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Abstrakt 

 

Název bakalářské práce:          

Vnitřní řeč u sportovců 

 

Cíle práce:                                

   Cílem práce je teoretická analýza vnitřní řeči u sportovců. Překlad dotazníku vnitřní 

řeči a jeho přizpůsobení českým podmínkám. 

 

Metody:                                 

   V práci jsme překládali a ověřovali mezikulturní validitu překladu dotazníku Self-

Talk Use Questionnaire (Hardy et al., 2005). Pro překlad jsme zvolili postup 

modifikovaného přímého překladu ve spojení s rozhovorem po vyplnění dotazníku. 

 

Výsledky: 

   Na základě výsledků rozhovorů lze říci, že překlad a mezikulturní převod dotazníku 

byl úspěšný. Zvolený způsob formulace otázek byl srozumitelný všem triatlonistům 

starším 18 let a vyplnili ho bez pomoci. Z rozhovorů vyplývá, že pro mladší závodníky 

by bylo potřeba připravit zjednodušený dotazník.  

 

Klíčová slova:  

Triatlon, vnitřní řeč, sport, Self-Talk Use Questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract     

 

Title:  

Inner talk in athletes 

 

Objectives:  

   The aim is to theoretically analyze inner talk in athletes. The next objective is the 

translation of Self-Talk Use Questionnaire and adapting that to Czech culture.  

 

Methods:  

   In this research we used Hardy´s Self-Talk Use Questionnaire (Hardy et al., 2005). 

The questionnaire was translated into Czech language using modified direct translation 

method. There is an interwiev straight after the questionnaire to confirm that the 

subjects have understood the questions.  

 

Results: 

   According to the results of the interviews we could say that the questionnaire´s 

translation was successful. The questions that were asked were understood by all of the 

athletes. Each athlete over the age of 18 was able to answer all questions without any 

help. The results of the interviews with the younger athletes shows that they could not 

understand and so different and simplified questionnaires were used to get more useful 

information. 

 

Key words: 

Triathlon, Self-Talk, Inner speech, Self-Talk Use Questionnaire.            
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1 Úvod 

   Během každodenního života používáme pro vyjádření svých pocitů, dojmů a názorů 

řeč. Chceme-li něco vyjádřit, aby to ostatní slyšeli, řekneme svůj názor či dojem nahlas. 

Díky tomu se o něj podělíme s ostatními. Kognitivní psychologie se zabývá i další 

možností vyjádření, kdy je také spojeno myšlení a řeč. Specifickým znakem pro takové 

vyjádření je, že člověk nezapojuje do rozhovoru své okolí. Ať už nahlas nebo potichu 

hovoří pouze k sobě. Tímto druhem řeči je právě vnitřní řeč.  

   Je možné ji pozorovat u všech lidí, přestože si jí nejsou naprosto všichni vědomi. 

Dalším problémem může být i neschopnost tento jev pojmenovat. Stačí se procházet po 

městě a pozorovat okolí. Kdykoliv nás něco zaujme, naše pozornost se upře jedním 

směrem a my začínáme hodnotit onu situaci. Potkáme našeho spolužáka ze základní 

školy, povídáme si s ním a on nám popisuje, jak úspěšně podniká. My to můžeme 

přijmout jako fakt a poté nad tím přemýšlet. Rázem se spustí dialog uvnitř naší hlavy. 

„Jak je možné, že na základní škole měl samé špatné známky a dnes je na tom lépe, než 

já? Tomu se skoro ani nedá uvěřit! Já si sotva vydělám na dovolenou a to jsem na tom 

byl mnohem lépe. Určitě musí krást, aby se měl tak dobře…“ Někdy takový dialog 

skončí a někdy se táhne celé dlouhé minuty a není k zastavení. Ve sportu je to velice 

obdobné. „Dneska se na závod necítím dobře. Mám těžké nohy. Při rozklusání se mi 

nepodařilo to rozběhnout. Ten trénink v posilovně před dvěma dny nebyl dobrý nápad. 

Ale co, zvládli to kluci, tak to zvládnu taky…“  

   Vůbec nezáleží na tom, zda je dialog pravdivý. Naše mysl ho začíná postupně 

přijímat, jak o tom mluví různé typy terapie rozebrané v jedné z kapitol této práce. 

Přestože dokážeme člověka přesvědčit, že jeho myšlenky jsou iracionální, později 

nastane stejná situace a on opět zapomene na nesmyslnost svých výroků. Vnitřní řeč se 

stane „magnetofonovou nahrávkou“ v naší mysli. S každým krokem narazíme na 

situaci, která přímo vyzývá k hodnocení. Ráno vstaneme a potkáme kamaráda. „Ty teda 

dneska vypadáš!“ Pokaždé když půjdeme kolem zrcadla podíváme se na sebe, abychom 

zkontrolovali, zda opravdu vypadáme tak špatně.  

   Jak jsme naznačili, není možné se vnitřní řeči vyhnout v každodenním životě a tedy 

ani ve sportovním prostředí. Dokonce bychom řekl, že je u sportovců více zřejmá než u 

nesportovců. Stačí přijít jako divák na závody a sledovat soustředění a energii s níž 

sportovci usilují o to, aby byli lepší než jejich soupeř. Závodní prostředí je doslova 
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nabyté emocemi. Můžeme pozorovat atlety, když se rozcvičují a jsou zaměřeni do sebe 

nebo hovoří s kolegy. Poté se koulaři nepodaří vrh podle jeho představ a spustí se řetěz 

nadávek směřovaný k jeho osobě. Zahledíme se na výškařský sektor a tam se závodník 

houpe z paty na špičku. Během toho vidíme, jak malinko pohybuje rty a hovoří. Obsah 

jeho rozmluvy můžeme pouze hádat. Nakonec se podíváme na závod triatlonistů a 

v poslední disciplíně běží závodník ze zbývajících sil. Zápasí o každý metr. Soutěží 

pouze sám se sebou. Podíváme se mu do tváře a je jasné, že nás nevnímá. Hovoří sám 

k sobě a zvažuje, zda má smysl usilovat o lepší umístění. Co by znamenalo vzdát se a 

jaké by to mělo důsledky. 

   Takto vypadá vnitřní řeč. Může mít mnoho podob, které pomáhají nebo naopak 

narušují náš výkon. V poslední době se vnitřní řeči přikládá stále větší význam. 

Především v zahraničí proběhly desítky výzkumů a všechny z nich měly výsledky 

vypovídající o vlivu vnitřní řeči na výkon sportovce. Ať už jde o technické, silové nebo 

vytrvalostní sporty.  

   Především u poslední skupiny, kterou zmiňujeme, bychom zdůraznili vliv vnitřní řeči. 

Vytrvalostní sportovci jsou většinou uzavření do sebe. Během dlouhých a náročných 

tréninků mají čas přemýšlet o svých názorech a ostatních lidech ze svého okolí.  

   Úkolem bakalářské práci je pokusit se shromáždit poznatky o vnitřní řeči. Anglická 

literatura nabízí veliké množství informací především ze sportovní oblasti. V teoretické 

části se pokusíme shrnout a přehledně roztřídit dostupné informace z výzkumů. 

V empirické části se zaměříme na překlad dotazníku Self-Talk Use Questionnaire 

(2005), který jsme získali přímo od autora - Hardyho. Následně ověříme validitu 

překladu na triatlonistech různých úrovní, aby mohl být později použit v rozsáhlejším 

výzkumu vnitřní řeči triatlonistů.  
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2 Teoretická část 

2.1 Definice základních pojmů 

- Vnitřní řeč (Self-Talk) = vnitřní dialog, který vedeme sami se sebou. 

- Subvokální řeč = skrytá vnitřní řeč. 

- Automatické myšlenky = myšlenky vygenerované automaticky, přijímáme je 

jako fakt, bez ověření. 

- „Abecední“ model = A, B, C systém, problém – hodnocení – důsledek; způsob 

jakým reagujeme v myšlení na události Elisem (2005). 

- REBT = racionálně emoční behaviorální terapie. 

- Egocentrická řeč = termín zavedený Piagetem (2007), řeč kterou používá dítě, 

když hovoří samo se sebou. 

 

2.2 Vnitřní řeč 

   Kdykoliv o sobě nebo o svém okolí přemýšlíme, používáme vnitřní řeč (Self-Talk). 

Pro lepší pochopení by se dal použít termín Miguela Rize (2001) – soudce. Má sklon 

hodnotit to, co se děje kolem nás, ale i to, co se děje uvnitř našeho těla. Reaguje na 

jakoukoliv změnu situace ve vztahu k naší osobě. Vnitřní řeč je jakýsi vnitřní či 

otevřený dialog člověka s jeho vnitřním vědomím. Přestože je tato práce směřována do 

sportovního prostředí, je vnitřní řeč používána i v prostředí nesportovním. Stačí si 

vzpomenout na nějakou situaci nebo epizodu dne, kdy jdeme po ulici a koukáme kolem 

sebe. Aniž bychom si to uvědomili, začneme ihned hodnotit. Podíváme se např. na nový 

automobil a ihned nám vytane na mysli myšlenka: „Takový bych chtěl taky.“ Tak se 

spustí dlouhý dialog o autě, které jsme viděli. Říkáme si, proč si ho nemůžeme dovolit a 

proč nejsme schopni se o něj postarat. Můžeme v závěru dokonce říci, že ho vlastně ani 

nechceme, protože by si o nás přátelé mysleli, že jsme ho ukradli. Podobný dialog (jak 

bude vysvětleno níže, jde opravdu o dialog, nikoliv monolog) se děje i ve sportovním 

prostředí.  

„Stojím na okruhu, kde každý musí stát třicet minut před svým startem bez pořádného 

zahřátí. Je tu 40 000 diváků obklopujících trať a 15 000 sportovců, mezi nimiž jsou i 

národní šampióni. Je tu zima, vítr fouká a začíná mrholit. Jsem velice rád, že mohu být 

na tak velkém závodě. Zároveň, ale začínám cítit chvění uvnitř těla a nervozitu. Také 
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cítím velkou úzkost. Jsem unavený z čekání. Chci tam vlítnout a konečně běžet. Pozitivní 

i negativní myšlenky mi začínají probíhat v mysli. Je tu taková spousta diváků, kteří se 

dívají. Strašná zima. Vítr fouká silně. Bude to velice rychlý závod. Každý musí běžet 

v těchto podmínkách. Musím být v klidu. Všechno co můžu chtít, je závodit, jak umím  

nejlépe. Jsem připraven k běhu. Vím, že umím běhat rychle. Nesmím zklamat své 

kamarády. Tohle je největší závod hned vedle nároďáku. Proč tu sakra musíme stát 

hodinu a půl?! Nehodlám tu dnes prohrát. Hej, nemůžu kontrolovat tyhle věci – nech to 

být. Když se nekvalifikujeme do národního finále, neznamená to, že se nekvalifikujeme 

nikdy. Jestli nebudu schopný zaběhnout, tak jak doufám, je to konec. Vše co mohu 

udělat, je odevzdat to nejlepší. Pokud nezaběhneme v této štafetě dobře neznamená to, 

že jsme špatní běžci… 

                                                                                                        (Burton, 2008, p. 102 ) 

 

   V tomto dialogu můžeme postřehnout bipolární povahu vnitřní řeči. Jeden hlas nás 

podporuje a pomáhá a druhý nás odrazuje a pochybuje. Tak nějak probíhá dialog vnitřní 

řeči během soutěže a podobný je i v normálním životě. Jsme naučení o sobě 

pochybovat, a právě to nás mnohdy zradí.  

   Hogg (1995) se dívá na vnitřní řeč jako na soubor hodnotících myšlenek, kterým 

podléháme. Podle něj může být pozitivní, pokud je v kontaktu s realitou a pracuje 

správně. Přijímáme-li věci takové, jaké jsou, náš výkon se bude vyvíjet dobře. Pozitivní 

vnitřní řeč může zlepšovat soustředění, sebedůvěru, představivost a schopnost 

relaxovat. Na druhé straně může být vnitřní řeč i kontraproduktivní. V takovém případě 

způsobuje úzkost, pochybnosti a ovlivňuje naši psychickou stabilitu.   

   Vnitřní řeč je klíčem ke kognitivní kontrole. Obsah dialogu je nesmírně důležitý pro 

náš budoucí výkon. Pokud budeme důvěřovat sami sobě a nedovolíme vnitřní řeči 

odpovídat automaticky, máme vlastně napůl vyhráno (Morris, 2004).  

   Je to neustálý tok myšlenek a může sportovcům škodit. Pokud však jsme schopni 

kontrolovat to, co si říkáme, jsme schopni pohnout se svým výkonem dále. Lidská 

bytost myslí v každém momentu a je téměř nemožné vypnout přívaly myšlenek. Čím 

častěji si své myšlenky opakujeme, tím si je víc automatizujeme (Burton, 2008). Mysl 

není schopná identifikovat ihned povahu naší promluvy. Právě to je často problémem. 

Dnešní sportovní psychologové se tedy snaží, naučit své svěřence kontrolovat, co si 

říkají. Stejně tak funguje i „předání“ negativní energie jiným člověkem. Ráno nám 

řekne: „Ty teda dneska vypadáš!“ V reakci na to se celý den budeme cítit špatně a 

 4



budeme se dívat do zrcadla, zda se náš vzhled nezměnil. Na druhou stranu se jiný den 

ráno probudíme a vykoukneme z okna. Venku je nádherný slunný den. Na obloze není 

ani mrak a ptáci venku zpívají svojí řečí, které nejsme schopni rozumět a jediné, co 

víme je, že nás velice uklidňuje. Najednou nám kamarád nebo kamarádka zavolají, jestli 

se nechceme projet na kole a pak si sednout na chvíli na zahrádce. Najednou jsme plní 

pozitivní energie.  

   Svým okolím jsme ovlivněni ve velké míře. To co vnímáme, má přímý vliv na naše 

pocity. Ošklivé události a špatné nálady jsou pouze důsledkem našeho úhlu pohledu. 

Někomu se stane trapná událost a cítí se sklíčený, má pocit svírání v hrdle a říká si, 

kolik lidí se na něj u toho dívalo a kolik jich o tom řekne dalším desítkám lidí. Druhý se 

začne neuvěřitelně smát a směje se tak, že není schopen, se následující dvě minuty 

postavit.  

2.2.1 Vývoj definice 

   Hledání přesné definice pro vnitřní řeč není úplně snadné. Pramen od pramenu se liší 

a každý z autorů používá jinou definici s ohledem na svůj vlastní výzkum. Není 

prakticky možné definovat vnitřní řeč jednou větou a tvrdit, že jsme vystihl úplnou 

podstatu tohoto jevu. Rozhodl jsem se tedy předložit výčet jednotlivých definic nebo 

pokusů o jejich sestavení. Dokonalý rozbor takového vývoje provedl Hardy (2006) ve 

svém článku – Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Podařilo se 

mu poskládat historický vývoj problematiky, která se úzce týká mojí práce. 

   Časté použití vnitřní řeči ve spojení s dalšími psychickými procesy často v průběhu let 

zkreslovalo pochopení, jak jednotlivé procesy probíhají. Pohled psychologie posledních 

let na vnitřní řeč ilustruje definice, že vnitřní řeč může být použita verbální nebo 

neverbální cestou ve formě slov, myšlenek, úsměvů, zatrnutí…(Chroni, 1997). 

   Z hlediska ryze kognitivní psychologie se nabízí tvrzení často používané v literatuře – 

pokaždé když o něčem přemýšlíte, mluvíte vlastně sami k sobě (Bunker a kol., 1993). 

Bunker viděl vnitřní řeč jako klíč ke kognitivní kontrole. Hardy, Jones a Gould (1996) 

však kritizovali tuto verzi kvůli její nepřesnosti. Podle nich byla příliš obecná, a to 

ztěžovalo přesné měření vnitřní řeči.  

   Theodorakis a kol. (2000) chápali vnitřní řeč, jako to, co lidé říkají sami sobě, buď 

hlasitě, nebo malým hlasem uvnitř jejich hlavy. Vystihli tím vlastně dva velmi důležité 

aspekty. Za prvé - vnitřní řeč může být otevřená nebo skrytá. Za druhé - je adresována 

tomu, kdo hovoří a ne nikomu jinému. Poslednímu aspektu předcházela definice Diaze 
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(1992) – skrytá vnitřní řeč je adresována sobě (ne ostatním) a má za cíl seberegulaci 

(spíš než komunikaci).  

   Theodorakis a kol. (2000) jehož verze byla uvedena výše byla malinko zjednodušena 

a tudíž byla nedostatečnou. Vystihuje pouze audiofonické hledisko vnitřní řeči, přestože 

jich je mnohem více. Alternativa byla nabídnuta Hackfortem a Schwenkmezgerem 

(1993). Viděli vnitřní řeč jako dialog, skrz který jedinci interpretují pocity a dojmy, 

upravují a mění hodnocení či přesvědčení, dávají si instrukce a povzbuzení. Výhodou 

takovéhoto pohledu je zaměření se na orientaci, ale i nabídnutí některých možností 

použití vnitřní řeči.  

   Hardy (2006), který uvedl výčet definicí, v závěru rozvíjí myšlenky ohledně definic. 

Vnitřní řeč je v anglické literatuře uváděna jako self-talk. Z toho vychází Hardy a 

zdůrazňuje, že slovo talk (v angličtině – řeč, hovor, mluvit) naznačuje konverzaci mezi 

dvěma osobami – jedna mluví a druhá poslouchá. V souvislosti s takovou úvahou, 

nebyli Hackfort a Schwenkmezger úplně daleko použitím slova dialog (= rozhovor mezi 

dvěma nebo více osobami). Díky tomu se nám objevují dvě „osoby“, z nichž jedna je 

v pozici mluvčího (generativní komponenta) a druhá v pozici posluchače (percepční 

komponenta). S ohledem na druhou komponentu a skrytou vnitřní řeč používá Hardy 

termín „vnitřní ucho“ (inner ear), schopné rozpoznat prohlášení vyřčené malým 

hlasem v hlavě.  

   Problematiku dialogu řešil Gibson (2007). Před několika desítkami let byla naznačena 

přítomnost samomluvy, kdy se objevoval rozhovor nejméně mezi dvěma osobami. 

Mead (1936) tehdy definoval „I“ hlas, který povzbuzuje člověka k jednání nebo 

popisuje nynější aktivitu a „Me“  hlas, který přebírá perspektivu ostatních a hodnotí „I“ 

hlas. Sportovec provádí nějakou aktivitu a „I“ hlas ji popisuje. „Me“ hlas objektivně 

hodnotí, zda popis akce a akce samotná je vhodná, či nikoliv.  

   V závěru svého článku Speaking clearly: A critical rewiev of the self-talk literature 

autor reaguje na množství nepřesných definic. Výzkumníci by měli stále sledovat vývoj 

a výzkum vnitřní řeči a tomu přizpůsobovat i svůj pohled na její podstatu. Hardy (2006) 

sepsal jakéhosi průvodce pro popis vnitřní řeči: 

a) vyjádření nebo prohlášení (tvrzení) adresované sobě 

b) vícedimenzionální svou povahou 

c) má interpretační prvky spojené s obsahem použitých prohlášení 

d) je poněkud dynamická 

e) má nejméně dvě funkce: instrukční a motivační (pro sportovce) 
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2.2.2 Vývoj vnitřní řeči v ontogenezi 

   Vývoj vnitřní řeči během dětství byl zkoumán již před několika desítkami let. Mnohé 

dnešní názory vycházejí z teoretických základů Piageta, Vygotského a dalších. Je třeba 

dodat, že se jednalo o teorie řeči a myšlení a ne přímo o problematiku vnitřní řeči, i 

když ve svých závěrech autoři docházejí k určitým spojitostem s vnitřním dialogem. 

První výzkumy spojené s vnitřní řečí bychom mohli přiznat právě dvěma psychologům, 

které jsem uvedl. Piaget (2007) hovoří o egocentrické řeči v ranném stádiu ontogeneze, 

kdy dítě mluví samo se sebou. Věřil, že tato egocentrická řeč v postupném vývoji 

odumírá, což není úplně pravda. Piaget definuje egocentrickou řeč jako přechodnou 

formu, stojící mezi autistickým a rozumově zaměřeným myšlením. Podle něj splývá 

egocentrická řeč do věku osmi let se všemi oblastmi dětského myšlení. Vygotskij 

dodává, že řeč v ranném věku dítěte neplní komunikační funkce, jde pouze o vedlejší 

produkt dětské aktivity. Je to jako monolog v dramatu, dítě nikoho neoslovuje 

(Vygotskij, 2004).  

   Sám Vygotskij dal určité základy teorii myšlení. Stojí za to dodat, že jeho teorie jsou 

kritizovány za nedostatečný výzkum, který by podkládal jeho myšlenky. Kognitivní 

vývoj však vidí jako sociální dění.  

 

„Dítě zpočátku reaguje na svět jen svými činy, ale společnost těmto činům dodává 

prostřednictvím sociálních interakcí význam.“ 

                                                                                                                          (Hill, 2004) 

 

Dítě postupně internalizuje významy dodané sociálním interakcím. Jakmile se jazyk 

internalizuje, spojuje se s myšlením – stává se verbálním a řeč racionální. Vnitřní řeč 

později zvyšuje naši schopnost řešit problémy. Používání jazyka má tři fáze: 

 1) předintelektuální sociální řeč (0-3 roky)  

– myšlení neprobíhá v jazyce 

– řeč slouží k vyvolání změny v sociálním prostředí 

 2) egocentrická řeč (3-7 let)  

– jazyk pomáhá dítěti řídit chování 

– dítě „myslí nahlas“ 

 3) vnitřní řeč (od 7 let) 
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– dítě užívá řeč v duchu pro řízení vlastního chování a veřejně pro sociální 

komunikaci 

                                                                                                                          (Hill, 2004) 

 

   Výše uvedené teorie jsou spojené s myšlením a řečí. Dnes však existuje přímo teorie 

podložená mnohými výzkumy o vývoji vnitřní řeči během dětských let a dospívání. 

Gibson (2007) se ve své studii zabýval vývojem vnitřní řeči od dětství. Jeho výzkum lze 

shrnout takto:  

   Dítě do 4 let věří, že mysl nečinného člověka tiše čeká, nedělá nic a je prázdná pokud 

jde o myšlenky. Až později mu dochází, že člověk v klidu je schopen soustavně myslet 

na různé věci. Byla také vypozorována změna dětské otevřené vnitřní řeči. S rostoucím 

věkem dítě redukuje její kvantitu, když je mezi svými vrstevníky nebo s učitelem. 

Pouze když je samo je možno ji pozorovat ve větší míře.  

   Rozvoj vnitřní řeči se zdá být spojený i s rozvojem socializace a chování dítěte. Pokud 

je méně otevřená, co se kvantity týče, mají děti menší problémy s chováním, než je 

tomu v opačném případě. Zajímavým poznatkem je vnitřní řeč u dětí s Downovým 

syndromem. Takové děti neprochází změnou od otevřené k subvokální řeči jako jejich 

vrstevníci. Gibson poukazuje i na lidi postižené schizofrenií. Postižení si myslí, že jejich 

vnitřní řeč je otevřenou a nepochází z jejich mysli, ale spíš ze zdroje v okolí jejich těla. 

Podle nich kontroluje jejich akce a myšlenky. 

   U adolescentů je většina vnitřní řeči subvokální. Otevřená se objevuje, ale pouze 

v určitých situacích.  

        

2.3 Povaha a obsah vnitřní řeči 

2.3.1 Struktura teoretických východisek 

   Svou práci jsme se rozhodli rozčlenit podle podobného systému jako Hardy (2006) ve 

svém článku – Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature. Jeho přístup 

je velice přehledný a vystihuje vnitřní řeč tak, aby ji čtenář snadno pochopil. Podobně 

jako on jsme se rozhodli rozdělit teorii na několik hledisek, z nichž jsme vybrali pouze 

ty nejpodstatnější. Jsou to:  
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 valenční hledisko (pozitivní, neutrální, negativní vnitřní řeč) – snažili jsme se 

nastínit jakýsi „náboj“, který s sebou nese vnitřní řeč. Přímo to ovlivňuje naši 

náladu nebo náš náhled na hrozbu. 

 audiofonické hledisko (otevřená řeč, šepot, skrytá řeč) – v kapitole jsou 

informace o formách vnitřní řeči s nimiž se můžeme setkat. 

 funkční hledisko (motivační, instrukční řeč) – jde o možnosti použití vnitřní 

řeči. Těchto funkcí je hojně využíváno především v zahraničí. 

 

   Všechna tato hlediska jsme považovali za důležitá. Podle našeho názoru jsou klíčová 

pro další práci s vnitřní řečí a jejím rozpoznáváním. 

 

2.3.2 Valenční hledisko 

   Burton (2008) vidí řeč k sobě samému jako neustálý proud myšlenek pozitivních i 

negativních, které jsou schopny ovlivnit naši náladu díky emocím, které vyvolávají. 

Nálady se mění podle okolního prostředí. Svítí-li sluníčko, cítíme pocit štěstí, zatímco 

je-li zataženo, máme ponurou náladu. Počasí a okolní svět nás může ve velké míře 

ovlivňovat a stejně tak i vnitřní prostředí. To, jak se cítíme a jaká interakce je použita 

vůči našemu okolí je spojené s tím, jak vnímáme vnější a vnitřní prostředí. 

Zjednodušeně bychom mohli říci, že na každou situaci a každou událost si můžeme 

vytvořit vlastní názor, jenž je založen na minulých nebo nynějších událostech. Jde tedy 

vlastně o pohledy na okolní svět. Vše je otázkou pohledu. Jeden vidí závod jako výzvu a 

dokáže využít pozitivní energie pro dosažení dobrého výsledku. Jiný zase vnímá rizika a  

hrozby související s prohraným závodem. 

   Kabošová a Jelínek (2003) se zabývají pozitivní a negativní energií ovlivňující výkon 

ve sportu. Podle nich jakoukoliv událost, jakýkoliv podnět můžeme přijmout trojím 

způsobem: 

1) S pozitivním emotivním nábojem – naše podvědomí zapisuje zisk, následuje 

příliv sil. 

2) S negativním emotivním nábojem – naše podvědomí zapisuje ztrátu, příliv sil 

se přerušuje. 

3) Lhostejno – ani příliv, ani odliv, status quo. Avšak lhostejno v dlouhodobém 

časovém horizontu se stává také ztrátou. 
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Ze stejné knihy pochází citát triatlonisty Filipa Ospalého, mistra Evropy 2001: 

   „Od startovního výstřelu u vody až po finiš jsem v hlavě nenosil nic jiného, než víru ve 

vítězství. I když měl Španěl Raňa velký náskok, stále jsem si věřil a nepřipouštěl si, že 

budu bojovat jen o druhé místo. 

      

   Zkoumáním jakéhokoliv odborného materiálu týkajícího se vnitřní řeči bychom došli 

k závěru, že všichni z autorů bez ohledu na to, jak dělí jednotlivé typy myšlenkových 

stop, používají bipolární způsob rozdělení vnitřní řeči ve vztahu k jejímu „náboji“. 

Všichni se jednoznačně shodují na stanovení pozitivní a negativní řeči i přesto, že se 

jejich definice jedna od druhé liší. V následujících podkapitolách uvedu různé definice 

od různých autorů. Pohledy na negativní a pozitivní řeč se liší. Základ zůstává vždy 

stejný – negativní vnitřní řeč působí v záporném smysl vzhledem k našemu výkonu a 

pozitivní vyvolává jakousi motivaci a setrvání ve snaze dokončit závod a využít 

veškerého potenciálu. Hardy (2006) ve své souhrnné práci o vnitřní řeči přiznává, že 

tomuto hledisku bylo ve výzkumu vnitřní řeči věnováno nejvíce pozornosti. Jde o 

podstatu toho, proč psychologové zkoumají vnitřní řeč. Zda je hlasitá nebo tichá, 

motivační nebo instrukční je až druhotným cílem. První úkol je zjistit, jaká je, což není 

mnohdy tak složité. Stačí se podívat na mimiku sportovce a na jeho projev během 

turnaje či závodu.  

   Valenční hledisko je nejdůležitější kritérium vnitřní řeči a je v celkovém souhrnu 

rozhodující.  

2.3.2.1 Pozitivní  

   Během tréninkového kempu krátce před olympijskými hrami v Sydney, požádali dva 

běžci na 400m ze Spojených států o pomoc sportovního psychologa. Při tréninku, když 

proběhli kolem 300m značky, se začali cítit nepohodlně a mluvili sami k sobě negativně. 

Potřebovali pomoc, aby byli schopni dokončit posledních sto metrů s plným nasazením 

všech sil. Oba tito sportovci byli na světové úrovni. Psycholog je požádal, aby si vybrali 

dvě slova, která se jim zdají pozitivní a povzbuzující. Doporučil jim, aby od značky 

300m opakovali tato dvě slova neustále dokola, dokud neproběhnou cílovou čárou. 

Začali tedy zkoušet tuto techniku na několika předolympijských závodech. Oba tito běžci 

zvládli svůj olympijský start perfektně a umístili se na medailových pozicích. Tato 
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jednoduchá technika jim pomohla využít pozitivních myšlenek a získat ztracené 

sebevědomí. 

                                                                                                          (Morris, 2004, p.327) 

   

   Pozitivní vnitřní řeč může být velice zajímavým nástrojem pro znovunabytí 

sebevědomí či jednoduše podpory při našem snažení. Podle Hardyho (2005) je pozitivní 

vnitřní řeč osobní povzbuzení, nebo víra ve schopnost uspět. Podle Morana (in Hardy, 

2006) je pozitivní vnitřní řečí jistá forma pochvaly, navíc udrží sportovcovu pozornost 

zaměřenou na přítomnost a ne na minulé chyby nebo na vzdálenou budoucnost. 

Weinberg (2007) charakterizuje tuto vnitřní řeč jako typicky zaměřenou na vzrůstající 

energii, úsilí a pozitivní postoj . 

   Pod pozitivní vnitřní řeč by se daly zařadit i tzv. afirmace (affirmation) a nebo 

instrukční slova (cue words). Vzhledem k tomu, že jde o funkce vnitřní řeči, kdy ji 

používáme za jistým účelem, věnujeme později tomuto tématu celou kapitolu (viz. 

funkční hledisko). 

   Zatímco se negativní vnitřní řeč většinou vytvoří nekontrolovatelně a mnohdy si ji 

nejsme ani vědomi, pozitivní řeč je naprosto cíleně vytvořena osobou, popřípadě 

sportovcem. Mohli bychom zdlouhavě rozebrat různé typologie osobnosti, ale 

skutečností zůstává, že spousta sportovců má problém s trémou, úzkostí nebo jinými 

negativními jevy. Pozitivní vnitřní řeč nám má pomoci přeměnit negativní stavy. 

V případě účelného používání pozitivní řeči mluví zahraniční literatura o tzv. smart-

talk. Burton (2008) konstatuje, že nám taková řeč pomáhá vytvořit harmonickou mysl 

postupným posilováním sebevědomí, podporuje koncentraci v rozhodujících 

momentech, stupňuje motivaci, optimálně stupňuje nabuzení, zajišťuje klid a 

houževnatost, když čelíme nepřízni či neúspěchu. Stejný autor, který píše o smart-talk 

ve své knize definuje i určitá „přikázání“ (smart-talk commandments), která by měla 

být základem pozitivního myšlení. Jsou to: 

1) Buď optimista, ne pesimista 

   Je třeba být správně naladěn a ne přijímat vše negativně, protože vnitřní řeč je kladná 

nebo záporná. Důležité je soustředit se ve své pozitivní řeči spíš na to, co můžeme, než 

nemůžeme. Zkrátka se vyvarovat slov: nemůžu, neumím atd. Je třeba si uvědomovat své 

silné stránky, protože právě ty nás posilují a své slabé stránky posilovat. Každý 

jednotlivý, ač malý úspěch je jen jedním schůdkem k důležitému vrcholu. Smart-talk 

vždy podporuje optimistickou volbu. Takové povahy je první „přikázání“.  
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2) Buď realistický a objektivní 

   Vnitřní řeč musí být mnohem více než jen pozitivním myšlením, které plete realitu a 

denní snění. Změňte své vize a sny na specifické cíle a plány. Je jasné, že ne každý je 

schopen být olympijským vítězem, ale po důkladném naplánování reálných cílů je 

možné jich po určitém času dosáhnout. Smart-talk v tomto bodě drží naše myšlenky 

v reálné rovině. 

3) Soustřeď se na přítomnost, ne na minulost nebo budoucnost 

   Mnohem větší prožitek máme z naplno prožívané činnosti. Zároveň se nám daří 

podávat lepší výsledky, soustředíme-li se na přítomný okamžik a ne na minulost. 

Minulé prohry již dávno nemůžeme změnit a budoucí výsledky nelze s jasností 

předpovědět. Přítomnost je jediný okamžik, kdy může každý z nás jednat. Pokud se 

sportovci zafixují na minulé chyby, mohou velice snadno chybovat znovu a jejich 

soustředěnost mizí. Snadno pak zpanikaří a udělají zbytečné chyby. Smart-talk 

zapomíná na fráze: „kdyby“ nebo „co když“. Soustřeďte se na přítomný okamžik a plně 

si ho užívejte. 

4) Přijímej problémy jako hrozbu a ne jako výzvu 

   Vidět sportovní výkon nebo závod jako výzvu, brát ho uvnitř jako výzvu a 

interpretovat ho takovým způsobem, je snazší, než se na něj dívat jako na něco, co nás 

ohrožuje. Ať už by to mělo ohrožovat naší pověst nebo mínění o sobě, je to vždy 

negativní. Přijmout překážku jako výzvu k překonání sebe sama je méně stresující. 

Vyvarujeme se tím zbytečné předstartovní úzkosti. Důležité je si zachovat soutěživost a 

zároveň nadhled.  

5) Nahlížej na úspěch jako na opakovatelný a prohru jako překonatelnou 

   Docílíme-li toho, že budeme věřit v opakovatelnost našeho úspěchu a nebudeme ho 

přisuzovat nějaké náhodě nebo vnější síle, začneme věřit sami v sebe. Stejné to je i 

s prohrou. Věří-li sportovec, že je schopný kontrolovat faktory působící v jeho 

neprospěch během závodu, bude v budoucnu schopen své slabiny vylepšit. Takové 

kontrolovatelné faktory jsou: stupeň úsilí („Na příštím tréninku, budu více dřít.“), 

rozvoj dovedností („Příště přečtu lépe soupeřovu taktiku“) a psychologická příprava 

(„Příště zvýším své soustředění.“)  

6) Soustřeď se na cestu a ne na cíl 

   Soustřeď se na prožitek z činnosti. Pokud svoji vnitřní řeč zaměříme na konkrétní 

výsledek, může nás to v případě neúspěchu rozrušit. Kdo se soustředí na činnost, kterou 
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provádí, není rozrušován pochybnostmi. Zaměřte vnitřní řeč na proces vedoucí k cíli – 

psychologická příprava, rozvoj dovedností a strategie a tvrdý trénink. 

7) Soustřeď se na věci, které jsi schopen kontrolovat 

   Toto je jeden ze základních kamenů vnitřní řeči. Mnohdy si během dne vytváříme 

domněnky a snažíme pochopit nebo změnit lidi či věci kolem nás, přestože je nemožné 

změnit jiného člověka podle toho, jak by se nám to hodilo. Ne vždy jsou podmínky 

kolem nás příznivé a je zbytečné zaměřovat svou pozornost na špatné podmínky 

závodu. Málokdy se stane, že závodní podmínky jsou ideální ve všech ohledech. 

Zároveň nemůžeme ovlivnit to, zda náš protivník bude dnes úspěšnější než my. 

Soustřeď se spíš na kontrolovatelné faktory.  

8) Rozlišujte hodnoty související s vašimi výsledky a s vaší osobností 

   Vaše cena jako lidské bytosti není to samé, jako vaše cena jako sportovce. To na kolik 

si vážíme sebe jako osoby, by nemělo být závislé na našem výsledku v závodech. Je 

třeba si uvědomit, jak je každý z nás jedinečným a nezaměnitelným. Právě naše 

jedinečnost a unikátnost je zázrakem a ne to, zda dnes uplavu trať o půl minuty rychleji. 

I každý trenér měl svou hodnotu jako člověk dávno předtím, než začal trénovat a bude 

mít i dlouho potom, co „pověsí svoji píšťalku na hřebík“.       

2.3.2.2 Neutrální 

   Není mnoho informací o neutrální řeči, protože není důvod, aby se jí výzkum tolik 

zabýval. Většinou se všichni trenéři či sportovní psychologové zabývající se vnitřní 

řečí, snaží zmírnit nebo se pokoušejí úplně zbavit negativní vnitřní řeči sportovců a 

podpořit či vytvořit od základů pozitivní vnitřní řeč, která by je motivovala k lepším 

výkonům. Z těchto důvodů nebylo nikdy třeba zabývat se podrobně negativní řeči a 

autoři jsou v tomto případě spokojeni s následující definicí: neutrální vnitřní řeč 

definujeme jako ani pozitivní ani negativní vnitřní řeč (Gibson, 2007). Neutrální 

podoba vnitřní řeči je, jak jsem již vysvětlil, v literatuře ignorována a můžeme se s ní 

setkat hlavně ve výsledcích výzkumů. Např. Gammage (in Gibson, 2007) ve své studii 

uvádí neutrální obsah vnitřní řeči jako nejčastější ze všech tří typů. V opozici proti 

tomuto výzkumu stojí jednoznačně výsledky Hardyho studie (Hardy, 2005), podle nichž 

byla většina vnitřní řeči popisována jako pozitivní. Gibson (2007) vysvětluje rozporné 

výsledky studií jako problém zprostředkování výzkumu sportovcům. V první studii byli 

sportovci požádáni, aby uvedli příklady jejich vnitřní řeči a většina z nich byla 

identifikována vědci jako neutrální. Ve druhé studii popisovali vnitřní řeč do větších 
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detailů a týkala se všech třech kategorií (pozitivní, neutrální, negativní). Je těžké jasně 

určit, která z prací je přesnější v popisování skutečné povahy zkoumaného jevu.  

2.3.2.3 Negativní 

   Tak jako pozitivní vnitřní řeč může pomoci a podpořit, je na opačném pólu negativní 

vnitřní řeč (v literatuře uváděno jako kognitivní distorze nebo kognitivní intruze). Dalo 

by se říci, že vnitřní dialog se po určité době stává kontraproduktivní svou povahou. 

Podle Hogga (1995)  může jakákoliv pochybnost o sobě samých narušit soustředění a 

sebedůvěru a pokazit tak i ty nejjednodušší soutěžní cíle či úkoly. Negativní vnitřní řeč 

byla definována podle Hardyho (2005) jako sebekritický vnitřní dialog a nedostatek 

víry ve schopnost uspět. 

 Galluci (2008) upozorňuje na to, že negativní vnitřní řeč se může soustřeďovat i na 

minulé chyby, které jsme udělali, což může být pro závodníka veliký problém. 

Především ve fázi, kdy se potřebuje soustředit na svůj stávající výkon a uvědomovat si, 

že je schopen dosáhnout dobrého výsledku. Celý tréninkový proces by tak mohl být 

zmařen jednou myšlenkou, která se zaměřila na minulé prohry. 

„ Zkazil jsem víc než 9000 hodů ve své kariéře. Prohrál jsem téměř 300 zápasů. Bylo mi 

svěřeno 26 hodů, které mohly rozhodnout zápas a pokazil jsem je. Prohrával jsem znovu 

a znovu ve svém životě. To je důvodem proč jsem úspěšným.“ 

                                                                            Michael Jordan (www.brainyquote.com)  

    

   V minulosti proběhlo několik výzkumů o negativní vnitřní řeči a jeden z nich byl 

proveden Van Raaltem (2000) na hráčích tenisu. Jejich negativní vnitřní řeč ve 

frekvenci šestkrát během zápasu byla zaznamenána u 94 % soutěžících. V porovnání 

s tím byla pozitivní řeč zaznamenána u 11 %. Ve stejném výzkumu se zjistila zajímavá 

skutečnost, kterou zmiňuje Gibson (2007) a to, že na zkoumaných objektech byla 

během zápasu nalezena korelace mezi kvantitou negativní vnitřní řeči a prohrami. 

Zároveň však nebyl zjištěn žádný vztah mezi pozitivní vnitřní řečí a výhrami. I přestože 

byla tato skutečnost uvedena v souvislosti s dalším zkoumaným jevem a není možné se 

jednoznačně vyjádřit k vlivu pozitivní řeči, vliv negativní řeči je jasný.     

   Vzhledem k následujícímu výčtu typů negativní vnitřní řeči považujeme za podstatné 

uvést problematiku pohledem klinické psychologie. Otázkou psychických problémů a 

jejich možného řešení se zabývá Beck (2005). Problémy podle něho mohou vznikat na 

základě běžných procesů. Mnohdy totiž vyvozujeme nesprávné závěry na základě 
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nesprávných informací. Jakkoliv se mohou naše závěry zdát iracionální, bereme je jako 

pravdivé. Z toho vyplývá, že naše chování je založeno mnohdy na iracionálních 

postojích. Zkreslené informace, které vnímáme si nemusíme uvědomovat. Beck provedl 

výzkum, kdy se snažil pacientovi pomoci k uvědomění jeho závěrů. Po určité době byl 

opravdu pacient schopen uvědomit si nesmyslnost svých domněnek. Pokud se však 

opakovala situace, podruhé reagoval pacient stejně jako prve, tedy přijal zkreslený závěr 

jako pravdivý. Takové myšlenky nazývá Beck (2005) jako automatické myšlenky. 

Vnitřní podněty spojené v tomto případě s automatickými myšlenkami ovlivňují 

způsob, jakým člověk události kolem sebe interpretuje a co očekává. Zjistí-li terapeut 

tyto hlubší „vzorce“, je schopen zjistit důvod jednání svého pacienta.  

   Beck (2005) také zmiňuje jistá pravidla, která si člověk během svého života vytvořil. 

Podle nich posuzujeme, zda je naše chování nebo chování jiných správné či špatné. 

Slouží jako normy pro hodnocení, řízení a potlačování chování. Pravidla pracují ruku 

v ruce s jakýmsi systémem sylogismů, kdy si člověk vytváří premisy. Např.: 

Premisa: „Každé nedosažení sportovního cíle znamená, že jsem špatný sportovec.“  

Konkrétní případ: „Nepodařil se mi závod na vrcholu tréninkové přípravy.“  

Závěr: „Jsem špatný sportovec.“  

Pokud jsou psychická pravidla formulována v extrémních pojmech, vedou k extrémním 

závěrům.  

   Lidé si vytvářejí takováto pravidla (vzorce, rovnice, předpoklady), aby si řídili své 

vlastní životy. Je nutné je však formulovat méně egocentricky a vytvořit je tak, aby byla 

více pružná.  

   Podle Becka (2005) má mnohdy pacient tendenci kvůli dominanci určitých 

kognitivních schémat, posuzovat sám sebe, své zážitky i svou budoucnost negativním 

způsobem. Negativní postoje vznikají z kontinuální zkreslené interpretace situací a 

z obsahu opakovaných myšlenek. Při sledování svých myšlenek zjistíme, že interpretace 

určité situace předchází emoční reakci.  

   Ellis (2005) se zabývá racionálně emoční behaviorální terapií (REBT). Základem 

takové terapie je práce nebo vyvrácení negativních či iracionálních myšlenek. Nesnaží 

se, jak bychom mohli očekávat, o absolutní vyvrácení negativního myšlení a jeho 

nahrazení pozitivním. Pomocí metody REBT se snaží změnit iracionální vnímání na 

racionální. K upřesnění pojmů - iracionální znamená v REBT to, co brání člověku 

v dosažení cílů a racionální to, co mu přitom pomáhá. Lze říci, že se REBT opírá o 

teorii „abecedního“ modelu. Struktura takového modelu je následující: 
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A – zastupuje aktivující nepříjemnou událost, která člověka v životě potká (může 

souviset s určitou myšlenkou, osobou, situací atd.) 

B – vnitřní přesvědčení o „A“, aktivující události, které ve skutečnosti vyvolává 

„C“, důsledek 

C – emoční nebo behaviorální důsledek související s „A“ 

 

   Nástupci Ellise, Dryden a kol. (2003), rozebírají negativní (iracionální) závěry. Podle 

nich nabývají těchto forem: 

1) Nejhorší možná představa – situace je více než špatná (více jak 100%) 

2) Malá frustrační tolerance – pacient si neumí představit vydržet situaci, nebo mít 

štěstí, pokud to co požaduje, že nesmí existovat, stále je. Pacient je přesvědčen, 

že nevydrží situaci, která podle něho nesmí nastat. 

3) Podceňování – sklony k zoufalosti      

 

   Při používání metod REBT je nutné dodržovat pravidla. Myšlenka by měla být: 

flexibilní a neextrémní, logická a založená na realitě. Iracionální je tedy naprosto 

odlišná myšlenka od reality a je pro člověka škodlivou. Všechny tyto poznatky 

považujeme za podstatné pro pochopení negativní vnitřní řeči, a tak jsme je 

zakomponovali do této kapitoly. 

   Existuje několik „myšlenkových vzorců“, které bychom zde rádi popsali, ale každý 

autor je dělí podle svého a není tedy přesně možné najít jednotný způsob. V zásadě se 

však neliší. Hogg (1995) je dělí takto: 

- Nadměrná generalizace  

- Černobílé myšlení 

- Zkreslený výběr faktů 

- Katastrofické myšlení  

- Vztahovačnost 

- Argumentace emocemi 

- Sebeobviňování 

- Čtení myšlenek 

- „Bychy a musy“ 

- Víra ve spravedlnost světa 

                                                                       Přeloženo podle Tomešové (2007a) 
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   Rozdělení podle Burtona (2008) je rozsáhlejší a umožňuje lepší určení myšlenkového 

vzorce. Nabízí tři hlavní skupiny, pod které spadají další. Jeho dělení vypadá takto: 

1) Kritik (The Critic) 

   Popisuje vnitřní hlas, který na nás útočí a soudí nás. Tento kritik nás obviňuje, když 

věci nejdou přesně podle plánu a srovnává nás s ostatními v negativním významu. 

Nastavuje perfekcionistická pravidla či požadavky a pokud je nesplníme, propadneme 

velké kritice. Ignoruje úspěchy a zdůrazňuje naše neúspěchy. Při naší kritice používá 

slova jako: netalentovaný, líný, pomalý, hloupý, slabý atd. Čte mysl ostatních a 

interpretuje nám jejich myšlenky, jež vždy říkají, jak jsme špatní a nudní. Ve sportu ho 

mnohdy slyšíme říkat např.: „Dobrý hráč nikdy nezkazí hod, jako byl tento.“  

   Kritik zkrátka zasahuje naši osobnost tam, kde je nejslabší a naše sebedůvěra není 

silná. Je to největší negativní část našich myšlenek. 

2) Zkreslené myšlení (Distorted thinking) 

   Jednoduše řečeno, jde o naše dedukce, založené na špatných nebo zkreslených 

informacích. Může být způsobeno i neschopností oddělit fantazii od reality. Zkreslené 

myšlení dále dělí Burton (2008) na: 

a) Katastrofické myšlení (Catastrophizing) 

   Zahrnuje očekávání toho nejhoršího důsledku situace reálné nebo smyšlené. 

Reakcí na něj je většinou silná emocionální reakce jako úzkost, obava, pochybování 

o sobě. 

b) Nadměrná generalizace (Overgeneralization) 

   Jsou to závěry založené např. na zkušenosti s jednou událostí, kterou převádíme na 

jinou. Stalo se to tak, a proto se to tak stane vždycky.  

Např.: „Minulý rok jsem tu zajel špatně, a tak se mi ani teď cyklistická část 

nepovede.“ 

c) Sebeobviňování (Blaming) 

   Obviňování někoho jiného za špatné události. Dělají to sportovci, neschopní 

převzít zodpovědnost za své činy. Přenášení viny na ostatní totiž zmenšuje hrozbu 

prohry a zároveň nechává malou naději na úspěch.  

   Na druhé straně může dojít k opaku, kdy sportovci obviňují stále pouze sebe za 

cokoliv, co se přihodí v okolí. Neustále používají slova promiň a omlouvám se ti, 

přestože to není jejich chyba. 

d) „Musturbace“ (Mustification)  
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   Sportovec se domnívá, že jeho život musí být žit podle určitých pravidel, která by 

měl každý bezmezně dodržovat, nebo že se věci musí dít tak, jak chceme my. 

Výsledkem je frustrace, zlost nebo rozhořčení, pokud nejsou věci takové, jaké 

chceme. 

e) Černobílé myšlení (Polarized thinking) 

   Vidíme věci v absolutních termínech – černé nebo bílé, dobré nebo špatné (all-or-

nothing). Události a svět kolem nás nemůžeme vidět v jednom odstínu. Takové 

myšlení nám dává velice málo prostoru na to být lidmi a dělat občas chyby.  

3) Iracionální domněnky (Irrational beliefs)   

   Takové domněnky mohou narušovat výkon sportovce, ale i jeho život. Jde o 

domněnky, které jsme si vytvořili během života nebo úvah při tréninku či v 

každodenním životě. Později se jejich síla převáží až k depresi nebo úzkosti, přestože 

většinou nejsou pravdivé. Zbavení se domněnek je malinko složitější, poněvadž se 

zakládají na částečné pravdě.  

a) Perfekcionismus (Perfectionism) 

   Nikdo není schopen vyhrávat každý zápas a dokonce přestože vyhrajeme, tak není 

zaručeno, že nepokazíme některou z částí naší hry nebo jakéhokoliv jiného snažení. 

Stačí si vzpomenout, kolik chyb dělají špičkoví sportovci a jen to je posune dál, 

protože si je uvědomují. Udělat chybu a poučit se z ní, je klíčem k úspěchu a ne 

udělat chybu a trápit se jí.  

b) Strach z prohry (Fear of failure) 

   „Obávám se, že se mi nepodaří tenhle závod.“ „ Mám strach, že nejsem dost 

připraven.“ Pokaždé když používáme tyto, věty podléháme iracionálním pravdám o 

tom, jak dopadne náš závod. Určitý strach z neúspěchu je normální, pokud ale 

závodník propadne beznaději a cítí se být přemožený, je nutné, aby se ovládl. 

Zbytečně by se tak připravil o energii, kterou je třeba vynaložit v závodě.  

c) Společenské uznání (Social approval) 

   „Budou si myslet, že jsem špatný sportovec, pokud se mi nepodaří tento závod.“ 

„Nebudu se moci ukázat před svými soupeři, jestli dnes prohraji.“ Každý si přeje 

uznání svého okolí. Ani trenér, ani závodník by se však neměli nechat unést touhou 

po ocenění a získání úcty u svého okolí. Jejich touhy by se snadno mohly stát 

iracionálními. Lidé mají různé názory na lidi, kteří je obklopují a kdybychom se 

měli zabývat názorem každého a snažili se ho změnit, bylo by to velice složité. Platí 

tu pravidlo: „Co člověk, to názor.“ Zavděčit se každému je nemožné a rozmlouvat 
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nebo se snažit změnit názor jiných na svou osobu, je velmi těžké. Není možné 

kontrolovat, co si ostatní myslí.     

d) Spravedlnost (Equity) 

   „Život by měl být fér a pokud budu pilně trénovat, běhat výsledky, měla by se 

dostavit odměna.“ Chtít v životě spravedlnost a vyžadovat ji v každé situaci je 

nereálné. Každý naráží na nespravedlivé událostí a životní situace. Iracionálními se 

stávají, pokud vyžadujeme spravedlnost za každé situace. Je známo, že výkonnost 

kolísá a zkrátka není možné ji udržet stále na vynikající úrovni. Výsledky se nemusí 

dostavit ihned, ale postupem času a my se dnes musíme snažit, protože v budoucnu 

budeme lepšími.  

e) Srovnávání (Social comparison) 

   „Chování a výkonnost ostatních je pro mě důležitá a může mě zničit.“ Dáváme-li 

velkou váhu srovnávání s ostatními, přikládáme pak důležitost nekontrolovatelným 

aspektům. Důležitější pro výkon je soustředit se na něco, co jsme schopni 

kontrolovat. Klíčem je soustředit se na to, abychom odvedli co nejlepší výkon 

v měřítku, v jakém jsme schopni.  

2.3.2.4  Pozitivní versus negativní vnitřní řeč 

   Každý z nás se čas od času dostane do situace, kdy je naprosto pohlcen negativní 

vnitřní řečí a musí se s ní nějak vyrovnat. K tomu, aby se s ní vyrovnal je důležité si ji 

uvědomit. Následovně pak použít metody k vyrovnání se s negativní vnitřní řečí a 

„opravit ji“. Těmito technikami a jejich účinností bych se rád zabýval ve své diplomové 

práci. Na závěr kapitoly bych rád uvedl tabulku, kterou přiložil Burton ke své knize 

Sport Psychology for Coaches. Je z ní jednoduše vidět rozdíl mezi negativní a pozitivní 

řečí.     

 

Tabulka č. 1: Pozitivní vs. Negativní vnitřní řeč (Burton, 2008) 

Pozitivní  Negativní 

Pozitivní, optimistická Negativní, pesimistická 

Logická, racionální, produktivní Nelogická, iracionální, neproduktivní 

Zvyšuje sebedůvěru Snižuje sebedůvěru 

Zvětšuje soustředění/ koncentraci na aktuální 

cíl 

Snižuje soustředění, zintenzivňuje rozptylování 

Soustředí se na přítomnost Soustředí se na minulost a budoucnost 
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Podporuje optimální aktivační úroveň, kde je 

více energie, je pozitivně a úkolově 

orientovaná 

Směřuje spíše k vysoké nebo nízké aktivační 

úrovni 

Motivuje k překonání limitů Napovídá ke snadné kapitulaci 

Vyhodnocuje problémy jako výzvy nebo 

příležitosti 

Vyhodnocuje problémy spíše jako hrozby 

Přisuzuje úspěch opakovatelným vnitřním 

faktorům 

Přisuzuje úspěch vnějším neopakovatelným 

faktorům 

Přičítá neúspěch překonatelným faktorům Přičítá neúspěch nepřekonatelným faktorům 

Snižuje stres Podporuje stres 

Zvyšuje výkon Snižuje výkon 

 

2.3.3  Audiofonické hledisko 

   K úvodu této kapitoly by měla být zmíněna práce L.S. Vygotského (přeloženo 

Průchou, 2004), který byl již zmíněn v dřívější kapitole. Práce tohoto významného 

psychologa v oblasti myšlení a řeči zodpovídala některé otázky zabývající se 

egocentrickou řečí dítěte. Z různých pozorování bylo zjištěno, že dítě přijímá svou 

osobu v egoistickém smyslu a hovoří během své činnosti samo k sobě. Jakoby 

nevnímalo okolí, ale pouze sebe. Ve své práci Vygotskij (2004) shrnuje výsledky 

zkoumání jeho současníků a přidává své hodnocení. Odvolává se v mnoha svých 

šetřeních i na práci Piageta, podle něhož je egocentrická forma řeči pouze přechodným 

stupněm mezi autistickým a rozumově zaměřeným myšlením. Provedl šetření na dětech, 

kdy měly reagovat na vnější podněty ve ztížených podmínkách. Dítě tedy muselo úkol 

důkladněji promyslet. V důsledku toho došlo ke ztížení a k nárůstu egocentrické řeči. 

Výsledkem byla promluva: „Kde je pastelka, teď potřebuji modrou; nevadí, nakreslím 

to červenou, namočím do vody, ztmavne to a bude to jako modré.“ Vygotskij chápe 

vnitřní řeč jako verbální formu myšlení, která probíhá, když člověk nad něčím přemýšlí. 

Staví se kriticky k rozlišování myšlení a řeči a tvrdí, že: 

 „…vnitřní řeč zůstává nicméně řečí, tj. myšlenkou spojenou se slovem. Avšak jestliže se 

myšlenka ztělesňuje ve slově vnější řeči, pak ve vnitřní řeči slovo odumírá a dává vznik 

myšlence.“  

                                                                                                                 (Vygotskij, 2004) 
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   Vygotskij (2004) dále odpovídá na otázku, zda lze procesy myšlení a řeči ztotožňovat. 

Odpovídá však negativně a dodává, že vztah myšlení a řeči lze graficky znázornit 

pomocí dvou kružnic. Obě se protínají a ukazují, že se pouze část myšlení a řeči shoduje 

– verbální myšlení. Nevyčerpává ani všechny podoby myšlení, ani všechny podoby řeči. 

 
Obrázek č. 1: Verbální myšlení (podle Vygotskij (2004)) 

    

   V minulosti byla zkoumána vnitřní řeč ve spojení s elektromyografickými (EMG) 

záznamy ze svalů činných při subvokální artikulaci (Eysenck, 2008). Získal se tak 

zajímavý pohled na vnitřní řeč, protože výsledkem byla vzrůstající EMG aktivita 

vokálního traktu při tichém čtení. Stejný pramen uvádí další zjištění. Snížením EMG 

aktivity v řečových orgánech nastává problém s porozuměním obtížných textů při čtení. 

Role vnitřní řeči byla sledována pomocí artikulační suprese. Zkoumané subjekty měly 

opakovat neustále dokola: „do, do, do.“ Došlo tak k vyřazení řečového aparátu pro 

bezhlasovou artikulaci čtených vět. Artikulační suprese ovlivnila rozpoznávání špatného 

pořadí vět do značné míry – zvýšení chybných rozhodnutí z 15,9% na 35,6%. Dalším 

rozdílem mezi otevřenou a vnitřní řečí na nějž Eyseneck, ukazuje je rychlost hlasitého 

čtení (150-200 slov za minutu) a tichého (300 slov za minutu). Odůvodňuje to 

fonologickou specifikací slov, která je u vnitřní řeči neúplná a motorickými ději 

provázející mluvení.       

   Přestože ve sportu, či jakékoliv jiné činnosti používáme vnitřní řeč ve všech třech 

podobách (otevřená, šepot, skrytá), v dětském věku tomu tak nebylo. Dokonce byla 

zjištěna korelace ve vývoji řeči od otevřené ke skryté a psychickým postižením dítěte 

(Gibson, 2007).  

   „Otevřenost“ vnitřní řeči je úzce spojená s množstvím prvků s ní souvisejících. 

Především mám na mysli instrukční vnitřní řeč či vůbec její spojení s negativní či 

pozitivní. V souhrnné práci Gibsona (2007) je uvedeno několik výsledků různých studií 
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týkajících se audiofonického hlediska řeči. První studie Van Raalta a kol. (1994) 

zkoumala povahu a obsah vnitřní řeči při tréninku, přesněji řečeno měla zjistit povahu 

otevřené řeči a šepotu u hráčů tenisu. Z výsledků vyplývá fakt, že větší procento 

otevřené řeči bylo negativní povahy. Stejný materiál uvádí druhou studii Hardyho a kol. 

(2006), kde bylo potvrzeno používání ať otevřené nebo neslyšitelné verze řeči u 95% 

dotazovaných. Proč 5% zodpovědělo, že řeč nepoužívá, vůbec není jasné. Dále je 

možno doplnit informace o četnosti jednotlivých typů řeči podle Hardyho (2005). 

V souvislosti se zodpovězenými dotazníky sportovců byla četnost skryté řeči 65%, 

šepotu  22% a otevřené řeči 13%.  

   Vzhledem k automatizaci mluvení k sobě samému je menší problém při 

zaznamenávání nebo vůbec uvědomování si toho, že vůbec něco říkáme. Některé 

z pramenů této práce nastiňují problematiku řešení a napravování vnitřní řeči. Prvním 

základním krokem je uvědomit si, že opravdu něco říkáme. Ne každý totiž vnímá 

vnitřní monolog a potom ho také těžko kontroluje. Hogg (1995) doporučuje plavcům, 

aby si zapisovali poznámky po jednotlivých závodech o tom, co si říkali a později 

vyhodnotili kritický moment, pokud selhali nebo kladný moment, pokud uspěli. 

Mluvíme-li o konverzaci vedené „uvnitř“ naší mysli, musíme si uvědomit nekonečnost 

tohoto jevu. Jak jsme již napsali výše, tato komunikace je aktivní neustále. Při každé 

menší události hodnotíme, co se děje a pokud ne, tak jistě hodnotíme sami sebe. Mysl je 

neustále aktivní a je velký problém ji ovlivnit nebo dokonce zastavit. A právě tuto 

aktivitu jsme schopni zaznamenat u jiných lidí díky otevřené řeči. Jen tak můžeme 

slyšet, co si ostatní myslí, protože většinou jde o automatické myšlenky spojené 

s událostmi kolem nás.  

 

2.3.3.1  Otevřená řeč 

   Tento typ řeči je vlastně jakýkoliv případ, kdy hovoříme tak, že jsou ostatní schopni 

slyšet zřetelně to, co říkáme (Hardy, 2006). Ve sportu je pozorovatelná např. u hráčů 

tenisu potom, co některý z nich zkazí míč. Každý již zažil situaci, kdy se zranil nebo 

uhodil a jeho automatickou reakcí byla nadávka.  

   Otevřená řeč souvisí v mnohém právě s tzv. sebeinstrukcí a prohlášením. Budu je 

zmiňovat v pozdější kapitole. Pro zdůraznění sebeintrukce můžeme použít otevřené 

řeči. Hogg (1995) věří, že otevřená řeč použitá ve spojení s prohlášením je účinnější a 
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doporučuje ji sportovcům. Funguje to na principu jakési sugesce, kdy si něco 

opakujeme tak dlouho, že tomu opravdu začneme věřit. 

 

2.3.3.2  Šepot 

   Jde o mumlání a velice tichou řeč, při níž jsou částečně aktivní motorické pohyby 

provázející otevřenou řeč a fonologické projevy řeči. Dalo by se tedy říci, že šepot má 

blíže k otevřené řeči, než ke skryté. Možná právě z tohoto důvodu je výzkum a literatura 

orientována bipolárně v audiofonickém smyslu. Většina autorů řeší dva opačné typy a 

tímto se až tak nezabývá. Z dostupné literatury zabývající se zjišťováním četnosti ve 

smyslu otevřenosti, pouze Hardy (2005) zmiňuje šepot. 

 

2.3.3.3  Skrytá řeč 

   Je to druh řeči charakteristický tichým hlasem v naší hlavě, který je neslyšitelným pro 

ostatní kolem nás (Hardy, 2006). Absence hlasitého projevu dělá skrytou řeč osobní a 

její povahu těžko zjistíme u člověka nebo svěřence. Většina z nás se nemůže „tohoto 

hlasu v hlavě“ zbavit a je naším neustálým společníkem. Kdykoliv někoho hodnotíme a 

kdykoliv se kolem nás něco děje, nevědomky se sebou hovoříme. Někdy se člověk 

přistihne, jak jeho mysl vede dialog a přitom ho ani nekontroluje. Právě skrytá řeč je 

jeden z největších problémů u sportovců, protože je ve spojení s negativní řečí těžko 

ovladatelnou. Přijdeme na start a najednou se spustí tok myšlenek a my ho nejsme 

schopni zastavit. Otevřená řeč je většinou pod naší kontrolou, nepočítám-li případy 

automatické reakce na bolestivé podněty. Většinou to, co vyslovíme, je kontrolované, 

ale to, co se nám odehrává v hlavě, je bez kontroly a proud myšlenek se neustále 

pohybuje.  

   Právě kolem těchto hlasů v hlavě se v dnešní době zvedla velká vlna teorií v oblasti 

filosofie, přesněji řečeno ezoteriky. Spousta autorů se zajímá o naše podvědomí a nebyli 

bychom daleko od pravdy v tvrzení, že spousta z nich zakládá své teorie na východních 

filosofických směrech jako je jóga. Nauky o různých úrovních vědomí by mohly 

alespoň částečně pokrýt teorii o vnitřním hlasu – v našem případě vnitřní řeči. Není to 

však oblast, kterou by nezkoumala psychologie. Problematikou Soudce a Pravidly, která 

zmiňuje Ruiz (2001) vysvětluje i Beck (2005). Dokonce i teorie o vnitřním hlasu je 

vysvětlena Beckem (2005) jako teorie automatických myšlenek. Snad jen pro představu 
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bychom uvedli několik autorů z oblasti ezoteriky. Jsou to hlavně: Eduard Tomáš 

(jogínská filosofie, 1999), Don Miguel Ruiz (toltécká filosofie amerických indiánů, 

2001), Dan Millman (filosofie pokojného bojovníka, 2006), Eckhart Tolle (Moc 

přítomného okamžiku, 2001) a spousta dalších autorů. Zajímavé je, že všechny filosofie 

vysvětlují problematiku jakéhosi „vnitřního hlasu“.  

2.3.4  Funkční hledisko 

   Pro toto hledisko je důležité definovat už zpočátku jeho povahu. Zkoumáme-li funkci 

vnitřní řeči nebo vnitřního dialogu, musíme poukázat na pozitivní povahu tohoto 

působení. Negativní působení pro nás není přínosem, jak bylo napsáno v předchozí 

kapitole. Naučí-li se sportovec kontrolovat a ovládat svoji vnitřní řeč, může se mu stát 

velkou oporou při jeho tréninku. Jak jsme již objasnili dříve, je nutné si ji nejdříve 

uvědomit, než ji začneme měnit. Poté může sportovec přejít do fáze, kdy si začne 

pomocí své vnitřní řeči navozovat pozitivní stavy. Hatzigeorgiadis (2007) napsal 

souhrnnou zprávu o funkcích vnitřní řeči. Už v počátku dělí funkce na: 

- motivační – spojené s pozitivní náladou, posilováním sebevědomí a úsilí 

- instrukční – spojené se soustředěním, technickou a taktickou informací 

Fakt, že se spousta studií v minulosti zajímala účinností vnitřní řeči a jejím vlivem na 

vnitřní (psychický) stav člověka a byla zároveň prokázána její účinnost, vedl vědce ke 

zkoumání jednotlivých specifických funkcí.  

   Efektivnost byla již několikrát zkoumána na specifických úkolech u různých sportů. 

Hatzigoergiadis (2007) podává bližší přehled jednotlivých zkoumání a jejich souhrn. 

Některé z nich se pokusím přiblížit na následujících řádcích.  

   Theodorakis a kol. (2000) zkoumal efektivnost vnitřní řeči ve čtyřech úlohách. Šlo 

o: 

- 1. přesnost přihrávky ve fotbale 

- 2. přesnost podání v badmintonu 

- 3. výkon v leh-sedu 

- 4. síla extenze v kolenním kloubu 

 

Vzhledem k výsledkům nemělo použití motivační řeči vliv na první dvě. Na druhou 

stranu pro druhé dvě byla motivační řeč efektivní. Nutno dodat, že bylo použito 

stejných motivačních slov pro všechny typy provedení. Nesouhlas jednotlivých 

výsledků dovedl psychology k otázce, zda to není důsledek skutečnosti týkající se 

 24



samotného spojení motivačních slov, která použili. Došli k výsledku, že vybraná slova 

seděla lépe pro hrubé (silové) provedení úkonu, než pro precizní provedení přihrávky. 

   V návaznosti na to Perkos, Theodorakis a Chroni (2002) zkoušeli vliv vnitřní řeči 

na basketbalové dovednosti. Instrukční řeč se ukázala být efektivní v testech driblingu a 

testech přihrávky, ale ne v testech střelby. Nedostatečný efekt pro střelbu opět přisoudili 

nevhodnosti vybraných pokynů (cue words).  

   V roce 2004 navázal Hatzigerogriadis na své předchozí zkoumání a provedl další na 

hráčích vodního póla. Rozhodl se jej zaměřit na efekt motivační a instrukční řeči ve 

spojení s precizností a sílou provedení cviků nebo pohybových úkonů. Vliv motivační 

řeči na sílu provedení byl nesporný. Na druhé straně se neukázalo žádné zlepšení 

použitím instrukční řeči. Pro preciznost provedení efektivněji působila instrukční, než 

motivační řeč. Souhrnně řečeno, zjistil podobné výsledky jako Theodorakis a kol. 

(2000). 

   Ještě dávno před těmito všemi výzkumy se Van Raalte a kol. (1994) pokusil nalézt 

vysvětlení, jak pomáhá vnitřní řeč hráčům tenisu. Jejich odpovědi zdůrazňovaly 

motivační a uklidňující efekt. 

   Poslední zkoumání uvedené v materiálech je zkoumání jeho samotného. 

Hatizigeorgiadis (2006) se zaměřil na zjištění efektu vnitřní řeči. Studenti tělesné 

výchovy měli vybrat, jakých pokynů (cues) používali. Pokoušeli se splnit pohybový 

úkol v plavání a poté byli dotazováni, jakou řeč (motivační, instrukční) používali 

častěji. Oba typy zlepšily hlavně jejich schopnost soustředit se na pohybový úkol. Navíc 

motivační pokyny měly větší vliv na kontrolu jejich úsilí.  

   V následujícím textu rozdělím funkce řeči na motivační a instrukční. Pod instrukční 

zařadím tzv. sebeintrukce či pokyny (cue words) a pod motivační afirmace 

(affirmations), které popíšu důkladněji. Udělám tak pro přehlednost textu i přesto, že si 

uvědomuji funkci sebeinstrukcí i jako prostředku k posílení motivace. Podrobněji to 

rozeberu v následujícím textu.  

 

2.3.4.1  Instrukční řeč 

   Většinou souvisí s instrukcí směrem k technickým prvkům nutným ke správnému 

provedení. Jde tedy o spouště, podněty a další základní pokyny k technice. Umožňuje 

koncentraci, rozvoj strategie a dovedností (Gallucci, 2008). Měla by být v každém 

případě výstižná a krátká tak, aby byla účinná. Čím bude složitější, tím hůře. Pokud ji 
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sportovec používá často, zautomatizuje si ji a nebude se muset kontrolovat. Podle 

Hogga (1995) posouvá výkonnost svou účinností na jinou úroveň. Svou povahou 

umožňuje sportovci se soustředit a kontrolovat své pohyby během tréninku nebo 

závodu. Směřuje ke změně špatných zvyků a nechtěného chování (Hogg, 1995). 

   Mnozí autoři doporučují nejprve si vyzkoušet účinnost sebeinstrukce na tréninku před 

tím, než ji použijeme na závodech. Na každého fungují jiná slova a není možné je určit 

přesně, aby fungovala stoprocentně na každého. Tak, jak jsem o tom již psal, i zde platí 

pravidlo, nejdřív kontrolovat věty, které si říkáme sami pro sebe během závodu nebo 

tréninku. Pokud si je nepamatujeme, je dobré se pokusit své myšlenky zapisovat na 

papír a vytvořit si tak malý deník.   

   Hardy (2006) výstižně dělí motivační řeč ještě na spojenou se: 

- strategií  

- dovedností 

     

     Spousta sportovců si ani neuvědomuje, že používá instrukční řeč a přitom to dělá. 

V našem prostředí se s ní můžeme setkat u tyčkařů, gymnastů a dalších sportovců, kde 

každý pohyb navíc nebo jiným směrem znamená selhání a neúspěch. Nejčastější 

instrukcí je tzv. sebeinstrukce neboli pokyn (cue word). 

2.3.4.1.1  Sebeinstrukce (cue word) 

   Sebeinstrukční vnitřní řeč se používá jako spoušť specifické odpovědi, kterou bychom 

chtěli vyvolat (Weinberg, 2007).  

„Sebeinstrukce jsou nejjednodušším způsobem, jak lze vnitřní řeč použít. Třeba na 

zvýšení koncentrace nebo zaměření pozornosti na klíčový moment techniky. 

Sebeinstrukce jsou krátké větičky, které si opakujete v přesně stanovené situaci.“ 

                                                                                                             (Tomešová, 2007b) 

 

   Jak jsme výše naznačili, může být sebeinstrukce v obecném pojetí trojího typu. Podle 

Weinberga (2007) může být instrukční („Dotáhni to!“, „Ramena vzad!“, „Natáhni to!“, 

„Sleduj míč!“ atd.), motivační nebo emoční („Silně!“, „Jdi!“, „Vydrž tam!“, „Nedej 

se!“).  

   Tato „cue words“ jsou účinná především pokud se snažíme změnit naše technické 

nedostatky nebo naučené chyby. Všichni odborníci doporučují vytvořit si slova 

individuálně podle potřeb závodníků. Ne na každého působí fráze stejně. Někdo má 
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s určitou frází spojené emocionální prožitky, které by závodníkovi mohly pomoci při 

překonávání kritických okamžiků před nebo při závodě. Nejlepší je si vyzkoušet 

v tréninku, jak fungují a až poté je aplikovat v závodním prostředí. Základním 

pravidlem je, že by měly být zásadně pozitivní a být co nejkratší. 

   Výzkum ukázal, že poslouchání technicky orientované fráze nahrané ve zvukovém 

záznamu těsně před startem, pomáhalo zefektivnit a zlepšit výkon sportovců (Weinberg, 

2007).  

   Psychologové Mallet a Hanrahan (Hardy, 2006) stanovili několik povzbuzujících slov 

pro australské sprintery. Slova „push“, „heel“ a „claw“ měla být použita v závodě na sto 

metrů v úsecích: 0 – 30m, 30 – 60m a 60 – 100m. Z měření zjistili zlepšení výkonu 

přibližně o 2%, což je u elitních sprinterů podstatná část (Hardy, 2006). 

 

Tabulka č. 2: Použití sebeinsturkce (Hogg, 1995) 

Použití vnitřní řeči 

Cíl Zaměření na: Sebeinstrukce / fráze 

1. Získávání dovedností 

- Technika  

 

- Biomechanika 

 

Principy záběru. 

 

Záběrový pohyb. 

 

- „Loket nahoru!“ 

- „Hlavu pevně!“ 

- „Jemně!“ 

-     „Hladce!“ 

-     „Zvrat!“  

2. Příprava na výkon 

- Předzávodní postup 

 

Optimální stav nabuzení. 

 

- „Buď připraven!“ 

- „Agresivně!“ 

3. Spuštění akce 

- Vnitřní motivace 

 

Vnitřní motivaci.  

 

- „Nakopni start!“ 

- „Vyraz!“ 

- „Pojď si pro to!“ 

4. Navození potřebné 

nálady, atmosféry 

- Navození nálady 

 

- Zahřátí  

 

 

Soustředění energie. 

 

Psychologické aspekty 

 

 

- „Pozitivně!“ 

- „Připrav se!“ 

- „Rozhodně!“ 
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 zahřátí. - „ Sebevědomě!“ 

5. Změna nabuzení 

- Od vysokého 

k nižšímu 

- Od nízkého 

k vysokému 

 

Změna soustředění 

energie. 

 

- „Zpomal!“ 

- „V pohodě!“ 

- „Přidej!“ 

- „Zaber!“ 

6. Kontrolování snahy 

- Změna tempa 

 

- Udržování tempa 

 

Podněcování nebo 

kontrola energie. 

Udržení energie. 

- „Intenzivně!“ 

- „Rychle!“ 

- „Výbušně!“ 

- „Vydrž!“ 

- „Udrž to!“ 

7. Srovnávání se s bolestí. 

- Diskomfort 

 

- Zranění, nemoc 

 

Tolerance k bolesti 

spojená s tréninkem a 

soutěží.  

Zotavení z nemoci nebo 

zranění. 

 

- „Klídek!“ 

- „Vytrvej!“ 

- „Buď trpělivý!“ 

- „Ovládej se!“ 

 

2.3.4.1.2  Uvědomění sebeinstrukcí 

   Již v předchozích kapitolách jsme zmiňovali, jak těžké je si uvědomit svoji vnitřní řeč. 

Stejné to je i u sebeintrukce. Ne vždy na nás totiž může působit pozitivně. Výše 

uvedené příklady frází ukazují podoby uvědomělé a kontrolované vnitřní řeči. Ve svém 

snažení však musíme nejprve zrušit to, co nám znemožňuje dobrý výkon. Teprve až se 

zbavíme špatných sebeinstrukcí, můžeme se pustit do práce se správnými. Vzhledem 

k tomu, že se v této práci nebudeme zabývat použitím vnitřní řeči, uvedeme pouze 

základní informace, aby byl její obraz úplný.  

   Existuje cesta jak si uvědomit naše sebeinstrukce: 

Za prvé: Zamyslete se a napište na list papíru odpovědi na následující otázky (klidně 

odpovědi několik dní vylepšujte): 

1. Když k sobě při tréninku nebo při závodě mluvím, co si obyčejně říkám, když mi 

to jde dobře a když mi to jde špatně? 
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2. Jaké myšlenky mi procházejí hlavou, když si čtu obzvlášť těžký trénink, který mě 

čeká? 

3. Co si obyčejně říkám, když se sám sobě při tréninku vymlouvám z dělání něčeho, 

do čeho se mi nechce? 

4. Když používám vnitřní řeč, cítím, že si pomáhám k úspěchu, nebo k prohře a 

zklamání? 

5. Vím, že to, co říkám sám sobě, ovlivňuje můj výkon, protože… 

Za druhé: Pusťte se podobným způsobem do závodů. Vzpomeňte si na nějaký důležitější 

závod, ve kterém jste výrazně uspěli a pak na takový, ve kterém jste totálně propadli. 

Opět si napište na papír odpovědi na 3 otázky (úspěch a propadák zvlášť): 

1. Jaké myšlenky (věty, slova) mě napadly před, během a po závodě (aspoň 3 x 3)? 

2. Co je způsobilo? 

3. Jak ovlivnily moje pocity a věci, které jsem udělal? 

                                                                                                        (Tomešová, 2007b) 

 

   Psychologové se shodují i na tom, že by si sportovec měl vést deník a tím kontrolovat 

svoji vnitřní řeč celkově. Uvědomíme-li si ji jednou, je snadné ji dále regulovat a použít  

ve svůj prospěch. Lepší je poučit se z minulých chyb a neudělat je znovu. I v tom nám 

může pomoci instrukční řeč. 

 

2.3.4.2  Motivační řeč 

   Může se objevovat v podobě prohlášení nebo jakékoliv povzbuzující větičky, kterou 

jsme si zapamatovali nebo ji používáme záměrně. Během závodu se může naskytnout 

moment, kdy se ztrácí úsilí s vidinou prohry. Sportovec ztrácí motivaci pro další snahu 

a je třeba ho podpořit. V našem případě se on sám musí motivovat nějakým 

prohlášením. Někteří sportovci jsou přímo známí svými motivačními citáty. Úspěšný 

boxer Muhammad Ali byl pro svou přílišnou pyšnost a hrdost mnohými zatracován. Byl 

to však právě tento boxer, který o sobě tvrdil, že on je ten nejlepší. Někteří z nás jsou 

přesvědčeni, že jsme osobností stvořenou z našich vlastních afirmací.  

   Afirmace jsou určeny především pro kontrolu a zároveň větší rozsah vynaloženého 

úsilí a rozvoj pozitivní nálady (Gallucci, 2008). 

   Podle dotázaných středoškolských sportovců byla jejich vnitřní řeč více motivující 

těsně před závodem než před tréninkem (Hardy, 2006). Dalo by se to připsat jiné 
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atmosféře a jinému naladění během závodu, kde každý sportovec chce vykonat 

maximum. Z dotázaných dokonce někteří uvedli, že je motivovala i jejich negativní 

vnitřní řeč.  Výše jsem uvedl dělení instrukční vnitřní řeči. Stejně tak je možné dělit i 

motivační řeč. Hardy (2006) uvádí další tři specifické motivační funkce: 

- „popohnání“ (drive) – tato je oproti zbývajícím dvěma funkcím méně jasná. 

Souvisí s udržováním našich kroků ve směru vytyčeného cíle.  

- nabuzení (arousal) – používání vnitřní řeči k povzbuzení, relaxaci a kontrole 

optimální úrovně nabuzení. 

- ovládání (mastery) – spojené s mentální přípravou, soustředěním, 

sebevědomím, houževnatostí – všechny podstatné pro zvládnutí výzev.  

 

2.3.4.2.1  Afirmace (affirmations) – prohlášení 

   „Prohlášení jsou krátké, precizně vypracované větičky, které vpravují do nevědomé 

mysli myšlenky, jež mají zlepšit sebevědomí a vést k pozitivnímu duševnímu rozpoložení. 

Směřují k přesně určenému cíli. Fungují na principu vnitřního dialogu – to, jak k sobě a 

o sobě hovoříte, totiž přímo ovlivňuje vaše emoce a ty zase ovlivňují vaše budoucí 

jednání.“  

                                                                                                                (Tomešová, 2006) 

    

   Afirmace je myšlenka, kterou je nutno vytvořit nebo kterou bychom chtěli vytvořit a 

je později vyslovována. Pomáhá sportovci při vyrovnávání se s problémy, bolestí, 

stresem a diskomfortem. Může sloužit ke zlepšení negativních postojů (Hogg, 1995). 

   Dalo by se říci, že to jsou myšlenky na nichž nám opravdu záleží. Chtěli bychom, aby 

se něco stalo, tak si prostě najdeme myšlenku jako prostředníka a s její pomocí se to, co 

bychom chtěli stane. Můžeme si takovou myšlenku napsat na kus papíru a někam dát, 

kde bychom ji byli nuceni alespoň párkrát denně přečíst. Myslíme, že by se to dalo 

přirovnat k autohypnóze, poněvadž si vlastně vsugerujeme nějakou myšlenku a stálým 

opakováním si ji zafixujeme do podvědomí tak, že se nakonec stane pravdivou.  

   Tomešová (2006) uvádí jaké by mělo prohlášení být: 

a) Napsané – tím, že je napíšete, stanou se vaše myšlenky a sny 

konkrétnější. Napište si ho na kartičku, vyrobte si plakát atd. a umístěte 

ho tak, aby na něj bylo vidět. 
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b) Formulované pozitivně – neomezujte se tím, že se budete chtít pouze 

zbavit problémů („Nemám trému“), mysl má pak tendenci směřovat 

k negativním myšlenkám. Raději vytvořte něco, čeho chcete dosáhnout 

(„Jsem klidný a připravený!“). 

c) Krátké a jasné – čím je kratší a precizněji orientované k cíli, tím je pro 

vás lehčí zaměřit se na ně. Množství slov a idejí v jednom prohlášení vás 

spíše zmate. Zkuste své nápady rozložit na části a vystihnout jádro nebo 

klíčovou myšlenku. 

d) Specifické – přinutí vás směřovat k jasnému výsledku. Určete si přesně, 

co je pro vás důležité a co opravdu chcete. 

e) Magnetické a dynamické – mělo by být silné, atraktivní a podnětné, 

záleží na výběru slov a formulací. Čím více zasáhne vaše hluboko skryté 

pocity a přání nebo vás dojme až k slzám, tím větší úsilí k jeho naplnění 

ve vás vzbudí. 

f) V přítomném čase – formulované tak, jako by opravdu existovalo. 

Pokud je prohlášení vytvořeno v budoucím čase, má tendenci tam také 

zůstat. Potřebuje budoucnost vidět očima své mysli tak, jako by 

existovala už teď.  

g) Osobní – při jeho formulaci je nejlepší použít vlastní jméno a osobně se 

s ním identifikovat – dodá mu to působivosti. 

h) Zaměřené na změnu sebe sama – zapomeňte na to, že vaše problémy 

způsobuje někdo jiný, prohlášení by vám mělo pomoci poznat, že věci 

máte pod kontrolou vy. Nejúčinnějším a nejtrvalejším způsobem změny 

situace je změnit sám sebe! 

i) Realizovatelné ve vašich silách – musí být přijatelné nejprve na 

nevědomé úrovni. Jestliže jsou příliš náročné, mysl má sklony vymýšlet 

si překážky nebo omezit důvěru v jeho naplnění. Vytvářejte důvěru ve 

své prohlášení postupně a váš potenciál jako sportovce / člověka poroste. 

 

Tabulka č. 3: Příklady pozitivních prohlášení (Hogg, 1995) 

Příklady prohlášení 

Můžu to udělat. Vždycky se mi daří v takovýchto situacích. 

Toužím po tom, uspět. 
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Jsem v rovnováze se svým prostředím. 

Jsem šťastný a spokojený se svým tréninkem. 

Jsem úspěšný sportovec. 

Optimismus mě pomáhá být nadšeným. 

Žiji pro - tady a teď. 

Tohle je perfektní den. 

Problémy jsou pouze převlečené příležitosti. 

Jsem zdravý, šťastný a v pohodě. 

Moje tělo je schopno se samo uzdravit. 

Cítím se svěží a plný energie. 

Věřím ve svou přípravu.  

Odpouštím ostatním. 

Jsem spokojený se svou snahou na tréninku. 

Pracuji velmi tvrdě na zlepšení svých psychických schopností. 

Cítím, že dnes se mi závod podaří. 

„Den za dnem, každý den, jsem silnější a silnější.“ Emily Cove 

„Jsem nejlepší.“ Muhammad Ali 

Cítím se dobře. 

Na tomto tréninku budu tvrdě pracovat abych dosáhl svých cílů. 

Budu pracovat na sto procent v tomhle tréninku. 

Mám plán, který funguje.   

 

      

   Výše uvedené afirmace jsou pouze příkladem toho jakou formu mohou opravdu mít. 

Někteří trenéři v zahraničí používají motivační slogany, které jsou většinou krátké a 

výstižné k tomu, aby motivovali své svěřence k lepším výkonům. Hlavně v Americe je 

využití těchto sloganů velké. Může to být např.: „Výhra není vše, ale vynaložené úsilí 

pro ni, ano.“ Sloganů je obrovské množství. Funguje to tak, že sportovci kolem citátů 

chodí a mnohdy ani nepochopí po prvním přečtení význam slov, ale po určité době nad 

tím začnou přemýšlet.  

   K této kapitole by se hodilo dodat ještě jednu informaci. V poslední době se objevuje 

obrovské množství knih v oblasti ezoteriky či filozofie. Několik z nich jsem již zmínil 

v předchozí kapitole. Jeden takový filozofický pohled na svět je o zákonu přitažlivosti. 

Několik autorů se spojilo dohromady a napsali knihu, Tajemství (Byrne, 2008). Autoři 
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se zamýšlejí nad zákonem přitažlivosti a jeho spojením s naším úspěchem či 

neúspěchem, ať už v určitých situacích nebo v životě jako celku. Tvrdí, že pokud člověk 

opravdu na něco myslí a intenzivně si vizualizuje vytouženou představu (alternativní 

realitu) takovou, jaká by měla být, „přitáhne“ si ji k sobě. Pokud se chováme, jako by se 

to už stalo, stane se to. Vysvětlují tento jev tak, že většinou při své negativní povaze 

myslíme na věci, které nechceme, aby se staly. Zaměřením pozornosti na negativní 

stránku věci se chováme, jakoby se to už stalo a podvědomě se podle toho řídíme. 

Postupem času aniž bychom to vnímali, se sami navedeme na výsledek, kterého se 

obáváme. Jako když u zkoušky myslíme na otázku, kterou si nechceme vytáhnout a 

následně si ji vytáhneme. 

   Dalším autorem o němž jsme se zmínili již dříve je Miguel Ruiz (2001) s toltéckou 

filozofií. On sám pracuje velice intenzivně s vnitřním hlasem a v budoucí práci bych se 

chtěl zabývat více tímto směrem. Podle filozofie dávných indiánských kmenů vytvořil 

čtyři dohody. Dodatečně před několika měsíci vyšla pátá dohoda. Každý, kdo je 

rozhodnut pro jeho cestu, by měl uzavřít tyto dohody sám se sebou a ctít je jako zákon, 

protože podle něj prohřešení vůči dohodám pro nás znamená utrpení. Jedna z těch 

dohod se týká této a kapitoly, a proto ho také zmiňuji. Tato první dohoda zní: Nehřešte 

slovem. Dále ji popisuje: 

    „Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si opravdu myslíte. Vyhýbejte se užívání 

slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu lásky a 

pravdy.“  

                                                                                                                         (Ruiz, 2001)   

 

   Podle Ruize si vlastně tím, co řekneme, můžeme ublížit. Stejně tak snadno můžeme 

ublížit druhým. Všechno podporuje příhodou o matce, která měla dítě, holčičku. Ta 

neustále zpívala a matka z toho byla velice nervózní. Jednoho dne jí neslušně vynadala 

a řekla jí zároveň, že zpívá falešně a nedá se to poslouchat. Přestože to nebyla pravda, 

holčička od té doby nezpívala. 

   Podobně tomu je i u nás. Někdy se kvůli negativním prohlášením sami omezujeme, 

aniž bychom si to uvědomovali. Sami se připravujeme o šance a později litujeme, že 

jsme to ani nezkusili. Potom se podle mého opravdu hodí, zamyslet se nad tím, jak se 

vlastně povzbuzujeme či zda to skutečně děláme. Hodilo by se parafrázovat Sokrata, 

který řekl, že: „Lidský život není nic jiného, než řetěz zameškaných příležitostí.“ 
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   Afirmace jsou velice silné a účinné stejně jako instrukční řeč. Člověk, který nemá 

motivaci, totiž ztratí úplný zájem o činnost, a tak přestože si to neuvědomujeme, žijeme 

všichni podle nějakých afirmací a denně je používáme, někdy je vyslovíme nahlas, 

jindy pouze v duchu. 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle práce, výzkumné otázky 

3.1.1 Cíle práce 

   Hlavním cílem mé bakalářské práce je: Překlad dotazníku vnitřní řeči a jeho 

přizpůsobení českým podmínkám.  

Dílčími úkoly jsou:  

a) Získání dotazníku v anglickém originálu 

b) Překlad dotazníku 

c) Určení vhodnosti dotazníku vzhledem k věku sportovce 

d) Verifikace face validity dotazníku 

 

3.1.2 Výzkumné otázky 

1) Budou sportovci schopni odpovědět bez problémů na otázky v dotazníku? 

2) Porozumí sportovci všem formulovaným otázkám? 

3) Budou schopni z instrukce v dotazníku pochopit, co to je vnitřní řeč? 

4) Podaří se podat informace v dotazníku tak, aby sportovci odpověděli bez 

jakýchkoliv dalších instrukcí, vyjma těch v dotazníku? 

5) Bude možné použít dotazník pro různé věkové kategorie? 

 

3.1.3 Hypotézy 

H1: Na dotazník budou schopni odpovídat pouze sportovci se zakončeným 

středoškolským vzděláním nebo středoškoláci účastnící se vyšších soutěží. 

H2: Mladší sportovci si nebudou schopni uvědomit, co vnitřní řeč znamená. 

H3: Na dotazník bez problémů odpoví starší sportovci nebo proškolení trenéři. 

H4: Problematické budou odpovědi týkající se zpětného zvážení používání vnitřní řeči. 
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3.2 Metodologie práce  

3.2.1 Získání a překlad dotazníku 

   Na základě článku Quantifying athelte self-talk (Hardy, 2005) se nám podařilo získat 

od autora tohoto článku dotazník, který použil pro svou studii. Název dotazníku 

v anglickém originále zní Self-Talk Use Questionnaire (STUQ) a byl vytvořen 

speciálně pro Hardyho studii. Pro překlad dotazníku jsme rozhodli použít postup 

modifikovaného přímého překladu ve spojení s rozhovorem po vyplnění dotazníku 

(Tomešová, 2005), abychom ověřili později jeho validitu. Tomuto postupu jsme dali 

přednost před metodou překladu a zpětného překladu. Problémem zpětného překladu je, 

že se nedá určit, co znamená „dostatečná shoda“ originální a přeložené verze 

(Tomešová, 2005).  

1) Překlad byl zadán 3 překladatelům (1 muž a 2 ženy – student tělesné výchovy a 

sportu, odbornice v oblasti sportovní psychologie, odbornice v oblasti 

anglického jazyka a překladu anglických textů). Jediným požadavkem pro 

překlad bylo přizpůsobení překládaného textu českému jazyku a českým 

sportovním podmínkám. 

2) Po získání překladů jsme je spojili dohromady tak, aby byly přehledně srovnány 

pod sebou a bylo možné srovnání všech tří.  

3) Následovně byla domluvena schůzka všech třech překladatelů a byla vedena 

diskuze v níž byly vybrány nejlépe formulované otázky.  

4) Poté jsme sepsali na základě schůzky překlad, který byl vybrán a opět ho poslali 

ke kontrole překladatelům.     

5) Vzhledem k připomínkám překladatelů jsme získali druhou a finální verzi 

překladu. 

6) Konečná verze dotazníku byla předložena dvanácti lidem (triatlonistům, 

nesportovcům) a byl s nimi během vyplňování a po vyplnění veden rozhovor, 

který se týkal: 

a) pochopení jednotlivých částí dotazníku 

b) pochopení pojmu – vnitřní řeč 

c) náročnosti vyplňování 
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   Pro dotazník byl vzhledem k anglickému originálu ponechán název: Deskriptivní 

průzkum vnitřní řeči sportovců.  

   Přeložený dotazník je zařazen v příloze č. 1. 

3.2.2 Popis dotazníku 

   Dotazník má stejně jako anglický originál několik částí. Na úvodní straně je 

informační dopis, který informuje sportovce o probíhajícím výzkumu a náročnosti a 

důsledcích jeho vyplnění.  

   Úvodní informace vyplněné sportovcem se týkají úrovně jeho sportovních výkonů 

období tréninkového cyklu v němž se nachází (přechodné, přípravné, předzávodní, 

závodní období). Následuje instrukce o vnitřní řeči, kde vysvětluje autor čeho přesně se 

výzkum týká tak, aby byl závodník schopen bez problémů odpovědět na všechny 

otázky. Na převážnou většinu otázek je odpovídáno čísly, kterým jsou přiřazeny 

hodnoty podle uvedené škály (1 – 9, 1 – 5). Pouze v části B je sportovec vyzván 

k procentuelnímu vyjádření hodnot. Každá část zjišťuje jiné informace.  

Část A – kdy a kde k sobě sportovec hovoří 

Část B – co si sportovec říká 

Část C – proč si pro sebe něco říká 

Část D – obecné otázky o vnitřní řeči 

3.2.3 Informace o původní Hardyho studii 

   Původní studie (Hardy, 2005) byla založena na mnoha poznatcích z minulých 

výzkumů. Před tímto výzkumem nebyl nikdy brán zřetel na několik faktorů, které se 

zdály být podstatné. Mezi takové faktory patřily: pohlaví, sport, dovednosti a další. Vliv 

dalších faktorů podkládá i dřívější hypotéza, že ženy budou více inklinovat k negativní 

vnitřní řeči než muži. Dále napomohl ke vytvoření dotazníku i výzkum Van Raalta 

(2000) na tenisových hráčích. Podle něho byli vítězové méně zaměstnáni negativní 

vnitřní řeči než poražení, a tak bylo předpokládáno, že zkušenost hraje v použití vnitřní 

řeči roli. Dotazník měl vyřešit i další otázku. Tou bylo použití vnitřní řeči během 

soutěže a tréninku. Hypotézou bylo větší použití vnitřní řeči během závodu.  

   Dotazník předložili skupině sportovců z nichž 52% tvořili muži a 42% ženy. 

Z výsledků bylo možno vyčíst několik faktů. Vnitřní řeč se používá spíše ve spojení se 

soutěží než s tréninkem a více během než před a po. Na druhou stranu se nenašla fakta 

související s pohlavím ve vztahu s použitím vnitřní řeči. Individuální sport vykazoval 
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větší zastoupení vnitřní řeči než týmový. Hypotéza o častějším používání vnitřní řeči 

zkušenými hráči se nakonec nepotvrdila. Nebyly nalezeny vůbec žádné rozdíly.  

   V reakci na výsledky první studie, kterou jsem popsal výše byla provedena druhá 

(Hardy, 2005). Lze říci, že se obě shodují ve valenčním hledisku vnitřní řeči – pozitivní 

(54%), neutrální (24%) a negativní (22%). Navíc sportovci používali – jednotlivá slova 

(23%), fráze (59%) a celé věty (18%). Audiofonické hledisko bylo v zastoupení – skrytá 

vnitřní řeč (65%), šepot (22%) a otevřená vnitřní řeč (13%).  

   Samotnému dotazníku předcházelo množství pokusů o vyjádření povahy vnitřní řeči a 

její povahy během sportovní aktivity. Názorná Hardyho studie (2005) zjišťuje 4 W 

(where, when, what, why). V té samé studii navrhuje kategorizování vnitřní řeči do 4 

specifických aspektů. Jedná se o stejné aspekty o nichž jsme se již zmínili a které nás 

inspirovali při určování struktury teoretických východisek v této práci. Jsou to: 

- povaha (nature dimension): pozitivní a negativní vnitřní řeč 

- „otevřenost“ (perspective, overtness dimension): externí nebo interní vnitřní řeč 

- struktura (structure dimension): slova, fráze,  celé věty 

- osoba (person dimension): vnitřní řeč v první („I“) nebo druhé („You“) osobě  

 

   Dále Hardy (2005) zjistil, že vnitřní řeč má pro sportovce dvě hlavní funkce: 

kognitivní (instrukční) a motivační. Obě dvě dělí dále. Kognitivní je spojena s učením a 

prováděním specifických dovedností. Motivační je nadstavbou dvou dalších funkcí: 

- nabuzení (motivational arousal) – pomáhá posílit, relaxovat a kontrolovat 

nabuzení 

- sebeovládání (motivational arousal) – spojeno s mentální otužilostí, 

soustředěním, sebevědomím a psychickou přípravou 

- udržení úsilí (motivational drive) – spojeno s „vyhecováním“, udržením 

usilování o vytyčený cíl 

 

   Před vytvořením dotazníku STUQ tu nebyl žádný jiný dotazník, který by zkoumal 

proměnné jako je pohlaví, sport, dovednosti. Cílem všech výzkumů bylo vygenerovat 

kvantitativní data týkající se obsahově příbuzných dimenzí s vnitřní řečí. Problémem 

byl nedostatek literatury pro hlubší zkoumání.      
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3.2.4 Charakteristika výzkumného souboru 

   Vzhledem k tomu, že svoji diplomovou práci chci zaměřit na průzkum vnitřní řeči u 

triatlonistů, jsme vybrali pro rozhovor triatlonisty, i když byl dotazník určen pro 

sportovce obecně. Triatlonisté kteří byli dotazování, byli záměrně vybráni z různých 

výkonnostních úrovní. Pro kontrolu srozumitelnosti jsem udělal rozhovor i s lidmi, kteří 

aktivně nesportují. Dohromady se tedy jednalo o 2 závodníky (muži – 33, 34 let) 

rekreační úrovně, 2 závodníky (muži – 23, 31 let) závodní – oblastní úrovně, 2 

závodníky (muž – 25 let, žena – 23 let) závodní – vrcholové úrovně, 2 nesportovce 

(ženy – 20, 26 let) a skupinu 4 (3 chlapci – 15, 15, 14 let; 1 dívka – 16 let) sportovců 

v mládežnických kategoriích.  
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4 Výsledky 

4.1.1 Vyplnění dotazníku a rozhovory 

   Vyplnění dotazníku trvalo přibližně 15 minut, pokud nepočítáme skupinu mladších 

závodníků u kterých bylo nutné doplňovat informace o vnitřní řeči a z části jim 

vysvětlovat systém vyplňování.  

 

Mládežnické kategorie 

   Obecně lze shrnout, že ani chlapci ani dívka nebyly prakticky schopní vyplnit 

dotazník bez doplňujících instrukcí. Ani jeden ze sportovců nebyl schopen zpětně určit 

informace týkající se vnitřní řeči. Navíc docházelo k chybám, kdy si sportovci nedočetli 

nebo nebyli schopni uvědomit systém procentuálního vyjádření v části B. Přestože nešlo 

o všechny, nepodařilo by se jim pravděpodobně bez instrukcí vyplnit dotazník. 

Dotazník byl hodnocen jako velice náročný. 

 

Nesportovci 

   V tomto případě jsme provedli rozhovor s dvěma ženami. Vždy si přečetly jednu 

z částí a poté jsem se jich zeptal, jak pochopily pojem vnitřní řeč. Z rozhovoru mohu 

tvrdit, že ačkoliv šlo o nesportující ženy, poměrně snadno pochopily otázky a díky 

tomu, že vnitřní řeč používáme nejenom při sportu, si ji byly schopné uvědomit. 

Z instrukce pochopily základní informace o vnitřní řeči a dokázaly se zpětně zamyslet, 

kdy ji používaly. Dokázaly popsat i situace, ve kterých požíváme spíše otevřenou či 

skrytou vnitřní řeč.  

 

Rekreační úroveň  

Muž č. 1 

   V části A bylo vše pochopeno až na otázky, které se týkají změn během sezony. 

Triatlonista nebyl schopen zpětně určit, jak se mění jeho vnitřní řeč během sezony. 

Z instrukcí byl schopen vysvětlit o jaký jev se jedná. Ani v jedné ze zbývajících částí 

nedošlo k žádným problémům s vyplňováním.   

Muž č. 2 

   Instrukce pochopil správně a byl schopen se zamyslet nad vnitřní řečí, a tak si ji 

uvědomit. Jediný problém při vyplňování nastal u části s procentuelním vyjádřením, 
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kdy si triatlonista nedočetl zadání dokonce a při prvním vyplnění mu nedávala procento 

v součtu sto procent. 

 

Závodní – oblastní úroveň 

Muž č. 3 

   Vzhledem k průběžnému vzdělávání v oblasti sportovního tréninku neměl triatlonista 

žádný problém s vyplňováním dotazníku a věděl již podle zadání o jakou problematiku 

se jedná. Test vyplnil během několika minut. 

Muž č. 4 

    Sportovci nedělaly téměř žádné otázky problém. Pouze v části D si nebyl jistý 

otázkami, kdy měl popisovat použití vnitřní řeči kombinovanou s duševní představou a 

jak často používá vnitřní řeč samotnou. K otázce týkající se vnitřní řeči a duševní 

představy, by do závorky mohlo být doplněno, že se tomu někdy říká ideomotorický 

trénink.   

 

Závodní – vrcholová úroveň 

Muž č. 5 

   Díky trenérskému vzdělání byl schopen triatlonista odpovědět bez větších problémů a 

dokázal se i zpětně zamyslet nad používáním vnitřní řeči během roku. Z instrukce bylo 

vše jasně pochopeno a při vyplňování nedošlo k žádnému nepochopení. 

Žena č. 1 

   Stejně tak, jako u muže v předchozím případu nedošlo k žádnému problému 

s vyplňováním. Po krátkém zamyšlení byla triatlonistka schopna odpovědět na všechny 

otázky v testu. Instrukce byla srozumitelná a dostatečně vysvětlující.   
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5 Diskuze  

   Překladatele jsme vybírali podle jejich zkušeností s překlady z anglického jazyka a 

mezikulturními překlady dotazníků. Celá metodologie překladu tohoto dotazníku 

vlastně vycházela z teoretického základu překladu podle Tomešové (2005). Postup 

modifikovaného přímého překladu s rozhovorem se nám zdál nejlepší a nejpřesnější. 

Především pro podmínky v jakých překlad vznikal byla tato metoda nejvýhodnější. 

Závěrečné ověření dotazníku se zdálo být dostačujícím pro ověření kvality překladu.      

   Po konečném přeložení textu a předložení dotazníku sportovcům jsme mohli 

pozorovat zpětnou vazbu u sportovců různých výkonnostních úrovní. Pokud 

zhodnotíme rozhovory bez ohledu na teorii uvedenou v této práci, můžeme říci, že 

dotazník byl vytvořen správně. Pokud bychom však chtěli zkoumat vnitřní řeč na 

mladších sportovcích museli bychom dotazník značně upravit a zjednodušit. Jak jsme 

mohli během našeho sbírání dat pozorovat, nejsou děti schopné se soustředit na 

důkladné vyplnění dotazníku. Nedá se říci, že by všichni mladší respondenti 

nepochopili úkoly či otázky, ale bez asistence nebyli schopni správně dotazník vyplnit.  

   Vzhledem k tomu, že jde o první dotazník týkající se této problematiky a teprve až 

v posledních letech se zaměřuje sportovní psychologie na téma vnitřní řeči v takovém 

rozsahu, je možné očekávat za několik let většího vnímání sportovci. Setkali jsme se s 

tím, že někteří respondenti znali výborně problematiku a neměli žádný problém 

s vyplněním dotazníku. Byli však i tací, kterým bylo potřeba problém malinko vysvětlit, 

aby si svou vnitřní řeč uvědomovali.  

   Z hlediska pochopení dotazníku si myslíme, že překlad byl velice úspěšný, protože 

byli schopni na většinu otázek odpovědět i lidé, kteří aktivně nesportují. Při překladu 

jsme se snažili použít co nejjednodušší věty, tak aby nedělalo žádnému člověku problém 

dotazník vyplnit.  

   Mnohdy se stává, že si člověk neuvědomuje svou vnitřní řeč dokud o ní nezačne 

přemýšlet. Z tohoto důvodu přikládám tomuto dotazníku velkou váhu. Náš názor je 

podložený rozhovory, kdy si lidé při jeho vyplňování dokázali uvědomit i povahu 

vnitřní řeči. Je tedy v zájmu sportovce, pokud má zájem o další názor jak nahlížet na 

svůj výkon, aby nad dotazníkem přemýšlel a získal si tak náhled na své negativní 

postoje.  

   Se zpětným zvážením a po zkušenostech s vyplňováním dotazníku s mladšími 

závodníky bych jako optimální věk pro vyplnění dotazníku zvolil 18 let. Výjimkou by 
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mohli být lidé ze sportovních gymnázií a ze sportovních center mládeže, kde jsou 

sportovci vedeni nejenom k rozvoji fyzických schopností, ale i psychických. Dotazník 

vyplněný mladším „hobby“ sportovcem, nemá podle mých zkoumání velkou váhu a 

téměř žádnou vypovídající hodnotu.  

   Podle rozhovorů s různými sportovci bychom řekli, že ti co provozují sport na 

rekreační úrovni si nemusejí vždy vnitřní řeč uvědomovat. Triatlonisti na závodní – 

oblastní a závodní – vrcholové úrovni neměli téměř žádný problém s vyplněním. 

   Všechna výše uvedená zjištění bych chtěl využít ve své diplomové práci při 

rozsáhlejším průzkumu vnitřní řeči u sportovců.  
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6 Závěr 

   Teoretické zázemí se podařilo sepsat většinou z anglické literatury. Rozdělení vnitřní 

řeči bylo ponecháno stejné, jako tomu je u autorů, z nichž jsem čerpal. Vnitřní řeč je 

popisována z několika úhlů pohledu. Byly to: valenční hledisko (pozitivní, negativní, 

neutrální), audiofonické hledisko (otevřená, šepot, skrytá) a funkční hledisko 

(motivační, instrukční). Podle mého názoru jsem tak vyčerpal možnosti popisu vnitřní 

řeči. Jistě by se ještě našly možné způsoby jejího dělení, ale ten, který byl použil, se 

zdál z praktického hlediska nejpřehlednějším pro běžné použití.  

   Empirická část byla zaměřená především na překlad dotazníku a ověření jeho validity. 

Podle výsledků mohu říci, že překlad byl úspěšný. Vypovídají o tom rozhovory, 

provedené během a po vyplňování dotazníků. Převážná většina triatlonistů zvládla 

vyplnění bez problému. Vzhledem ke stanoveným hypotézám lze říci, že všechny byly 

potvrzeny. S vyplněním dotazníku neměli problém sportovci s ukončeným středním 

vzděláním, trenéři ani závodníci vyšší úrovně soutěže. Na druhou stranu není vůbec 

vhodný pro mladšími závodníky. Ověřily to rozhovory, v nichž nebyli bez pomoci a 

pouze s uvedenými instrukcemi schopni odpovědět na otázky. Podle mého názoru by 

bylo nutné použít upravený a zjednodušený dotazník. Navíc by musel být přítomen 

člověk, který by dohlížel na správné vyplňování. Dotazník pro mládež bych se 

představoval jako systém otázek, které by co nejvíce zjednodušily zkoumanou 

problematiku. Vůbec bych nepoužil otázky týkající se změn v používání vnitřní řeči 

během roku ani otázky týkajících se procent. Dotazník by měl spíš podobu otázek 

položených ihned po výkonu. Od věci by rozhodně nebylo ani pozorování, kterým by se 

dalo mnohé zjistit.  Vzhledem k mému výzkumu nemají dotazníky vyplněné mladšími 

závodníky žádnou vypovídající hodnotu.  

   Rozhodně by stálo za zvážení vytvoření dotazníku použitelného speciálně pro 

elektronické odpovědi. Ušetřil by se tak čas při výzkumu a finanční náklady. Rád bych 

v nadcházejícím roku vytvořil takový dotazník, aby byl pro sportovce přehledný a 

zároveň srozumitelný. 

   Během zkoumání literatury jsem narazil na velice zajímavé informace o vnitřní řeči, 

ke kterým jsem se dříve nedostal. Na základě těchto materiálů jsem nahlédl do velice 

jednoduše vysvětlené a praktické stránky kognitivní psychologie. Z původního úmyslu 

bakalářské práce zaměřené na kognitivní intruze se rozšířilo téma na celou problematiku 

vnitřní řeči. Přestože jsem se pokusil vysvětlit a popsat teorii spojenou s výzkumem 
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v oblasti vnitřní řeči, zdaleka jsem se nepřiblížil celé problematice. Pokusil jsem se 

zakomponovat do práce i filozofickou literaturu, po které sahají i mnozí sportovci, tak 

abych alespoň nabídl možné zdroje pro alternativní pohledy. 

   Díváme-li se na kognitivní psychologii a později na vnitřní řeč, musíme na ní nahlížet 

jako na celek, který ovlivňuje naše jednání a emoce s ním spojené. To, na co se díváme 

a o čem přemýšlíme, je z velké části ovlivněno naší minulou zkušeností. Není pravda, 

že každý vidí v jednom problému stejný problém jako druhý člověk. Cokoliv se kolem 

nás děje, je pouze interpretací naší mysli. Mnohdy se cítíme trapně a jiný člověk by si 

ve stejné situaci trapně vůbec nepřišel. Pokud se nám podaří získat si nadhled nad věcmi 

a dívat se na problémy z několika úhlů pohledu, naše vnímání se rozšíří. Rozšíří se 

potom také pojetí sebe sama. Ačkoliv jsem psal ve své práci o specifickém dělení 

vnitřní řeči, je třeba ji vidět jako celek. Podaří-li se nám vnímat naši vnitřní řeč, 

nerozvíjíme pouze svůj sportovní výkon, ale rozvíjíme především vlastní osobnost. Tím 

se dostáváme o úroveň výše než ostatní. Sportovec by se měl rozvíjet ve všech 

ohledech. Psychická a fyzická rovnováha je tím, čeho chce dosáhnout většina trenérů.  

   Svou bakalářskou práci jsem sepsal s úmyslem připravit si základ pro pozdější 

diplomovou práci. Zatímco zde byla shromážděna teorie o výzkumu, chtěl bych se 

později pokusit o shromáždění informací týkajících se praktického použití vnitřní řeči. 

Záměrně jsem se vyhnul praktickým technikám, abych je později mohl doplnit 

v diplomové práci a zároveň je podpořit rozsáhlejším výzkumem u triatlonistů 

v porovnání s jinými sporty. V tomto duchu budu později navazovat na tuto bakalářskou 

práci. 
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8 Přílohy 

Příloha č. 1 

Deskriptivní průzkum vnitřní řeči sportovců 

Informační dopis 

V probíhajícím výzkumu se snažíme zjistit, jak sportovci využívají vnitřní řeč, 

tzn.co člověk říká sám sobě. Můžeš si například říkat něco povzbuzujícího nebo něco, 

co ti pomáhá se soustředit. Jestliže souhlasíš s účastí ve výzkumu, žádáme tě, abys 

odpověděl na několika otázek o tom, jak svou vnitřní řeč používáš. Odpovědi na otázky 

ti nezaberou více než 15 minut.  

Všechny výsledky výzkumu jsou důvěrné. Tvoje účast ve výzkumu je 

dobrovolná. Můžeš odmítnout odpovědět na kteroukoliv otázku nebo můžeš vyplňování 

dotazníku kdykoliv přerušit bez jakýchkoliv následků. Účast na tomto výzkumu pro 

tebe nenese žádné známé fyzické či psychologické riziko. 

Máš-li o účast v tomto výzkumu zájem, pak prosím vyplň dotazník. Máš-li 

jakékoliv dotazy nebo pochybnosti, neboj se je sdělit výzkumným pracovníkům. Děkuji. 
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Dotazník používání vnitřní řeči 

Demografie 

 

Jméno: ________________________________ 

 

Věk: __________________________________ 

 

Pohlaví:       Muž  nebo  Žena (zakroužkuj) 

 

Datum:  

 

Kdy je dotazník vyplňován (např. před tréninkem): ____________________ 

 

Kde je dotazník vyplňován (např. v šatně): ___________________________ 

 

V současnosti jsem v:  přechodném / přípravném / předzávodním / závodním období 

(prosím zakroužkuj správnou variantu). 

 

Úroveň soutěže 

Sport provozuji na úrovni: 

(prosím zakroužkuj správnou variantu) 

 

Rekreační         /          Závodní – oblastní    /      Závodní – vrcholová  

  (účast na MČR, ME nebo 

MS) 
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Instrukce 

  

Vnitřní řeč, jak ji nazýváme, je to, co říkáš sám sobě. Můžeš k sobě hovořit 

nahlas nebo potichu, tak že to uslyšíš pouze ty sám. Můžeš si například říkat něco, co tě 

povzbudí, uklidní, pomůže ti soustředit se nebo vytrvat v úsilí.  

   Následující otázky se týkají toho, co říkáš sám sobě, když děláš svůj sport. Tvé 

odpovědi zůstanou přísně důvěrné. Ani tvůj trenér ani nikdo jiný, kromě výzkumného 

pracovníka, neuvidí tvé odpovědi. V dotazníku neexistují žádné špatné ani správné 

odpovědi, odpovídej prosím upřímně.  

 Pokud nedostaneš jiné instrukce, použij k hodnocení toho, jak často k sobě 

mluvíš, následující škálu: 

 

Nikdy  Málokdy  Občas  Často  Stále 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Část A – Následující  část obsahuje otázky na to kdy a kde k sobě hovoříš. U 

každé otázky napiš na linku číslo od 1 do 9 podle výše uvedené škály.  

 

1. 

Jak často používáš vnitřní řeč, když děláš svůj sport… 

 Před tréninkem ______ 

 Během tréninku ______ 

 Po tréninku ______ 

 Před soutěží ______ 

 Během soutěže ______ 

 Po soutěži ______ 

 Mimo trénink nebo soutěž ______ 

 

2. 

Myslíš, že se u tebe používání vnitřní řeči mění během roku? 

Ano  nebo  Ne (zakroužkuješ-li Ne, pokračuj otázkou 3) 

Obecně,… 

 Jak často požíváš vnitřní řeč mimo sezonu? __________ 

 Jak často požíváš vnitřní řeč v počátku sezóny? __________ 

 Jak často používáš vnitřní řeč v závěru sezóny? __________ 
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3. 

 Jak často k sobě hovoříš před provedením nějaké dovednosti? __________ 

 Jak často k sobě hovoříš při provádění dovednosti? __________ 
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Část B – Následující část obsahuje otázky o tom, co si říkáte. U každé otázky, 

prosím, uveď procenta. 

 

1. Podle tvého názoru,… 

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je pozitivní povahy? __________% 

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je neutrální povahy? __________% 

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je negativní povahy? __________% 

(Uvedená procenta musí dát v součtu 100%) 

 

2.  

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je řečeno nahlas, takže jiní lidé mohou dobře 

slyšet, co si říkáš? __________% 

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je spíše mumlání, nebo řečeno šeptem, takže jiní 

lidé mohou teoreticky slyšet, co si říkáš? __________% 

 Kolik procent tvé vnitřní řeči je řečeno v duchu, takže jiní lidé nemohou vůbec 

slyšet, co si říkáš? __________% 

(Uvedená procenta musí dát v součtu 100%) 

 

3.  

Podle tvého názoru,… 

 Kolik procent z toho, co si říkáš, je řečeno jako jednotlivá slova? __________% 

 Kolik procent z toho, co si říkáš, je řečeno jako krátké fráze (3 – 4 slova)? 

__________% 

 Kolik procent z toho, co si říkáš, je řečeno jako celé věty? __________% 

(Uvedená procenta musí dát v součtu 100%) 
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Část C – Následující část obsahuje otázky o tom, proč si pro sebe něco říkáš. U 

každé otázky, prosím, uveď číslo ze škály 1 – 9. 

 

Nikdy  Málokdy  Občas  Často  Stále 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Jak často používáš vnitřní řeč při tréninku z těchto důvodů: 

… abys zlepšil již zvládnuté dovednosti? ______ 

… abys zdokonalil strategii/ hru/ plán/ sestavu? ______ 

… aby ses povzbudil? ______ 

… aby ses uvolnil a uklidnil? ______ 

… abys zvládal nervozitu? ______ 

… abys znovu získal nebo udržel koncentraci? ______ 

… aby sis zvedl sebevědomí? ______ 

… aby ses lépe psychicky připravil? ______ 

… abys zvládl náročnou situaci? ______ 

… abys zvýšil nebo udržel svoji motivaci? ______ 

… abys dokázal řídit množství vynakládaného úsilí? ______ 

… aby sis připomněl své cíle? ______ 

 

Jak často používáte vnitřní řeč při soutěži z těchto důvodů: 

… abys zlepšil již zvládnuté dovednosti? ______ 

… abys zdokonalil strategii/ hru/ plán/ sestavu? ______ 

… aby ses povzbudil? ______ 

… aby ses uvolnil a uklidnil? ______ 

… abys zvládal nervozitu? ______ 

… abys znovu získal nebo udržel koncentraci? ______ 

… aby sis zvedl sebevědomí? ______ 

… aby ses lépe psychicky připravil? ______ 

… abys zvládl náročnou situaci? ______ 

… abys zvýšil nebo udržel svoji motivaci? ______ 

… abys dokázal řídit množství vynakládaného úsilí? ______ 

… aby sis připomněl své cíle? ______ 
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Část D – Následující část obsahuje obecné otázky o tvé vnitřní řeči. 

 

1. 

(Napiš, prosím, číslo od 1 (Nikdy) do 9 (Stále) na vyhrazené místo) 

 Když používáš vnitřní řeč k tomu, aby ti pomohla naučit se / zdokonalit nějakou 

dovednost, jak často ji kombinuješ s duševní představou (imaginací)? ______ 

 Když procvičuješ nějakou tělesnou dovednost (např. při pomalém pohybu, nebo 

v reálném čase), jak často kombinuješ tělesné cvičení s použitím vnitřní řeči? 

______ 

 Když používáš vnitřní řeč k tomu, aby ses naučil nebo vylepšil nějakou 

dovednost, jak často používáš vnitřní řeč samotnou? ______ 

 

2. 

Jak často používáš předem připravené nebo naplánované slovní formulace? (zakroužkuj, 

prosím, jedno číslo na níže uvedené škále 1 – 9) 

 

Nikdy  Málokdy  Občas  Často  Stále 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 Urči, prosím, jak shodná (stálá) je tvoje vnitřní řeč během tréninků. To znamená, 

že říkáš sám sobě stejné věci v podobnou dobu, nebo po podobných situacích 

(např. stejné věci po provedení chyby, nebo po dosažení úspěchu) během 

tréninku? (zakroužkuj, prosím, jedno číslo na níže uvedené škále 1 – 5)  

 

Stále se mění  Docela stálá  Naprosto stálá 

1 2 3 4 5 

 

 Urči, prosím, jak shodná (stálá) je tvoje vnitřní řeč během tréninků. Tzn. Říkáš 

sám sobě stejné věci v podobnou dobu, nebo po podobných situacích (např. 

stejné věci po provedení chyby, nebo po dosažení úspěchu) během soutěží? 

(zakroužkuj, prosím, jedno číslo na níže uvedené škále 1 – 5)  
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Stále se mění  Docela stálá  Naprosto stálá 

1 2 3 4 5 

 

3.  

 Do jaké míry věříš, že to, co říkáš sám sobě, má vliv na tvůj výkon? (zakroužkuj, 

prosím, jedno číslo na níže uvedené škále 1 – 5)  

 

Vůbec 

nevěřím 

 Nejsem si jistý  Jsem si tím 

jistý 

1 2 3 4 5 
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