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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se věnuje sociálně-psychologickému tématu změny postojů na základě 

přesvědčování – persvazi. Zachycuje některá bazální teoretická východiska, která by měla 

podchytit princip persvaze a její stěžejní body a procesy. Zejména pak vymezení persvaze, 

jaké faktory v ní sehrávají důležitou roli, mezi kým a za jakých podmínek se odehrává, co ji 

ovlivňuje, co je jejím cílem, apod. Zároveň se snaží zachytit ty nejdůležitější mechanismy 

přesvědčování z hlediska procesu. V celé práci jsou pak odkazy na praktické využití. 

V aplikované části je pozornost zaměřena na využití ve forenzní psychologii – zejména pak 

ve výsleších. Návrh výzkumného projektu pak taktéž vychází z persvaze ve vyšetřování.  

Klí čová slova:  

změna postoje, persvaze, nepravdivá doznání, výslech 



 
 

 

Abstract: 

This bachelor’s thesis is focused on social psychological topic of attitude change through 

persuasion. It brings certain theoretical background of the topic with its key points and 

processes. Mainly it is the definition of persuasion, what are the subjects of persuasion, the 

main conditions, influences, goals and other variables, that step into the process. It is also 

trying to capture the most important mechanisms, that play role in the process of persuasion. 

In the whole text the practical implications are mentioned. In the applied part the attention is 

focused on the field of forensic psychology – mainly the criminal interviewing practice.   

The plan of empirical study also focuses on persuasion and its role and impact in criminal 

investigation.   

 

Keywords:  

attitude change, persuasion, false confessions, interrogation
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Úvod 

  

Bylo by otázkou k diskuzi, jaké psychologické téma či problém je v dnešní době nejvíce 

aktuální, obzvlášť v kontextu mezilidských vztahů a sociálních interakcí.  

Sociální psychologie se bezesporu stejnou měrou věnuje všem významným tématům z této 

oblasti, aniž by vyvyšovala některá témata nad ty ostatní. Ovšem problematika postojů  

a jejich změn patří bezesporu mezi hlavní koncepty sociální psychologie nejen dnes.  

Změna postojů byla totiž jedním z prvních stěžejních témat sociální psychologie a pojem 

postoj byl jeden z prvních empiricky zkoumaných konceptů. Dokladem tohoto tvrzení je 

pětidílná publikace Thomase a Znanieckeho Polský rolník v Evropě a Americe vydaná již 

v roce 1918 (Výrost & Slaměník, 2011). 

 Není náhodou, že zájem o výzkum tohoto konceptu přetrvává do doby dnešní. 

Postojové změny se totiž uplatňují v mnoha sférách lidských interakcí- s některými přichází 

jedinec do kontaktu téměř každodenně v rámci takových oblastí, jakými jsou například 

prodej, reklama, politické kampaně, eventuelně politické propagandy, jiné jsou trochu mimo 

hlavní zřetel té nejširší veřejnosti a setkání s nimi je méně časté, pro někoho leckdy 

nepoznané, a tím jsou policejní výslechy a vojensko-válečné propagandy.  

Ovšem pro úplnost nutno ještě doplnit, že alchymie změny postojů se týká i každodenních 

kontaktů v interpersonálních vztazích, protože ke změně postoje může dojít samozřejmě  

i během ovlivňování v rámci běžné osobní komunikace. 

 Jak naznačuje předchozí odstavec, v persvazi jde o široké téma, které sahá do mnoha 

oblastí, které nelze kompletně postihnout a obsáhnout v rozsahu této práce.  

I z tohoto důvodu se práce primárně nezabývá postoji jako takovými, ale jen principy jejich 

změny, konkrétně tedy persvazí, zároveň ani všechny oblasti aplikace nelze kompletně 

postihnout, a tak se tato práce v aplikované části bude věnovat hlavně problematice persvaze 

v kontextu forenzní psychologie.  
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1. Změna postoje 

1.1 Základní vymezení pojmu 

Abychom se mohli věnovat otázce změny postojů a persvazi, je vhodné zde alespoň stručně 

vymezit teoretický koncept samotného postoje. Nutno ještě podotknout, že pojem postoj byl 

nadefinován do mnoha různých teoretických konstruktů, ale pro potřeby této práce nastíníme 

pouze obecné a zastřešující charakteristiky postoje v kontextu sociální psychologie.  

 V úvodu do problematiky postojů lze nabídnout celkem výstižně, že postoj je 

„hodnotící vztah vyjádřený sklonem ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, 

situace a na sebe sama“ (Hartl & Hartlová, 2010, s. 431). Pro potřeby této práce a navázání na 

persvazi je vhodné ještě zmínit, že postoje se získávají, utváří a mění po celý život, zejména 

vzděláváním a širšími sociálními vlivy, jakými jsou veřejné mínění a sociální kontakty  

(Hartl & Hartlová, 2010). 

 Pohledem do minulosti lze zjistit, že Gordon Allport se již ve 30. letech pokusil 

vytvořit obecnou definici, která vymezuje postoj jako „mentální a nervový stav pohotovosti 

organizovaný zkušeností, vyvíjející dynamický a direktivní vliv na odpovědi jedince vůči 

všem objektům a situacím, s kterými je ve vztahu“ (Allport, podle Warren & Jahoda, 1973,  

s. 24). Možná srozumitelněji řečeno lze postoj chápat jako „psychologickou tendenci, která se 

projevuje v hodnocení konkrétní entity s jistým stupněm upřednostňování nebo odmítání“ 

(Eagly & Chaiken, podle Gilbert & Fiske, 1998, s. 269).  

 K doplnění a lepšímu pochopení lze dodat, že postoj je složen ze tří komponent, 

kterými jsou složky afektivní, kognitivní a behaviorální. Afektivní složka postoje vyjadřuje 

emoční vztahy vůči předmětu postoje, kognitivní složka pak stupeň vědomostí o předmětu 

postoje a behaviorální složka pak určuje tendenci jednat ve smyslu postoje (Kohoutek, 2002).  

Z těchto definicí vyplývá, že postoj je jakási charakteristika shrnující hodnocení 

určitého objektu a lze z nich do určité míry odvodit budoucí chování jedince.  
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1.2 Vymezení změny postojů 

Ačkoliv je za hlavní prostředek změny postojů považována persvaze, zmíním zde pro úplnost 

i jiné prostředky změny postojů.  

Na začátek je nutno udat, že ke změně postoje může samozřejmě dojít i bez vnějšího 

sociálního vlivu či tlaku a jedinec může postoj změnit sám, spontánně. Jelikož je ale změna 

postojů tématem sociální psychologie, tak z logiky věci vyplývá, že ke změně postoje dochází 

spíše v kontaktu s ostatními lidmi a komunikačními vlivy, které na jedince působí. 

Často skloňovaným tématem je manipulace, kterou by někdo mohl zaměnit s persvazí, 

ale manipulaci chápeme spíše jako „vědomé úsilí využívat nebo ovládat druhé“  

(Hartl & Hartlová, 2010, s. 293), což není přímo změna postoje.  

Další možnou alternativou je pak sugerování, které má k persvazi poměrně blízko,  

ale opět nelze zaměňovat jedno za druhé. Sugerování je „takové předávání názorů, 

podsouvání postojů či indukování citů, při kterém jde sugerujícímu o to, aby příjemce 

nakonec‚ sám od sebe‘ myslel, stavěl se ke druhým a cítil se, aniž by si uvědomoval, že byl 

někým ovlivněn“ (Vybíral, 2009, s. 61). Ilustrující příklad sugerování uvádí Vybíral (2003) 

v otázce různých prodejců či zaměstnanců zákaznických linek, kteří se zákazníků často ptají 

obligátní otázkou „Čím vám mohu pomoci“ a jinými, obdobně znějící otázkami. Touto 

otázkou se totiž nepozorovaně vymezuje role a pozice, kdy na jedné straně stojí někdo 

kompetentní, ochotný a schopný pomoci, na druhé straně někdo, kdo je touto otázkou 

„vtlačen“ do pozice bezradného člověka, odkázaného na „pomoc“ ochotného a nápomocného 

prodejce. Tématu sugesce a sugestibility v kontextu persvaze se ještě dostanu v další části této 

práce.   

Do jisté míry by se dalo uvažovat, že by ke změně postoje mohlo dojít během procesu 

vyjednávání, ale vyjednáváním se označuje zejména „strukturovaná komunikace nejméně 

dvou stran, které se navzájem potřebují pro dosažení vlastních cílů a k naplnění svých potřeb“ 

(Mertin, 2009, s. 11). Čili z výše uvedeného vyplývá, že vyjednávání je tedy forma 

komunikace, kdy dvě jednající strany mají určitou snahu se dohodnout a z výsledku vyjednání 

by obě strany měly vytěžit více, než kdyby nevyjednávaly. Nejde tedy lapidárně o změnu 

postoje jako takového, ale o snahu se vzájemně dohodnout.  
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Kohoutek (2002) ještě uvádí, že změna postojů se děje i na základě kognitivní 

disonance vyplývající z teorie Leona Festingera. Kognitivní disonance má vliv nejen na 

ospravedlňování vlastních chyb (Tavris & Aronson, 2012), ale i postoje, které jsou 

konzistentní, a jedinec se většinou chová ve shodě s nimi. Pokud dojde k inkonzistenci mezi 

nimi, vzniká kognitivní disonance a s tím vnitřní napětí. Proto je jedinec motivován, aby je 

redukoval nebo se jim vyhnul. Proto některý svůj postoj může mírně změnit či upravit, aby 

byl v souladu se svým postojovým systémem.   
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2. Persvaze 

Než bude pojednáno o mechanismech persvaze jako takové, je vhodné o přesvědčování 

nejprve pojednat definičně a deskriptivně. Persvaze je považována za jeden z hlavních 

prostředků navození změny postojů. 

 

2.1 Teoretické vymezení 

Velmi obecně můžeme persvazi heslovitě chápat jako „způsob ovlivňování postojů a jednání 

člověka rozumovým přesvědčováním a věcnou argumentací“ (Hartl & Hartlová, 2010).  

Je ovšem také velmi důležité zmínit, že snahou přesvědčování není jen změna postoje, ale  

i chování (Perloff, 2002). Ne vždy jde někomu vysloveně o celkovou změnu postoje, ale 

v jeho zájmu může být i jen třeba změna chování, aniž by tedy nutně muselo dojít i ke změně 

postoje. K tomuto navíc O’Keefe (2002) dodává, že přesvědčovaný má určitou míru svobodné 

volby. Svobodnou volbu dokladuje i Grác (1985), podle kterého jde v persvazi o takové 

ovlivňování, kdy se recipient zainteresovaně, dobrovolně a zúčastněně ujišťuje  

o zdůvodněnosti určitých stanovisek. Oproti tomu ale Nakonečný (2009) uvádí, že 

přesvědčování je de facto indoktrinací, proto má aspekty nejen psychologické, ale i etické. 

Zároveň se ale hovoří o tom, že působení na pasivního jedince není tak efektivní, jako 

působení na jedince aktivního v různých sociálních situacích (Výrost & Slaměník, 2011). 

 Pro úplnost a lepší pochopení je vhodné ještě dodat, že koncept persvaze lze vnímat 

z hlediska určitých charakteristik: první z nich je výše zmíněné hledisko úmyslného pokusu, 

persvaze není neúmyslnou aktivitou. Ilustruje to výrok běžně používaný „přesvědčit někoho“, 

kde je patrný onen záměr. Další charakteristikou je, že persvaze je formou komunikace, která 

má změnu vyvolat, protože jejím základem je přenos informace od komunikátora 

k recipientovi. Dále pak, pokud je proces přesvědčování úspěšný, dochází ke změně 

duševního stavu recipienta, která se projeví buďto změnou postoje, myšlenek, přesvědčení, 

názorů, či chování, jak bylo nastíněno výše. A neméně důležitou součástí přesvědčování je 

zdůraznění svobodné vůle recipienta, a právě tímto se liší od nátlaku, kde je absence 

svobodné vůle k vyhovění či nevyhovění (Gálik, 2012). 

 Nátlak je totiž oproti tomu donucovací technika, kdy jedinec musí vyhovět určitému 

chování proti své vůli za přítomnosti hrozby negativních následků, bez možnosti svobodné  

volby (Perloff, 2002).  
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Pro lepší odlišení persvaze od nátlaku zmiňme transparentní definici, která o nátlaku 

hovoří jako o „vynucení si souhlasu; donucení a jednání, jímž jedinec působí silou, ať 

skutečnou či domnělou, na jiného jednotlivce nebo skupinu, aby vykonali, přijali, či odmítli 

to, co by jinak sami nechtěli. Součástí je i nátlak psychický, intelektově nadprůměrného vůči 

intelektově podprůměrnému, profesionála vůči laikovi, atd.“ (Hartl & Hartlová, 2010).  

Pro ilustraci uveďme několik příkladů: 

• Persvaze – reklama, politická kampaň, telemarketing… 

• Nátlak- rozkazy od velitelů, zákaz kouření, vymáhání dluhů,…  

Ovšem persvaze vs. nátlak nejsou vyhraněnými polaritami kontinua, ale každá snaha 

o změnu postoje může mít jisté charakteristiky obou. Jako příklad může posloužit 

komunikace sekt a kultů, kdy zprvu je komunikováno persvazivně, ale postupem času dochází 

k nátlaku a hrozbám. Nakonečný (2009) uvádí, že některé z těchto nátlakových postupů jsou 

slabší formou „vymývání mozku“.  

 

2.2 Mechanizmus přesvědčování 

Mechanizmus přesvědčování se odehrává na několika rovinách a je odvislý od nejedné 

proměnné, jak bude ukázáno dále. Proces změny postoje na základě přesvědčování je navíc 

popsán a rozpracován do několika teorií a přístupů. Z toho vyplývá, že přesvědčování není 

jednoznačný proces, ale výslednice hned několika faktorů a okolností. 

Velmi srozumitelně, co do funkčnosti, popisuje persvazi Taillardová (2000) jako akt 

komunikace, který musí naplnit dva cíle, aby se mohl uskutečnit, a těmi jsou:  

cílová skupina/jednotlivec podávané zprávě rozumí a chápe ji a zároveň samotné zprávě věří. 

Takže abychom mohli někoho přesvědčit, je nezbytnou podmínkou, aby porozuměl a chápal 

naše sdělení a zároveň aby tomuto sdělení věřil.  

Proměnné, na kterých závisí průběh persvazivního snažení přesvědčujícího, lze 

rozčlenit do tří základních skupin, kterými jsou: 

• proměnné komunikačního procesu (zdroj, obsah persvazivní informace, kanál 

informace, přijímatel a určení informace)  

• proměnné vysvětlující procesy změny postoje (tato změna je složena z minimálně 

pěti sukcesivních kroků- pozornost, porozumění, přijetí, podržení/zachování, konání).  

• proměnné tvořící vnitřní, strukturální komponenty postoje  

(Výrost & Slaměník, 2011). 
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2.3 Proměnné komunikačního procesu 

2.3.1 Zdroj persvazivní informace 

Pro úplnost problematiky je nutné předem uvést, že zdrojem persvazivní informace nemusí 

být jen konkrétní osoba, ale může jí být i tisková zpráva v novinách, informační materiál, atd., 

což je ovšem stále komunikační prostředek, za kterým stojí reálná osoba nebo skupina osob. 

Nicméně pozornost je nejvíce zaměřena na charakteristiky osoby přímého komunikátora.  

Tím je zejména jeho autorita, kredibilita, sociální atraktivita a empatie (Gálik, 2012).  

 

Autorita 

Vliv autority na přijetí informace popisuje Vybíral (2009), který uvádí, že přesvědčit člověka 

pomůže, dozví-li se, že o tom samém je přesvědčen i jedinec, kterého pokládá za názorovou 

autoritu, protože na straně příjemce v tu chvíli dochází k prolnutí obsahové a vztahové roviny. 

Vztah k tomu, komu věří, je pro přijetí určité informace důležitější než samotný obsah oné 

předkládané informace.  

Snad nejznámějším experimentem dokladujícím vliv autority na změnu postoje  

a vyhovění, je Milgramův experiment poslušnosti z roku 1963 (Milgram, 2009).  

Domnívám se, že není nutné tady detailně popsat celý průběh experimentu pro jeho známost, 

pouze si na tomto příkladu doložíme, jak nesmírně dokáže působit vnímaná přítomnost 

autority na jedince, jeho postoje a jeho vyhovění změně.  

V experimentu obdrželo 63% participantů 450V elektrický šok. Pokud se změnilo 

prostředí a experiment neprobíhal v prostorách prestižní Yaleově univerzitě, dostalo nejvyšší 

možný šok (450 V) 48% fingovaných účastníků. Pokud byly pokyny zadávány po telefonu, 

nejvyšší šok dostalo 21% zúčastěných. Pokud během pokusu odešli dva participanti, nejvyšší 

voltáž byla dána v 10% (Milgram, 2009).  

Milgram na základě variací tohoto experimentu vyvodil dva základní faktory 

ovlivňující potenciál autority: je to tlak okolí a blízkost a legitimnost autority.  

Toto dokladuje dva zmíněné základní principy persvazi - schválení a autoritu (Gálik, 2012). 

Významný sociální psycholog zabývající se zejména otázkou persvaze Robert Cialdini 

(2009, 2012) mluví v souvislosti s vnímáním autority o dvou důležitých faktorech: 

akademický titul a oblečení.  
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Navíc P. R. Wilson (podle Gálik, 2012, s. 60) uskutečnil experiment dokladující to, 

jak akademický titul mění vnímání dané osoby, včetně fyzických proporcí. Na vysoké škole 

byl přednášející představen různým skupinám jako student z Cambridge, poté jako lektor  

a v posledním případě jako profesor. Poté byli studenti z oné posluchárny tázáni na fyzickou 

výšku přednášejícího a vnímaný rozdíl výšky mezi studentem a profesorem byl dva a půl 

palce, cca. 6,5cm. Profesor působil i fyzicky vyšším dojmem než přednášející student bez 

akademického titulu. 

Podobný experiment provedl Hofling s kolektivem svých spolupracovníků (podle 

Gálik, 2012, s. 60), kdy 22 zdravotním sestrám do nemocnice zavolal údajný lékař  

a naordinoval podání 20mg Astrogenu určitému pacientovi. Existovaly hned čtyři pádné 

důvody, proč neměla zdravotní sestra vyhovět - ordinace proběhla po telefonu, onen lék byl 

na seznamu zakázaných léků, ordinované dávkování dvojnásobně překračovalo povolenou 

hodnotu a v neposlední řadě šlo o neznámého lékaře, kterého sestra neznala. Přes to přese 

všechno tento lék pacientovi podalo 21 zdravotních sester. Z toho vyplývá, že předání  

a prezentace persvazivní informace osobou s akademickým titulem výrazně mění vnímání oné 

informace. 

 

Věrohodnost (kredibilita) zdroje 

Věrohodnost se zpravidla chápe jako jakási „objektivnost zdroje - zprostředkovatele 

informace, vyjádřená očekáváním přijímatele, že daná osoba poskytne informaci bez 

subjektivních zkreslení“ (Výrost & Slaměník, 2011, s. 138).  

Dokonce (Wood & Eagly, podle Výrost & Slaměník, 2011, s. 139) předpokládají 

přímo úměrný vztah mezi věrohodností zdroje a mírou změny postoje přijímatele. 

Za zmínku stojí, že touto otázkou se zabýval již Aristoteles. Podle něj byla 

věrohodnost postavena na třech pilířích: inteligence, ctnost a dobrá vůle - laskavost 

(Aristoteles, 1999). Hovland, Janis a Kelly (podle Warren & Jahoda, 1973, s. 115) považovali 

za složky kredibility expertizu a důvěryhodnost. Posléze byla McCroskeym a Tevenem (podle 

Gálik, 2012, s. 47) přidána třetí dimenze - laskavost. Proto dodnes jsou za tři hlavní faktory 

ovlivňující změnu postoje považovány: expertiza, důvěryhodnost a laskavost.  

Perloff (2002) pak expertizu popisuje jako vnímanou úroveň odbornosti, vzdělání  

a zkušeností zdroje zprávy. Důvěryhodnost podle něj vypovídá o vnímané upřímnosti, 

charakteru a bezpečí. Laskavost pak ve smyslu starostlivosti. 
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Hovland a Weiss (podle Gálik, 2012, s. 40) popisují ve své práci tzv. sleeper effect. 

Spáčský efekt vysvětluje fakt, že účinek persvazivní zprávy od nedůvěryhodného zdroje může 

časem narůstat, a to proto, že k zániku vazby se znehodnocujícím činitelem dochází rychleji 

než k zániku zprávy (Perloff, 2002).  

Vybíral (2009) navíc uvádí i paradox, kdy zprávy s vysokou věrohodností mají 

největší šanci ovlivnit adresáta v okamžiku sdělení, postupně však na věrohodnosti ztrácí 

- vlivem zapomínání, protichůdných informací, pochybováním, atd. A opačně, jak bylo 

řečeno výše - zpráva s nízkou věrohodností má nižší šanci na přijetí v okamžiku sdělení, ale 

časem se její pozice může vylepšovat. Vybíral (tamtéž) tento efekt připisuje některým 

zdrojům informací, špatné zkušenosti z minulosti, vyhledávání katastrofických zpráv  

a prognóz, účinnosti fám, ovlivnitelnosti druhými, sugestibilitě. Významnou roli zde hraje  

i informační zahlcení a nedostatek času a technických možností si podané zprávy ověřit. 

Nemalou funkci ve „spáčském efektu“ hrají i méně zjevné postupy nepřímého vlivu a časté 

opakování nevěrohodných zpráv, vyvolávání chaosu, úzkosti a zmatení. Jako příklad tohoto 

efektu Vybíral uvádí přelom roku 2002 a 2003, kdy bývalý americký prezident G. Bush trval 

na tom, že Irák vyvinul a uchovává zbraně hromadného ničení. Tato zpráva byla prosazena, 

oproti zprávě zbrojních inspektorů OSN o tom, že Saddám Husajn své zbraně zničil. 

Výsledek prosazení této matoucí zprávy je každému znám.   

S efektem výše popsaným navíc souvisejí i některé překážky v budování kredibility. 

První z nich je tzv. knowledge bias, kdy obecenstvo očekává, že mluvčí prezentuje dané 

stanovisko, protože sleduje nějaký svůj záměr (Perloff, 2002). Jako příklad může posloužit 

situace, kdy bude rozdílně, co do věrohodnosti, vnímáno sdělení členky feministického hnutí  

o nerovnoprávnosti mužů a žen, a jinak bude to samé sdělení vnímáno, pokud komunikujícím 

bude běžný muž hovořící u piva mezi svými známými. 

Druhou překážkou je očekávání obecenstva, že se je komunikátor snaží ovlivnit,  

tzv. reporting bias (Perloff, 2002). Podobně o tomto pojednává i Hunt (2000), který zmiňuje, 

že politické, obchodní a tomu podobné prezentace, které zpočátku nenaznačují, že se budou 

pokoušet agitovat, jsou úspěšnější než ty, které upřímně oznámí své záměry.  

Na tomto zjištění staví v současnosti tzv. buzz marketing (buzz = bzukot), který se 

snaží vytvořit zprávu samovolně kolující mezi lidmi, potencionálními zákazníky, v podobě 

referencí, rozruchu, poprasku, bzukotu o nějakém určitém produktu, a tím potlačit dojem, že 

se prodejce snaží a priori přesvědčit jedince k nákupu.  
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Hunt (2000) k tomuto v kontextu masové komunikace a přesvědčování uvádí, že 

politické, obchodní a podobné prezentace, které zpočátku nenaznačují, že se budou pokoušet 

agitovat, jsou úspěšnější než ty, které upřímně oznámí své záměry.  

 Na téma věrohodnosti zdroje v procesu přesvědčování proběhlo několik experimentů, 

uveďme si zde k dokreslení tohoto podtématu nějaké. 

 Pratkanis a Aronson (2007) popisují experiment z roku 1951, který provedli Carl 

Hovland a Walter Weiss. Nejprve byl probandům rozdán dotazník, kde se měli vyjádřit 

k otázce ponorky poháněné jadernou energií (v té době nic podobného neexistovalo a taková 

ponorka byla hudbou budoucnosti). Poté byli tito lidé vystaveni tištěným názorům dvou 

informačních autorit na takovouto jadernou ponorku - jedna skupina si přečetla prohlášení 

Roberta Oppenheimera, vysoce respektovaného a dobře známého jaderného fyzika.  

Druhá skupina si ten samý text přečetla v novinách s názvem Pravda, což byl oficiálně 

vydávaný tisk komunistické strany Sovětského svazu (toho času nechvalně proslulé v USA). 

Výsledkem pak bylo, že vysoké procento těch, kteří četli článek od R. Oppenheimera, změnili 

svůj dosavadní názor na možnost jadrných ponorek - věřili, v souladu s Oppenheimerým 

prohlášením, že zkonstruování takových ponorek je proveditelné. Ti, kteří četli totožný článek 

v Pravdě, svůj názor na tuto problematiku měnili jen málo (Pratkanis a Aronson neuvádějí 

procentuální zastoupení). 

 V roce 1953 provedl opět Hovland, tentokrát s Kelmanem, experiment, kde 

respondentům byla přehrána řeč obhajující shovívavější tresty pro mladistvé delikventy 

(Hayes, 2007). V prvním případě řeč pronáší vysoce postavený soudce, v druhém případě je 

řečník popsán jako podezřelý z prodeje drog - respondenti se nechali více ovlivnit názory 

osoby vydávající se za vysoce postaveného soudce. Výstup tohoto příkladu je do jisté míry 

předvídatelný a logický, ale je zde uvedený pro zjevnost principu věrohodnosti zdroje.    

  

Sociální atraktivita 

V případě atraktivnosti zdroje jde o princip s výraznějším emocionálním podbarvením. 

Proto zde platí, že atraktivnější zdroj zvyšuje efekt persvazivní informace  

(Výrost & Slaměník, 2011).  Navíc Perloff (2002) uvádí, že sociálně atraktivní lidé jsou ti, 

kteří ve společnosti bývají oblíbení a zároveň atraktivní i fyzicky. Souvisí s tím i zjištění, že 

fyzicky atraktivní lidé (děti) získávají lepší známky ve škole, mají vyšší sebehodnocení, jsou 

vnímáni jako úspěšnější, inteligentnější a přesvědčivější (Hickson & Stacks & Moore, podle 

Gálik, 2012, s. 42).  
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 V širším sociálním kontextu lze z atraktivity, nejen fyzické, těžit i v komerčním 

využití. Pratkanis a Aronson (2007) uvádějí důležitost atraktivity a sympatičnosti mluvčího, 

který představuje určitý produkt na několika konkrétních příkladech, sahajících v Americe  

až do 50. let 20. století, počínaje Ronaldem Reaganem a značkou cigaret, konče Priscillou 

Presley a reklamou na osobní vůz. Dále uvádějí příklad určité značky cereálií, které v reklamě 

postupem času snídají různé olympijské hvězdy. Proto název kapitoly „Snídaně šampiónů“ 

v knize Age of Propaganda (Pratkanis & Aronson, 2007) je více než výstižný. Dále se tito 

autoři zamýšlejí nad tím, proč lidé reagují více na sdělení o výživových hodnotách určitých 

cereálií od sportovců a ne od nutričních poradců nebo proč jsme více ovlivněni reklamou na 

holicí pěnu, kterou prezentuje sportovec, než kdyby o ní promlouval vzdělaný dermatolog – 

proč více věříme těmto celebritám a už méně vzdělaným odborníkům?  Nabízejí odpověď 

v tom, že pokud se obdivujeme dovednostem a talentu oněch hvězd, které vídáme na 

televizních obrazovkách nebo na hřištích, tak jim zároveň důvěřujeme v tom, co nám o daném 

produktu sdělují v rámci reklamy. A druhým dechem dodávají, že v nás tyto reklamy 

vyvolávají libý pocit, že pokud se budeme holit touto pěnou, budeme jako ten sportovec, 

pokud budeme snídat tyto cereálie, budeme snídat teprve ty „správné“ cereálie. Zároveň 

upřesňují, že pokud se lidé neorientují podle sympatií a oblíbenosti zdroje, tak důležitou 

charakteristikou je jeho vnímaná expertnost (expertise) a věrohodnost, jak bylo uvedeno na 

předchozích stránkách. 

 Pokud ještě zůstaneme u Pratkanise a Aronsona (2007), tak upozorňují na zajímavý 

fakt o sympatickém zdroje persvazivní informace - nemusí jím být živá osoba, ale i fiktivní 

kreslená figurka. Uvádějí příklad jedné značky amerických cigaret, které stoupl prodej z 0,5% 

na 32,8% poté, co se na billboardech, v magazínech a na různých promopředmětech začal 

objevovat sympatický Joe Camel - „smooth and sofisticated“ (Pratkanis & Aronson, 2007,  

s. 130) symbol amerických cigaret, ovšem animovaný. Reklama se zkrátka a dobře snaží ke 

svým produktům připojit určitou image, kterou si zakoupením produktu může jedinec 

obstarat, proto jsou různé značky propojovány s jakousi osobitostí a s žádoucími 

osobnostními charakteristikami, a tak potom jsou „cigarety Marlboro macho, Dr.Pepper je 

nekonvenční, vozy BMW jsou mladí zbohatlíci a Calvin Klein je šik“ (Pratkanis & Aronson, 

2007, s. 131). 
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Sociální vliv 

V úvaze nad společným jmenovatelem předchozích podkapitol o zdroji persvazivní informace  

je ve většině případů tím jmenovatelem sociální faktor v různých podobách, tedy jedinec, 

pokud je vystaven přesvědčování, je pod určitým sociálním vlivem, či tlakem. 

Erb a Bohner (podle Fiedler, 2007, s. 192) uvádějí, že sociální vliv na utváření a změnu 

postojů se vyskytuje takřka konstantně a stále, jedinec je mu vystaven neustále, s menší či 

větší intenzitou, například prostřednictvím televizního vysílání, novin, mezilidských kontaktů, 

atd. Podle těchto dvou autorů se dá sociální vliv rozdělit na normativní a informativní.  

Normativní vliv společnosti na postoje se odvíjí od jedincovy snahy zapadnout do 

nastavených norem, splňovat určitá kritéria společnosti, ale vnitřně s nimi jedinec nemusí být 

ztotožněn, pouze se přizpůsobí. Příkladem může být to, když se kuřák stane členem nějaké 

skupiny, která zastává názor, že kouření je škodlivé a kouření tím pádem zakazuje či 

znepříjemňuje. Dotyčný chce do této společnosti zapadnout, proto přestane kouřit, aby naplnil 

danou normu nekuřáctví. S normativním vlivem souvisí blízce téma konformity a vyhovění.  

Oproti tomu informativní vliv je patrný tehdy, je-li jedinec odkázán na informace, 

kterými daná sociální skupina disponuje, nebo když mu tyto informace zprostředkovává  

a poskytuje. Tedy není pod vlivem sociálních norem, ale informací pocházející z určitého 

zdroje sociálního vlivu. Zde jako možný příklad uveďme jedince, který může být odkázán na 

informace pocházející z médií o volebních kandidátech – dotyčný kandidáty nezná, nemá své 

informace, a tak je odkázán na tyto zdroje, které jsou mu předloženy, podle nich se rozhoduje 

a formuje své postoje vůči jednotlivým kandidátům. Informativní vliv pak souvisí se 

souhlasem či se změnou názorů či postojů. 

 

2.3.2 Obsah persvazivní informace a rezistence vůči ní 

O obsahu persvazivní informace lze mluvit na základě zastoupení emocionální a racionální 

složky v persvazivní informaci. Cílem emocionálně akcentované persvaze je snaha o navození 

změny postoje prostřednictvím vyvolání intenzivní emocionální odezvy, jak pozitivní, tak 

negativní. Bylo například zjištěno, že příjemná hudební kulisa zvýšila efektivnost persvaze 

(Galizio & Hendrick, podle Výrost & Slaměník, s. 139).  
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Oproti tomu existují postoje, které lze změnit vyvoláním negativních emocí, jako např. 

postoje ke zdraví, dopravě, životnímu prostředí, apod. Tohoto hojně využívala nacistická 

propaganda během 2. světové války, když se snažila vojska spojenců přimět k dezerci či 

simulaci. Podrývala jejich odhodlání k boji za využití jejich strachu ze smrti, rasismu a libida, 

například v kontextu žárlivosti (Kasík, 2013).  

Ještě před 2. světovou válkou se mluvilo o propagandě jako o „injekční stříkačce“, 

která dokáže lidi naočkovat takřka libovolným názorem. Nejlépe se jedinec nechal 

„naočkovat“, byl-li izolovaný a vytržený z tradičních vazeb. A proto se letáky s nacistickou 

propagandou zaměřovaly právě na takové jedince - izolované vojáky bez informací a pevných 

vazeb. Zároveň spojenecká kontrapropaganda bojovala proti těmto letákům posilováním 

vazeb vojáků s domovem (přes dopisy), různými výukovými programy, informacemi 

z domova a posilováním vazeb uvnitř jednotky (Kasík, 2013).  

Nutno ale uvést na pravou míru, že propaganda jako očkování injekční stříkačkou 

neodpovídá sociálně-psychologickému konceptu očkovací, neboli inokulační teorie 

(inoculation theory), o které bude pojednáno v podkapitole týkající se rezistence. 

Pokud se vrátíme od rezistence vůči informaci zpátky k obsahu persvazivní informace, 

tak O´Keef (1997) uvádí, že zprávy, které explicitně vyjadřují závěr, jsou přesvědčivější než 

ty, které jasný závěr neobsahují. Už jen proto, že explicitní závěr pomáhá předejít té situaci, 

že by byl recipient zmatený a neporozuměl by obsahu zprávy. Některé náboženské sekty 

například uplatňují strategii těžko srozumitelného výkladu, který je na závěr shrnut  

a interpretován. Posluchač s ulehčením na konci sdělení nachází toto vysvětlení, které pak 

snáze akceptuje. 

K doplnění tohoto teoretického rámce je nutno ještě uvést, že obsah persvazivní 

informace nespočívá jen ve verbálním obsahu, ale samozřejmě je také založen na neverbální 

složce, která má své nezastupitelné místo nejen v efektivitě přesvědčování, ale i v trvalosti 

vlivu oněch persvazivních informací.  

Nakonečný (2009) uvádí, že v procesu přesvědčování se uplatňuje nejen racionální, 

ale i emocionální argumentace. Emocionální argumentace působí primárně na city, ale už 

méně na chování a její vliv je větší a spíše okamžitý, ale časem slábne. Proti afektogenní 

argumentaci vyvolávající strach si jedinec totiž může posléze vytvořit obranu ve smyslu 

„Mně toto nebezpečí nehrozí“. Více pojednání o úloze emocí a strachu v jedné z následujících 

kapitol. 
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Rezistence 

Jak bylo naznačeno výše, inokulační teorie nekoresponduje s „naočkováním“ v kontextu 

vojenské propagandy. Tuto teorii totiž rozpracoval v roce 1961 sociální psycholog McGuire 

(Knowles & Linn, 2004). Popis principu této teorie vychází z medicínského principu 

očkování malou dávkou virů, které spustí přirozenou imunitní reakci proti napadení celého 

organismu.  Jak tedy z logiky věci vyplývá, tato teorie se nevyjadřuje ke změně postojů, ale 

právě naopak, k jejich rezistenci vůči přesvědčování. Teorie nám tedy říká, že rezistence vůči 

persvazi se zvýší tehdy, je-li jedinec vystaven malému množství počátečních protiargumentů, 

kterým lze snáze čelit a které jsou, což je důležité, následně oslabené jejich bezprostředním 

znehodnocením (Gálik, 2012). Knowles a Linn (2004) inokulační teorii vystihují těmito 

slovy: „Pokud lidé čelí počáteční persvazivní zprávě, stávají se potom někdy více 

rezistentními vůči následující persvazivní informaci, pravděpodobně proto, že tím nahromadí 

motivaci a schopnosti vystavět silnou obranu“ (s. 78). Z této teorie zároveň vyplývá, že 

zvýšení úspěšnosti persvazivní strategie spočívá i v tom, že poskytneme malé množství 

protiargumentů proti své pozici. Ovšem tyto protiargumenty musíme být schopni následně 

vyvrátit. Tímto se příjemce naší informace dozví jednak protiargumenty a zároveň, proč 

nejsou správné. Je tedy efektivnější poskytovat oboustranné argumenty, pro a proti, ale za 

předpokladu, že je komunikátor umí zároveň i vyvrátit (Gálik, 2012).  

K doplnění lze ještě uvést, že rezistence vůči persvazi narůstá pomocí těchto 

inokulačních strategií dvěma způsoby: jednak nárůstem samotné motivace k odporu a zároveň 

posilováním jedincových nástrojů - dovedností potřebných k dosažení rezistence vůči 

přesvědčování (Knowles & Linn, 2004).  

Dále k otázce rezistence ještě uvedu teorii psychologické reaktance, kterou formuloval 

Brehm v roce 1966 a která je považována za formu sociální frustrace. Tato teorie pojednává  

o tom, že jakmile je naše možnost svobodné volby zvnějšku omezena nebo ohrožena, jsme 

motivováni zachovat se tak, abychom si tuto svobodu udrželi. Jde o averzivní afektivní reakci, 

která je odpovědí na omezení naší potřeby autonomie a svobody (Knowles & Linn, 2004).  

Ve stavu psychologické reaktance mohou nastat čtyři různé konsekvence. 

Za prvé je to vznik opačného chování vůči požadovanému. Tato popsaná situace má svou 

terminologii a nazývá se bumerangový efekt (Nakonečný, 2009; Knowles & Linn, 2004). 

Nejenže může způsobit opačné chování, ale také upevnit stávající postoj, proti kterému je 

vedena persvazivní tendence. Za druhé je to pak stav, kdy se jedinec chová způsobem 

nevhodným, ale ne přímo zakázaným.  
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Za třetí může nastat negativní postoj vůči požadovanému chování a konečně za čtvrté může 

vzniknout negativní postoj vůči samotnému zákazu (Moss, 2008).  

Pokud má být persvaze úspěšná a pokud má být reaktance co nejvíce eliminována, 

mělo by být upuštěno od slov typu „musíš“, „potřebuješ“, či od různých dogmatických 

vyjádření „Je jasné, že“ a jiné (Gálik, 2012).  

 

2.3.3 Další faktory obsahu persvazivní informace 

Emoce sehrávají důležitou roli nejen v našich životech obecně, ale zdá se, že i v procesech 

ovlivňování změny postojů. Jedním z důležitých aspektů ve využití emocí během persvaze je 

působení strachu na příjemce zprávy. Ovšem tato otázka využití strachu v persvazi je další 

palčivou a poměrně spornou, zda-li je etické jedince strašit. Není tím samozřejmě myšleno 

zastrašování používané v rámci nátlaku. Nabízí se samozřejmě praktické a v mnoha ohledech 

prospěšné využití strachu ve změně postoje v odstrašujících protitabákových kampaních nebo 

v bezpečnostně-preventivních dopravních programech, jakým je v České republice například 

kampaň ke snížení nehodovosti na vozovkách „Nemyslíš-zaplatíš“.  

 Cialdini (2007) k otázce využití strachu v persvazi uvádí, že důležitou úlohu hraje 

zejména strach ze ztráty, který má větší sílu a dopad než možnost zisku v té samé hodnotě. 

Podle něj jsme v rozhodovacích procesech více motivováni strachem ze ztráty než možností 

zisku. Opět tohoto fenoménu využívají různí prodejci. Pokud například prodejce zateplovací 

izolace sdělí majiteli domu, o kolik peněz může na úniku tepla ročně tratit, pokud nemá dům 

dostatečně tepelně izolovaný, je pravděpodobnější, že si tuto „správnou“ izolaci nechá tento 

zákazník udělat, než když kdyby mu bylo řečeno, kolik s ní ročně ušetří, a tím pádem získá.  

  Perloff (2002) definoval tzv. fear appeal (zastrašující apel) jako „persvazivní 

komunikaci, jejímž cílem je působením strachu změnit postoj osoby, a to tak, že jsou 

prezentovány negativní důsledky, které mohou nastat, pokud člověk nevyhoví 

komunikovaným doporučením“ (s. 265).  

 Kim Witteová (podle Andersen & Ferrero, 1998, s. 423) uvádí využití strachu 

v persvazi a její model EPPM (extended paralel process model). Podle ní je v zastrašujícím 

apelu obsažena dvojí informace - jednak hrozba a dále pak informace o účinnosti, tedy 

problém a řešení. V prvním kroku musí být jedinec nějakou informací vystrašen. A aby tato 

hrozba fungovala tak, jak má, musí obsahovat dva dílčí elementy: informaci o vážnosti 

hrozby (severity information), jako například „Kouření způsobuje rakovinu“, a informaci  

o náchylnosti (susceptibility information), „Kuřáci umírají o dvacet let dříve než nekuřáci“.  



23 
 

A jak bylo naznačeno výše, musí následovat nějaké řešení nebo doporučení, které aby 

fungovalo správně, musí navíc obsahovat informaci o účinnosti návrhu (response efficacy) 

doplněné o argumenty o tom, že je adresát schopen návrh uskutečnit (self-eficcacy 

information). A poté, co je tato zpráva prezentována, se mohou vyskytnout dvě formy 

odpovědi - kontrola hrozby (danger control) a kontrola strachu (fear control).  

Kontrola hrozby spočívá v tom, že jedinec vykoná onu doporučenou věc a pouze  

v případě, že vnímá, že je s to zvrátit negativní důsledky použitím právě oněch daných 

doporučení. Je-li efektivnost vnímaná jako vyšší než hrozba, jedinec hrozbě čelí snahou o její 

překonání. Oproti tomu kontrola strachu nastane tehdy, přesahuje-li hrozba vnímanou 

efektivitu a poté se jedinec vypořádává se strachem – snaží se ho potlačit, bagatelizovat, apod. 

 V souvislosti se strachem doplním ještě Pratkanise a Aronsona (2007), kteří se 

zamýšleli nad tím, jaká míra vyvolaného strachu ještě dokáže změnit postoj. Na jednu stranu 

uvádějí, že dostatečná hrozba dokáže lidi namotivovat k akci, tzn. ke změně postoje, ale na 

druhou stranu může být příliš zastrašující informace demotivující, protože příliš zastrašující 

fakta v jedinci nastartují jeho obranné mechanismy, nejčastěji do formy racionalizace,  

a dotyčný se uchlácholí tím, že „Tohle se mi stát nemůže, to se stává jiným“, podobně jak 

bylo uvedeno u Nakonečného (2009), a nadále řídí svůj vůz rychle či pod vlivem alkoholu. 

Tito autoři ještě zmiňují, že v těchto případech jsou možné negativní důsledky tak závažné  

a fatální, že o nich raději ani nechceme uvažovat.  

 Na zajímavé využití psychologické síly vyvolání strachu přišli svým experimentem 

Dolinski a Nawrat, jejichž experiment popisují opět Pratkanis a Aronson ve své knize  

o propagandě (2007, s. 210). Psychologové Dolinski a Nawrat provedli experiment, kdy na 

neposlušné chodce a řidiče špatně zaparkovaných aut buďto policista zapískal svou policejní 

píšťalkou nebo za stěračem ponechal lístek připomínající blokovou pokutu za špatné 

parkování. Po tomto podnětu, kdy byl osobou policisty vyvolán pocit strachu (z leknutí, 

možné pokuty či jiné sankce), bylo následně „hříšníkovi“ odpuštěno a nehrozil mu žádný 

trest. Vzápětí byli tito lidé požádáni, aby například vyplnili nějaký dotazník, či přispěli na 

charitu. A nyní se dostávám k hlavnímu principu – bylo totiž zjištěno, že lidé, kterým hrozila 

sankce a následně jim byla prominuta, tedy byl vyvolán strach a poté nastala úleva, byli 

signifikantně více ochotni vyhovět požadavkům, které jim byly kladeny. Dolinski a Nawrat 

vysvětlují výsledek experimentu tak, že nabuzení strachem a poté úleva („fear-then-relief“) 

odvrací pozornost od objektivního zhodnocení požadavku, který je následně kladen.  
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Aronson s Pratkanisem (2007) k tomuto dodávají, že tohoto principu využívají 

zejména teroristé a údajně tomu podobně bylo během 12. -14. století, kdy Inkvizice takto 

„usvědčovala“ čarodějnice z čarodějnictví. Nejprve tortura, terorizace, nesnesitelná bolest, 

poté projevení milosti. Obviněné čarodějnice poté omráčeny a zmateny podepsaly 

předkládané obvinění z čarodějnictví, i když to znamenalo jistou smrt.  

 

 2.3.4 Formy podání persvazivní informace 

Bylo uvedeno již několik proměnných, které sehrávají roli v účinku persvazivní informace. 

Neméně důležitou pak je způsob, jakým je zpráva sdělena a její kanál, kterým jde k příjemci. 

Persvazivní informace může být příjemci předána, stejně jako jiné informace, 

jednocestnou komunikací, která je přímá a směřuje od zdroje k cíli, či zároveň k více cílům, 

bez možnosti odpovědi. Slouží k podávání informací, přesvědčování, či k udávání pokynů 

nebo rozkazů. Běžným příkladem jednocestné komunikace jsou masmédia.  

Dvoucestná komunikace zahrnuje interakci komunikujících stran, kdy přesvědčující 

může monitorovat přesvědčovanou osobu a využívat interaktivního potenciálu komunikace 

(DeVito, 2008). 

Výrost a Slaměník (2011) uvádějí, že prostředky komunikace mají větší vliv na změnu 

postoje než samotný obsah. V potaz byly brány takové skutečnosti, jakými jsou například vliv 

osobní zkušenosti oproti jiným zdrojům zprostředkovaných informací, vliv osobně sdělené 

oproti psané persvazivní informaci, vliv masové komunikace, atd.  

Petty a Cacioppo (Knowles & Linn, 2004) uvádějí, že informace podané v mluvené 

podobě mají větší vliv na změnu postoje než informace v psané formě. 

Hayesová (2007) navíc zmiňuje Festingerův a Walsterův experiment z roku 1962, 

podle kterého se lidé snáze nechají přesvědčit informacemi, které jen „náhodou“ zaslechli  

a které se jich zároveň nějak týkaly, než těmi, které byly určeny a sděleny přímo jim. 

Hunt (2000) doplňuje o informaci, že přímočarým argumentům o kontroverzním 

tématu naslouchají především lidé již přesvědčení; ti s opačným názorem se jim vyhýbají.  

Hickson, Stacks a Moore, jak uvádí Gálik (2012, s. 42), upozornili na to, že 

paraverbální složky, jakými jsou hlasitost, výška a tempo řeči ovlivňují persvazibilitu zprávy  

- rychlé tempo řeči má svědčit o věrohodném, inteligentním a sebevědomém řečníkovi, ovšem 

pomalé tempo neznamená opak, spíše vytváří leckdy dojem klidného a jistého člověka. 
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Další užitečnou informaci podávají Reynoldsová a Reynolds (2002), kteří došli 

k závěru, že pokud jsou předloženy důkazy o sdělované zprávě, v reklamě například grafy, 

různé statistiky a tabulky, vyvolává jejich použití větší postojovou změnu, než když použity 

nejsou. Navíc pokud tyto důkazy předloží osoba vnímaná jako věrohodná či sympatická, jsou 

pak obzvlášť účinné. 

 

2.3.5 Faktory na straně příjemce 

Vzhledem k diferencovanosti lidských osobností a značné subjektivitě by bylo naivní myslet 

si, že lze tento faktor, doslova lidský, nějak generalizovat a obsáhnout ve všeobecnosti.  

Proto není divu, že existuje spousta poznatků a teorií vycházející z nespočetných 

experimentů, vyjadřující se k faktorům na straně příjemce. V této práci budou vytyčené 

některé z nich.  

 Na úvod začnu tím, že postoj, který již někdo zastává, ovlivňuje jeho ochotu nechat se 

přesvědčit. Sherif a Hovland (1961) přišli s myšlenkou, že jedinec mající názor a postoj 

podobný tomu, který nabízí někdo jiný, se zaměří na ty aspekty nabízeného sdělení, které 

zdůrazňují blízkost tohoto názoru s jeho vlastním postojem. Tento proces poté nazvali 

asimilace. Pokud se ale nabízené názory liší od těch stávajících, zaměří se recipient právě na 

tyto rozdíly, čímž pádem se tato rozdílnost ještě zvýrazní. Z toho vyplývá, že vlastní postoj 

tvoří výchozí bod ukotvení, ze kterého vychází míra persvability. Tito autoři dále uvádějí,  

že lidé s velmi vyhraněnými názory jsou méně náchylní k přesvědčení, než umírněnější lidé, 

což vyplývá z výše napsaného.   

Budu-li ještě konkrétnější, tak Rhodes a Wood (1992) zastávají názor, že jedním  

z nejdůležitějších proměnných je inteligence recipienta. Podle nich lidé s nižšími kognitivními 

schopnostmi jsou více náchylní k tomu nechat se přesvědčit. Výrost a Slaměník (2011) potom 

doplňují Yaleské skupiny, které prokázaly, že působení při změně postojů je efektivnější  

u osob s vyšším vzděláním, resp. u osob více zkušených v oblastech, kterých se ale daný 

postoj týká, což je důležité. 

Dále je pak uváděno na základě výzkumů Eaglyho a Carliho (1981), že genderový 

rozdíl je zanedbatelný, ale Výrost se Slaměníkem (2011, s.140) ve své knize zmiňují výsledky 

McGuirea, který přichází s tím, že vliv je výraznější u žen než u mužů ve smyslu snadnějšího 

přijímání takových informací. Tamtéž se ukazuje, že vztah mezi sebehodnocením  

a náchylností k persvazi není lineární, spíše zde funguje vztah nepřímé závislosti, konkrétně 

ve tvaru obráceného U, tzn. osoby s nízkým a vysokým sebehodnocením jsou ve větší míře 

odolné vlivu persvaze.  
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A třetí proměnnou u příjemce je pak úzkost. Shrnu-li to, tak potom může inteligence ovlivnit 

přesnost pochopení nabízeného názoru, vysoká úzkost pak může být rušivým faktorem 

v přesném pochopení a nízká sebeúcta může zvýšit náchylnost člověka přijmout cizí názor 

(McGuire, podle Hayesová, 2007, s. 111). Hunt (2000) doplňuje, že jedinci s nízkým 

sebehodnocením se dají přesvědčit snáze než lidé s vyšším sebehodnocením.  

Další osobnostní proměnnou mající vliv na pravděpodobnost přijetí persvaze je 

míra sugestibility jedince. Sugesce a sugestibilita byly prozkoumávány již na přelomu  

19. a 20. století v rámci psychologie davu a s tím spojené duševní nákazy, iracionality, 

emocionality a „primitivního chování“. Také se o možnostech sugestibility pojednávalo na 

poli hypnózy a v jiném psychoterapeutickém využití (Hewstone & Stroebe, 2006).  

 Sugestibilita je pak definována jako způsobilost podléhat sugescím a je považována 

za osobnostní vlastnost, přičemž sugestivní vliv je „vliv určitých idejí nebo subjektů, které 

zaujímají pozornost a vyvolávají určité silné dojmy“ (Nakonečný, 1997, s. 344).  

Dále k doplnění ještě Hartl a Hartlová (2010, s. 560) vymezují sugestibilitu jako „náchylnost 

k přejímaní myšlenek druhých lidí“ a doplňují, že vyšší je u dětí, u osob s nižší inteligencí 

nebo nižším sebevědomím a v situacích únavy a vysílení. 

McDougall (2001) chápe pak sugesci jako komunikační proces ústící k přijetí sdělení 

s přesvědčením o komunikovaném návrhu za současné absence adekvátního logického 

podkladu. 

 O faktoru sugestibility bude ještě pojednáno ještě v aplikované části věnující se 

forenzní psychologii. 

Zajímavý je také vliv nálady na přijetí persvazivní zprávy. V 80. letech se uvažovalo  

o tom, že dobrá nálada na straně příjemce je pro změnu postoje příznivější. McGuire (podle 

Petty & Schumann & Richman & Strathman, 1993) shrnul, že persvazivní dopad je větší, 

pokud je jedinec v době přijetí zprávy ve šťastné a benevolentní náladě, pojídá buráky a srká 

sodovku, sleduje dobrý program s příjemnou hudební kulisou a je v relaxované poloze.  

Ukázalo se ale v novějších výzkumech, že tomu takhle úplně není, vše je mírně složitější a ne 

vždy je dobrá nálada jakousi zárukou toho, že se adresát nechá přesvědčit. 

Ve studii (Petty & Schumann & Richman & Strathman, 1993) zaměřené na vliv 

pozitivní nálady na úspěšnost persvaze bylo zjištěno, že role dobré nálady na poli 

přesvědčování se objevuje za dvou odlišných podmínek. Když pravděpodobnost zpracování 

(ELM; viz. další kapitola) byla relativně vysoká, pozitivně laděná nálada dokázala ovlivnit 

postoje i myšlení, ale jakmile byla pravděpodobnost zpracování relativně nízká, dobrá nálada 

ovlivnila postoje, nikoli myšlení.  
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Zdá se zajímavým, že důležitost pozitivního vlivu spokojené nálady na změnu postoje 

byla totožná jak pod vysokou i nízkou pravděpodobností zpracování. Předchozí výzkumy 

byly toho názoru, že promyšleně zprostředkovaná změna postojů pravděpodobně více 

přetrvává v průběhu času a bývá prediktorem chování. 
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3. Procesy přesvědčování 

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách - aby došlo ke změně postoje, měl by příjemce 

zprávu vnímat, chápat a porozumět jí, proto ke změně postojů dochází na základě zpracování 

přijímaných informací. Procesy vedoucí ke změně postoje lze popsat z hlediska množství 

kognitivního úsilí vynaloženého při procesech změn, na které jsou zaměřeny. 

 V souvislosti se zpracováním podávaných informací za účelem změny postoje  

se hovoří o tzv. ELM konceptu (Elaboration Likelihood Model). Tvůrci ELM konceptu 

(Petty & Cacioppo, 1986) tvrdí, že existují dva způsoby, jakými lidé zpracovávají informace. 

Tyto způsoby nazývají routes (cesty) - central routes a peripheral routes (centrální  

a periferní cesta). K úvodu této kapitoly lze ještě uvést, že s centrální a periferní cestou 

souvisí ještě model Alfa strategií, z koncepce Knowlese a Linna (2004) o Alfa a Omega 

strategiích v persvazivních procesech.  

 Pokud jedinec zpracovává informaci centrální cestou, znamená to, že důkladně 

zvažuje veškeré argumenty, přemýšlí nad dopadem možných rozhodnutí a porovnává 

nabízené informace se svými předchozími znalostmi a zkušenostmi. 

 Oproti tomu zpracování informací periferní cestou znamená rychlé rozhodnutí na 

základě jednoduchých vodítek, tzv. mentálních zkratek, kterými jsou podmiňování, sociální 

identifikace a heuristiky. 

 Zároveň se Petty a Cacioppo (1986) snažili objasnit, jaké jsou determinanty použití 

jednotlivých cest. Dva hlavní faktory jsou motivace a schopnost zpracovávat informace. 

Motivace k hlubšímu zpracování argumentů je navíc ovlivněna dalšími dvěma faktory, 

kterými jsou zainteresovanost a potřeba kognice. Z jejich výzkumu vyplývá, že čím více je 

daná osoba zainteresována v daném tématu, tím větší je pravděpodobnost, že využije centrální 

cestu. A zároveň potřeba kognice je jakousi osobnostní charakteristikou, která vypovídá  

o jedincově potřebě porozumět světu a zapojovat myšlení k dosahování vytyčených cílů. 

Zároveň tito autoři přichází s tvrzením, že existují jedinci, kteří mají vyšší potřebu 

kognice i v oblastech mimo jejich působení, bez ohledu na specializaci.  

 Vedle motivace tedy sehrává svou roli ve výběru cesty i schopnost zpracovávat 

informace. Ta je určena jednak znalostmi a zároveň přítomností distraktorů. 

Pokud má jedinec o dané oblasti určité znalosti, spíše zapojí ke zpracování informací 

centrální cestu. Zároveň vliv distraktorů (rušivý podnět ovlivňující vnímání a rozhodování; 

Hartl & Hartlová, 2010) ovlivňuje zapojení centrální cesty a snižují pozornost vůči 

racionálním argumentům.  
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3.1 Procesy přesvědčování vyžadující malé kognitivní úsilí 

Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, procesy přesvědčování lze rozdělit na základě 

vynaloženého kognitivního úsilí, nutného ke zpracování nabízené argumentace, tedy na 

procesy vyžadující malé a značné kognitivní úsilí.  

 

3.1.1 Podmiňování postojů 

Jedním procesem vyžadujícím malé kognitivní úsilí je podmiňování postojů. Vychází  

z Allportova (podle Warren  & Jahoda, 1973, s. 20) předpokladu, že postoje jsou naučené 

dispozice.  

Při klasickém podmiňování je neutrální podnět opakovaně spojován s dalším 

podnětem, který silně evokuje určitou reakci. S použitím tohoto paradigmatu ukázaly 

výzkumy postojů, že lidé mohou dojít k pozitivnímu nebo negativnímu hodnocení, jsou-li 

nové podněty opakovaně spojovány s podněty, které vyvolávají pozitivní nebo negativní 

reakce (Petty  &  Cacioppo, 1986).  

S tímto principem by mohlo do jisté míry souviset i prosté opakování stimulu, 

opakované vystavování člověka podnětu. Základní hypotézu zformuloval Zajonc (podle 

Vybíral, 2009, s. 163): „Opakovaná expozice stimulu před jedincem je dostatečnou 

podmínkou pro to, aby zesílil jedincův vztah k němu“. Z toho pak také vyplývají ona zjištění,  

že lidé pracující spolu na pracovišti či jinak spolu pravidelně přicházející do kontaktu, jsou si 

sympatičtější a blíže, než ti, kteří se tak často nepotkávají. Vybíral (2009) navíc uvádí vtipný 

experiment z roku 1967, kdy na Oregonské univerzitě každé pondělí, středu a pátek ve třídě 

vzadu sedával tajuplný student zahalený do černého pytle. Nikdo nevěděl, o koho jde, z pytle 

mu čouhala jen bosá chodidla. Na konci semestru pak studenti měli popsat svůj postoj  

k němu a ten se změnil od nepřátelství, přes zvědavost až k přátelství, pouze na základě 

pravidelné expozice.   

Dále například Berkowitz s kolegy (1969) v jednom z experimentů vytvářeli  příznivé 

a nepříznivé postoje k imaginárním jménům „Ed“ a „George“ tak, že opakovaně spojovali 

tato jména s určitými smyšlenými charakteristikami, adjektivy. Poté probandi diskutovali se 

dvěma spolupracovníky, kteří se představili jako Ed a George. Jejich následné hodnocení 

probandy bylo ovlivněno předchozími hodnoceními, jaká byla aktérům experimentu k těmto 

jménům nabídnuta, a na jejich základě byl vytvořen postoj.  
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Další možností změny postoje bez vynaloženého kognitivního úsilí je operantní 

podmiňování, což je způsob učení, při kterém je posilováno (odměňováno) žádoucí chování  

a trestáno chování nežádoucí (Hartl & Hartlová, 2010). Na základě verbálního chování může 

být jedinec odměňován při určitých postojových prohlášeních, např. pochvalou, sociálním 

schválením, a „trestán“ při nežádoucí výpovědi, např. negativní zpětnou vazbou.  

A tímto mechanismem se mohou posilovat nebo vyvracet konkrétní postoje. 

 

3.1.2 Heuristické zpracování postojů 

Heuristické zpracování odpovídá způsobům zpracování informací periferní cestou 

přesvědčování. Základem tohoto zpracování je heuristické vodítko. K heuristickému 

zpracování dochází tehdy, je-li jedinec nedostatečně motivován a disponuje-li nižšími 

schopnostmi.  Do tohoto zpracování, vyžadující malé kognitivní úsilí, spadá i Bohnerův  

(1995) tzv. heuristicko-systematický model (HSM), který koncepčně ovšem odpovídá také 

modelu ELM. Pojednává tedy o tom, zda jedinec předkládanou zprávu zpracuje systematicky, 

či na základě heuristik. Zmiňuji ho tady právě kvůli oněm využitelným heuristikám. Tento 

model tedy předpokládá, že nejsou-li lidé motivovaní nebo schopní investovat kognitivní 

úsilí, je větší pravděpodobnost, že k rozhodnutí využijí heuristická vodítka. A naopak, je-li 

tato motivace a schopnost vysoká, utváří se postoj na základě důkladného, systematického, 

prozkoumání argumentů (Hewstone & Stroebe, 2006). Čili heuristické zpracování je 

nenamáhavé, systematické vyžaduje kognitivní úsilí. Podle této analogie lze heuristické 

zpracování připodobnit periferní cestě. Byť se ovšem toto zpracování považuje za 

nenamáhavé, tak aby proběhlo, je nutná přítomnost heuristického vodítka, což je jakési 

jednoduché pravidlo dedukce. 

 V rámci této kapitoly se ještě podíváme na konkrétní heuristická vodítka ovlivňující 

naše rozhodování při změnách postoje. 

 

Mentální zkratky- HEURISTIKY 

Klasická teorie rozhodování pracuje s konceptem „homo economicus“, který předpokládá,  

že jedinec je racionálně uvažující a rozhoduje se na základě analýzy možného užitku.  

Tato koncepce byla ovšem překonána, tato teorie je v současnosti vyvrácena (Gálik, 2012).  

Některé důkazy pocházející z experimentální činnosti dokladují, že člověk je tvor 

spíše iracionálně se rozhodující. Toto tvrzení se snaží svými nápaditými experimenty dokázat 

mj. i současný behaviorální ekonom Dan Ariely, zejména ve své knize „Jak drahé je zdarma?“ 

(2009). 
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Ovšem ozřejmění lidské iracionality v rámci rozhodování přinesli Kahneman  

a Tversky (1974), kteří se zaměřili na faktory lidského rozhodování a definovali několik 

heuristických vodítek: heuristiku reprezentativnosti, heuristiku dostupnosti a heuristiku 

přizpůsobení. 

Heuristika reprezentativnosti je Plhákovou (2005) definována takto: 

„Čím více se daná událost, objekt nebo osoba podobá typickému příkladu (prototypu) dané 

kategorie, tím větší je pravděpodobnost, že do ní patří (s. 281).“  Je důležité navíc dodat,  

že máme při použití této heuristiky tendence ignorovat důležitý zdroj informace, a tím je 

poměrný výskyt (base rate) posuzovaných alternativ ve vnějším světě, což přináší řadu omylů.  

Heuristiku dostupnosti používáme tehdy, když chceme posuzovat průběh náhodných 

událostí, jako například jak uvádí Plháková (2005), experiment Tverskyho a Kahnemana 

(1974) o uhádnutí pravděpodobnosti dvou sekvencí při náhodném hodu mincí. Heuristika 

dostupnosti figuruje v našem rozhodování tehdy, posuzujeme-li „pravděpodobnost určitých 

jevů na základě toho, jak snadno si vybavíme z paměti jejich relevantní příklady“  

(Plháková, 2005). Dokladem tohoto může být případ, kdy se ptáme respondenta, zda 

odhaduje, že více lidí umírá jako účastníci dopravní nehody, nebo následkem komplikací 

spjatých s cukrovkou. Protože jedinec nemá k dispozici přesná statistická data, bude se 

odrážet od údajných faktů, která má v paměti, získaná například ze zpravodajství – více  

v médiích slyší o tragických dopravních nehodách, než o fatálních následcích komplikací 

diabetu. 

Heuristika přizpůsobení nebo také ukotvení mluví o tom, že „lidé přizpůsobí svůj odhad 

velikosti počátečních čísel. Vnímání počátečních číselných hodnot vede k mentálnímu 

ukotvení, které ovlivňuje výši odhadu“ (Plháková, 2005, s. 284). 

Experiment na tuto heuristiku provedl Dan Ariely (2009), kdy nechal své studenty 

napsat do rohu papíru poslední dvojčíslí z jejich rodného čísla. Poté jim ukazoval různé 

značky vín a studenti, kteří neměli o původu a kvalitě vína žádné informace, měli na ten samý 

arch papíru psát ceny, které by byli ochotní za nabízená vína zaplatit. Z výsledků experimentu 

vyplývá, že studenti, kteří měli na archu napsaná větší čísla ze svého rodného čísla, se na 

těchto číslech ukotvili, a nabízeli za vína větší částky, než studenti, jejichž čísla byla nižší. 

Byť dvojčíslí nijak logicky nebyla ve vztahu s cenou vína, studenti se stejně na těchto číslech 

ukotvili.  

 Mezi heuristiky by bylo možné také zařadit různé komunikační mechanismy sloužící 

k přesvědčení druhého, aby nám vyhověl.  
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Nakonečný (2009) uvádí příklady dvou způsobů racionální argumentace jako 

osvědčených postupů při změně postoje. Jedním z nich je tzv. “rytmus ano-odpovědí“ , kdy se 

přesvědčování navodí jako diskuse, v níž se recipientovi pokládají za sebou jdoucí otázky, na 

něž musí odpovědět „ano“, a pak se náhle prezentuje určitá nabídka či argument působící ve 

směru přesvědčování – poté totiž i v tomto případě nastane tendence odpovědět „ano“. 

Dalším způsobem efektivní argumentace je „technika spoluběžce“ založená na tom, 

že lidé chtějí dělat a vyznávat to, co dělá a vyznává většina. Z tohoto důvodu je důležité 

přesvědčit je, že to, co by měli učinit nebo jaký postoj by měli zaujmout, dělají a zastávají 

skoro všichni jako něco přirozeného.  

 U těchto dvou příkladů dokladujících důležitost způsobu podání persvazivní informace 

lze namítnout, zda už nejde o záměrnou manipulaci s fakty. 

  

3.2 Přesvědčování vyžadující kognitivní úsilí 

O těchto procesech kognitivního zpracování lze mnohé vytušit na základě předchozí kapitoly, 

kde byla tato problematika a v čem spočívá, již nastíněna. 

Petty a Cacioppo (1986) přišli s technikou zapisování myšlenek. Účastníci výzkumu 

jsou vyzváni, aby zapsali jakékoliv myšlenky, které je napadnou při čtení nebo poslouchání 

persvazivních sdělení. Později je obsah těchto myšlenek analyzován a kódován podle jejich 

příznivosti. Z toho vzešlé charakteristiky jsou použity jako zprostředkující informace  

v analýze postojové změny.  

V souvislosti s heuristicko-systematickým modelem byl zmíněn model ELM (čili 

model pravděpodobnosti rozpracování) vědců Cacioppa a Pettyho (1986). Tento model tedy 

zachycuje pravděpodobnost, s jakou se jedinec ve zpracování určitých argumentů vydá 

periferní, či centrální cestou. Pravděpodobnost je navíc determinována jednak motivací, 

jednak schopnostmi. Shrneme-li si tedy poznatky z modelů ELM a HSM, dojdeme k závěru, 

že mají-li lidé málo času a informačních zdrojů, aby si podrobně rozpracovali každé 

přesvědčivé sdělení, se kterým se setkají, měla by být periferní cesta přesvědčování 

implicitní. Motivace a schopnost jedince zpracovat dané sdělení určuje pravděpodobnost jeho 

rozpracování. Takže „čím vyšší je tato pravděpodobnost, tím větší by měl být vliv centrální 

cesty zpracování, zprostředkovaný příznivou kognitivní reakcí recipienta, a tím nižší by měl 

být vliv periferních mechanismů na změnu postoje“ (Hewstone & Stroebe, 2006, s. 299). 
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Pro úplnost a shrnutí je nutno dodat, že postoje utvářené centrální cestou jsou pevnější 

a odolnější změně, než ty, které byly vytvořené periferní cestou (Petty, 1986).   

K tomu ještě Gálik (2012) dodává, že je nacházena vyšší konzistence mezi postojem  

a chováním, pokud byl postoj vytvořen centrální cestou. 

 

3.3 Alfa a Omega strategie  

Nástin „alfa a omega“ strategií byl uveden v začátku kapitoly o persvazivních metodách. 

Tento koncept rozpracovali E. S. Knowles a J. A. Linn (2004). Alfa strategie spočívají 

v pobídkách k jednání nebo k přesvědčení, usilují o to, aby se jedinec choval určitým 

způsobem, přijal předkládaný názor, či někomu vyhověl. Oproti tomu omega strategie  

se zaměřují na překonávání zdroje odporu v přesvědčovaném jedinci a snaží se zacílit na 

konkrétní příčiny a zdroje jedincova odporu a ten následně překonat a zvýšit tak ochotu ke 

změně nebo k souhlasu. Ještě jinak řečeno - alfa strategie podporují a navozují změnu aktivací 

přibližovacích mechanismů, a tím motivují jedincův zájem přiblížit se k danému cíli, tedy 

motivaci k ochotě změnit postoj, či chování. Oproti tomu omega strategie podporují změnu 

postoje přes minimalizaci vyhýbavých tendencí (odporu), pomocí redukování motivace 

vyhnout se a vzdálit cíli (Knowles & Linn, 2004). 

 

3.3.1 Alfa strategie 

Jde o strategie vlivu, které jsou přímo zaměřené na změnu postoje či chování.  

Jsou realizovány tzv. centrální (elaborativní), nebo periferní (heuristickou) cestou, viz. popis 

modelu HSM.  

Knowles a Linn (2004) uvádějí několik konkrétnějších alfa strategií k navození změny 

postoje. Jednou z nich je strategie s názvem „Zvyš přesvědčivost zprávy“, pomocí vylepšení  

a zdokonalení rétoriky a vytvořením silných argumentů (Petty & Cacioppo, 1986), 

nabídnutím pádných důvodů ke změně, oživením persvazivní zprávy (Frey & Eagly, podle 

Knowles & Linn, 2004, s. 120), apelováním na emoce a strach (Block & Keller, tamtéž),  

či použitím humoru v podávané zprávě (Duncan & Nelson, tamtéž).  

 Další alfa strategií jsou potom různé pobídky a odměny navíc, například „dárek 

zdarma“ či „nyní akce“, se kterými je bohatě nakládáno v prodejním průmyslu.  

Více o odměnách a drobných pozornostech ke koupi pojednává ve své knize s trefným  

názvem „Jak drahé je zdarma“ Dan Ariely (2009).  
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 V souvislosti s důvěryhodností zdroje patří mezi alfa strategie i záměrné zvýšení 

kredibility zdroje, například poukázáním na podobnost mezi obsahem persvazivní zprávy  

a příjemcovým životem, či zvýšením atraktivnosti zdroje (Hovland & Weiss, podle Knowles 

& Linn, 2004, s. 121). Petty a Cacioppo (1986) doplňují, že důvěryhodnost zdroje klesá,  

mají-li lidé chuť si předkládanou zprávu ověřit a prozkoumat. 

 Poskytnutí určitých konsenzuálních informací také patří mezi alfa strategie. Svou roli 

zde sehrává sociální vliv, protože důkazem o platnosti zprávy se pak stává společnost, jak 

uvádí Cialdini (2007) princip tohoto vlivu. Stačí použití několika vět typu „všichni to tak 

dělají“, nebo „všichni tohle chtějí/kupují“ a roste pravděpodobnost změny postoje či chování. 

 Neméně důležitými strategiemi jsou pak také ty, které podporují v jedinci závazek 

k dodržení zákonu reciprocity, či předložení nabídky jako časově nebo kvantitativně omezené, 

se záměrem vyvolat dojem vzácnosti (Cialdini, 2012). Příkladem opět mohou být různé 

prodejní akce, kde je zákazníkovi avizováno, že tato akce platí pouze do zítřka, nebo 

spravením ho o tom, že na skladě jsou poslední kusy nabízeného zboží.  

 

3.3.2 Omega strategie 

Omega strategie vlivu jsou oproti alfa strategiím zaměřeny na překonávání a redukování 

zdroje odporu ke změně. Je zde snaha tento zdroj zneschopnit nebo překonat neochotu ke 

změně či souhlasu (Davis & O’Donohue, 2003). Tato strategie má stejný cíl jako strategie 

alfa, ale dostává se k němu více oklikou a snaží se odpor obejít. Stejně jako alfa strategie, tak 

i omega vliv jde popsat pomocí konkrétnějších mechanismů a způsobů. 

 Jedním z nich je přejmenování stávajícího vztahu, kupříkladu prodejci se snaží odporu 

zákazníků vyhnout tak, že slovo prodej nazývají konzultací. Nebo pojišťovací agenti nevolají 

potencionálním pojištěncům ohledně prodeje pojištění, ale z důvodu pomoci zajištění 

bezpečnosti na cestách nebo zabezpečení majetku proti ztrátám (Jolson, podle Knowles & 

Linn, 2004, s. 123).  

 Dále se v použití těchto strategií doporučuje depersonalizovat vzájemnou interakci  

a z vět typu „Měl byste přispět na tuto charitu“ vytvořit méně osobní „Lidé by měli přispívat 

na tuto charitu“ (Kowles & Linn, 2004).  

 Minimalizace požadavku je další z omega strategií. Tento princip popisuje technika 

známá jako „noha ve dveřích“ (foot-in-the-door technique) a spočívá v tom, že je nejprve 

vznesena drobná žádost a jakmile je jí vyhověno, přistupuje se k většímu požadavku. Název 

této techniky je odvozen z praxe podomních prodejců.  
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Freedman a Fraser provedli v 60. letech 20. století experiment, kdy pomocí telefonátů 

oslovovali ženy v domácnosti a žádali o účast v spotřebitelském průzkumu. Několik žen bylo 

požádáno o odpověď na několik otázek týkajících se vybavení jejich domácností, jiná skupina 

žen byla pouze informována o tom, že za několik týdnů je navštíví pět až šest zástupců ze 

sdružení. Po několika týdnech experimentátor ženy opět obvolal, a ty, které byly ochotné 

odpovědět na otázky, požádal o souhlas s větším požadavkem. Výsledky experimentu 

ukázaly, že ženy, které v první fázi vyhověly požadavku na zodpovězení několika otázek, 

potom v 52,8% vyhověly i druhému, většímu, požadavku. Oproti ženám (27,8%), které byly 

pouze informovány o shromažďování údajů a nebyl na ně kladen žádný požadavek. Tento 

postup experimentu popisuje podstatu techniky nohy ve dveřích (Výrost & Slaměník, 2008). 

 „Dveře ve tváři“ (door-in-the-face) je další omega strategie, technika usilující  

o snížení odporu tak, že je nejprve nadnesen veliký požadavek, o kterém je víceméně jasné, že 

mu nebude vyhověno, a následně je přednesen menší, který se vlastně vedle toho prvního jeví 

jako ústupek, byť tento „ústupek“ byl oním primárním záměrem (Cialdini, 2007).  

Principem zde je kontrast jednoho požadavku s druhým a je žádoucí, aby rozdíl byl co nejvíce 

markantní, a to z toho důvodu, že první, nesplnitelný, požadavek slouží jako pomyslná kotva, 

na které se objekt persvaze ukotví a s touto kotvou posléze porovnává všechny další 

požadavky, které se pak tedy logicky jeví jako menší a jako přijatelné ústupky  

(Knowles & Linn, 2004).  

 „Kupte nyní, plaťte později “ – i takto by šla vyjádřit další strategie, kdy požadavek 

nebo nabídka jsou posunuty kamsi do budoucna. Tato taktika pracuje na základě fenoménu, 

kdy vzdálené možnosti a výběry jsou více determinovány snahou přiblížit se, oproti blízkým 

volbám, které pro které je typičtější snaha vyhnout se jim (Knowles & Linn, 2004). Představa 

budoucího chování minimalizuje nynější odpor, protože budoucnost lidé vnímají 

optimističtěji než přítomnost (Libermane & Troope, tamtéž). 

 Záruka garance je další možnou cestou jak snížit odpor – minimalizuje totiž strach, 

který jedinec může okolo možnosti výběru pociťovat. Opět jako příklad poslouží obchodní 

sféra a deklarovaná garance navrácení peněz či výměna zboží. 

 Poměrně zajímavou omega strategií jsou pak vzájemné protiargumenty, založené na 

dvoustranné komunikaci. Dvoustranná zpráva jednak nabízí alternativu (předmět změny 

postoje) s opodstatněnými racionálními argumenty, proč se pro něco rozhodnout. Zároveň 

však akceptuje a uznává namítané protiargumenty (Knowles & Linn, 2004).  
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Konkrétním příkladem může být příručka společnosti Kabel plus, která instruuje 

obchodní zástupce své firmy, aby souhlasili s námitkami potencionálních zákazníků, ale poté 

by měli dát najevo své stanovisko. Je zde doporučován postup „Vy máte nějaký pocit – já ho 

měl také – ale pak jsem zjistil to a to…“ (Vybíral, 2003). 

 Technika nízkého míče (low-ball technique) patří také mezi omega strategie  

a je založena na principu redukce kognitivní disonance vycházející ze závazku. 

Tato technika je popisována ve spojitosti s prodejem aut v USA, kdy je původní uváděná cena 

po rozhodnutí o koupi zvýšena. Nebo podobná situace nastává, když číšník v restauraci nabízí 

kvalitní značkové víno za neobvykle nízkou cenu. Poté, co si hosté lahev objednají a číšník ji 

donese, sděluje s omluvou, že se zmýlil a lahev stojí více. Málokdo si objedná jiné víno 

(Výrost & Slaměník, 2008). Princip tedy spočívá v závazku, který vznikne v okamžiku 

rozhodnutí, např. o koupi. Při zvýšení ceny či jiných podmínek (v negativním smyslu) se 

jedinec cítí zavázán a hledá vlastní zdůvodnění pro přijetí vyššího požadavku, a tím redukovat 

právě onu kognitivní disonanci (Výrost & Slaměník, 2008). 
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4. Vybrané oblasti aplikace poznatků o persvazi - forenzní psychologie 

V předchozích kapitolách byly v rámci teoretického zpracování uváděny různé oblasti 

aplikace a praktické příklady využití poznatků z oblasti persvaze. Z těchto konkrétních 

příkladů lze usuzovat na poměrně široké využití persvaze v různých komunikačních situacích, 

jakými jsou kupříkladu reklama, prodej samotného zboží či nabízených služeb, politická  

a vojenská propaganda a v neposlední řadě také každodenní komunikace mezi lidmi.  

 

4.1 Obecné využití persvazivního vlivu 

Aplikovanou oblastí, kde se také lze setkat s problematikou přesvědčování ke změně postojů, 

je forenzní psychologie. Persvazivně může na všechny zúčastněné (obviněný, oběť, svědek, 

soudce, porota, atd.) působit přímo i nepřímo bezprostřední sociální okolí (rodina, přátelé), či 

média, která různými způsoby informují o projednávaném případu či trestném činu. 

Masmédia takto mohou samozřejmě ovlivňovat i veřejné mínění, nejen postoje zúčastněných.  

 Další forenzní oblast, kde persvaze může sehrávat svou roli, je působení na porotu  

a soudce během líčení, například při předkládání důkazních materiálů (Boukalová, 2012). 

Způsob a prezentace důkazů při soudním líčení může mít vliv na úsudek a závěry soudců. 

Tuto skutečnost dokladuje experiment (Lassiter et al., 2009), který přinesl zjištění, že pokud 

je kamera (používaná pro dokumentaci výslechů) namířena jen na obviněného, je jeho 

doznání posuzováno jako více dobrovolné (použité bez nátlaku), oproti záběrům na 

vyšetřovatele nebo na oba. Je třeba brát zřetel na tento výsledek při prezentaci videozáznamů 

během soudního líčení.  

 S ohledem na tématické zaměření empirické části této práce se využití persvaze ve 

výslechové vyšetřovací praxi věnuji v další kapitole. 
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5. Návrh výzkumného projektu 

V návaznosti na předchozí aplikovanou kapitolu bude návrh výzkumného designu zaměřen  

na využití znalostí persvazivních metod v kontextu výslechových metod a doznání. 

Jak bylo naznačeno v předchozím teoretickém oddílu, problematika okolností přiznání, 

obzvláště těch nepravdivých, by neměla zůstávat na okraji odborného zájmu, vzhledem 

k dopadům, jaké může mít na obviněné, resp. nesprávně obviněné a odsouzené.  

 Tento navrhovaný výzkumný projekt by byl realizován ve spolupráci s celosvětově 

uznávanou americkou organizací Innocence Project, která se věnuje podpoře nespravedlivě  

a nesprávně odsouzených osob s cílem dosáhnout jejich propuštění, zejména s využitím 

analýzy DNA. Podrobněji a více viz. http://www.innocenceproject.org/. 

 

5.1 Teoretická východiska 

Výslechová vyšetřovací činnost je ve forenzní psychologii asi nejčastější oblastí využití 

persvaze. Ve výslechové interakci dochází mezi vyslýchaným a vyslýchajícím ke 

vzájemnému ovlivňování, a to spontánně (neúmyslně), nebo záměrně pomocí persvazivních 

metod (Spurný, 2003).  

V tomto kontextu je pak ovlivňování chápáno jako proces záměrného působení 

vyslýchajícího na osobnost vyslýchaného, zejména pak na jeho kognici a emoce. Cílem této 

snahy je vyvolat v prožívání a chování vyslýchaného změny postojů a stanovisek, které by 

usnadnily naplnění účelu výslechové interakce. Do základních metod ovlivňování při 

výslechu řadíme demonstrování (předmětů doličných a dalších důkazů), využívání příkladů 

(exemplifikace živými vzory) a metody přesvědčování (Grác, 1985).  

Negativní postoj k výslechu projevující se neochotou vypovídat se může vyslýchající 

pokusit změnit výše zmíněným demonstrováním (důkazního materiálu), vysvětlováním 

významu výpovědi vyslýchaného pro něho samého a pro ostatní účastníky, dále pak 

prezentováním své profesionální kompetence (zvýšení své důvěryhodnosti), promyšlenou 

prezentací argumentů, kladením otázek (k možnému vyprovokování a přehodnocení postoje), 

apelováním na rozum a emoce vyslýchaného, prezentováním svých pozitivních a negativních 

zkušeností s vyslýchanými s podobnými postoji, využitím humoru, aj. (Spurný, 2003). 

Také ve výslechových situacích záleží na osobnosti vyslýchaného, zejména na míře 

jeho sugestibility a persvazibility. Gudjonsson (2003) mluví konkrétně o výslechové 

sugestibilitě, která se od těch ostatních liší ve čtyřech hlavních rysech.  
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Jde o proceduru dotazování v uzavřené sociální interakci, otázky směřují k minulým zážitkům 

a událostem, čímž je kladen nárok na vybavení zapamatování stavů a znalostí. Je zde také 

přítomna silná komponenta nejistoty spojená s požadavky na kognici jedince. A v neposlední 

řadě je výslech často vysoce stresová situace s vážnými konsekvencemi (Gudjonsson, 2003).  

Stabilní individuální proměnné sugestibility lze měřit. Pro posuzování výslechové 

sugestibility lze ve forenzní praxi využít GSS1 – Gudjonsson Suggestibilty Scale. Zjištěná 

míra sugestibility závisí na dvou aspektech: do jaké míry vyslýchaný podléhá (yielding) 

sugestivním otázkám a nakolik vyslýchaný mění (shifting) své odpovědi/výpovědi na základě 

vyvinutého tlaku na něj. Test sestává ze čteného vyprávění vyslýchanému, který má pak za 

úkol podrobně převyprávět onen příběh. Poté je mu kladena řada standardních otázek 

směřujících k příběhu, některé z nich jsou však nepravdivé. Vyslýchaný jedinec je pod 

sugestivním tlakem upozorněn na chyby, které vypověděl (byť se tyto výpovědi zakládají na 

pravdě), a musí na ony otázky odpovědět znovu. Na základě výsledků je potom posuzována 

náchylnost k sugestibilitě a podléhání tlaku (Gudjonsson, 2003).  

 

5.1.2 Vybrané výslechové strategie 

Persvazi můžeme velmi často nacházet právě ve výslechových situacích. Bylo vypracováno 

několik výslechových manuálů, které instruují vyšetřovatele, jak správně a funkčně vytěžit 

obviněné z hlediska poskytnutí informací a přimět je k doznání podílu na spáchaném trestném 

činu, či k plnému doznání (Boukalová, 2012). K tomu se využívá několik technik a strategií.  

 Obecně lze pro představu uvést některé z nich. Kupříkladu CIA pracuje s předem 

připravenými scénáři, které mají komplexnější podobu, než sada replik mající zlomit odpor. 

Scénáře pak mohou být např. tyto: „Nikdo tě nemá rád“, „ Hodný a zlý vyšetřovatel“, aj. 

(Vybíral, 2003; Cialdini, 2012). Scénáře pracují s předpokládaným psychologickým dopadem 

tvrzení a s persvazivní povahou některých oznámení. Tyto scénáře a jiné výslechové techniky 

jsou uvedeny v různých konkrétních výslechových manuálech, uveďme zde pro ilustraci 

některé z nich.  

Je potřeba si uvědomit, že podobně jako v jiných aplikovaných disciplinách se vesměs 

nepoužívá jednotná a univerzální metodika, tak i ve výslechové praxi je k dispozici více 

manuálů a postupů. Jedním z nich je výslechový manuál, který vytvořil Inbau et al. (2004). 

Tento manuál například navrhuje záměrně používat ucelený postup s přesnými fázemi s cílem 

získání doznání obviněného. Používá tedy rozličných technik k tomu, aby se vyslýchaný 

doznal. Mezi ně patří např. strategie „vlka v rouše beránčím“, kdy má vyšetřovatel cíle 

interakce s vyslýchaným definovat jako nápomocné právě vyšetřovanému.  
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Dále se Inbau nebrání odvolávání se na další důkazy, vědecké testy či svědky, ovšem 

neexistující, se snahou vyvolat beznaděj ohledně uhájení vlastní neviny. 

Také Inbau et al. zahrnují do výslechu minimalizaci odporu pomocí technik uvedených výše  

v textu – „noha ve dveřích“ , atd. Také se v tomto výslechovém manuálu pracuje 

s minimalizací a maximalizací, o kterých bylo pojednáno v předchozí části. Inbau et al. 

(2004) také popisují značně rozšířený komplexní výslechový postup podle Reida, který se 

používá v kontaktu s nespolupracujícím obviněným. Jde o 9 na sebe navazujících kroků 

vyšetřovacího postupu zaměřeného na podezřelé osoby, s cílem prolomit jejich odpor a získat 

doznání. „Manévr Borgů“ se jmenuje úvodní krok, který nese svůj název podle seriálu Star 

Trek a analogicky informuje o tom, že veškerý odpor je marný. Takto poměrně poeticky 

nazvali úvodní fázi Inbauova výslechu autoři Davis & O’Donohue (2003). 

 Gudjonsson (2003) popisuje výslechovou strategii, ve které figuruje maximalizace 

(termín převzatý od Kassina a McNallové), či určitá manipulace pomocí minimalizace 

závažnosti trestného činu nebo odpovědnosti podezřelého, návrhů scénářů a nabídek motivů. 

Maximalizace jakožto alfa strategie vlivu má vyslýchaného dovést k názoru, že nepřiznání 

povede ke katastrofálním následkům a nelze uniknout odpovědnosti za čin. Zároveň doznání 

povede k nižší sankci. Minimalizace má naopak v obviněném vyvolat falešný pocit bezpečí 

pomocí sympatií vyšetřovatelů, morální omluvy (bagatelizace činu), atd. (Boukalová, 2012).  

Pratkanis a Aronson (2007) v souvislosti s persvazí použitou ve vyšetřování mluví  

také o zmiňované technice fear-then-relief, která využívá následnosti úlevy po záměrně 

vyvolaném či posíleném pocitu strachu. 

 Je zřejmé, že výslechových strategií je mnohem více, než bylo zmíněno výše, ale je 

dobré mít na paměti, že různé persvazivní techniky v této práci popsané, jsou usazeny  

a transformovány do kontextu vyšetřování a pracují na podobných principech, jaké zde byly 

nastíněny. 

 

5.1.4 Nepravdivá doznání 

Persvaze a nátlak ve výslechu s sebou nesou nemalé riziko nepravdivých doznání. 

Doznání jakožto přijetí viny je velmi závažným důkazem, který může být předložen během 

soudního procesu. Kvůli jeho vážnému dopadu by měly být soudy obezřetné kolem okolností, 

za jakých bylo doznání učiněno. Obecně se předpokládá, že většina přiznání je pravdivých  

a učiněna na základě dobrovolnosti, ale ve 20% je přiznání zpětně odvoláno.  
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Ukazuje se, že příčinou toho může být, že doznání vznikne jako snaha vyhovět nátlaku ze 

strany vyšetřovatelů a uniknout tak z nepříjemné výslechové situace (Wrightsman & Fulero, 

2005). 

Nepravdivá doznání mohou být dobrovolná (vnitřní), nátlakově zvnitřněná (vynucené 

zvnitřnění) a nátlakově souhlasná (vynucení souhlasu). Existuje i několik motivů k doznání 

od vnitřních pohnutek podezřelého, přes vnější sociální tlak, hrozby a sliby vyšetřovatelů, 

fyzické a emoční stresové okolnosti vyšetřování, až po přesvědčení o velkém množství 

důkazů (Gudjonsson, 2003).  

Soukup (1973) obecně rozděluje příčiny nepravdivých doznání na základě dvou 

hlavních příčin: doznání mající původ v osobnosti (účelová jednání, neinformovanost a omyl, 

sugestibilita a psychické poruchy obviněného) a doznání vycházející z procesu vyšetřování 

(nesprávná procesní situace a nepříznivá životní situace).  

Boukalová (2012) shrnuje, že někteří jedinci mohou být více osobnostně disponováni 

k podlehnutí vlivu (např. děti, jedinci s nižším IQ), ale zároveň mohou podlehnout i osoby bez 

výrazné psychopatologie.  

O tom, jaký vliv ve výsleších mohou mít „správně“ kladené otázky, mohou vyprávět 

lecjaké skutečné příběhy, které se odehrály na pozadí nepravdivých doznání k závažným 

násilným trestným činům, za které dobře hovoří statistika Innocence Project. Mezi takové 

mediálně známější nepravdivá doznání lze zmínit kupříkladu případ „Joggerky z Central 

Parku“, která byla surově několikrát znásilněna a poté kamenem ubita. K činu se po 

několikahodinových výsleších doznalo pět teenagerů a dokonce popisovali průběh celého 

činu. Není v tomto kontextu nutné zmiňovat, že těchto pět mladíků čin nespáchalo. Za touto 

vraždou stál tehdy pouze jeden pachatel, který se s odstupem doby pochlubil svému 

tehdejšímu spoluvězni (Tavris & Aronson, 2012). 

K ilustraci ještě poslouží skandály z 80. - 90. let 20. století v USA, které probíhaly 

okolo mateřských školek, kdy propukla panika z údajného sexuálního zneužívání dětí. V roce 

1983 byly obviněny učitelky v McMartinově školce (McMartin Preschool). Podle obvinění 

měly děti mučit v podzemních místnostech při satanistických rituálech a sexuálně je zneužívat 

(Tavris & Aronson, 2012). Z pohledu výslechového nátlaku bylo teprve nedávno 

identifikováno 6 problematických výslechových metod. Například během vyšetřování byly 

pokládány sugestivní otázky, pomocí kterých bylo dětem „pomáháno“ si vzpomenout 

(„Pamatuješ si na ty nahé obrázky?“). Dále byly dětem slibovány odměny a vyjádřen souhlas 

či pochvala za žádoucí odpovědi a byl tak vytvořen tlak na spolupráci (Boukalová, 2012; 

Tavris & Aronson, 2012).  
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Není nutné podotýkat, že obdobných případů je jistě více, ale tyto mohou posloužit 

jako varovný důkaz toho, kam až může zajít snaha usvědčit domnělého pachatele a najít 

viníka, i možná za cenu toho, že bude odsouzen a potrestán nevinný člověk. 

 

5.2 Cíle a hypotézy 

Prvním cílem tohoto projektu by bylo zmapovat persvazivní postupy v rámci aplikované 

oblasti forenzní psychologie, konkrétně psychologie výslechu.  

Druhým cílem by pak bylo podchytit souvislost persvazivních výslechových metod  

s výsledkem výslechu v podobě nepravdivého doznání.  

Výzkumné otázky: 

V rámci výzkumu by byl mapován charakter persvazivního působení na obviněné osoby  

ze strany policie. Výzkum by se soustředil na to, jaké persvazivní postupy byly v rámci 

vyšetřování použity a jaký byl jejich charakter, zda se jednalo o persvazivní postupy 

vyžadující vyšší či nižší kognitivní úsilí, nebo zda byly zastoupeny jiné strategie, o kterých 

pojednávají předchozí kapitoly práce. Z těchto základních výzkumných otázek vyplývají  

i následující dílčí stanovené hypotézy.  

Hypotézy: 

H1: Osoby nespravedlivě odsouzené, které se ke svému činu (jež nespáchaly) doznaly, budou 

mít vyšší míru sugestibility, než osoby, které se k činu nedoznaly. 

H2: Ve výsleších osob, které se doznaly, budou ve vyšší míře zastoupeny persvazivní postupy, 

než ve výsleších osob, jež se nedoznaly. 

H3: Ve výsleších osob, které se doznaly, budou zastoupeny více nátlakové persvazivní 

postupy, než ve výsleších osob, které se nedoznaly. 
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5.3 Popis vzorku zkoumaných osob 

Pro potřeby tohoto výzkumu by byly osloveny osoby, které byly nespravedlivě obviněny  

a odsouzeny, ale které byly s odstupem času osvobozeny díky výše zmíněné organizaci 

Innocence Project. Tato organizace disponuje relevantní statistikou vytvořenou na základě 

znovuobnovených soudních procesů s nespravedlivě odsouzenými osobami, které byly 

propuštěny díky podchyceným důkazům, zejména analýzou DNA. Organizace Innocence 

Project všechny své případy dopodrobna eviduje. Pomohla na svobodu 311 vězňům, kteří byli 

nespravedlivě odsouzeni, z toho 78 se také nepravdivě doznalo. První část výzkumného 

souboru by tvořila tato skupina 78 osob, kterým byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody 

na základě jejich nepravdivého doznání, druhá část by byla vybrána ze zbylé skupiny 233 

osob, které byly rovněž osvobozeny z výkonu trestu, k dané trestné činnosti se však 

nedoznaly. Tito nesprávně odsouzení, kteří se nepřiznali, by byli párováni na základě věku, 

vzdělání a kriminální minulosti s první skupinou, pouze by tedy zůstal rozdíl v nepravdivém 

doznání. Důvodem párování podle uvedených charakteristik by bylo zamezení vlivu těchto 

proměnných na klíčové sledované proměnné.  

 

5.4 Postup a provedení výzkumu 

V první řadě by byl vytvořen časový harmonogram celého výzkumu. Aby byl celý postup 

lege artis, byla by s organizací uzavřena smlouva vymezující spolupráci a její náplň.  

Prostřednictvím organizace by byl vytvořen tým dobrovolníků, pro něž je angličtina 

mateřským jazykem a kteří by po úvodní informaci k výzkumu a seznámení s postupem 

pomohli při realizaci výzkumu a šetření v anglickém jazyce, zejména se sběrem dat od 

respondentů. 

Další krok by znamenal oslovení jednotlivých respondentů, a to formou individuální 

kontaktáže s prosbou o spolupráci, kde by byl vysvětlen cíl projektu. Kontakt by probíhal 

v domácích podmínkách respondentů. Dále by byly osloveny osoby do našeho kontrolního 

vzorku- tedy ty, které se nedoznaly. A z této skupiny by se vytvořila kontrolní skupina na 

základě výše definovaných charakteristik. 

Poté by probíhala individuální administrace dotazníkové metody GSS1, zjišťující 

výslechovou sugestibilitu. 

V dalším výzkumném kroku by probíhala analýza spisového materiálu se souhlasem 

respondentů.  
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Kvalitativní a kvantitativní analýza výslechů se zaměřením na spektrum použitých 

persvazivních metod a jejich četnost. Prvky analýzy by byly jednotně kódovány a pak by 

proběhlo statistické zpracování dat pomocí SW rozhraní SPSS19.  

Statistický výstup by byl verbálně interpretován a výsledky by byly publikovány. 

 

5.5 Metody 

Za předpokladu nahrávek výslechů na audiovizuálním záznamu by mezi použité metody byl 

zařazen doslovný přepis a podrobná analýza.  

 Důležitým bodem by bylo provedení obsahové analýzy výslechů, to by náleželo 

předem proškolenému týmu spolupracovníků a odborníků. 

  Dále by proběhlo kódování použitých persvazivních postupů do předem stanovených 

kategorií (s nezbytně nutnou flexibilitou k dotváření nových kategorií v průběhu analýzy) 

a zaznamenávání do elektronického interaktivního PDF formuláře.  

Samostatná metoda GSS1  (škála pro měření výslechové sugestibility) by byla použita 

u obou skupin. Protože je tato škála v anglickém jazyce, nebylo by třeba dotazník překládat. 

 

5.6 Analýza dat a výsledky 

Výstupem tohoto výzkumu by byla nejen kvalitativní, ale i kvantitativní data.  

Kvantitativní data by zahrnovala jednak výsledky použitého škálování GSS1 a jejich 

vzájemné porovnání u obou skupin, a jednak výsledky míry a spektra použití persvazivních 

technik u obou skupin. Jejich porovnání a analýza byla provedena pomocí statistického 

SW SPSS19. 

Kvalitativní data by zejména byla výstupem charakterizujícím šíři využitých 

persvazivních technik a jejich kvalitativního zhodnocení. 

 

5.7 Diskuze 

První otázkou do diskuze se nabízí vzorek pocházející z USA. Project Innnocence je svou 

činností a jejím rozsahem ojedinělá organizace, která systematicky detekuje nesprávně 

odsouzené a vězněné a také rozlišuje okolnosti jejich nespravedlivého zatčení, jako např. očitá 

svědectví, chybná doznání, atd. Zároveň také Innnocence Project dotahuje své snahy od 

začátku do konce, takže nedává jen podněty k přezkumu, ale přezkoumává případy, analyzuje 

podklady a podněcuje k znovuotevření soudních procesů.  
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Vše je pečlivě a komplexně evidováno. Z těchto důvodů padla volba právě na vzorek 

pocházející z USA, kterým na svobodu pomohla tato organizace. Je zřejmé, že právě tento 

výzkumný vzorek ponese jistá omezení vycházející ze samotné podstaty, jakými mohou být 

specifické kulturní podmínky, rozdílný právní kontext, specifika páchání trestných činů, na 

rozdíl od okolností, za nichž jsou páchány v Evropě (jiný modus operandi). Také mohou svou 

úlohu v rozdílnosti kultur sehrát právě i vyšetřovací postupy a výslechové techniky. 

Z těchto důvodů může být omezená aplikovatelnost v jiných kulturních a politických 

podmínkách. Ovšem i přesto je nepopiratelné, že výsledky by i tak něco naznačovaly a měly 

určitou výpovědní hodnotu. Po určité modifikaci by šly použít více univerzálně i jinde, než 

jen v USA. 

Nesmí zůstat opomenuto, že by se v počátku výzkumu nemuselo podařit spárovat dvě 

výzkumné skupiny – doznané a nedoznané. Tato situace by musela být operativně řešena.  

Pokud by všude nebyly audionahrávky, musel by být zohledněn ten fakt, že 

výzkumníci by neměli k dispozici znalost neverbální komunikace provázející výslechy, což 

může být z hlediska zhodnocení míry nátlaku a persvaze významné.  

Ve výzkumu by figurovala specifická skupina, která byla nesprávně odsouzena za 

spáchání závažné násilné trestné činnosti, čímž pádem nevíme, zda by zjištěné výzkumné 

výstupy šly aplikovat i na osoby odsouzené (vyšetřované pro) jinou trestnou činnost, např. 

majetkovou. 

Také použitá GSS1 by mohla být málo citlivá pro podchycení sugestibility v těchto 

případech, nelze o ní uvažovat jako o univerzálně reliabilním nástroji. 

Tento projekt by se v rámci zpětné vazby pokusil podpořit i Innocence Project. 

 

5.8 Závěr 

Výsledky tohoto výzkumného záměru by mohly objasnit eventuelní dopady persvazivních 

výslechových metod v závažných podmínkách trestního řízení. Šlo by do jisté míry 

porozumět, které z použitých persvazivních postupů se vyskytují častěji u osob, které se 

doznaly, ačkoliv trestný čin nespáchaly.  

Také by se dalo uvažovat o možných souvislostech použití těchto technik s doznáním, 

a to by přispělo jednak k porozumění persvazivním postupům a jejich síle a dále ke zlepšení 

výslechové praxe. Dohromady s údaji o sugestibilitě respondentů by bylo možné tyto 

výsledky interpretovat ještě komplexněji. Zároveň by nám to pomohlo porozumět principům 

persvaze obecně, i když tady by šlo o specifické podmínky. 
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Závěr 

Tato práce se věnovala problematice a využití, místy spornému, persvazivnímu vlivu 

v různých sférách lidského života, respektive na různých polích mezilidské interakce  

a komunikace. 

 Lze říci, že persvaze, co by psychologické téma, je velmi živá, poutavá, diskutovaná, 

do mnoha podob skloňovaná, ale také leckdy eticky sporná a vyvolávající mnoho otázek,  

na které nelze jednoznačně odpovědět. 

 Protože je to téma široké a související s ještě dalšími psychologickými fenomény,  

na které je potřeba brát zřetel a bez kterých nelze persvazi okleštěně vnímat a posuzovat, bylo 

snahou této práce vymezit přesvědčování v co nejširším logickém kontextu, za cenu 

stručnosti, byť na toto téma vzniklo spoustu zajímavých experimentů a vědeckých studií. 

Proto má bohužel tato práce své limity co do povoleného rozsahu a místy jde opravdu  

o pouhý „nástřel“ subtématu či dílčí problematiky, v zájmu snahy o globálnější zastřešení. 

Lapidárně řečeno – aby práce mohla vytyčit co nejširší kontext persvaze a její styčné body, 

bylo nutné některá témata do určité míry zestručnit. Je proto dobré si uvědomit, že každé dílčí 

subtéma této práce by šlo rozpracovat jako samostatná práce a ne jinak je tomu i ve forenzní 

psychologii a výslechové praxi. 

 Aniž by šlo o protěžování či vyvyšování tohoto sociálně-psychologického tématu, není 

vedlejším záměrem říci, že persvaze bude jistě i v budoucnu krajinou, ve které třeba bude 

nejeden odborník bádat a prozkoumávat její možná doposud neznámá zákoutí,  

i znovupoznávat novými metodami a experimenty místa již probádána. Nejen v prostoru 

reklamy a prodeje, kde není o narůstající konkurenci nouze a je třeba přicházet se stále 

originálnějšími a funkčnějšími způsoby, jak oslovit zákazníka, ale i ve výslechové praxi, 

protože otázka doznání či usvědčení z viny nebo neviny bude i nadále palčivou a dost možná 

zneklidňující.  

 



47 
 

Seznam použité literatury 

Allport , G.W. (1973). Attitudes in the History of Social Psychology. In N. Warren, M. 
Jahoda. Attitudes (19-25). Harmondsworth: Penguin Books. 

Ariely, D. (2009). Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí: 

iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh. 

Aristotelés. (1999). Rétorika: Poetika. Praha: Rezek. 

Berkowitz, L. (1969). Advances in experimental social psychology. New York: Academic 

Press. 

Bohner, G., Moskowitz, G. B., & Chaiken, S. (1995). The interplay of heuristic and 

systematic processing of social information. European Review of Social Psychology, 6, 33-68 

Boukalová, H. (2012). Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu 

psychologie. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

Cialdini, R. (2007). Influence: the psychology of persuasion. New York: HarperCollins. 

Cialdini, R. (2012). Zbraně vlivu: manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: Jan 

Melvil. 

Davis, D., O’Donohue, W. T. (2003). The Road to the Perdition: Extreme Influence Tactics in 

the Interrogation Room. In W. T. O’Donohue, E. Levensky. Handbook of forensic 

psychology. (897-996). New York: Academic Press 

DeVito, J. (2008). Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada. 

Eagly, A. H., Carli, L.L.(1981). Sex of researchers and sex-typed communications as 

determinants of sex differences in influenceability: A meta-analysis of social influence 

studies. Psychological Bulletin, 90. (1-20). DOI: 10.1037/0033-2909.90.1.1  

Eagly, A. H., Chaiken, S. (1998). Attitude structure and function. In D. Gilbert, S. Fiske, G. 

Lindzey. The handbook of social psychology.(269-332). Boston: McGraw-Hill.  

Erb, H.-P., Bohner, G. (2007). Social Influence and Persuasion: Recent Theoretical 

Developments and Integrative Attempts . In K. Fiedler. Social communication. (191-221). 

New York: Psychology Press.  



48 
 

Gálik, S. (2012). Psychologie přesvědčování. Praha: Grada. 

Grác, J. (1985). Persuázia: ovplyvňovanie človeka človekom. Martin: Osveta. 

Gudjonsson, G. H. (2003). The psychology of Interrogations and Confessions. West Sussex: 

Wiley. 

Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál. 

Hayes, N. (2007). Základy sociální psychologie. Praha: Portál. 

Hovland, C.I., Janis, I. L., Kelley, H.H. (1953). A Summary of Experimental Studies of 

Opinion Change. In N. Warren, M. Jahoda. (1973). Attitudes.(115-129). Harmondsworth: 

Penguin Books. 

Hunt, M. (2000). Dějiny psychologie. Praha: Portál. 

Inbau, F. E., Reid, J. E., Buckley, J. P., Jayne, B. C. (2004). Criminal interrogation and 

confessions. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers.  

Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement under Uncertainty, Heuristics and Biases. 

Science, 185, 1124-1131. 

Kasík, P. Sex, stereotypy a smrt.: Nacistická propaganda věděla, jak na vojáky USA. [online]. 

s. 11 [cit. 2013-07-05]. DOI: http://technet.idnes.cz/propaganda-letaky-nemecko-. Dostupné 

z:http://technet.idnes.cz/propaganda-letaky-nemecko-usa-d2y-

/vojenstvi.aspx?c=A130306_203819_tec_technika_pka 

Knowles, E., & Linn, J. (2004). Resistance and persuasion. Mahwah, N.J.: Lawrence 

Erlbaum Associates. 

Kohoutek, R. (2002). Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 

Lassiter, G. D., Ware, L. J., Ratcliff, J. J., Irvin, C. R. (2009). Evidence of the camera 

perspective bias in authentic videotaped interrogations: Implications for emerging reform in 

the criminal justice systém. In: Legal and Criminological Psychology, 14, (157-170). 

McDougall, W. (2001). An Introduction to social psychology. Kitchener, Ont.: Batoche. 

Mertin, T. (2009). Psychologické aspekty vyjednávání. Praha. 



49 
 

Milgram, S. (2009). Obedience to Authority: an experimental view. New York: Harper 

Perennial Modern Thought. 

Moss, S. (2008). Psychological reactance theory. In: [online].  [cit. 2013-07-12].  

Dostupné z: http://www.psych-it.com.au/Psychlopedia/article.asp?id=65 

Nakonečný, M., & Zátka, P. (1997). Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia. 

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia. 

O'Keefe, D. J. (2002). Persuasion: Theory and research. Northwestern University, USA: 

SAGE Publications, Inc. 

Petty. R.E., Cacioppo, J.T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In L. 

Berkowitz. Advances in experimental social psychology, 19.(123-205). New York: Academic 

Press. 

Petty, R. E., Richman, S. A., Schumann, D. W., Strathman, A. J. (1993). Positive Mood and 

Persuasion: Different Roles for Affect Under High- and Low-Elaboration Conditions. Journal 

of Personality & Social Psychology, 64, 5-20.  

Perloff, R. (2002). The Dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21 st 

century. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

Plháková, A. (2005). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia. 

Pratkanis, A., & Aronson, E. (2007). Age of propaganda: the everyday use and abuse of 

persuasion. New York: Holt. 

Reynolds, R.A., Reynolds, J.L. (2002). Evidence. In J. Dillard, M. Pfau. (2002).  

The persuasion handbook: developments in theory and practice. (427-444). Thousand Oaks: 

Sage Publications.  

Rhodes, N., & Wood, W. (1992). Self-esteem and intelligence affect influenceability: The 

mediating role of message reception. Psychological Bulletin, 111, 156-171. 

Sherif, M., & Hovland, C. (c1961). Social judgment: assimilation and contrast effects in 

communication and attitude chase. New Haven; London: Yale University Press. 

Soukup, J. (1973). Sebeobvinění a nepravdivá doznání. Praha: Tisková, ediční a propagační 

služba MH. 



50 
 

Spurný, J. (2003). Psychologie výslechu. Praha: Portál. 

Taillard, M. O. Persuasive communication: The case of marketing. In: [online]. [cit. 2013-07-

05]. DOI: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/PUB/WPL/00papers/ta.  

Dostupné z: http://www.phon.ucl.ac.uk/home/PUB/WPL/00papers/taillard.pdf  

Tavris, C., & Aronson, E. (2012). Chyby se staly (ale ne mou vinou): proč omlouváme svoje 

hloupé názory, chybná rozhodnutí a špatné skutky. Praha: Dokořán. 

Vybíral, Z. (2003). Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál. 

Vybíral, Z. (2009). Psychologie komunikace. Praha: Portál. 

Výrost, J., & Slaměník, I. (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada. 

Witte, K. (1998). Fear as motivator, fear as inhibitor: Using the extended parallel process 

model to explain fear appeal successes and failures. In P. A. Andersen, L. K. Guerrero. 

Handbook of communication and emotion: Research, theory, applications, and contexts. 

(423-450). San Diego, CA, US: Academic Press. 

Wrightsman, L., & Fulero, S. (c2005). Forensic psychology. Belmont: Wadsworth. 

 

 

 

 


