinec vědomě obrací sám na sebe, afektivní reakce pak odpovídá například výše 

uvedeným exklamacím proneseným v přímé reakci na určitý podmět, kdy si jedinec uvědomí 

jejich pronesení až posléze. Jako další hraniční případy Janoušek uvádí snovou komunikaci, 

která je jako sny samotné velmi obtížně uchopitelná. Probíhá uvnitř jedince, ale v rámci snu 

může budit dojem mezilidské interakce, není záměrná, ale může být uvědomovaná, může 

probíhat potichu i hlasitě, a to v rámci snu i mimo sen (při mluvení ze spaní). Dalším 

hraničním případem je samomluva, tedy vokalizovaný proud myšlení, kde podle Janouška 

záleží na tom, nakolik je uvědomovaná. Uvědomovaná samomluva má blízko 

k intrapersonálnímu dialogu či afektivní reakci, neuvědomovaná samomluva připomíná 

spíše vnitřní řeč, kterou podrobněji popíšeme níže. Později však oba tyto hraniční případy 

zařadil mezi typy intrapersonální komunikace (Janoušek, 2007: s. 61). 

Vedle těchto projevů intrapersonální komunikace Janoušek zmiňuje i další případy, 

které se zdánlivě podobají intrapersonální komunikaci a sdílí s ní některé znaky, ale ve 

skutečnosti její rámec překračují. Například formy běžné interpersonální komunikace, kde 

jedinec komunikuje s druhou osobou, avšak záměrem jedince není porozumění svému 

komunikačnímu partnerovi, ale sobě samému. Sem se dají zařadit výroky vyžadující zpětnou 

vazbu jako „Říkám to srozumitelně?“ nebo „Jak vypadám?“ Dalším případem je monolog, 

ve kterém jedinec nikoho neadresuje. Zde podle Janouška záleží, kdo je zamýšleným 

posluchačem tohoto monologu. V tomto kontextu bychom uvedli příklad nelichotivé 

poznámky pronesené polohlasně a bez explicitního uvedení jejího adresáta, která však byla 
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pronesena za účelem pasivně-agresivního útoku. Pokud žádný takovýto nepřímý adresát 

neexistuje, jde podle Janouška o komunikaci intrapersonální. Dalšími specifickými případy 

mohou být komunikace se zvířetem či s neživým předmětem anebo komunikace 

s představovaným druhým (Janoušek, 2001: s. 482; Janoušek, 2007: s. 61-62).  

Jiní autoři naopak argumentují, že i představování si nepřítomného komunikačního partnera 

je docíleno vyčleněním určité složky vlastního já a jde tedy o komunikaci primárně 

intrapersonální (např. Astretsov & Leontiev, 2016; Hermans & Gieser, 2012). Za zmínku 

rovněž stojí, že Janoušek počítá pouze s intrapersonálním dialogem jako jedinou formu 

záměrné a v průběhu uvědomované intrapersonální komunikace. Odlišný názor zastávají 

Hermans a Gieser, podle kterých skutečný oboustranný dialog je relativně vzácný a ceněný 

jak v interpersonální, tak v intrapersonální komunikaci a neměl by se předpokládat jako 

samozřejmý, jelikož i v rámci intrapersonální komunikace může docházet k umlčování, 

přehlížení nebo překřikování jednotlivých složek (Hermans & Gieser, 2012: s. 12-14). 

Alternativní modely intrapersonální komunikace se zaměřují více na obsah, který je 

během určitého intrapersonálního komunikačního aktu sdílen. Britští psychologové 

McCarthy-Jones a Fernyhough například vychází z teorie vnitřní řeči Lva Vygotského a 

formulují pětidimenzionální model intrapersonální komunikace, jehož jednou složkou je 

dialogičnost, ale pak jsou tu ještě dimenze zhušťování a rozvíjení obsahu, hodnotící a 

motivační povaha a zahrnování hlasů jiných lidí (McCarthy-Jones & Fernyhough, 2011). 

K dalším výkladům intrapersonální komunikace, kde autoři pracují s pojmem self-talk, je 

více ve stejnojmenné podkapitole níže, stejně jako vysvětlení rozdílu mezi intrapersonální 

komunikací a self-talkem. 

1.1.2 Vnitřní řeč 

Vymezení vnitřní řeči (v angl. inner speech) je poněkud složitější, neboť s tímto 

pojmem různí autoři zachází různým způsobem. Podle některých jde ve své podstatě o pojem 

zaměnitelný s intrapersonální komunikací a v tomto významu jej i užívají, například britský 

psycholog Alderson-Day a jeho kolegové vytvořili přímo nástroj Varieties of Inner Speech 

Questionnaire (VISQ-R), který pracuje s vnitřní řečí jako s aktem mluvení jedince se sebou 

samým ve své hlavě a spoléhá se na self-report metodu, kde respondenti popisují podobu 

takovýchto konverzací (Alderson-Day, Mitrenga, Wilkinson et al., 2018). Ve studii 

kanadských psychologů Morina, Duhnych a Racy zkoumající užívání vnitřní řeči jsou 

respondenti zase vyzváni, aby si vzpomněli na případy, kdy si povídali sami se sebou (Morin, 
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Duhnych & Racy, 2018). V obou případech jde tedy o intrapersonální komunikaci, jak jsme 

ji vymezili v předchozí podkapitole. 

Jiní autoři zase zdůrazňují, že jde o dva odlišné psychické jevy s odlišným pozadím a 

neměly by se zaměňovat. Jmenovitě Janoušek uvádí, že ačkoliv se spolu vnitřní řeč a 

intrapersonální komunikace prolínají a navzájem se ovlivňují, podstata vnitřní řeči spočívá 

mimo ni, respektive je jejím nástrojem, stejně jako je nástrojem i všech ostatních forem 

komunikace. Vnitřní řeč se podle Janouška soustředí na nevědomé (Janoušek, 2001: s. 492). 

Celkově lze o vnitřní řeči jako předmětu výzkumu říci, že je na ni nahlíženo jako na niternější 

a méně zjevný psychologický jev a častěji je dávána do souvislosti s teorií mysli, 

psycholingvistikou a dalšími oblastmi kognitivní psychologie. 

Významně k formulování pojmu vnitřní řeč přispěl ruský psycholog Lev Vygotský. 

Vygotský se vymezil vůči dobovým teoriím ztotožňující vnitřní řeč s myšlením a definoval 

vnitřní řeč jako specifickou formu řeči, která s myšlením sice souvisí, ale jde o odlišné 

paralelně vyvinuté funkce (více o ontogenezi vnitřní řeči dle Vygotského v následující 

podkapitole). Styčný bod mezi myšlením a řečí podle Vygotského nastává mezi verbálním 

myšlením, které pracuje se slovy, a intelektuální řečí, která hovoří o myšlenkách.  

Ostatní typy neverbálního myšlení a neintelektuální řeči jsou mezi sebou jen volně 

provázané (Vygotskij, 2017: s. 61). 

Vygotský vnitřní řeč vymezuje jako protipól vnější řeči: „Vnitřní řeč je řečí pro sebe. 

Vnější řeč je řečí pro ostatní“ (ibid.: s. 118). Vnitřní a vnější řeč se podle něj neliší pouze 

jejich vokalizací, ale především jejich základní funkcí a strukturou, kdy vnější řeč vede od 

myšlenky k její verbalizaci, zatímco vnitřní řeč přesně naopak začíná se slovem, které je 

převedeno v myšlenku či Vygotského slovy dojde k „vypaření řeči v myšlení“ (ibid.: s. 119). 

Nutno podotknout, že ani Vygotský ve své koncepci přímo nerozlišuje mezi vnitřní řečí a 

intrapersonální komunikací a v některých ohledech je v jeho koncepci možné odhalit rysy 

intrapersonální komunikace, avšak těžištěm jeho zájmu jsou vnitřní psychické 

charakteristiky i co do syntaktických nebo lexikálních zvláštností. Uvádí například, že se 

vnitřní řeč vyznačuje zhuštěnou syntaxí nebo vypouštěním podmětů (ibid.: s. 128).  

Naopak zatím nepředpokládá vnitřní dialog, neboť jako jednu z hlavních charakteristik 

vnitřní řeči oproti vnější uvádí její monologičnost. 
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Janoušek ve snaze vysvětlit rozdíl mezi intrapersonální komunikací a vnitřní řečí a 

popsat vztah mezi nimi i mezi vnitřní řečí a ostatními typy navenek orientované komunikace 

(interpersonální, skupinové a masové) navrhuje tento model vnitřní řeči (Obrázek 1). 

 

Obrázek 1- Schematické znázornění vnitřní řeči, intrapersonální  

a interpersonální komunikace dle Janouška (2007: s. 73). 

Jak je vidět na schématu, vnitřní řeč a intrapersonální komunikace spolu sdílejí prostor 

působení (jedince) a do jisté míry se prolínají (přerušovaná čára). Přesto jde o dvě oddělené 

oblasti. Vnitřní řeč v tomto pojetí představuje z velké části nevědomý rámec zahrnující 

významové pole, nevědomou komunikativnost a potenciálnost a aktuálnost znakového 

kódování a dekódování, tedy faktory spojené s fungováním jazyka. Jako taková umožňuje 

všechny ostatní typy komunikace. Vzhledem ke své nevědomé povaze je jen částečně možné 

vnitřní řeč zkoumat introspektivně, na rozdíl od intrapersonální komunikace. Jelikož je však 

v Janouškově pojetí intrapersonální komunikace vyvinuvší z komunikace interpersonální, 

čímž se propojenost těchto systémů uzavřena, je dle něj možné zkoumat vnitřní řeč 

prostřednictvím některých projevů interpersonální komunikace (Janoušek, 2002: s. 194). 

Janouškův pohled na vnitřní řeč by se dal do jisté míry přirovnat ke konceptu „mentálštiny“ 

čili jazyku myšlenek (v angl. language of thought) navrženým americkým kognitivním 

vědcem Jerrym Fodorem, který rovněž odkazuje na způsob strukturování myšlenkových 

obsahů v podobném jazykovému syntaxu (Fodor, 2008). 
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1.1.3 Self-talk 

V literatuře je možné setkat se rovněž s pojmem „self-talk“. Tento termín se obsahově 

do jisté míry překrývá s intrapersonální komunikací, tedy rovněž jde o formu komunikace, 

při které jedinec adresuje sebe samého, s tím, že někteří autoři používají pojmy 

intrapersonální komunikace a self-talk synonymicky (např. Brinthaupt, Hein & Kramer, 

2009; Fernyhough, 2017), do jisté míry se o nich jako o synonymických výrazech zmiňuje i 

Janoušek (2015: s. 138). Rozdíl je však patrný z hlediska kontextu, ve kterém jsou oba pojmy 

užívány, kdy se self-talk používá především v oblasti psychologie sportu (např. Latinjak, 

Masó & Comoutos, 2018; Weinberg, 2018) nebo obecně v souvislosti s výkonovými 

situacemi či s osvojováním si dovedností, například v souvislosti s akademickým výkonem 

(např. Sánchez, Carjaval & Saggiomo, 2016). 

Self-talkem se v tomto kontextu chápe spíše jako dovednost či technika užívaná jako 

nástroj seberegulace či sebezlepšování. Hardy (2006: s. 84) definuje vlastnosti self-talku 

s ohledem na jeho využití v psychologii sportu takto: „(a) verbalizace nebo tvrzení 

adresované sobě; (b) ve své podstatě multidimenzionální; (c) sdružuje interpretativní 

elementy s obsahem použitých tvrzení; (d) je svým způsobem dynamický; (e) má pro 

sportovce alespoň dvě funkce: instruktivní a motivační.“1  Latinjak, Masó a Comoutos dělí 

užívání self-talku ve sportovním kontextu na self-talk zaměřený na cíl (v angl. goal-oriented 

self-talk) a strategický self-talk (v angl. strategic self-talk). Jako příklady prvního uvádí 

sportovce, který si při cvičení pro sebe opakuje instrukce, se slovy „uklidni se“ snižuje před 

výkonem svoji úzkost nebo v případě neúspěchu snižuje svůj pocit viny tvrzením, že „každý 

dělá chyby“. Druhý, strategický způsob užívání self-talku pak již odkazuje na výše uváděný 

self-talk v podobě sebezdokonalovací techniky, kdy si sportovec pro sebe záměrně opakuje 

předem zvolené fráze s instruktivním i motivačním obsahem za záměrným účelem 

zdokonalení svého výkonu (Latinjak, Masó & Comoutos, 2018: s. 60). Takto vymezený self-

talk je ve své podstatě úžeji specifikovanou intrapersonální komunikací.  

V případech, kde se self-talkem rozumí intrapersonální komunikace obecně, tedy jako 

je tomu například u Birnhaupta, Heina a Kramer a Fernyhougha zmíněných výše, v práci po 

vzoru Janouška používáme preferovaný český překlad „intrapersonální komunikace“. 

                                                 
1 Znění v originále: “(a) verbalizations or statements addressed to the self; (b) 

multidimensional in nature; (c) having interpretive elements association with the content of 

statements employed; (d) is somewhat dynamic; (e) serving at least two functions; 

instructional and motivational, for the athlete.” (přel. aut.) 
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1.2 Původ vnitřní řeči ve vztahu k myšlení 

V behavioristické tradici byly vnitřní řeč a myšlení pokládány za totožné, kdy myšlení 

bylo chápáno jen jako specifická subvokální forma řeči. Sám J. B. Watson na toto téma 

prohlásil: „[P]odle mého názoru, myšlenkové procesy jsou ve skutečnosti motorické návyky 

hrtanu.“2 (Watson podle Harley, 2010: s. 90). Tento pohled se částečně opíral o experimenty, 

které měřily elektrickou aktivitu vokálních svalů probandů při instrukci, aby přemýšleli. 

Nicméně obdobným způsobem tato hypotéza byla vyvrácena, když byly probandovi 

paralyzovány hlasivky a v tomto stavu dostal za úkol řešit kognitivní úlohy (Harley, ibid.). 

Podobný názor převládal i v souvislosti s vnitřní řečí. Ontogeneze vnitřní řeči byla 

behavioristy vysvětlována jako postupné snižování hlasitosti dětské řeči z běžné hlasitosti 

na šepot a následně na subvokální úroveň. Proti tomuto proudu se vymezil Lev Vygotský a 

poukázal na několik problémů s touto hypotézou. Jednak uvedl příklady pozorování myšlení 

a uvažování při řešení problémů u šimpanzů stejně jako u nemluvících dětí, čímž 

demonstroval nezávislost myšlení na jazyku, jednak se zaměřil na rozdíly mezi vnější a 

vnitřní řečí, na jejichž základě zpochybnil jejich behavioristy navrhovanou genetickou 

provázanost. Podle Vygotského jsou oba procesy odlišné svojí funkcí, kdy vnější řeč má 

sociální užití a vnitřní užití individuální, i svojí strukturou, kdy u vnitřní řeči dochází 

k výrazným zkratkám a úpravám významů, a spíše jde tedy spíš o paralelně se vyvíjející 

psychické procesy (Vygotskij, 2017: s. 44-53).  

Vygotský se namísto fyziologických projevů řeči (hlasitost) zaměřuje na její obsah. 

Jako možný ontogenetický předstupeň vnitřní řeči Vygotský chápe takzvanou egocentrickou 

řeč, která považuje za přechod mezi vnější a vnitřní řečí (ibid.: s. 58). Egocentrická či též 

autistická řeč je pojem zavedený Jeanem Piagetem. Jedná se o vnější, mnohdy 

nesrozumitelný řečový projev dítěte, jehož cílem není komunikace s ostatními, ale 

vokalizace vlastních myšlenek, například komentování průběhu stavení z kostek. Podle 

Piageta egocentrická řeč s věkem postupně ustupuje a je nahrazena socializovanou řečí, ve 

které dítě již sděluje své myšleny ostatním. Analogicky k tomuto procesu by šel uvést příklad 

přestupu dítěte z paralelní na sociální hru. Vygotský však nesouhlasí s tvrzením, že by 

egocentrická řeč vyhasínala a byla nahrazena socializovanou řečí a vztah obrací.  

Podle něj je naopak komunikace dítěte zprvu veskrze sociální, orientovaná na dorozumívání, 

                                                 
2
 Znění v originálu: “according to my view, thought processes are really motor habits in 

the larynx.” (přel. aut.) 
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byť ne na zcela verbální a analytické úrovni a egocentrická řeč se vyvíjí později. Dítě tak ze 

sociálna směřuje k individualizaci, ne naopak. Egocentrická řeč tedy nevyhasíná, nýbrž se 

postupně vyvíjí ve vnitřní řeč (Vygotskij, 2017.: s. 30-37). 

Současné perspektivy zkoumání vnitřní řeči se významně posunuly s využitím 

zobrazovacích technik a nových poznatků z neurologie a některé výzkumy vnitřní řeči se tak 

posouvají do oblasti neuropsychologie. Ve shrnutí lze říci, že nové výzkumy potvrzují 

předpoklady o odlišném charakteru vnitřní a vnější řeči, ale i odlišném charakteru různých 

forem intrapersonální komunikace.  

Britské neurovědkyně Stark, Geva a Warburton se například zaměřily na zkoumání 

vnitřní řeči u pacientů s chronickou expresivní afázií po cévní mozkové příhodě se záměrem 

zjistit, jaký je neuroanatomický vztah mezi produkcí vnější a vnitřní řeči. Podle jejich závěrů 

byla schopnost produkce vnitřní řeči u některých pacientů zachována, i přes těžce 

poškozenou produkci vnější řeči (Stark, Geva & Warburton, 2017). V jiném výzkumu 

zkoumajícím neurální složky vnitřní řeči3 pomocí funkční magnetické rezonance bylo 

zjištěno, že při vnitřním monologu byly aktivovány oblasti mozku spojované se standardní 

produkcí jazyka, kdežto při vnitřním dialogu byly aktivovány i jiné oblasti, mezi nimi i 

oblast spojovaná s teorií mysli. Mimo to byl zjištěn i rozdíl v aktivaci mezi spontánně 

produkovanou vnitřní řečí a tou produkovanou na vyžádání (Alderson-Day, Weis, 

McCarthy-Jones et al., 2016).  

1.3 Podoby a funkce intrapersonální komunikace 

Jak bylo uvedeno v podkapitole vymezující intrapersonální komunikaci, Janoušek 

rozlišuje mezi dvěma základními podobami intrapersonální komunikace – intrapersonálním 

(vnitřním) dialogem a afektivní reakcí (a dále hraničními formami snové komunikace a 

samomluvy). Záměrná a uvědomovaná intrapersonální komunikace je v jeho pojetí vždy 

intrapersonálním dialogem.  

Jiní autoři však rozlišují ještě mezi vnitřním dialogem a vnitřním monologem jako 

dvěma odlišnými projevy záměrné intrapersonální komunikace. Činí tak buď na základě 

výsledků svého zkoumání vnitřní řeči prostřednictvím zobrazovacích technik (Alderson-

Day, Weis, McCarthy-Jones et al., 2016), anebo přednostně definují dialog jiným způsobem, 

                                                 
3 Zde je třeba poznamenat, že autoři nerozlišují mezi vnitřní řečí a intrapersonální 

komunikací, z obsahu je patrné, že se svým výzkumem blížili spíše oblasti intrapersonální 

komunikace, resp. vnitřního dialogu a monologu. 
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s důrazem na rovnost a vyváženost jeho účastníků (Hermans & Gieser, 2012). I samotný 

vnitřní dialog je pak možné dále rozdělit podle jeho obsahu a účelu. Polský psycholog Piotr 

Oleś při vytváření nástroje měřícího vnitřní dialogickou aktivitu (IDAS) rozlišil tyto 

základní podoby vnitřního dialogu: 

▪ Čistá dialogická aktivita 

▪ Dialogy o identitě 

▪ Podpůrné dialogy 

▪ Ruminační dialogy 

▪ Disociační dialogy 

▪ Simulace intrapersonálních dialogů 

▪ Zaujímání úhlů pohledu4 

Čistá dialogická aktivita zahrnuje spontánní vnitřní dialog ve své nejobecnější podobě, tedy 

přemýšlení a řešení problémů v dialogické formě.  Dialogy o identitě naproti tomu přímo 

adresují to, kým jedinec je, co je pro něj důležité, kam směřuje apod., kdy může docházet 

k dialogu například mezi jedincem a jeho „desetiletým já“. Podpůrné dialogy mají za úkol 

jedince instruovat, motivovat nebo obhajovat jeho rozhodnutí a podle Oleśe často obsahují 

zpřítomněné druhé, například ve smyslu „co by mi teď asi řekli rodiče“. Ruminační dialogy 

naopak jedince vrací k nepříjemným tématům, nutí ho přemýšlet nad tím, co pokazil a co by 

mohl příště udělat lépe, připomínají mu, co špatného by se mohlo stát apod. Prostřednictvím 

disociačních dialogů dochází ke střetům mezi výrazně odlišnými složkami jedincovy 

osobnosti a svým způsobem manifestují vnitřní konflikt a rozpolcenost. Zbývající dva typy 

vnitřního dialogu se více zaměřují navenek a interpersonální komunikaci. Do simulace 

interpersonálních dialogů se dá zařadit „pokračování“ předchozích debat a konfliktů s jinými 

lidmi v mysli jedince, plánování si budoucího rozhovoru nebo představování si hypotetické 

sociální interakce. Konečně zaujímání úhlů pohledu zahrnuje zpochybňování vlastního 

náhledu na situaci, snahu získat nadhled a vcítit se do ostatních a dialogickou integraci těchto 

odlišných pohledů na věc. (Oleś, 2009: s. 43-44). 

                                                 
4 Znění v originále: „Czysta aktywność dialogowa” / „Dialogi tożsamościowe” / „Dialogi 

wspierające” / „Dialogi ruminacyjne” / „Dialogi dysocjacyjne” / „Symulacja dialogów 

społecznych” / „Przyjmowanie punktu widzenia” (přel. aut.). 
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Brinthaupt, Hein a Kramer (2009: s. 84) při vytváření škály měřící užívání 

intrapersonální komunikace (Self-Talk Scale) rozlišili z baterie výroků o používání 

intrapersonální komunikace pomocí faktorové analýzy čtyři její dimenze: 

▪ Sociální posuzování 

▪ Sebeposílení 

▪ Sebekritika 

▪ Seberegulace5 

Sociální posuzování v koncepci autorů značí potřebu přehrávat si v hlavě proběhlé 

rozhovory s jinými osobami, jejich dokončování nebo naopak představování si, co by určití 

lidé řekli v hypotetických situacích. Do jisté míry lze tento faktor přirovnat k Oleśově 

simulaci interpersonálních dialogů. Sebeposílení zase odpovídá Oleśovým podpůrným 

dialogům nebo Janouškově afektivní reakci s pozitivním obsahem, jde o pozitivní hodnocení 

a vyjadřování pocitů hrdosti na svůj výkon a oceňování svého přínosu. Sebekritika naopak 

zahrnuje rozmlouvání aktivit a negativní hodnocení selhání, tedy ve své podstatě jde o 

podobný koncept jako Oleśův ruminační dialog. Poslední faktor seberegulace či „sebe-

správa“ (v angl. self-management) popisuje plánování a instruování sebe samého o tom, co 

musím udělat, anebo hledání alternativ toho, co by bylo potřeba udělat. 

Hardy rozlišuje u podob intrapersonální komunikace podobně jako Janoušek jejich 

vokalizaci a intencionalitu, ale navíc přidává dimenzi valence, která rozlišuje obsah 

z hlediska toho, jestli je pozitivní, nebo negativní, a dále dimenzi motivační interpretace, 

která říká, jestli jedinec vnímá intrapersonální komunikaci jako motivační, nebo 

demotivační. Co se týče funkcí intrapersonální komunikace, z pozice psychologie sportu 

označuje za hlavní funkce motivování jedince k úspěchu a instruování, jak ho docílit (Hardy, 

2006: s. 84-88). Z obdobných pozic popisují intrapersonální komunikaci i Sánchez, Carjaval 

a Saggiomo při zkoumání intrapersonální komunikace ve vztahu s akademickým výkonem. 

Zde rozlišují mezi pozitivní intrapersonální komunikací, jejíž účelem je sebeposílení a 

formování sebevědomí, a negativní intrapersonální komunikací, jejíž účelem je sebekritika, 

přičemž používání pozitivní intrapersonální komunikace se významně projevuje ve výkonu 

(Sánchez, Carjaval & Saggiomo, 2016: s. 140).  

                                                 
5 Znění v originále: “Social assessment” / “Self-Reinforcement” / “Self-Criticism” / 

“Self-Management” (přel. aut.). 
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1.4 Vybrané teoretické přístupy k intrapersonální 

komunikaci 

Hlavním úskalím porozumění intrapersonální komunikaci a zejména vnitřnímu či 

intrapersonálnímu dialogu je vymezení toho, mezi kým vlastně tato komunikace probíhá, 

uvažujeme-li jedince jako jednotnou a celistvou entitu. Pokud chápeme komunikaci 

v obecné definici jako sdílení informací, pak by jedinec při komunikaci se sebou samým 

nemohl nabýt informaci, jíž by neměl k dispozici již před jejím sdílením. Mnoho autorů 

pracující s intrapersonální komunikací se tak často odkazují na teorie předpokládající 

zdvojování či zmnožování vědomí, kdy se osobnost jednotlivce různými způsoby dělí na 

dílčí složky a komunikace tak může probíhat mezi nimi (Janoušek, 2001).  

Výjimkou není ani teorie dialogického self6 (v angl. Dialogical Self Theory, přel. aut.), 

která se soustředí přímo na intrapersonální komunikaci a vnitřní dialog a vytváří z nich 

teoretický rámec pro přístup k psychologickým problémům. Teorie dialogického self je 

teoretický a metodologický přístup vyvinutý nizozemským psychologem Hubertem 

Hermansem. Sama teorie si podle Hermanse neklade ambici být všezahrnující „velkou 

teorií“, avšak nelze ji označit ani za úzce profilovanou „mini-teorii“ či syntézu několika 

takovýchto „mini-teorií“. Označení, které Hermans pro vymezení svého přístupu používá, 

je „přemosťující teorie“ (v angl. „bridging theory“), která by měla sloužit jako otevřeně 

formulovaný rámec utvářející styčnou plochu pro více rozličných teorií a výzkumných 

přístupů (Hermans & Gieser, 2013: s. 1).  Ačkoliv sám Hermans zdůrazňuje eklektický ráz 

teorie a neodvolává se při jejím popisu na konkrétní psychologické paradigma, je nutno 

dodat, že v mnohém vychází z konstruktivistických pozic, stejně jako ostatní autoři, jenž 

s teorií pracují. Další autor pracující s touto teorií, Piotr Oleś, se pak odkazuje i na 

psychodynamické a fenomenologické pozice (Oleś, 2009: s. 38). 

Jak její název napovídá, hlavními pojmy, se kterými teorie pracuje, jsou dialog a self. 

Vychází přitom z tradic jednak amerického pragmatismu a zejména prací Williama Jamese 

a George Herberta Meada, jednak evropskými kontinentálními přístupy k dialogu, kde jsou 

významnými prameny ruský literární vědec Michail Bachtin či německý filozof Martin 

                                                 
6 Překlad anglického výrazu „self“ do češtiny je problematický a mnoho česko-jazyčných 

autorů jej proto ponechává v původní podobě. Vzhledem k tomu, že v práci již pracujeme 

s výrazem „já“ v jiných kontextech, rozhodli jsme se pro přehlednost textu nepoužít 

uvažovaný překlad „Já“ odpovídající polskému překladu „teorie dialogowego Ja“ (Oleś, 

2009: s. 38) a rovněž zůstat u původního self. 
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Buber. Teorie dialogického self se v duchu intrapersonální komunikace na dialog nedívá 

jako na čistě externí proces „mezi“ více jedinci, stejně jako se nedívá na self jako na proces 

čistě interní „v rámci“ jednoho jedince. Základní premisa tohoto teoretického přístupu 

spočívá v integraci dialogu, který je chápaný jako cosi vnějšího, a self, které je chápáno jako 

cosi vnitřní, v jednotící pojem „dialogické self“. Tím se stírá rozdíl mezi self a společností, 

která přestává být pouze vnějším determinantem, ale proniká do samotného self, které se 

stává jakousi vlastní „společností mysli“ (v angl. society of mind), a stejně tak self proniká 

do společnosti, do svého vnějšího prostředí. Na základě tohoto popření ostrých hranic mezi 

self a sociálním prostředím jako dějištěm dialogu se podle Hermanse dá dialogické self 

vymezit jako „dynamická množina já-pozic“, kde se self pohybuje mezi odlišnými a leckdy 

i odporujícími si pozicemi, tvořícími onu společnost mysli, které mezi sebou navzájem 

vstupují do dialogických vztahů a zapojují se do procesu, jehož výstupem by mělo být 

narativně konstruované self (Hermans & Gieser, 2013: s. 2-3).  

Já-pozice mohou nabývat vnitřního charakteru, kdy zastupují například jednotlivé rysy 

osobnosti, ideální self, jednotlivé sociální role jedince, jeho hodnoty, vlastní sebe-

reprezentaci v různých životních období, anebo v duchu odklonu od karteziánského 

dualismu mohou nabývat vnějšího charakteru, kdy se součástí dialogického self stávají i 

zpřítomněné či imaginární druhé osoby. Prostřednictvím intrapersonální komunikace, kterou 

jedinec uvědoměle či neuvědoměle používá, jsou pak tyto já-pozice vnitřním dialogem 

integrovány do výstupního self (Astretsov & Leontiev, 2016: s. 339).  

Jak bylo uvedeno výše, jedním z dvou hlavních historických pramenů pro tento 

teoretický přístup je dílo Williama Jamese a George Herberta Meada, týkající se jejich 

rozlišení mezi pojmy „I“ a „me“7. V obou případech jde zároveň o Janouškem výše 

zmiňovaný příklad teorií předpokládající zdvojování psychiky, jak bude rozvinuto níže. 

James se rovněž, stejně jako teorie dialogického self, pohybuje mimo klasické dualistické 

pojetí, kdy vše mimo tělo již self není. Vedle já ve smyslu „I“, které rovněž označuje jako 

„self-as-knower“ a které je ve vztahu s okolím podmětem, si totiž všímá i já ve smyslu „me“ 

označované rovněž jako „self-as-known“, které je ve vztahu s okolím předmětem. Součástí 

takového já je vše, co může jedinec označit za jemu vlastní, vedle jeho vnitřních vlastností 

tedy i například jeho přátele, partnera, rodiště, předky, automobil apod. Všechny tyto věci 

                                                 
7 V češtině na rozdíl od některých jiných jazyků včetně angličtiny bohužel explicitní 

rozdělení zájmena já na „I“ a „me“ neexistuje a rozdíl proto nemusí být česky hovořícímu 

čtenáři tak patrný. 
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jsou v Jamesově pojetí součástí jeho self, a to tímto způsobem proniká i do svého prostředí. 

George Herbert Mead na toto vymezení navázal a rovněž jeho přínos byl později použit při 

formulování východisek teorie. Mead zdůrazňuje dialog a inovativní funkci já ve smyslu „I“. 

Zatímco já ve smyslu „me“ zahrnuje sociální normy a očekávání „zobecněného druhého“ (v 

angl. ”the generalized other“), v kompetenci „I“ jsou inovace a agence jednotlivce, které 

zamezují tomu, aby byl čistě konformním odrazem společnosti. Zde teorie z Meada čerpá 

jeho důraz podstatnou úlohu dialogu se zobecněným druhým pro self i v rámci self (Hermans 

& Gieser, 2016 s. 3-4).  

Druhým významným zdrojem pro konstrukci tohoto teoretického přístupu byly 

myšlenky ruského literárního vědce Michaila Bachtina o takzvaném polyfonickém románu, 

které formuloval při studiu děl Fjodora Dostojevského či Charlese Dickense. Bachtin si 

všímá, že postavy či „hlasy“ v jejich románech jako by nepodléhaly vůli autora, ale byly do 

jisté míry autonomní a samy se tak stávaly dalšími autory románu. Zejména Dostojevský 

toho dle Bachtina dociluje pomocí důrazu kladeného na introspekce postav a vyobrazením 

jejich vnitřních konfliktů, perspektiv a motivací prostřednictvím jejich vnitřních dialogů či 

dialogů s jinými představovanými postavami nebo svými alter-egy, což v románu vytváří při 

použití hudební terminologie dojem polyfonie, tedy vícehlasu, a umožňuje Dostojevskému 

lépe popsat význam každé perspektivy pro postavu a její vývoj (Hermans, 2013: s. 6-7).  

Pro lepší vykreslení této teze Janoušek, který si rovněž všímá přínosu Bachtina pro 

intrapersonální komunikaci, uvádí příklad takové polyfonie v úryvku z Dickensova románu 

Malá Doritka, který Bachtin analyzoval: „Stalo se široce uznávanou samozřejmostí, že pan 

Merdle, který poskytl společnosti podivuhodné služby tím, že na tom vydělal mnoho peněz, 

nemůže zůstat pouhým plebejcem.“ Dickens podle Bachtina vkládá svůj pohled do výroku 

rčením „tím, že na tom vydělal mnoho peněz“, kdy vyjevuje skutečnost, jež je postavám 

románu skrytá, avšak rčení „poskytl společnosti podivuhodné služby“ stojí mimo autorovo 

vědomí, jelikož reprezentuje hlas obecného mínění postav románu. Postavy románu a autor 

si v tomto případě odporují, neboť každému hlasu jsou dostupné jiné informace (Bachtin 

podle Janoušek, 2007: s. 66). Teorie dialogického já se zde zjevně inspiruje především 

v Bachtinově užití termínu „hlasy“, které umožňuje plynuleji přejit od struktury self 

k intrapersonální komunikaci: pokud jsou jednotlivé složky self označeny jako „hlasy“, dá 

se očekávat, že spolu mohou komunikovat a utvářet tak spolu dialogické vztahy. 

Poslední z uváděných pramenů teorie dialogického self je pojetí dialogu 

v kontinentální filozofické tradici, jmenovitě pak u židovského filozofa Martina Bubera. 
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Buberovo vymezení módů Já-Ty a Já-Ono ve vztahu jedince ke světu a zejména jedinečnost 

dialogického a autentického vztahu Já-Ty se v teorii dialogického self projevuje 

poukazováním na důležitost dialogu a jeho vzácnost, ať už jde o dialog vnější nebo vnitřní. 

Hermans se shoduje s Janouškem v tom, že intrapersonální komunikace není totéž, co vnitřní 

dialog. Vedle vnitřního dialogu Hermans hovoří i o vnitřním monologu a zaujímání úhlů 

pohledu jako dalších specifických projevech intrapersonální komunikace. Na dialog nahlíží 

podobně jako Buber jako na cosi vzácného a jedinečného, co je nutné v jedinci rozvíjet, čímž 

ukazuje dynamický rozměr své teorie (Hermans & Gieser, 2012: s. 12-14). 

Samotný předpoklad zmnožování vědomí a existence do jisté míry autonomních 

dílčích součástí self není v psychologii něčím neobvyklým či novým. Vedle výše zmíněných 

teorií sloužících jako podklad pro teorii dialogického já lze pro příklad uvést již samotné 

Freudovo dělení osobnosti na ego, superego a id i zabývání se konflikty mezi nimi či 

Jungovy archetypy a komplexy. Komplexnější přístup zabývající se zmnožováním lidské 

psychiky ve vztahu k self pak popsal britský psycholog John Rowan u teorie sub-osobností 

(v angl. subpersonalities). Podle Rowana se osobnost skládá z mnoha situačně podmíněných 

selves, které označuje jako sub-osobnosti a definuje je následovně: „semi-permanentní a 

semi-autonomní oblasti osobnosti schopné jednat jako osoba“8 (Rowan, 1989: s. 8). 

Vysvětluje pomocí nich například to, proč se lidé občas chovají v rozporu se svým obvyklým 

chováním nebo mají sami potíže s porozuměním vlastnímu jednání. Částečně se dotýká i 

tématu intrapersonální komunikace ve vztahu k sub-osobnostem při popisu terapeutické 

techniky Voice Dialogue založené na uvědomění si kritických hlasů v rámci sebe sama, 

v Rowanově pojetí pocházející od odlišných sub-osobností, a jejich následné konfrontaci 

(ibid.: s. 90). Blízkost tohoto konceptu s teorií dialogického self naznačuje i skutečnost, že 

Rowan sám se později k teorii dialogického self přiklonil, kdy ocenil výhodu dynamického 

pojetí já-pozic, oproti statickým sub-osobnostem (Rowan, 2013). 

Mimo odbornou literaturu pak k víceméně stejné hypotéze jako prve Rowan, rovněž 

lehce vztažené k intrapersonální komunikaci, dochází i Robert B. Oxnam, autor 

autobiografické knihy pojednávající o disociativní poruše identity Roztříštěná mysl, který se 

zamýšlí nad tím, zdali jeho případ není pouze extrémní podobou běžného projevu lidské 

psychiky, kdy někteří jedinci mohou vědomě vnímat jednotlivé složky své osobnosti jako 

svým způsobem vlastní osobnosti v rámci osobnosti hlavní, což se může projevovat 

                                                 
8 Znění v originále: “a semi-permanent and semi-autonomous region of the personality 

capable of acting as a person.” (přel. aut.). 
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například při rozhodování, kdy se snaží na problém dívat z pohledu svých jednotlivých 

osobností a mezi nimi vyjednávat své konečné rozhodnutí (Oxnam, 2006: s. 191-193). 

Koncept já-pozice lze přirovnat k podobnému konceptu potenciálních selves (v angl. 

possible selves) formulovaných psycholožkami Markus a Nurius (1986). V své teorii 

rozvádějí humanistické ideální self na množinu všech možných podob, kterých si je jedinec 

vědom, že může jeho self nabývat. Nejde tedy jen o ideální self, ale i třeba naopak self 

reprezentující to, čím se jedinec nikdy nechce stát, nebo to čím byl, čím pravděpodobně 

bude, čím jeho okolí očekává, že bude apod. Potenciální self v teorii Markus a Nurius je 

stejně jako sub-osobnost podmiňována situačními faktory, ovlivňuje chování a prožívání 

jedince a působí převážně jako motivátor, čímž dynamicky působící na jedincovo sebepojetí 

(Markus & Nurius, 1986: s. 960), tím se liší od výše uvedených statických sub-osobností. 

Autorky teorie si pokládají otázku, zdali předpoklad existence potenciálních selves znamená, 

že v jejich pozadí existuje vůbec nějaké skutečné self, anebo pouze množina selves (ibid.: s. 

965), nicméně se nepouští do oblasti komunikace mezi potenciálními selves. 

V čem proto vidíme hlavní přínos teorie dialogického self, je její důraz na samotný 

proces interakce mezi jednotlivými já-pozicemi, tedy vlastní intrapersonální komunikaci, na 

rozdíl od ostatních přístupů a teorií popsaných v této stati, které kladou důraz na vysvětlení 

zmnožení vědomí či toho, jak dílčí složky ovlivňují self a jedince jako celek.  

Vedle teoretického zázemí nabízí teorie dialogického self i komplexní metodologický 

přístup ke studiu intrapersonální komunikace, což je i primární důvod, proč jí v této práci 

věnujeme prostor. Pro poznávání dialogického self bylo vytvořeno několik metod. Za 

zmínku stojí práce polské psycholožky Malgorzaty Puchalské-Wasyl, která vyvinula 

nástroje Initial Questionnaire (v pol. Ankieta) a Dialogue-Monologue-Perspective 

Questionnaire (v pol. Kwestionariusz Dialog-Monolog-Perspektywa – D-M-P) identifikující 

jednotlivé já-pozice ve formách užívané intrapersonální komunikace dle rozdělení na dialog, 

monolog a změna pohledu (Puchalska-Wasyl, 2005; Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter 

& Oleś, 2008: s. 242-243). V oblasti kvantitativního poznání intrapersonální komunikace, 

tedy zjišťování míry, v jaké jedinec vědomě užívá intrapersonální komunikaci a její dílčí 

složky, jsou hlavním přínosem práce polského psychologa Piotra Oleśe, který vyvinul škálu 

vnitřní dialogické aktivity (v angl. Inner Dialogical Activity Scale – IDAS, v pol. Skala 

Wewnętrznej Aktywności Dialogowej – SWAD), nástroj měřící jednak míru užívání 

vnitřního dialogu celkově a jednak sledující jeho dílčí podoby v subškálách (Oleś, 2009). 
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2. Postoje a jejich změna 

Postojem se v základním slova smyslu rozumí hodnotící soud o určité záležitosti, 

předmětu nebo osobě založeném na kognitivních, afektivních a behaviorálních informacích. 

Takový hodnotící soud může vyjadřovat libost, souhlas nebo jinou kvalitu s rozdílnou 

valencí a sílou (Haddock & Maio, 2012: s. 439). Postoje mají pro jedince mnoho funkcí, 

pomáhají nám strukturovat naši realitu, umožňují nám se adaptovat se na prostředí, jejich 

prostřednictvím vyjadřujeme naše hodnoty a identitu, jejich sdílení nám pomáhá 

zprostředkovávat kontakt s ostatními lidmi a v neposlední řadě nám pomáhají udržovat naši 

integritu (Výrost, 2008: s. 127-128). 

Vedle zabývání se jimi samými je pro psychologii významným tématem zkoumání 

jejich dynamiky, procesů, jak se utváří a jak se mění. Hlavním způsobem, kterým ke změně 

postojů dochází a kterým se v naší práci zabýváme i my, je persvaze neboli přesvědčování. 

Gálik definuje persvazi takto: „Persvaze je forma komunikace, jímž cílem je ovlivnit duševní 

stav recipienta v atmosféře svobodné volby“ (Gálik, 2012: s. 11). 

2.1 Od persvaze k sebepersvazi 

2.1.1 Průběh persvaze 

Persvazi je nutné chápat především jako typ komunikačního procesu a jako takový se 

řídí obecnými zákonitostmi komunikačního aktu (Gálik, 2012: s. 39; Grác, 1982: s. 70; 

Výrost, 2008: s. 138). Průběh persvaze tak můžeme analyzovat analogicky k průběhu 

jakéhokoliv jiného komunikačního aktu.  

Na počátku persvazivního procesu tak stojí jeho původce, komunikátor. Záměrem 

komunikátora persvaze je docílení změny postoje u příjemce. V procesu persvaze ale záleží 

i na osobě samotného komunikátora. Gálik rozlišuje tři faktory na straně komunikátora, které 

ovlivňují úspěšnost persvazivní komunikace. Prvním faktorem je autorita, kterou 

komunikátor vůči příjemci má, dále kredibilita neboli vnímaná důvěryhodnost komunikátora 

jako zdroje persvazivní informace ze strany příjemce a nakonec empatie, tedy úroveň, 

s jakou je komunikátor schopen se vcítit do příjemce a uzpůsobit mu průběh persvazivní 

komunikace (Gálik, 2012: s. 39-43). Z hlediska obsahu persvazivní komunikace je nutné 

rozlišovat, zdali jde o obsah emocionální, nebo racionální, případně zdali je emocionální 

obsah prezentován za účelem vyvolání pozitivních, nebo negativních emocí. Existují 

postoje, které jsou lépe komunikovatelné apelem na negativní emoce, existují postoje, kde 
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je naopak vhodnější zvolit racionální obsah (Výrost, 2008: s. 139). Obsah persvazivní 

komunikace je komunikátorem kódován do příslušné formy a k jejímu sdělení je použit 

vhodný informační kanál. Na úrovni kanálu záleží na tom, zdali byl pro persvazi zvolen 

osobní kontakt, zdali jde o dialog mezi dvěma lidmi, nebo jde o součást komunikaci ke 

skupině, popřípadě masovou komunikaci, zdali je persvaze komunikována hlasově, 

obrazově nebo písemně apod. Na základě zkoumání informačního kanálů persvaze se podle 

Gráce například zdá, že největší účinek má dialog tváří v tvář (Grác, 1982: s. 80-81). 

Nakonec zde je samotný příjemce, u kterého záleží, jak zprávu přijme, jak ji interpretuje a 

jak ho ovlivní, tedy jestli dojde k cíli persvaze, kterým je změna postoje. Blíže faktory na 

straně příjemce rozvádíme v následující podkapitole. 

Teoreticky se proces persvaze snaží vysvětlit tzv. elaboračně-pravděpodobnostní 

model (v angl. Elaboration Likelihood Model), který vyvinuli američtí psychologové Petty 

a Cacioppo (1986). Podle tohoto modelu jsou lidé motivováni k tomu zastávat správné 

postoje a ty si utváří na základě příchozích informací, nicméně úroveň elaborace, se kterou 

tyto informace zpracovávají, je podmíněna individuálními a situačními faktory. Model se 

pak definovat pravděpodobnost, že dojde k elaboraci příchozí informace Podle autorů lidé 

zpracovávají informace dvěma způsoby, centrální cestou a periferní cestou. Centrální cesta 

zahrnuje elaboraci informace a na základě toho vědomé a racionální rozhodnutí. Periferní 

cesta naproti tomu spoléhá na rychlou identifikaci žádoucích vodítek a argumenty 

elaborovány nejsou. Volba cesty je podmíněna motivací a schopnostmi příjemce. Pokud se 

informací týká oblasti, ve které je příjemce nějakým způsobem zainteresovaný či pokud je 

jeho individuálním rysem potřeba věcem do hloubky porozumět, roste jeho motivace 

k využití centrální cesty. Stejně tak, pokud má příjemce dostatečné znalosti ohledně obsahu 

persvaze a není vystaven distraktorům, které by jeho úsudek omezily, rostou jeho schopnosti 

pro využití centrální cesty. (Petty & Cacioppo, 1986: s. 7-10). 

2.1.2 Faktory na straně příjemce 

Při zkoumání persvaze je obvykle v hlavním zájmu její komunikátor, popřípadě obsah, 

nicméně jako v každém komunikačním procesu má u persvaze klíčovou funkci i sám 

příjemce, na němž závisí, jestli persvazivní informaci přijme a jak ji zpracuje. Příjemce tedy 

není pasivním účastníkem procesu persvaze, ale její výsledek, tedy změnu svého postoje, 

aktivně ovlivňuje. 
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Úspěšnost persvaze nezávisí pouze na situačních faktorech, např. zdali příjemce 

věnoval persvazivní informaci pozornost nebo v jakém vztahu jsou s komunikátorem 

persvaze, ale může souviset se stálejšími charakteristikami příjemce, například 

s osobnostními rysy. Ze starších studií, které se tímto tématem zabývaly, lze zmínit například 

výzkum indických psychologů R. Ratha a S. K. Misry ze začátku 60. let, kteří si všímali 

změny postojů při skupinových diskusích a zjišťovali zde vztah mezi změnou postojů a 

osobnostními charakteristikami dle Eysenckovy typologie a došli k závěru, že lidé s vysokou 

úrovní neuroticismu hůře mění postoje, avšak nenalezli žádný vztah u extraverze (Rath & 

Misra, 1961). Ještě dříve se persvazí ve vztahu k faktorům na straně přijímatele zabýval za 

použití analogické metody americký psycholog Irving L. Janis, který se zaměřil na citlivost 

k persvazi a její osobnostní koreláty. Ve svém výzkumu zjistil, že vysokou citlivost 

k persvazi projevovali jedinci s pocity sociální nedostatečnosti, inhibicí agrese a 

depresivními sklony, zatímco jedinci s neurotickou úzkostí a obsedantními sklony 

projevovali nízkou citlivost k persvazi (Janis, 1954). Z novějších studií lze vidět například 

výzkum Murray, Wooda a Lilienfelda zaměřující se na kognitivní disonanci při změně 

postojů a psychopatickými osobnostními rysy, kde zjišťují, že osoby s výraznějšími 

psychopatickými rysy nepodléhají snadno kognitivní disonanci a jsou tak vůči změně postoje 

odolnější (Murray, Wood & Lilienfeld, 2012). 

V souvislosti s osobnostními rysy vyvstává další otázka, a to, zdali lze vysvětlit rozdíly 

úspěšnosti persvaze mezi lidmi i existencí nějakého obecného faktoru citlivosti k persvazi 

(v angl. susceptibility to persuasion) neboli persuasibility. Hledáním tohoto faktoru se 

zabýval americký psycholog Irving Janis, který v sérii experimentů používal vůči skupině 

probandů různé persvazivní techniky a následně srovnával jejich úspěšnosti. Zjistil, že u 

některých probandů bylo snadné dosáhnout změny postoje bez ohledu na použitou techniku, 

zatímco jiní použitým technikám rovnoměrně odolávali, na základě čehož předpokládal 

citlivost k persvazi jako stálý osobnostní rys (Janis podle Grác, 1982: s. 125). Později bylo 

pro snadnější měření citlivosti k persvazi vytvořeno několik škál ve formě dotazníků, 

například Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence Scale (Bearden, Netemeyer & 

Teel, 1989) zaměřující se především na persvazi v oblasti reklamy nebo novější a obecněji 

aplikovatelnou Susceptibility to Persuasion Scale (Modic, Anderson & Palomäki, 2018). 
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2.1.3 Sebepersvaze 

Výše jsme uvedli, že při změně postoje prostřednictvím persvaze není příjemce pouze 

pasivním aktérem, ale že během procesu záleží i na faktorech na jeho straně, které úspěšnost 

změny postoje ovlivňují. Těmito faktory mohou být vnější vlastnosti jako věk či intelekt, 

mohou jimi být i stálé vnitřní faktory jako určité osobnostní rysy, nicméně do procesu 

persvaze může vstupovat příjemce i aktivně, kdy sám přispívá k tomu, aby ke změně jeho 

postoje došlo, tedy v podstatě přesvědčuje sebe sama. Tento k persvazi zrcadlový proces 

nazýváme sebepersvaze či sebe-persvaze (v angl. self-persuasion), podle Gráce (1982) 

rovněž autopersvaze (ve slovenštině autopersuázia). 

Jednou z prvních významných teorií, která ukázala, jak může jedinec přesvědčovat 

sám sebe, a vytyčila tak cestu zkoumání procesu sebepersvaze, byla kognitivní disonance 

amerického sociálního psychologa Leona Festingera. Ve svém slavném experimentu 

s nudným úkolem a odměnou za lhaní dokázal, že lidé jsou schopni sami sebe přesvědčit o 

různých věcech, například o záživnosti nudného úkolu, pokud u nich vzniká vnitřní 

nesoulad, kognitivní disonance, způsobená rozdílem mezi postojem a chováním. Podobně 

jako Festingera i další psychology zajímalo, co se s postoji lidí stane, jsou-li po vystavení 

persvazivnímu stimulu necháni nějaký čas bez vnějšího zásahu. Za zmínku stojí další 

klasický experiment Hovlanda a Weisse (1951), ve kterém byly probandům představeny 

články s totožným obsahem, ale odlišně uvedeným zdrojem, z nichž v jedné variantě byl 

použit zdroj vyhodnocený výzkumníky jako spolehlivý, v druhé variantě naopak zdroj 

pochybný. Podle očekávání probandi nejprve vyjadřovali větší důvěru článkům 

z důvěryhodnějších zdrojů, ovšem při opakovaném testování s měsíčním odstupem dospěli 

Hovland a Weiss k překvapivému závěru, důvěra ve článek z důvěryhodného zdroje u 

probandů s odstupem času klesla, zatímco u pochybného zdroje vzrostla. Během této doby 

probandi nebyli vystaveni žádným persvazivním stimulům kromě jich samých. Autoři 

výsledek interpretují jako příklad „efektu spáče“ (v angl. sleeper effect), kdy samotná 

informace v paměti zůstává, avšak vzpomínka na pochybný zdroj vymizí, což má za 

následek návrat hodnocení důvěryhodnosti informace k průměru. Alternativním 

vysvětlením, jak uvádí Grác (1982: s. 302), by však mohl být právě proces sebepersvaze, 

kterému v následujících týdnech byli probandi při zpětném hodnocení článků vystaveni. 

Podle Aronsona jsou změny postoje vyvolané přímou persvazí od druhé osoby obvykle 

menší a krátkodobé a přímou persvazi tak považuje za ve svém důsledku nepříliš efektivní 

způsob navození změny postoje. Naproti tomu staví sebepersvazi jako účinnější variantu, 
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obzvláště pokud o řešení důležitých sociálních problémů, jelikož její podstata spočívá 

v postupném uvěření přesvědčovaného, že dělá to, co chce dělat (Aronson, 1999: s. 877). 

Alternativně můžeme sebepersvazi chápat jako nedílnou součást každého persvazivního 

procesu, jak formuluje Grác: „[K]aždé presvedčovanie predpokladá sebapresvedčovanie [...] 

a v každom sebapresvedčovanie sa viac alebo menej (priamo alebo nepriamo) odrážajú aj 

presvedčovacie vplyvy druhých ľudí“ (Grác, 1982: s. 300-301). V tomto pojetí není persvaze 

sama o sobě možná, pokud příjemce nespolupracuje s jejím zdrojem ve formě sebepersvaze, 

a každé zkoumání změny postoje tak zároveň bude do jisté míry zkoumáním sebepersvaze.  

Sebepersvazi můžeme dále dělit podle různých klíčů, jako je její zdroj, intence,  

cíl apod. Grác rozlišuje dva základní typy sebepersvaze, důsledková sebepersvaze a 

spontánní sebepersvaze. Důsledková sebepersvaze se děje v reakci na persvazivní 

komunikaci ze strany druhého. Příjemce při ní aktivně spolupracuje s přesvědčujícím na 

zvnitřnění nového postoje. Tento typ sebepersvaze probíhá ve dvou fázích, nejprve probíhá 

fáze simultánní, která se uskutečňuje během působení přesvědčujícího a příjemce během ní 

může napomáhat persvazi například aktivním nasloucháním nebo pečlivým 

zapamatováváním si argumentů, poté probíhá fáze sukcesivní či následná, která se odehrává 

s časovým odstupem po přímém působení přesvědčujícího a příjemce si během ní například 

může opakovaně v duchu přehrávat předchozí argumentaci (Grác, 1982: s. 301). Druhým 

typem sebepersvaze je spontánní sebepersvaze, při které jedinec vyvolá změnu svého 

postoje bez předcházející přímé persvaze ze strany druhého, ačkoliv, jak Grác uvádí ve své 

formulaci vztahu persvaze a sebepersvaze, i zde můžeme předpokládat nepřímé působení 

zvnějšku, které přimělo dotyčného k rozhodnutí změnu postoje vyvolat. Spontánní 

sebepersvaze se dá označit více za autoregulační proces, můžeme zde ale pozorovat i větší 

vliv racionalizací a zpětné ospravedlňování si předchozího jednání (ibid.: s. 303-306). 

Maio a Thomas naproti tomu rozlišují sebepersvazi podle její záměrnosti. Záměrná 

sebepersvaze by se dala do jisté míry přirovnat ke Grácově spontánní, avšak není zde 

důležité až tak to, zdali přímý impuls ke změně postoje vychází zevnitř nebo zvenčí, jako to, 

že jedinec vědomě rozpoznává vnitřní nesoulad mezi tím, jak hodnotí určité věci a tím, jak 

by si je přál hodnotit, což vede ke spuštění sebepersvaze (Maio & Thomas, 2007: s. 47). 

Briñol, McCaslin a Petty navíc rozlišují, s jakou intencí byl sebepersvazivní argument 

vytvořen, tedy jestli jedinec generuje argumenty s vědomím, že jsou určené pro změnu jeho 

vlastního postoje, anebo generuje argumenty, o kterých předpokládá, že by měly přesvědčit 

někoho jiného (Briñol, McCaslin & Petty, 2012: s. 926). 
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2.1.4 Vybrané podoby sebepersvaze 

Samotný proces sebepersvaze může nabývat různé podoby. Jedna taková byla popsána 

u příkladu Festingerovy kognitivní disonance. Na Festingerův přístup k sebepersvazi 

navazuje například Aronson, který do procesu sebepersvaze zahrnuje sebepojetí 

přesvědčovaného jako zdroj sebepersvazivního impulsu. Pokud jednání jedince ohrožuje 

jeho sebepojetí, což Aronson charakterizuje jako konfrontaci s vlastním pokrytectvím, je 

upraven jedincův postoj a následně jednání tak, aby se sebepojetím bylo v souladu. Jedním 

z mnoha příkladů, které uvádí, je šetření vodou u studentů pomáhajících s kampaní proti 

plýtvání vody. V Aronsonově experimentu byli studenti v experimentální skupině vyzváni 

k pomoci s vyvěšováním letáků s textem „Sprchujte se kratší dobu. Když to zvládnu já, vy 

také!“ a následně byli požádáni o vyplnění dotazníku o spotřebě vody. Studentům, kteří byli 

konfrontováni se svým pokrytectvím, tedy pomáháním s kampaní i přes uvědomění si 

vlastního nešetření s vodou během dotazníku, bylo později na základě skrytého pozorování 

změřena kratší doba sprchování než u kontrolní skupiny, která se na kampani nepodílela a 

pouze vyplnila dotazník (Aronson, 1999: s. 879). Tento model sebepersvaze vysvětluje, co 

může sebepersvazi vyvolat a jak se sebepersvazivní proces projeví, avšak neříká příliš o 

jejím samotném průběhu. 

Grác popisuje čtyři odlišné způsoby docílení změny postoje označované jako Varianta 

A až Varianta D, které může jedinec při procesu sebepersvaze cíleně aplikovat. Nicméně 

podotýká, že všechny probíhají na podobném mechanismu, kterým je dvojitá argumentace 

neboli porovnávání protichůdných tezí a antitezí, a liší se pouze ve ztvárnění tohoto procesu. 

Varianta A představuje nejběžněji používanou techniku rozhodování se mezi dvěma 

možnostmi –  shrnutí si „pro“ a „proti“. Jedinec během ní používá dvojí argumentaci, pro 

změnu postoje a proti němu, a očekává, že tímto racionálně a objektivně dojde k nejlepšímu 

rozhodnutí, avšak Grác považuje tuto variantu ve skutečnosti za velmi náchylnou 

racionalizacím a dalším kognitivním zkreslením, například v podobě selektivního výběru 

argumentů nebo racionalizaci ex post, což odpovídá jeho předchozímu tvrzení, že 

sebepersvaze probíhá na významné úrovni neuvědoměle. Během Varianty B si jedinec utváří 

imaginárního oponenta zosobňujícího všechny argumenty proti jeho postoji a svůj postoj tak 

před daným oponentem obhajuje. Grác zdůrazňuje, že tímto imaginárním oponentem nemusí 

být nutně čistě smyšlená osoba, ale stejně tak může vést imaginární rozhovor se 

zpřítomněnou skutečnou osobou. Varianta C probíhá víceméně totožným způsobem, avšak 

v tomto případě si jedinec do imaginárního oponenta projikuje svůj postoj a sám se ujímá 
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role „ďáblova advokáta“ a hledá vůči němu protiargumenty. V posledním způsobu, Variantě 

D, je tento imaginární rozhovor posunut na další úroveň a jedinec si během něj vytváří dva 

imaginární aktéry dohadující se mezi sebou, zatímco on přijímá roli pozorovatele (Grác, 

1982: s. 308-311).  

Maio a Thomas (2007) se více než na podobu samotného procesu soustředí na 

jednotlivé strategie, které jedinec během procesu sebepersvaze na sebe používá, a vytváří 

teoretický model záměrné sebepersvaze, tedy uvědomovaného a cíleného procesu změny 

vlastního postoje. Jimi navrhovaný model se skládá ze dvou odlišných, na sobě nezávislých 

strategií, které jedinci během sebepersvaze přijímají – epistemickou strategii a teleologickou 

strategii. Cílem epistemické strategie je vytvoření nového postoje prostřednictvím úpravy 

jeho propozic, tedy adresovat důvody, proč jedinec tento postoj nezastává, a tyto důvody 

následně reinterpretovat do pro něj přijatelné podoby. Epistemická strategie uplatňuje šest 

různých taktik: (a) motivovaná interpretace, kdy jedinec reinterpretuje nežádoucí atribut 

chtěného postoje do žádoucí podoby, např. „na práci, která je pro něj nudná, začne nahlížet 

jako na práci, kde ví, co má očekávat“; (b) motivovaná integrace, kdy nežádoucí atribut 

propojí s žádoucími, např. „delší pracovní doba znamená větší mzdu“; (c) motivovaná 

atribuce, kdy nežádoucím atributům přisoudí menší důležitost či je relativizuje a 

normalizuje, např. „brzké vstávání nemá nikdo rád, ale člověk si na něj časem zvykne“; (d) 

motivované retestování hypotézy, kdy se jedinec podívá na negativní atribut znovu a 

zpochybní jeho validitu, např. „vlastně to nakonec nebude taková nuda“;  

(e) změna komparačního rámce, kdy si jedinec pro hodnocení nežádoucnosti atributu daného 

postoje zvolí jiné srovnání, např. začne délku své pracovní doby srovnávat s pracovní dobou 

osoby, o níž ví, že pracuje mnohem déle; a konečně (f) změna dimenze hodnocení, kdy 

jedinec nahradí porovnávanou kvalitu, ve které se nachází nežádoucí atribut, s odlišnou 

kvalitou, kde se nenachází, např. „spotřeba automobilu je důležitější ukazatel, než jeho 

maximální rychlost“ (Maio & Thomas, 2007: s. 51-54).  

Naproti tomu teleologická strategie nesoustředí na přijatelnost nového postoje jako na 

samotnou změnu postoje. To se může projevit v rychlosti této změny, ale na druhou stranu 

také ve stabilitě nového postoje. Maio a Thomas definují čtyři základní taktiky teleologické 

strategie: (a) potlačení, kdy se jedinec snaží nemyslet na nežádoucí atributy chtěného 

postoje; (b) rozptýlení, kdy se jedinec záměrně snaží soustředit na jiné věci, než jsou 

nežádoucí atributy; (c) koncentrace, kdy se jedinec snaží zaměřovat se na pozitivní atributy 
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chtěného postoje; a (d) prevence, kdy se jedinec soustředí na to, aby se v souvislosti 

s chtěným postojem nesoustředil na nic jiného, než jeho pozitivní atributy9 (ibid.: s. 54-57). 

Významnou úlohu ve výzkumech zabývajících se sebepersvazí má rovněž záměrné 

hraní rolí, tzv. role-playing (např. Janis & King, 1954; Briñol, McCaslin & Petty, 2012). 

Sebepersvaze je zde vyvolána technikou spočívající v úkolu vytvářet argumenty podporující 

postoj, se kterým jedinec nesouhlasí, tzv. „obhajoba protipostojů“ (v angl. counterattitudial 

advocacy). Z výzkumů uvedených v příkladu i ostatních vyplývá, že vžití se do osoby 

zastávající určitý postoj, může vyvolat skutečnou změnu postoje. 

2.2 Intrapersonální komunikace v procesu sebepersvaze 

V předchozí kapitole jsme uvedli vybrané způsoby, jakými může prostřednictvím 

sebepersvaze docházet ke změně postojů. Tyto příklady se spíše soustředí na to, co 

sebepersvazi vyvolává nebo k čemu během ní dochází, ale již příliš nerozvádějí, jak 

sebepersvaze probíhá v rámci jedince a co se jeho mysli během ní odehrává. V Grácově 

variantách sebepersvaze můžeme pozorovat snahu něco takového popsat, kde autor rozvádí 

techniku imaginárních rozhovorů, které můžeme pokládat za formy intrapersonální 

komunikace, jmenovitě vnitřního dialogu. 

Mimo oblast psychologie se vztahem sebepersvaze a intrapersonální komunikace 

zabývá především jazykověda a teorie rétoriky. Burks (1970) například v teoretické práci 

zabývající se sebepersvazí z pohledu rétorického diskursu a dialektiky formuluje tezi, podle 

které: „[…] stejně jako existuje vnitřní neboli self-dialektika, je tu i sebepersvaze, a stejně 

jako je vnitřní dialektika analogická dialektice s druhými, tak sebepersvaze je analogická 

persvazi druhých. Podle mého zde není skutečný rozdíl mezi přesvědčováním druhého a 

přesvědčováním sebe“10 (Burks, 1970: s. 112). Burks předpokládá, že při sebepersvazi 

užíváme vnitřního dialogu s analogickými pravidly jako při persvazivním vnějším dialogu. 

                                                 
9 Znění v originále: Epistemic Strategies: (a) motivated interpretation; motivated 

integration; (c) motivated attribution; (d) motivated hypothesis testing; (e) changing 

comparators; (f) changing dimensions; Teleologic Strategies: (a) suppression; (b) 

distraction; (c) concentration; (d) preemption (přel. aut.). 

10 Znění v originále: “[The thesis I wish to propose is that] just as there is an internal or 

self-dialectic so there is self-persuasion, and as internal dialectic is analogous to dialectic 

with others, so self-persuasion is analogous to persuasion of others. There is I suggest no 

intrinsic difference in the persuasion of another and the persuasion of self.” (přel. aut.). 
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Obdobnou teorii později zkonstruovala americká jazykovědkyně a odbornice na 

rétoriku Jean Neinkamp (2001), která zde již explicitně propojuje pojmy sebepersvaze a 

vnitřní řeči. Ze sociálně-konstruktivistických pozic se Neinkamp snaží vysvětlit způsob, 

jakým lidé používají persvazivní techniky vůči sobě, tedy sebepersvazi, a z pohledu rétoriky 

formuluje koncept „vnitřní rétorika“ (v angl. internal rhetoric), který podkládá historickými 

rétorickými teoriemi i příklady z literatury a doplňuje je teoriemi zmnožování self a vnitřní 

řeči Herberta Meada a Lva Vygotského. Neinkamp dochází k závěru, že stejné sociální 

hlasy, tj. sociální normy, kulturní imperativy a další vnější vlivy, které působí na úrovni 

vnější rétoriky, jsou jedincem zvnitřňovány a působí na úrovni vnitřní rétoriky v rámci 

jedince (Neinkamp, 2001: s. 127). Tak vzniká „rétorické self“ (v angl. rhetorical self), které 

Neinkamp definuje jako: „[…] složené z kolokvia zvnitřněných sociálních hlasů rétoricky 

interagujících, aby upravovaly postoje a chování v souladu s požadavky osoby, kultury a 

prostředí“11 (ibid.). Úkolem rétorického self je jednak udržovat „křehké ekvilibrium“ 

identity složené z mnoha hlasů umožňováním jejich vzájemné komunikace v rámci vnitřní 

rétoriky, jednak umožňovat řešení nejasných nebo konfliktních imperativů jednotlivých 

sociálních hlasů k postojům, jednání či rozhodování (ibid.: s. 128). Rétorické self tak v pojetí 

Neinkamp působí jako zprostředkovatel sebepersvaze, která probíhá jako vnitřní rétorika 

mezi jednotlivými zvnitřněnými sociálními hlasy.  

Tento nabízený teoretický přístup se sám o sobě velmi podobá Hermansově teorii 

dialogického self, sama Neinkamp se dokonce o této teorii zmiňuje (ibid.: s. 125), ovšem 

nerozvádí její podobnosti či odlišnosti. V čem je teorie Neinkamp přínosná, je právě 

explicitní propojení sebepersvaze a intrapersonální komunikace. V rámci teorie 

dialogického self se paradoxně o sebepersvazi stručně zmiňuje pouze Hermans a Hermans-

Konopka v kazuistice ženy zažívající vnitřní konflikt mezi svojí katolickou vírou a 

homosexuální orientací, kdy popisují, jak použila sebepersvazi k tomu, aby ospravedlnila 

svoji já-pozici „křesťanka“ v konfrontaci s já-pozicí „homosexuální žena“ (Hermans & 

Hermans-Konopka, 2010: s. 157). 

Pokud jde o studie zabývající se vztahem intrapersonální komunikace a sebepersvaze, 

mnoho by tak šlo zpětně interpretovat, například starší výzkum Janise a Kinga (1954) 

zabývající se změnou postojů při aktivním hraní rolí (role-playingu), kde dochází k závěru, 

                                                 
11 Znění v originále: “[The rhetorical self] is made up of colloquy of internalized social 

languages, interacting rhetorically to adapt attitude and behaviour to personal, cultural, and 

environmental demands.” (přel. aut.). 
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že postoj probandů, kteří dostali za úkol hrát podporovatele určitého úhlu pohledu a 

formulovat argumentaci, se změnil výrazněji než postoj probandů z kontrolní skupiny, 

jejichž úkolem bylo si přečíst stať podporující daný postoj. Autoři výsledky interpretují ve 

vztahu s měřenou spokojeností s projevem a mírou improvizace při něm a uvádí, že 

nejvýrazněji ke změně postoje došlo u probandů, kteří při hraném projevu nejvíce 

improvizovali a byli se svým výkonem spokojeni (Janis & King, 1954: s. 238-239). 

Tento výzkum by šlo porovnat ze závěry výzkumu Puchalské-Wasyl, Chmielnické-Kuter a 

Oleśe (2008) vycházejícího z teorie dialogického self, kteří se rovněž zabývali role-

playingem, tentokrát v souvislosti s hráči her s prvky role-playingu na různých platformách, 

kdy dochází k závěru, že přijmutí postavy při role-playingu umožňuje já-pozici 

reprezentující postavu zpětně konfrontovat hráče a nabídnout mu nový pohled na věc 

(Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter & Oleś, 2008: s. 255).  

Mezi studie zabývající se vztahem intrapersonální komunikace a (sebe)persvaze 

explicitněji můžeme například řadit výzkum argumentativnosti, tedy osobnostního rysu 

popisujícího tendenci jedince vstupovat do výměn názorů a tuto aktivitu si užívat, který 

provedli Infante, Step a Horvath (1997). Ti vycházejí ze skutečnosti, že vysoce 

argumentativní lidé jsou za normálních okolností odolnější persvazi, protože snáze vytváří 

protiargumenty. Ve svém výzkumu situaci obracejí a zkoumají, jaký vliv bude mít 

argumentativnost v případě sebepersvaze. Vychází z předpokladu intrapersonální 

argumentace, která by měla probíhat v rámci psychiky jednotlivce. Probandům byla změřena 

míra argumentativnosti a postoj k registraci zbraní, v experimentální manipulaci dostali za 

úkol připravit argumentaci nebo protiargumentaci k návrhu a následně jim byl opět změřen 

postoj. Zjistili, že vysoce argumentativní probandi více změnili svůj postoj, pokud dostali za 

úkol vytvářet protiargumentaci. Podle autorů byli vysoce argumentativní probandi po 

experimentální manipulaci vystaveni vlastní intrapersonální argumentaci, ve které vzhledem 

k jejich osobnostnímu rysu zůstávali déle, tedy se intenzivněji dohadovali sami se sebou, což 

mělo za následek větší změnu postoje (Infante, Step & Horvath, 1997: s. 81, 84-85). 

V neposlední řadě v oblasti psychologie sportu byl proveden výzkum zkoumající 

intrapersonální komunikací ve vztahu k verbální persvazi jako jednoho ze zdrojů Bandurova 

konceptu vnímané vlastní účinnosti či self-efficacy u sportovců. Verbální či též sociální 

persvaze, kterou se myslí přesvědčování jedince o jeho schopnosti uspět ze strany jeho okolí, 

je jedním z pěti zdrojů self-efficacy, které Bandura popisuje. Autoři předpokládají, že 

obdobnou účinnost jako má verbální persvaze ze strany ostatních, bude mít i verbální 
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persvaze ze strany jedince samého, tedy sebepersvaze, prováděná prostřednictvím cílené 

intrapersonální komunikace. Ve svém výzkumu rozlišují verbální sebepersvazi zaměřenou 

na jedince (např. „Jsem soustředěný a připravený“), verbální sebepersvazi zaměřenou na 

skupinu (např. „Náš tým je soustředěný a připravený“) a neutrální intrapersonální 

komunikaci (např. „Mám zelené oči“). Zjišťují, že verbální sebepersvaze, zejména 

orientovaná na skupinu, pozitivně ovlivňuje sportovní výkon i self-efficacy obdobně jako 

verbální persvaze ze strany ostatních (Son, Jackson, Grove et al., 2011). 

2.2.1 Formulace vztahu mezi citlivostí k persvazi a vnitřní 

dialogickou aktivitou 

V předchozích podkapitolách byly uvedeny příklady teoretických přístupů a výzkumů, 

které do jisté míry více či méně předpokládají existenci nějaké formy dialogické aktivity 

probíhající na úrovni jednotlivce. Grác (1982) pracuje s dvojitou argumentací a 

imaginárními rozhovory, Burks (1970) předpokládá existenci self-dialektiky, Neinkamp 

(2001) vnitřní rétoriku a rétorické self, Infante, Step a Horvath (1997) intrapersonální 

argumentaci apod. Z odborné literatury v oblasti intrapersonální komunikace uvedené 

v prvním oddílu literárně-přehledové části naší práce zase víme, že mnoho autorů řadí 

k vnitřnímu dialogu aktivity jako zaujímání úhlů pohledu a simulace interpersonálních 

dialogů (Oleś, 2009) nebo sebeposílení a sebekritiku (Brinthaupt, Hein & Kramer, 2009), 

což jsou zase koncepty uváděné mezi sebepersvazivními strategiemi. 

Ačkoliv lze tedy říci, že teorie sebepersvaze do jisté míry předpokládá intrapersonální 

komunikaci a naopak, teorie intrapersonální komunikace předpokládá svou aplikaci 

v oblastech spojovaných se sebepersvazí, nenalezli jsme v psychologické literatuře přímé 

propojení obou teorií. Na základě rešerše obou těchto oblastí psychologie však 

předpokládáme, že je možné nahlížet na vnitřní dialog jako na možný nástroj sebepersvaze 

a vnitřní dialogická aktivita tak může souviset, podobně jako jiné osobnostní faktory na 

straně příjemce persvazivní komunikace, s citlivostí k persvazi. Tomuto předpokladu se 

budeme věnovat v návrhu výzkumného projektu. 
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3. Návrh výzkumného projektu 

3.1 Cíle výzkumu 

Cílem navrhovaného výzkumu je bližší prozkoumání vztahu mezi intrapersonální 

komunikací a změnou postojů prostřednictvím persvaze. Výzkum na základě odborné 

literatury dospívá k předpokladu, že během persvaze není její příjemce pouze pasivním 

aktérem, ale aktivně se na procesu změny postoje podílí, tedy dochází rovněž k procesu 

sebepersvaze a v tomto procesu hraje svoji úlohu intrapersonální komunikace, zejména 

v podobě vnitřního dialogu. Z toho předpokladu pak navrhovaný výzkum pokládá otázku, 

zdali a jak jsou lidé užívající aktivněji intrapersonální komunikaci citliví k persvazi. 

 Vedlejším cílem výzkumu by byl mimo jiné obecný příspěvek do studia 

intrapersonální komunikace i teorie sebepersvaze jako mnohdy opomíjených složek sociální 

psychologie a psychologie komunikace. Zároveň, s ohledem na použití škály vnitřní 

dialogické aktivity IDAS, je dalším vedlejším cílem výzkumu představení teorie 

dialogického self v českém prostředí a nastínění jejího využití. Pro samotnou škálu IDAS 

pak nabízí koreláty využitelné v budoucích meta-analýzách. 

3.2 Výzkumné hypotézy 

Základní výzkumnou otázkou navrhovaného výzkumu je, zdali míra používání 

intrapersonální komunikace projevující se jako vnitřní dialogická aktivita souvisí se změnou 

postoje v důsledku persvaze projevující se jako citlivost k persvazi. Základem je předpoklad, 

že vnitřní dialogická aktivita se podílí na procesu sebepersvaze, a naší hypotézou tedy je, že: 

H1: Vnitřní dialogická aktivita souvisí s citlivostí k persvazi. 

Změna postojů může být spojována s charakteristikami souvisejícími z hlediska 

osobnostních rysů s otevřeností ke zkušenostem, jako je nepředpojatost, vyhledávání nových 

informací, zvídavost apod., podobně citlivost k persvazi může být spojována s důvěřivostí, 

ochotou zvažovat alternativy a přizpůsobit se a dalšími rysy spojovanými s přívětivostí. 

Samotná vnitřní dialogická aktivita pak přímo koreluje s Otevřeností ke zkušenostem a 

některými komponenty Přívětivosti v rámci NEO-PI-R (Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-

Kuter, Oleś, 2008: 258-262). Je tedy otázkou nakolik lze citlivost k persvazi vysvětlit 

samotnou vnitřní dialogickou aktivitou a nakolik jde o souvislost s Otevřeností ke 
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zkušenostem a Přívětivostí. Pokud bychom došli k závěru, že ty vysvětlují míru citlivosti 

k persvazi lépe, bylo by třeba přehodnotit i vlastní význam intrapersonální komunikace ve 

změně postojů. Formulujeme tedy tuto hypotézu: 

H2: Vnitřní dialogická aktivita vysvětluje citlivost k persvazi lépe,  

než otevřenost ke zkušenostem a přívětivost. 

Vzhledem ke zvoleným nástrojům bude možné využít příležitosti a jako vedlejší cíl 

práce se pokusit částečně replikovat závěry, k nimž došla Puchalska-Wasyl a její kolegové 

(Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter & Oleś, 2008), co se týče vztahu vnitřní dialogické 

aktivity a osobnostních rysů dle NEO-PIR, a přispět tak výsledky k případným budoucím 

meta-analýzám. Autoři studie zjistili, že výsledky jejich škály pro měření vnitřní dialogické 

aktivity korelovaly statisticky významně s Otevřeností ke zkušenostem (ρ = 0,44, p < 0,002) 

a na rovině trendu s Neuroticismem (ρ = 0,28, p < 0,06) a Extraverzí (ρ = 0,28, p < 0,06) 

(ibid: 260). Na základě toho tedy v našem výzkumu formulujeme následující hypotézu: 

H3: Vnitřní dialogická aktivita souvisí s osobnostními rysy otevřenost ke 

zkušenostem, neuroticismus a extraverze. 

3.3 Metoda 

Pro zodpovězení výzkumných otázek a ověření hypotéz je navržen kvantitativní 

výzkum. K měření vnitřní dialogické aktivity bude použita 47položková škála Inner 

Dialogical Activity Scale (IDAS) vyvinutá Piotrem Oleśem (Oleś, 2009). Pro měření 

citlivosti k persvazi bude použita 54položková škála Susceptibility-to-Persuasion–II (StP-II) 

vyvinutá Modicem, Andersonem a Palomäkim (Modic, Anderson, Palomäki, 2018). Pro oba 

uvedené nástroje zatím neexistuje český překlad, a tak budou oba dotazníky před výzkumem 

převedeny do českojazyčné verze. Dále bude pro zjišťování osobnostních rysů otevřenost ke 

zkušenostem, neuroticismus a extraverze bude použit osobnostní dotazník NEO-PI-R. Pro 

charakterizaci výzkumného souboru a ošetření možných intervenujících proměnných bude 

rovněž zjišťováno pohlaví, vzdělání a věk respondentů. 

3.4 Výzkumný soubor a realizace výzkumu 

Vlastnímu dotazníkovému šetření bude předcházet převedení a standardizace nástrojů 

IDAS a StP-II pro použití na českou populaci. U obou nástrojů bude použit následující 

postup: Položky nástroje budou přeloženy do češtiny z originálního znění, tj. z polštiny u 
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IDAS a z angličtiny u StP-II, dvěma nezávislými překladateli, oba překlady budou srovnány 

a na jejich základě bude vytvořena českojazyčná mutace dotazníku, ta pak bude zpětně 

přeložena do původního jazyka a srovnána s původním dotazníkem. Takto ošetřený překlad 

obou nástrojů bude následně standardizovaný na české populaci za účelem získání norem 

pro jejich vyhodnocení. Výsledky standardizační studie budou porovnávány s výsledky 

standardizací u původních studií tyto nástroje vyvíjejících. 

Výstupní data budou zpracována korelační analýzou, pro niž je jako vhodná velikost 

výběrového souboru navrhováno Bujangem a Baharumem alespoň 193 respondentů pro 

staticky významné rozpoznání korelačního koeficientu o velikosti 0,2 (Bujang, Baharum, 

2016). Schönbrodt a Perugini uvádí, že pro stabilní odhady by se měl výběrový soubor blížit 

250 respondentům (Schönbrodt, Perugini, 2018). Na základě těchto doporučení bychom 

chtěli získat výzkumný soubor o velikosti přibližně 200 respondentů.  

Škála IDAS je dle Oleśe určena pro osoby starší šestnácti let s průměrným nebo vyšším 

intelektem (Oleś, 2009: s. 49). Pro škálu StP-II podobné omezení explicitně uvedeno není, 

avšak z výzkumů příbuzného konceptu k citlivosti k persvazi, sugestibility, víme, že 

významně intervenujícím faktorem je věk (Polczyk, Wesołowska, Gabarczyk et al., 2004: s. 

1104) a intelekt (Polczyk, 2005: s. 182). Vliv těchto možných intervenujících proměnných 

bude nutné ve výzkumu ošetřit. Toho bude docíleno snahou o jejich homogenizací, kdy by 

se měl výzkumný soubor skládat z jedinců přibližně stejného věku starších šestnácti let a 

s alespoň průměrným intelektem. Jako vhodný výzkumný soubor se tak jeví vysokoškolští 

studenti, kteří se pohybují v přibližně stejné věkové skupině a z úspěšného absolvování 

střední školy lze předpokládat alespoň průměrný intelekt. Zároveň je to skupina relativně 

snadno dostupná pro tento typ dotazníkových šetření. 

Pro získání výzkumného souboru bude použit vícestupňový náhodný výběr, kde budou 

nejprve náhodně vybírány české vysoké školy a následně náhodně vybírány jejich dílčí 

složky (fakulty, instituty…), které pak budou oslovovány s žádostí o spolupráci. Pro větší 

diverzifikaci souboru bude výběr limitován podmínkou, aby z konkrétní instituce pocházelo 

maximálně 40 respondentů, což by při předpokládané velikosti souboru 200 respondentů 

znamenalo, že by sestával ze studentů přibližně pěti různých škol. Výzkum bude probíhat 

v prostorách vybraných institucí formou samovyplňovacích dotazníků. 
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3.5 Analýza dat 

Získaná data z dotazníkového šetření budou analyzována formou korelační studie za 

pomoci statistického programu SPSS. Vzhledem k povaze použitých nástrojů a velikosti 

souboru můžeme uvažovat o použití parametrických metod, které byly použity i ve studii, 

na níž svým výzkumem navazujeme (Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter, Oleś, 2008).  

Pro testování hypotézy, zdali vnitřní dialogická aktivita souvisí s citlivostí k persvazi 

(H1) budeme korelovat výsledky škál IDAS a StP-II. Pro hlubší exploraci a pochopení 

možných vztahů pak bude možné korelovat i dílčí komponenty IDAS (čistá dialogická 

aktivita, dialogy o identitě, podpůrné dialogy, ruminační dialogy, disociační dialogy, 

simulace intrapersonálních dialogů a zaujímání úhlů pohledu; Oleś, 2009: s. 43-44).  

Hypotéza, že vnitřní dialogická aktivita vysvětluje citlivost k persvazi lépe, než 

otevřenost ke zkušenostem a přívětivost (H2), bude ověřována pomocí série jednoduchých 

lineárních regresí, v nichž budou jako nezávislé proměnné figurovat jednou výsledky škály 

IDAS, podruhé výsledky škály Otevřenosti ke zkušenostem a potřetí výsledky škály 

Přívětivosti v rámci faktorů NEO-PI-R a výsledky škály StP-II pak budou ve všech 

případech proměnnou závislou. Poté bude porovnáváno, kolik rozptylu jednotlivé modely 

vysvětlují. 

Vztah mezi vnitřní dialogickou aktivitou a osobnostními rysy otevřenost ke 

zkušenostem, neuroticismus a extraverze (H3) budou stejně jako ve studii Puchalské-Wasyl 

(Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter & Oleś, 2008) zjišťovány pomocí korelace výsledků 

škály IDAS s jednotlivými škálami NEO-PI-R. Pro přijmutí hypotézy pak bude v souladu 

s výsledky výše uvedené studie vyžadovaná statisticky významná korelace vnitřní 

dialogické aktivity s otevřeností ke zkušenostem a korelace s neuroticismem a extraverzí 

alespoň v podobě trendu.  

Na základě vlastních výsledků výzkumu mohou být pro hlubší exploraci dat a objevení 

jiných možných v tomto projektu nepředpokládaných vztahů použity další statistické 

metody a jejich výstupy zmíněny v diskusi výzkumné zprávy. 

3.6 Etické náležitosti navrhovaného výzkumu 

Před administrací dotazníků respondenti vyplní informovaný souhlas, v němž budou 

seznámeni s povahou a průběhem šetření, se způsobem nakládání s daty a se skutečností, že 

mohou během výzkumu ze své účasti odstoupit. Svým podpisem pak potvrdí souhlas s účastí 
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a zařazením svých výsledků do analýzy. Dále budou mít respondenti možnost napsat svoji 

emailovou adresu, pokud budou chtít být seznámeni s výsledky výzkumu.  

Výsledky jednotlivých dotazníků budou zpracovávány anonymizovaně a s ohledem na 

ochranu osobních údajů. Každému respondentovi bude přiřazen kód propojující 

informovaný souhlas a výstupy tří administrovaných dotazníků. V následujícím zpracování 

dat budou dále figurovat jen tyto kódy a výzkumníci pracující s daty nebudou mít přístup 

k identitě respondentů. Po analýze dat a vyhodnocení výsledků bude zorganizován 

debriefing, ve kterém budou mít respondenti možnost se seznámit s hypotézami a závěry 

výzkumu, a zájemcům bude stručný přehled závěrů výzkumu zaslán na emailovou adresu. 

Vyplňování dotazníků bude vzhledem k jejich rozsahu relativně časově náročné, podle 

našich odhadů by mohlo zabrat lehce přes hodinu, a tudíž by bylo z etického hlediska i 

z hlediska motivace vhodné respondenty za účast na výzkumu a trpělivost při vyplňování 

blíže určeným způsobem odměnit. Detaily by vyplynuly z dohody s jednotlivými 

institucemi, kde by výzkum probíhal, například by bylo možné, aby respondenti získali za 

vyplnění ohodnocení v rámci některého předmětu, například započtené hodiny v účasti na 

výzkumu apod., popřípadě by od výzkumníků obdrželi drobný materiální dar v podobě 

poznámkového bloku či sladkosti. Vzhledem k tomu, že šetření bude probíhat na více 

místech, by bylo vhodné výsledný způsob odměny sjednotit. 
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4. Diskuse a limity práce 

V literárně-přehledová části jsme představili základní podoby a funkce intrapersonální 

komunikace s důrazem na vnitřní dialog v pojetí Piotra Oleśe (2009), jehož nástroj jsme 

později použili v návrhu výzkumného projektu, a větší pozornost jsme věnovali přínosu 

teorie dialogického self. V česko-jazyčné literatuře se problematikou zabýval prakticky 

výhradě Jaromír Janoušek (2001; 2002; 2007; 2015), a tak s výjimkou jeho práce čerpáme 

ze zahraničních zdrojů. Téma vnitřní řeči je zde pokryto obzvláště z pohledu Lva 

Vygotského. V části věnující se změně postojů jsme teoretické a přehledové informace 

čerpali především z Gráce (1982), Výrosta (2008) a Gálika (2012). Ty jsme prokládali 

příklady výzkumů v oblasti persvaze i sebepersvaze. U forem sebepersvaze jsme uvedli 

vybrané modely jejího průběhu, kde za zmínku stojí především Grácův model čtyř variant 

dvojité argumentace a imaginárního rozhovoru. V závěrečné syntéze obou tematických 

okruhů jsme uvedli příklady teorií (Burks, 1970; Neinkamp, 2001) a výzkumů (např. Infante, 

Step & Horvath, 1997; Son, Jackson, Grove et al., 2011) předpokládající v procesu 

sebepersvaze určitou podobu intrapersonální komunikace. Na základě této rešerše jsme 

formulovali předpokládaný vztah, který jsme navrhli testovat v návrhu výzkumu. 

Námi navrhovaný výzkum je příspěvek jednak do oblasti zkoumání faktorů na straně 

příjemce persvaze, jednak do oblasti zkoumání jevů a procesů souvisejících s intrapersonální 

komunikací. Ačkoliv možná souvislost mezi intrapersonální komunikací a změnou postojů 

byla v minulosti naznačena, testování této hypotézy empirickou cestou se v české ani 

zahraniční literatuře zatím nikdo podrobněji nevěnoval, v čemž nepochybně hraje roli i 

složitost konceptualizace obou jevů pro výzkumné účely, a námi navrhovaný výzkum tak 

může nabídnout jeden z pohledů na to, jak by bylo možné tyto jevy a jejich vztah 

z výzkumné stránky uchopit.  

Dosavadní výzkumy v oblasti persvaze probíhaly převážně ve formě experimentů. 

Tyto experimenty následovaly víceméně stejný výzkumný design, kterém byly nejprve 

zjištěny postoje probandů, ti následně byli vystaveni intervenujícímu stimulu v podobě nové 

informace či jiné formě persvaze, a následně byly opět změřeny jejich postoje. Změřená 

změna postoje pak byla výstupem, který byl korelován s nezávislou proměnnou, kterou byly 

situační i stálé faktory u různých aktérů procesu persvaze (např. Janis, 1954; Rath & Misra, 

1961; Infante, Step & Horvath, 1997; Murray, Wood & Lilienfeld, 2012). To se týká i faktorů 

na straně příjemce, kterým se věnuje námi navrhovaný výzkum. Alternativní cestou ve 
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výzkumu je použití dotazníkového nástroje měřící citlivost k persvazi (např. Koller, Floh, 

Zauner et al., 2013), které se ovšem objevily až relativně později. Tento výzkumný design 

byl použit i v našem návrhu výzkumného projektu. 

Pokud jde o zkoumání intrapersonální komunikace, pak se studie vesměs spoléhají na 

self-report metodu otevřených otázek (např. Morin, Duhnych & Racy, 2018; Rosen, 

McCarthy, Chase et al., 2018), kde jsou respondenti vyzýváni k popisu vlastních zkušeností 

s mluvením se sebou samými, nebo na kazuistiky zaměřující se na vnitřní řeč u pacientů 

s neurologickým deficitem (např. Stark, Geva & Warburton, 2017). Výjimkou jsou 

dotazníkové metody Varieties of Inner Speech Questionnaire (VISQ, resp. VISQ-R) 

(Alderson-Day, Mitrenga, Wilkinson et al., 2018) a v tomto návrhu užitá škála IDAS (Oleś, 

2009). Souvislost intrapersonální komunikace s osobnostními rysy za použití druhého 

z uvedených nástrojů byly zkoumány například ve výše zmiňované studii Puchalské-Wasyl 

a dalších, kde byly pozorovány korelace škály IDAS s osobnostními rysy dle NEO-PI-R, 

tedy co si klade za cíl replikovat i námi navrhovaná studie (Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-

Kuter & Oleś, 2008). Obdobnou studii prováděly Astrecov a Leonťjev (2016), kteří v rámci 

uzpůsobení nástroje pro ruskou populaci rovněž pozorovali korelace škály IDAS 

s některými osobnostními rysy a vlastnostmi. 

Důležitý limit výzkumu by se dal shrnout ve vědě již tradičním rčením, že korelace 

neznamená kauzalitu. Tuto skutečnost si uvědomujeme a navrhovaný výzkum proto má za 

cíl především odhalit možnou souvislost a navrhnout oblast, do které by mohly směřovat 

případné budoucí výzkumy, výstupy tohoto výzkumy by jednoznačně neměly být 

interpretovány ve smyslu odhalení příčiny citlivosti k persvazi apod. Při interpretaci 

výsledku by se rovněž měla vzít v potaz i sociodemografická struktura a relativní 

homogenita zvoleného výzkumného souboru, tedy vysokoškolských studentů, která může 

ovlivnit zjišťované vztahy. Ačkoliv je tento výběr v projektu obhájen potřebou dospělého 

souboru přibližně stejného věku s průměrným anebo vyšším intelektem a částečně ošetřen 

diverzifikací v rámci skupiny, v případě následných replikací navrhovaného výzkumu by 

bylo vhodné pamatovat na tuto skutečnost a například zvolit jinou demografickou skupinu. 

Dalším úskalím námi navrhovaného výzkumu je skutečnost, že hlavní výzkumný 

problém formulovaný v této práci, tedy jakou roli hraje intrapersonální komunikace ve 

změně postojů, bude zkoumat pomocí zprostředkovaných konceptů. Z literárně-přehledové 

části této práce vyplynul uvažovaný vztah mezi vnitřním dialogem a sebepersvazí. V návrhu 

projektu výzkumu je vnitřní dialog reprezentován vnitřní dialogickou aktivitou, avšak 
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sebepersvazi reprezentuje citlivost k persvazi. Tento krok byl zvolen z důvodu absence 

nástroje, který by přímo měřil užívání sebepersvaze či hypotetického konceptu tendence ke 

změně postojů. Použití nástroje k měření citlivosti k persvazi obhajujeme logickou 

posloupností, podle které je sebepersvaze složka ovlivňující účinnost procesu persvaze a její 

užívání se tak projeví v citlivosti k persvazi. Existence této souvislosti je však uvažovaná 

apriorně, což může vstupovat do výsledků výzkumu, jednak může toto v podstatě 

zprostředkované měření zdánlivě oslabit hledaný vztah mezi vnitřním dialogem a 

sebepersvazí a jednak znamená výzvu pro samotnou validitu výzkumu. Budoucí studie by 

se proto měly zaměřit na zevrubnější exploraci vztahu mezi sebepersvazí a citlivostí 

k persvazi, stejně jako mezi vnitřním dialogem a persvazí. 
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Závěr 

Tato práce se zabývala intrapersonální komunikací, schopností jedince komunikovat 

se sebou samým, a změnou postojů prostřednictvím sebepersvaze, tedy procesu 

přesvědčování sebe samého. Cílem práce bylo prozkoumat možnou souvislost mezi těmito 

dvěma koncepty a nastínit jejich možný vztah. 

V prvním oddílu literárně-přehledové části jsme nejprve vymezili pojem 

intrapersonální komunikace a příbuzných konceptů, vnitřní řeči a self-talku. S oporou v díle 

Lva Vygotského jsme popsali ontogenetický původ vnitřní řeči a následně jsme popsali 

některé formy užívání intrapersonální komunikace, kde stěžejní bylo pojetí vnitřního dialogu 

podle Piotra Oleśe. V přehledu teoretických přístupů jsme se blíže věnovali teorii 

dialogického self, ze které Oleś vychází a která nabízí metodologický rámec pro testování 

úrovně užívání intrapersonální komunikace ve formě vnitřního dialogu. 

V druhém oddílu literárně-přehledové části týkající se změny postojů jsme představili 

persvazi jako komunikační proces, zdůraznili vliv faktorů na straně jejího příjemce a poté se 

přesunuli k tématu sebepersvaze, tedy procesu přesvědčování sebe samého. Představili jsme 

vybrané modely popisující průběh sebepersvaze, zařadili do kontextu intrapersonální 

komunikace a uvedli příklady dalších studií a teorií předpokládající její význam pro 

sebepersvazi. V závěrečné syntéze jsme na základě zhodnocení informací o vnitřním dialogu 

a o průběhu procesu sebepersvaze dospěli k předpokladu, že vnitřní dialogická aktivita může 

fungovat jako nástroj vědomé sebepersvaze a jako taková může být dalším faktorem 

ovlivňujícím úspěšnou změnu postoje. 

V návrhu výzkumného projektu jsme vytyčili způsob, jakým by bylo možné tento 

předpoklad empiricky zkoumat. Navrhli jsme kvantitativní výzkum spočívající 

v administraci dotazníku pro měření vnitřní dialogické aktivity Inner Dialogical Activity 

Scale (IDAS), vycházejícího z teorie dialogického self, dotazníku pro měření citlivosti 

k persvazi Susceptibility-to-Persuasion-II (StP-II) a osobnostního dotazníku NEO-PI-R. 

Výstupy dotazníkového šetření by byly podrobeny korelační analýze zkoumající vztah mezi 

vnitřní dialogickou aktivitou a citlivostí k persvazi se zahrnutím osobnostních rysů jako 

možných intervenujících proměnných. Výsledky tohoto výzkumu by mohly přispět v oblasti 

zkoumání citlivosti k persvazi, stejně jako ve výzkumu osobnostních korelátů vnitřní 

dialogické aktivity. Výzkumný design počítal i s možným využitím dat pro budoucí meta-

analýzy v oblasti intrapersonální komunikace a teorie dialogického self.  
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