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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá verbálním a neverbálním chováním tehdejšího ministra 

financí Andreje Babiše a především se věnuje jeho schopnosti argumentace. Práce se 

skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy – verbální 

komunikace, jazykové prostředky, neverbální komunikace, argument a argumentace a 

pragmatická lingvistika. Analytická část práce je založena na principech kvalitativního 

výzkumu. K analýze byly vybrány pořady České televize – Otázky Václava Moravce a 

Interview ČT24. Výběr těchto pořadů souvisel především s jejich povahou. V případě 

Interview ČT24 je přítomen jeden moderátor a jeden host. V Otázkách Václava Moravce 

se Andrej Babiš dostává do polemiky nejen s moderátorem diskuse, ale také s ostatními 

hosty. Pro analýzu zmiňovaných oblastí byly vybrány díly pořadů z roku 2014, kdy se stal 

Babiš ministrem financí, a z roku 2017, v němž jako ministr financí vystupoval naposledy. 

Mezi těmito roky byly zvoleny epizody z roku 2015 a 2016, což umožnilo sledovat vývoj 

Babišova projevu v čase. Závěrečná kapitola poté shrnuje hlavní poznatky, ke kterým 

během výzkumu došlo. Výsledkem této práce je charakteristika projevu a vystupování 

tehdejšího ministra financí Andreje Babiše s ohledem na jeho argumentační schopnosti. 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the verbal and nonverbal communication of the former 

Minister of Finance Andrej Babiš and especially examines his ability to argue. The thesis 

consists of two parts. The theoretical part explains the basic concepts – verbal 

communication, language means, nonverbal communication, argument and argumentation 

and pragmatic linguistics. The analytical part of the thesis is based on the principles of 

qualitative research. The programs of Czech Television – Questions of Václav Moravec 

and Interview ČT24 were selected for the analysis. The choice of these programs was 

mainly related to their nature. In the case of Interview ČT24, one moderator and one guest 

are present. In Questions of Václav Moravec, Andrej Babiš gets into a controversy not only 

with the moderator of the discussion, but also with other guests. For the analysis of the 

mentioned areas were selected parts of programs in 2014, when Babiš became Minister of 

Finance, and in 2017, in which he last acted as Minister of Finance. Between these years, 

episodes in 2015 and in 2016 were chosen, which made it possible to follow the 

development of Babiš's speech over the time. The final chapter then summarizes the main 



 

 

 

findings of the research. The result of this thesis is a characteristics of the speech and 

appearance of the former Minister of Finance Andrej Babiš with regard to his 

argumentation ability. 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce s názvem Analýza komunikace a argumentace Andreje 

Babiše prezentované v pořadech Otázky Václava Moravce a Interview ČT24 v letech 

2014–2017 je jednak zanalyzovat verbální a neverbální chování tehdejšího ministra financí 

Andreje Babiše, ale také se práce především zabývá jeho schopností argumentace. Tato 

diplomová práce se tedy zaměřuje na jazykové prostředky, které Andrej Babiš používá, 

dále se věnuje jeho neverbálnímu chování (zahrnující i paralingvální prostředky) a zvláště 

jsme se zaměřovali na to, jaké typy argumentů Babiš užívá. 

Hlavním impulzem pro výběr tohoto tématu byl fakt, že oblast jazykovědy, 

a především tedy pragmatická lingvistika a argumentace ve spojení s osobou Andreje 

Babiše není pro mnohé studenty příliš atraktivní. Andrej Babiš spíše poutá mnoho 

pozornosti v oblasti mediálních studií v souvislosti s rokem 2013, kdy se stal poslancem 

Parlamentu ČR a zároveň majitelem mediálního koncernu MAFRA a. s., což dokládá také 

vznik mnoha prací na toto téma. Důležitou roli, proč není obecně o argumentaci napsáno 

více prací, může hrát také to, že se teorie argumentace v českém prostředí opírá o malé 

teoretické zázemí. 

Výběr sledovaného časového období může vyvolat otázku, proč jsme zvolili toto 

poměrně starší časové období, a nevěnovali se tak aktuálním Babišovým projevům. 

Vzhledem k tomu, že byly vybrány pořady České televize, výběr konkrétních dílů daných 

pořadů poté ovlivnil především fakt, že se Babiš například v pořadu Otázky Václava 

Moravce objevuje už jen zcela výjimečně. Pořadu se účastnil naposledy 12. 2. 2017 a poté 

až 11. 3. 2018, což bylo potřeba zohlednit při volbě konkrétního uceleného časového 

období. Proto bylo vybráno období, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, jedná se tedy 

o časový úsek od 29. 1. 2014 do 24. 5. 2017. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části jsou vysvětleny 

základní pojmy – verbální komunikace, jazykové prostředky, neverbální komunikace, 

argument a argumentace a pragmatická lingvistika. V každé této kapitole vysvětlujeme, 

proč je daný pojem, a s ním související další teoretické koncepty, podstatný v analytické 

části, čímž dáváme příslušné pojmy do vztahu s celkovou povahou práce a s jejím 

výzkumem. 
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Ve druhé části práce aplikujeme poznatky z teoretické části na konkrétní případ. 

Nejprve jsou představena metodologická východiska výzkumu, dále se věnujeme 

charakteristice vybraných pořadů a je zde vymezen výběr zkoumaných materiálů. Poté 

práce přechází k samotné analýze, ve které se zabýváme především schopností 

argumentace Andreje Babiše, ale také jeho verbálním a neverbálním chováním v období, 

kdy byl ministrem financí. Analytická část práce je založena na principech kvalitativního 

výzkumu. Pro analýzu zmiňovaných oblastí byly vybrány dva pořady České televize – 

Otázky Václava Moravce a Interview ČT24. Tyto pořady byly zvoleny na základě odlišné 

povahy. V Otázkách Václava Moravce se Andrej Babiš dostává do polemiky nejen 

s moderátorem, ale také s ostatními hosty. V případě Interview ČT24 je přítomen jeden 

moderátor a jeden host, tedy je brán více zřetel na roli moderátora v diskusi. Díly byly 

vybrány z jednotlivých let, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, což nám především 

umožnilo sledovat vývoj Babišova projevu v čase. Výsledkem této práce je charakteristika 

projevu a vystupování Andreje Babiše s ohledem na jeho argumentační schopnosti. 

Tato finální podoba diplomové práce se od tezí liší jednak v tom, že jsme v kapitole 

Verbální komunikace vynechali druhy verbální komunikace. Dále jsme kapitulu věnující 

se životopisu Andreje Babiše do práce vůbec nezahrnuli. V průběhu psaní práce se totiž 

ukázalo, že část zabývající se druhy verbální komunikace a kapitola o životopise Andreje 

Babiše nejsou s ohledem na povahu této práce tolik podstatné. 
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I Teoretická část 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat verbální a neverbální chování Andreje 

Babiše a zvláště se práce zabývá jeho schopností argumentace v období, kdy byl ministrem 

financí. Z tohoto hlediska budou v teoretické části vymezeny tyto základní pojmy – 

verbální komunikace, jazykové prostředky, neverbální komunikace, argument 

a argumentace a pragmatická lingvistika. Všechny tyto uvedené oblasti přispějí k následné 

analýze a charakteristice projevu a vystupování tehdejšího ministra financí s ohledem na 

jeho argumentační schopnosti. 

Stručná kapitola věnující se verbální komunikaci především vychází z poznatků 

Jiřího Krause
 
a Edvarda Lotka

 
zabývajících se rétorikou, ale také budou jejich poznatky 

použity ve zbylých kapitolách. Pro kapitolu zaměřenou na pragmatickou lingvistiku jsou 

podstatné především práce Milady Hirschové, ale také Svatavy Machové a Mileny 

Švehlové. Dále zde vycházíme z cizojazyčných prací Herberta P. Grice
 
a Geoffreye 

N. Leeche, které jsou v oblasti pragmatiky považovány za klíčové. Kapitola zaměřující se 

na jazykové prostředky čerpá zvláště z poznatků Václava Cvrčka
 
a Marie Čechové. Oblast 

neverbální komunikace poté pracuje s definicemi Oldřicha Tegzeho
 
a Zbyňka Vybírala. 

Vzhledem k tomu, že se práce především zaměřuje na argumentační schopnosti 

Andreje Babiše, je v teoretické části věnován největší prostor teorii argumentace. Teorie 

argumentace se v českém prostředí opírá o malé teoretické zázemí, v teoretické části byly 

proto především použity tituly často citovaných autorů zabývajících se argumentací. Jedná 

se o tituly Milana Klapetka, Jiřího Krause, Blaženy Švandové
 
a Edvarda Lotka. Teoretická 

část diplomové práce v tomto případě ale také vychází z překladů cizojazyčných prací. 

Zvláště klíčové je dílo Arthura Schopenhauera
 
a dále se diplomová práce také opírá 

o poznatky polského autora Krzysztofa Szymanka. 
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1 Verbální komunikace 

Komunikace je společná lidem i zvířatům a představuje nástroj, který umožňuje 

nejen porozumět si navzájem, ale také funguje jako proces vzájemného ovlivňování. 

Lidská komunikace je přesto daleko propracovanější, protože její součástí je i řeč 

a symbolika, která nám na rozdíl od zvířat poskytuje využívat daleko širší spektrum 

prostředků sloužících k dosažení našich cílů (Mikuláštík, 2010, s. 19). „Verbální 

komunikací je míněno vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Verbální 

komunikace může být přímá nebo zprostředkovaná, mluvená nebo psaná, živá nebo 

reprodukovaná“. (Mikuláštík, 2010, s. 98). Na pojem verbální komunikace můžeme 

nahlížet z několika vědních oblastí především z lingvistiky, filologie a filozofie (Vymětal, 

2008, s. 112). Kromě těchto tří oblastí Vymětal (2008, s. 112) dále zmiňuje také určité 

subdiscipliny jako sémiotiku, sémantiku a logiku, se kterými se v případě studia 

komunikace setkáváme. Všechny tyto zmiňované oblasti se různými způsoby budou také 

prolínat v této diplomové práci. 

Mimo zmiňované vědní obory, do kterých verbální komunikace různými způsoby 

zasahuje, má značný význam také rétorika neboli „nauka o řečnictví a řečnickém umění“ 

(Vymětal, 2008, s. 112). Rétorika byla původně chápana jako model přesvědčovací 

komunikace. Toto vnímání rétoriky vycházelo od řeckých sofistů. K proměně rétoriky jako 

teorie argumentace dochází v období, kdy byl jejím hlavním reprezentantem řecký filozof 

Aristoteles (384–322 př. n. l.). V této vývojové etapě je podstatná role logiky, a pozornost 

se tak více přesouvá k rozumu. Postupně se ale i toto vnímání rétoriky proměňuje. Rétorika 

je později chápána jako nástroj politického působení. Posledním vývojovým stádiem je 

rétorika jako teorie textu a stylistika, čímž se rétorika stává součástí teorie jazykové 

komunikace (Lotko, 2004, s. 15–16). V současnosti je rétorika především definována jako 

„teorie veřejné účinné komunikace“ (Lotko, 2004, s. 16), tedy jako nauka zabývající se 

tím, jak přesvědčit posluchače a získat ho na stranu řečníka obsahovými prostředky (např. 

argumenty), dále jazykovými prostředky a neverbální komunikací (Lotko, 2004, s. 16). 

Předmětem rétoriky je tedy mimo jiné vyjadřovat se jasně a srozumitelně, přesvědčivě, 

gramaticky správně, kultivovaně a přiměřeně vzhledem k tématu a posluchači 

(Hoffmannová, 1997, s. 116–124; Kraus, 2004, s. 7–10). 

Cílem této kapitoly bylo představit verbální komunikaci jako široký pojem 

prolínající se s mnoha dalšími oblastmi, které jsou předmětem této práce – tedy především 
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oblast jazykovědy (zahrnující také sémiotiku) a logiky. Dále byla vysvětlena zvláště role 

rétoriky ve vztahu k teorii argumentace, a snažili jsme se tak krátce shrnout vývoj rétoriky. 

Podstatný je v tomto případě fakt, že součástí rétoriky není pouze umění účinné 

argumentace, ale také jazykové prostředky, které mluvčí používá, a neverbální 

komunikace. Jak jazykové prostředky, tak neverbální komunikace jsou tedy důležitým 

faktorem charakterizujícím vystupovaní konkrétnímu mluvčího, v našem případě 

A. Babiše. 

2 Jazykové prostředky 

Jak již bylo popsáno v předešlé kapitole, jsou kromě umění účinné argumentace 

a neverbální komunikace také podstatné jazykové prostředky, které slouží k charakteristice 

vystupování určitého mluvčího. Následující kapitola tak přiblíží charakter jazykových 

prostředků jednak z hlediska zařazení k jednotlivým útvarům českého národního jazyka, 

jednak také poukáže na specifické řečnické jazykové prostředky – figury a tropy. 

V souvislosti s charakterem jazykových prostředků se setkáváme s pojmem 

stratifikace českého národního jazyka. Český jazyk podobně jako jiné živé přirozené 

jazyky totiž nemá pouze jednu podobu, ale zahrnuje více forem. Tyto podoby (útvary nebo 

variety) se odlišují podle toho, kde a kdy se používají (Cvrček et al., 2015, s. 26). Cvrček 

a další autoři (2015, s. 26) vymezují určitá kritéria, podle kterých se řídí rozdělení 

jednotlivých podob češtiny. Jednak můžeme češtinu dělit na základě převládajícího média 

komunikace na dvě formy jazyka – mluvenou a psanou. Dále se podoba čeština rozlišuje 

jednak podle území (regionů) – tzv. dialekty a interdialekty, jednak podle celonárodně 

používané podoby. Posledním kritériem určujícím podobu češtiny je situace, ve které jsou 

jazykové prostředky uplatněny (zde může hrát roli také stupeň formálnosti, veřejnosti). 

Čechová (2000, s. 25) především útvary českého národního jazyka dělí na základě územní 

a sociální diferenciace. Krčmová a Chloupek (2017) přidávají také hledisko funkční – 

dialekt je monofunkční, spisovný jazyk polyfunkční. Hledisko sociální a funkční spadá pod 

vertikální členění jazyka, členění horizontální představuje diferenciace regionální, územní 

(Čechová, Krčmová a Minářová, 2008, s. 59). 

Český (národní) jazyk se tedy skládá z různých útvarů, k nimž patří spisovná 

čeština, obecná čeština, interdialekty, dialekty, slang, profesní mluva a argot. Jednotlivé 

útvary nejsou striktně oddělené, a proto se mohou jazykové prostředky různých útvarů 

prolínat (Čechová et al., 2000, s. 25). Spisovná čeština, obecná čeština, ale také 
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interdialekty a dialekty mají svou normu – „tj. souhrn prostředků považovaných jejich 

nositeli za závazný“ (Čechová et al., 2000, s. 25). V tomto případě se nejedná o pouhý 

úzus – „tj. zvyk určitých prostředků užívat“ (Čechová et al., 2000, s. 25). Mezi těmito 

útvary ale vystupuje spisovná čeština s jedním hlavním rozdílem – je kodifikovaná, její 

podoba je zachycena jednak v pravidlech českého pravopisu, ale také ve slovnících, 

v mluvnicích a v pravidlech české výslovnosti. Kodifikace je tedy uzákonění normy 

spisovného jazyka (Čechová et al., 2000, s. 25). 

Spisovná čeština je prestižní, reprezentativní a celonárodně uznávanou podobou 

českého jazyka (Čechová et al., 2000, s. 24). Jedná se o standardní útvar, který je 

vyžadován například v hromadných sdělovacích prostředcích, na úřadech, ve školách aj. 

Spisovná čeština se tedy používá na většině oficiálních veřejných míst. Jazykové 

prostředky spisovné češtiny nemají jednotnou podobu, ale dělí se na neutrální, hovorové 

a knižní, případně archaické. Neustále se zde také projevuje trend, kdy do spisovné češtiny 

pronikají i prvky z obecné češtiny případně dalších útvarů. Mluvená podoba spisovné 

češtiny tedy obsahuje spíše rysy charakteristické pro češtinu nespisovnou namísto 

archaických či knižních prvků. Rysy knižnosti jsou proto spíše příznačné například pro 

písemné vědecké projevy. Nejvíce se ale v oblasti spisovné češtiny užívá neutrálních 

výrazů, čili slov nepříznakových (Čechová et al., 2000, s. 24). V televizních debatách, 

které jsou předmětem zkoumání diplomové práce, jsou převážně používány hovorové 

prostředky. Mohou zde ale také převládat prostředky nespisovné, v případě, že je kladen 

důraz na osobnost mluvčího, který se tímto způsobem snaží působit přirozeně. Kromě 

bezpříznakových prostředků se v televizních debatách také uplatňují prostředky expresivní, 

které vyjadřují postoje mluvčího (Bozděchová in Čmejrková a Hoffmannová, 2003, 

s. 170). 

PROSTŘEDKY 

 nespisovné spisovné 

 …………………………………………………………………………………… 

 argotické  nářeční  obecně- hovorové  neutrální  knižní  archaické 

 slangové  české 

 

Obr. č. 1: Osa jazykových prostředků (Čechová et al., 2000, s. 24) 

Nejvíce užívaným útvarem sloužící k běžnému dorozumívání je obecná čeština 

(Čechová, Krčmová a Minářová, 2008, s. 59). Vzhledem k jejímu rozšíření si často mluvčí 
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ani neuvědomí, že existují území, kde se obecná čeština nepoužívá, což vede k jejímu 

celonárodnímu rozšíření. Obecná čeština tak mimo jiné proniká například i do veřejných 

promluv (Cvrček et al., 2015, s. 30). Zvláště v mluvených projevech se prostředky 

jednotlivých útvarů různě prolínají. Tento jev stojící mimo stratifikaci národního jazyka je 

označován jako běžná mluva (Čechová et al., 2000, s. 26). Základem běžné mluvy je na 

západě České republiky obecná čeština, na východě nářečí a interdialekty moravské 

a slezské, i zde ale její podobu ovlivňuje obecná čeština (Čechová, Krčmová a Minářová, 

2008, s. 59). Kromě územního vymezení nespisovné češtiny, hraje důležitou roli také 

odlišnost sociální, která zahrnuje slangy, profesní mluvu a argot (Čechová et al., 2000, 

s. 26). Spisovný jazyk, nářečí nebo interdialekty a obecná čeština jsou považovány za 

strukturní útvary, protože všechny tyto útvary „mají ucelený systém prostředků různých 

jazykových rovin, od hláskoslovné přes morfologickou po rovinu slovotvornou“ (Čechová, 

Krčmová a Minářová, 2008, s. 59). Tento charakter ale nemá profesní mluva, slang ani 

argot. Tyto útvary sice mají svá lexikální a frazeologická, případně slovotvorná specifika, 

ale gramatiku přebírají od ostatních variet češtiny. Bývají proto označovány za 

tzv. poloútvary a jsou především součástí mluvených projevů (Čechová, Krčmová 

a Minářová, 2008, s. 59). S prostředky slangu a argotu se v médiích nesetkáme, profesní 

mluva se ale může objevovat například v rozhovorech s odborníky. Přesto jsou tyto 

prostředky v masových sdělovacích prostředcích užívány zcela výjimečně, protože nejsou 

obecně srozumitelné (Čmejrková et al., 2013, s. 230). 

Vzhledem k tomu, že se tato diplomová práce snaží charakterizovat verbální 

a neverbální chování Andreje Babiše, byly z tohoto hlediska vybrány pouze jeho mluvené 

projevy, které umožňují zkoumat neverbální komunikaci zahrnující také paralingvální 

prostředky. Neverbální projevy jsou podstatnou složkou mluvených projevů a lze je těžko 

ovládat (Mikuláštík, 2010, s. 106). Navíc psaný text umožňuje autorovi jeho přípravu 

předem, což se může například projevit v jeho sofistikovanější slovní zásobě. 

Primární podoba přirozeného jazyka je mluvená, teprve z ní pak vychází podoba 

psaná, tedy pokud daná společnost má k dispozici i své vlastní písmo. Mluvená a psaná 

podoba jazyka nebývá zcela shodná. Většina změn, ke kterým v jazyce dojde, se nejprve 

projeví právě mluvené formě (Cvrček et al., 2015, s. 19). Mluvenost a psanost v sobě 

zahrnují určité specifické vlastnosti. Mluvené projevy umožňují na rozdíl od psaných 

projevů okamžitou zpětnou vazbu (Lotko, 2004, s. 25), s čímž se také pojí jejich 
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spontánnost, nepřipravenost, neformálnost či jednodušší tematika. Povaha mluvených 

projevů je také odlišná v nadužívání kontaktových prostředků, tzv. vycpávek (např. prostě, 

jako), ukazovacích, ale i osobních zájmen (Hoffmannová in Nový encyklopedický slovník 

češtiny, 2017). Kromě výše zmiňovaných základních rysů mluvené a psané podoby jazyka 

je patrná hranice mezi oběma formami v užití konkrétních jazykových prostředků. Lidé 

běžně v mluvené komunikaci používají výrazy jako lidma, vokno, hezkej, bysme apod., 

které se ve formě psané prakticky vůbec neobjevují. Naopak například slova nýbrž, jenž 

apod. jsou v mluvené komunikaci naprosto ojedinělé (Cvrček et al., 2015, s. 27). 

V nepřipraveném mluveném projevu ale může také docházet k mísení spisovných 

a nespisovných prostředků (Bozděchová in Čmejrková a Hoffmannová, 2003, s. 173). 

Mluvené projevy ale nemusí jednoznačně naznačovat, že se jedná o projevy 

nepřipravené. Výjimku například představují řečnické projevy, při kterých může řečník číst 

předem připravený text (Lotko, 2004, s. 25). V těchto případech se tak svým charakterem 

spíše přibližují textům psaným (Cvrček et al., 2015, s. 27). Naopak prvky mluvenosti 

pronikají do psané formy například formou SMS zpráv, e-mailů, chatových konverzací, ale 

i osobního dopisu (Hoffmannová in Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017). 

Kromě základních jazykových prostředků, které jsou charakteristické pro daný 

útvar českého národního jazyka, existují také specifické řečnické jazykové prostředky – 

figury a tropy. Základní jazykové prostředky Lotko (2004, s. 95) definuje jako součást 

roviny gramatické. Rovina gramatická zajišťuje, že projev plnící funkci prostého sdělení, 

bude jednak významově přesný, ale také gramaticky správný. Naopak cílem roviny 

rétorické (zahrnující právě figury a tropy) je působení na posluchače, k čemuž využívá 

například obrazná pojmenování (Lotko, 2004, s. 95). Řečnické figury a tropy jsou tedy 

obecně prostředky, které text (projev) různými způsoby ozvláštňují a dodávají mu mimo 

jiné estetickou hodnotu (Kraus, 2008, s. 102). Navíc užití trop a figur poukazuje na řečové 

schopnosti samotného mluvčího (Lotko, 2004, s. 98). 

Jak figury, tak tropy bývají zahrnovány pod pojem přenesená/nepřímá 

pojmenování. (Lotko, 2004, s. 96). „Přenesená pojmenování v sobě zahrnují posun 

formální (zvukové) stránky jazykových výrazů (u figur) nebo jejich stránky významové 

(u tropů).“  (Lotko, 2004, s. 96). Řečnické figury jsou především založeny na opakování 

slov, kromě toho ale také využívají změny ve slovosledu slov, dále vznikají vypouštěním 

některých slov, případně se tvoří spojením slov, která se navzájem vylučují. Řečnické 
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tropy naproti tomu využívají tři způsoby přenášení významu. Jednak na základě věcných 

nebo logických souvislostí (metonymie), dále na základě podobnosti (metafora) a poslední 

způsob probíhá na základě kontrastu (ironie) (Lotko, 2004, s. 96–97). J. Mistrík (1980, 

s. 69–123) klasifikuje tropy a figury na základě jejich funkce na sugestivní, emfatické, 

názorné, dramatické a ozdobné. Lotko (2004, s. 112–114) k této klasifikaci řečnických 

figur a tropů přidává ještě jednu skupinu tzv. nefigurálních řečnických prostředků. 

Cílem této kapitoly bylo rozlišit jednak jazykové prostředky na základě útvarů 

českého národního jazyka, ke kterým náleží, jednak poukázat také na existenci 

specifických řečnických jazykových prostředků – figur a trop ozvláštňujících konkrétní 

text. V analytické části budou zkoumány pouze mluvené projevy A. Babiše, protože je 

cílem této práce také charakterizovat jeho verbální a neverbální chování. V této kapitole 

jsme proto nastínili vztah mluvené a psané češtiny. V tomto případě se jeví jako nadřazená 

mluvená podoba přirozeného jazyka, ze které poté vychází podoba psaná. V analytické 

části jsou také mluvené projevy podstatné z hlediska nemožnosti určité přípravy předem, 

a umožňují tak poukázat na charakter slovní zásoby A. Babiše. 

3 Neverbální komunikace 

Vedle popsání verbálního chování a schopnosti argumentace A. Babiše je cílem této 

práce zaměřit se také na jeho neverbální chování. Následující kapitola proto věnuje 

pozornost neverbální komunikaci, která obsahuje jak prostředky neverbálně nevokální, tak 

také neverbálně vokální. Neverbální projevy odrážející psychický stav jedince jsou 

podstatnou složkou následné analýzy, nejen protože umožní sledovat záměr mluvčího, ale 

také pomohou odhalit jeho vztah k adresátovi. 

Vybíral (2012, s. 81) definuje neverbální komunikaci jako širokou oblast zahrnující 

to, „co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace“. 

Způsoby neverbální komunikace mohou být různými autory vnímány odlišně. Vybíral 

(2012, s. 81) vychází především z pojetí J. Křivohlavého (1988, s. 32), podle něho 

neverbálně komunikujeme: 

„1. gesty, pohyby hlavou a dalšími pohyby těla 

2. postoji těla 

3. výrazy tváře (mimikou) 

4. pohledy očí, 
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5. volbou a změnami vzdálenosti a zaujímáním pozice v prostoru (přibližováním a 

oddalováním se) 

6. tělesným kontaktem (dotyky) 

7. tónem hlasu a dalšími neverbálními aspekty řeči 

8. oblečením, zdobností, fyzickými a jinými aspekty vlastními zjevu.“ 

Vybíral (2012, s. 81) 

Wahlstromová (in Vybíral, 2012, s. 82) mezi způsoby neverbální komunikace 

zařazuje také chronemiku (zacházení s časem) a zacházení s předměty. 

Tegze (2003, s. 17–25) označuje neverbální komunikaci za široký pojem zahrnující 

značné množství oblastí lidských projevů a produktů. Neverbální komunikace podle něho 

není pouze omezena na řeč těla, přestože je její důležitou složkou, jsou zde podstatné také 

další oblasti spadající pod tento termín (Tegze, 2003, s. 17–25). První z nich je 

komunikace činy poukazující na souladu či nesoulad mezi prožíváním, chováním 

a jednáním člověka a jeho postoji, vyslovenými názory apod. Tato oblast je podle Tegzeho 

(2003, s. 19) důležitým zdrojem informací. Další složkou neverbální komunikace je oblast 

vlastních produktů zahrnující jakýkoliv tvořivý projev člověka, který vypovídá o jeho 

vnímání světa, postojích apod. Kterýkoliv tvořivý počin má velkou vypovídající hodnotu, 

protože odráží vnitřní svět jedince, může tak komunikačnímu partnerovi napovědět 

o myšlení, citových stavech a jiných informací o daném jedinci. Předposlední součástí 

neverbální komunikace je oblast konzumace cizích produktů, která obsahuje předměty, 

výtvory a aktivity, jež si člověk sám vybírá. Jeho volba určitých předmětů jistým 

způsobem vypovídá o něm samém (Tegze, 2003, s. 19–20). Tegze (2003, s. 20) zahrnuje 

pod pojem neverbální komunikace také kulturu, architekturu, malířství, hudbu a literaturu 

postihující vztah mezi individuálním a obecně sdíleným pohledem na život v určitých 

časových úsecích. V analytické části pracujeme pouze s mluvenými projevy, proto v této 

diplomové práci budeme vycházet z Vybíralovy definice, která se spíše soustředí na řeč 

těla a vnější vzhled konkrétního mluvčího. 

Z hlediska vymezení pojmu neverbální komunikace je podstatné zaměřit se také na 

její vztah ke komunikaci verbální. Této problematice se věnovali Ekman a Friesen (1969, 

s. 53), kteří formulovali šest způsobů popisující vztah neverbální komunikace ke 

komunikaci verbální – nahrazení, opakování, popírání, doplnění, zdůraznění a regulace. 
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1) Nahrazení – neverbální komunikace může zcela nahradit komunikaci verbální 

(např. kývnutí hlavou namísto „ano“) (Matsumoto et al., 2013, s. 9). 

2) Opakování – neverbální komunikace kopíruje verbální komunikaci (např. 

vyslovením „ne“ a kýváním hlavy ze strany na stranu) (Matsumoto et al., 2013, 

s. 10). 

3) Popírání – verbální a neverbální komunikaci si mohou vzájemně odporovat. 

Slova se sice zdají pozitivní, ale výraz obličeje působí negativně (např. spolu 

s vyslovením výpovědi „To zas bude legrace.“ můžeme vyjádřit výraz znechucení, 

nejčastěji se s tímto setkáváme u sarkasmu) (Matsumoto et al., 2013, s. 10). 

4) Doplnění – verbální a neverbální komunikace se mohou vzájemně doplňovat 

(např. výpověď „Měl jsem těžký den.“ může být doprovázena skleslými rameny) 

(Matsumoto et al., 2013, s. 10). 

5) Zdůraznění – neverbální komunikace může zdůraznit určitou část verbální 

komunikace (např. gesta doprovázející mluvený projev) (Matsumoto et al., 2013, 

s. 9–10). 

6) Regulace – neverbální komunikace může regulovat verbální komunikaci. 

Existují různá nevyslovená pravidla znázorněna neverbálně, která regulují 

komunikaci, což pomáhá udržovat verbální komunikaci organizovanou a efektivní 

(např. zvednutí ruku v případě, kdy chceme promluvit) (Matsumoto et al., 2013, 

s. 9–10). 

3.1 Neverbálně vokální (suprasegmentální) prostředky 

Kromě prostředků vokálních existují také prostředky neverbálně vokální 

a neverbálně nevokální. Neverbálně vokální prostředky představují přechod mezi 

prostředky verbálně vokálními a neverbálně nevokálními a „zahrnují suprasegmenty 

(prozodické vlastnosti vrstvené na zvukový signál) a jejich variace a také všechny další 

prostředky účastné na způsobu řeči“ (Machová a Švehlová, 2001, s. 130). Verbální 

prostředky nejsou izolované a vedle nich fungují další prostředky, které nesou informace 

buď samy, nebo vedle verbálních prvků. Zvukové prostředky jsou označovány za 

prozodické, popřípadě suprasegmentální. Tyto prostředky jednak slouží ke zvukové 

organizaci mluveného projevu, ale také posluchači předávají informace o obsahu sdělení 

a postojích mluvčího (Machová a Švehlová, 2001, s. 131). „Ve výstavbě modulačních 
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(prozodických) prostředků souvislé řeči se můžou uplatňovat všechny základní vlastnosti 

zvuku“ (Machová a Švehlová, 2001, s. 131). Křivohlavý (1988, s. 135–142) v této 

souvislosti rozdělil paralingvistické složky akustického projevu do čtyř skupin – hlasové 

dimenze akustického projevu (barva hlasu, tónová výška a hlasitost řeči), časové 

charakteristiky akustického projevu (rychlost nebo tempo řeči), interakční vztahy ve 

skupině při rozhovoru (délka řeči, přestávky v řeči), mimoslovní složky hlasového projevu 

(chyby v řeči). 

3.2 Neverbálně nevokální prostředky 

Neverbálně nevokální prostředky jsou prostředky řadící se k jinému znakovému 

systému, než je přirozený jazyk. Machová a Švehlová (2001, s. 131) níže definované 

pojmy – posturika, gestika, miminka, proxemika, haptika aj. zahrnují pod pojem kinezika 

jako její subdisciplíny. 

Kinezika 

Kinezika popisuje význam a smysl pohybů těla. Na rozdíl od posturiky, která 

zachycuje statické polohy, se zabývá dynamickými pohyby těla. Pohyby člověka 

(i nezáměrně) odráží jeho momentální psychický stav. Pokud pohyby doplňují verbální 

komunikaci, dojde ke zpřesnění sdělení, a to především na ose harmonie/sympatie versus 

disharmonie/antipatie. Na způsoby a míru pohybů má vliv také příslušnost k určité etnické 

skupině. Smysl pro pohyb je dán především geneticky (Machová a Švehlová, 2001, s. 131). 

Posturika 

Posturika se zabývá polohou či držením těla a uspořádáním jeho částí, čímž mluvčí 

dává najevo vztahy k dalším účastníkům (Machová a Švehlová, 2001, s. 132). Kongruentní 

(shodný) postoj partnerů vyjadřuje obvykle souhlas, rovnost a ochotu spolupracovat. 

Nekongruentní postoj znázorňuje nesoulad, tedy neochotu komunikovat nebo neúctu 

k druhému partnerovi (např. jeden komunikační partner sedí a druhý stojí) (Krobotová, 

2000, s. 106). 

Gestika 

Gestika „sleduje přenos informací pomocí uvědomělých, v dané societě kulturně 

standardizovaných posunků užívaných automaticky. Rozsah a hranice užívání gest stanoví 

v dané komunitě konvence a etiketa“ (Machová a Švehlová, 2001, s. 132). Soubor gest je 
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omezený, proto některá gesta mají stejný význam a smysl ve více společnostech. Machová 

a Švehlová (2001, s. 132) gesta rozlišují na synsémantická a autosémantická. 

Synsémantická gesta význam slov pouze doplňují, dokreslují a bývají užity mimovolně. 

Naopak autosémantická gesta mohou verbální výrazy zcela zastoupit. Autosémantická 

gesta se dále dělí na deiktická (ukazující), ikonická (zobrazující), symbolická (naznačující) 

a kontaktová (navazující). Deiktická gesta „funkčně odpovídají ukazovacím zájmenům 

a zájmenným příslovcím typu ten, ta, odtud aj.“ (Machová a Švehlová, 2001, s. 132). 

Mohou zcela nahradit konkrétní výpověď. Ikonická gesta napodobují děj (např. řídit, prosit 

apod.). Symbolická gesta jsou spojená především s určitou kulturou (např. přikývnutí hlavy 

je u nás považováno za souhlas, nikoliv však na Balkáně) a kontaktová gesta vyjadřují 

zdvořilost, zvláště při setkání, loučení, seznamování apod. (Machová a Švehlová, 2001, 

s. 132). 

Mimika 

Pojmem mimika jsou označovány výrazy tváře, které odráží vnitřní stavy člověka. 

Základní emoce doprovázené mimickými výrazy jsou vrozené a také obecně 

rozpoznatelné. Pochopení výrazů obličeje není akt zcela vědomý a člověk mimiku partnera 

nevědomě napodobuje, což vyvolává zpětnou vazbu ve formě stejných pocitů. Mimiku se 

lidé dané kultury snaží ovládat, protože jsou ovlivněni konvenčně naučenými pravidly. 

Mimika je ale do značné míry individuální, proto funguje jako prostředek kooperace, nebo 

konfliktu (Machová a Švehlová, 2001, s. 133). 

Proxemika 

Proxemika „popisuje, jak v interakci nabývá smysl prostorová vzdálenost“ 

(Machová a Švehlová, 2001, s. 133). Každý živočich si instinktivně chrání svůj osobní 

prostor, pokud ho chce někdo porušit, vnímá ho za „vetřelce“. U člověka závisí charakter 

tohoto osobního prostoru jednak na pohlaví, věku, postavení, ale především také na vztahu, 

který má s člověkem překročujícím hranice této osobní zóny. Překročení této hranice 

mohou někteří pokládat za degradaci své osobnosti nebo útok na vlastní důstojnost 

a svobodu. Míru vzdálenosti určuje příslušnost k určité rase, kultuře či etniku. Každý 

člověk rozhoduje, jak hluboko do svého osobního prostoru jiné lidi pustí, v tomto případě 

můžeme rozlišit čtyři druhy osobní sféry – intimní sféru (0–45 cm), osobní sféru (46–120 

cm), sociální sféru (1,20–3,50 m) a oficiální sféru (od 3 m). Ke změnám proxemiky může 
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docházet záměrně nebo bezděčně. Zvolená vzdálenost komunikačních partnerů poté 

poukazuje na jejich vztah (Machová a Švehlová, 2001, s. 133–134). 

Haptika 

Pojem haptika označuje dotyk dvou komunikačních partnerů (Krobotová, 2000, 

s. 108). Kontakt pomocí dotyků sděluje informace o různých pocitech. Interpretovat tyto 

dotyky je ale náročné, protože smysl, který mu komunikační partneři přisuzují, nelze zcela 

vymezit. Haptické projevy zahrnují jednak formy intimní sféry a konvenční projevy 

sympatie (např. podání ruky), ale mohou být i projevem vyjadřující antipatii. Jednotlivé 

haptické výrazové prostředky jsou vnímány odlišně, jejich fungování určuje nejen kontext, 

konkrétní komunikační situace a vztah partnerů, ale také konvekce, úzus a zvyklosti 

společenské skupiny. Tyto prostředky proto také fungují jako součást etikety (Machová 

a Švehlová, 2001, s. 134). 

Pohled 

Pohledy (řeč očí) umožňují sledovat reakce partnera, ale také smysl výpovědi 

doplňují. Jeden pohled trvá přibližně od jedné do sedmi vteřin, delší pohled bývá 

považován za „podezřelý“. Odvrácení očí signalizuje, že se mluvčí snaží formulovat text 

a hledá další slova, navíc nechce, aby ho rušila adresátova tvář. Při komunikaci ale 

nesledujeme pouze oči, ale spíše se zaměřujeme na celou partnerovu tvář (především 

oblast kolem úst) (Machová a Švehlová, 2001, s. 134–135). 

Cílem této kapitoly bylo definovat pojem neverbální komunikace a především 

poukázat na to, co všechno budeme v analytické části považovat za její součást. V tomto 

případě budeme vycházet z Vybíralovy definice, která zahrnuje zvláště řeč těla a vnější 

vzhled mluvčího. Následné rozdělení na prostředky neverbálně vokální a neverbálně 

nevokální také přispěje k charakteristice projevu a neverbálního chování A. Babiše. 

Z tohoto hlediska byly vybrány pouze mluvené projevy A. Babiše, které umožňují zkoumat 

jeho neverbální chování. Vzhledem k tomu, že neverbální projevy lze daleko hůře ovládat 

než verbální stánku projevů, budeme moci sledovat soulad či nesoulad mezi chováním 

A. Babiše a jeho vyslovenými názory nebo jeho vztah k adresátovi. 

4 Argument a argumentace 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této diplomové práce je vedle zaměření se na 

verbální a neverbální chování A. Babiše zvláště jeho schopnost argumentace, je podstatné 
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nejen se obecně seznámit s definicí argumentu a argumentace, ale také charakterizovat 

alespoň základní způsoby argumentace, které tehdejší ministr financí v námi sledovaném 

období mohl užívat. Následující kapitola tedy zahrnuje jak případy dobré argumentace, tak 

také chybné argumentace, které vzhledem k lidské povaze „vyhrát za každou cenu“ 

představují daleko rozsáhlejší skupinu. 

Verbální argumentace a přesvědčování představují vyšší stupeň kulturního vývoje. 

Ovlivňování jednání člověka druhým se původně převážně projevovalo ve státně 

organizované, ale i neorganizované formě za použití hrubé síly, kdy názory nehrály až tak 

významnou roli, a posléze přešlo do propracovanější podoby za pomocí slov, které 

umožňují změnu myšlení určitého člověka (Klapetek, 2008, s. 83). Argumentace, jež je 

posléze vnímána jako součást rétoriky, je definována jako „soubor operací, které 

vyhledávají výchozí tvrzení jistá, věrohodná nebo obecně přijímaná, relevantní (platná) 

pro odvození (zdůvodnění, ospravedlnění, popř. vyvrácení) určitého závěru, jehož cílem je 

partnera řeči přesvědčit a ovlivnit“ (Kraus, 2004, s. 34). Argumentace může probíhat ale 

také monologickou formou v situaci, kdy si sám mluvčí bude chtít objasnit své názory 

a ujistit se o jejich správnosti (Kraus, 2004, s. 34). Argument poté „chápeme jako takové 

spojení výroků, které přenáší (inferuje) deklarovanou nebo předpokládanou jistotu 

východisek usuzování (premis) na tvrzení výsledné, obecněji platné – závěr (conclusio)“ 

(Kraus, 2004, s. 34). Argument obvykle bývá součástí širší výpovědi tzv. argumentační 

výpovědi (Szymanek, 2003, s. 40). Kraus (2008, s. 149) tedy za argumentaci označuje 

soubor tvrzení (argumentů) obsahujících východiska (premisy), která implikují jisté 

závěry. S tím také souvisí platnost premis pro zdůvodňovaný závěr, neboli relevance, která 

je hlavním předpokladem tohoto vyplývání – inference. Platnost premisy předpokládá 

příčinný vztah mezi příčinou a závěrem. Příčinný vztah jako takový souvisí s usuzováním 

a vychází ze zkušenosti, že lze obvykle časově předcházející jev či událost interpretovat 

jako příčinu a druhý, pozdější jev jako následek (Kraus, 2008, s. 149). Ne všechny 

výpovědi obsahující spojky (proto, protože apod.), a tedy naznačující příčinný vztah, jsou 

argumentační. V některých případech se jedná pouze o znázornění příčinně-důsledkového 

vztahu mezi jevy či je pouhým vysvětlením, proč nastal nějaký dříve zjištění fakt 

(Szymanek, 2003, s. 41). Podle Krause (2008, s. 151) je tedy základem argumentace 

hledání a rozlišení těchto příčinných vztahů. Tím vším se argumentace sbližuje s logikou, 

ale také jazykovědou, psychologií apod. (Kraus, 2004, s. 34; 2008, s. 149). 
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Výše zmiňovaná inference může mít dvě podoby. V případě induktivního 

usuzování se postupuje od jednotlivých tvrzení k obecnému závěru. Pro induktivní 

usuzovaní platí, že závěry z premis logicky nevyplývají. Argumentace induktivní je 

charakteristická pro politickou argumentaci, ale také masově mediální diskurz (Kraus, 

2008, s. 150). Naopak deduktivní usuzování probíhá od obecného k jednotlivému. 

S deduktivní argumentací se převážně setkáváme ve vědeckých a odborných textech. 

Základním principem dedukce je tzv. sylogismus, kdy dochází k odvozování závěru 

z několika premis. Deduktivní odvozování představuje logické vyplývání, tedy že závěr 

logicky vyplývá z premis. Za argument je považován i neúplný sylogismus, což je tvrzení, 

ve kterém nejsou vyjádřeny určité premisy nebo také závěr. Tento implicitní argument 

bývá především součástí dialogu, protože chybějící části jsou doplněny jednak v rámci 

situace, ve které se dialog odehrává, dále zvláště zkušenostmi účastníků rozhovoru. 

Argumentace s tímto implicitním charakterem se odlišuje od logického dokazování právě 

tím, že je zakotvena v určitém jazyce, a především v konkrétní situaci (Kraus, 2008, 

s. 149–151; 2011, s. 163; Szymanek, 2003, s. 163). 

S deduktivním a induktivním usuzováním souvisí také to, zda je argument nutně 

platný – analyticky a formálně (deduktivní), nebo premisy vedou k závěru jen s jistou 

pravděpodobností, a argument by tak nebyl nutně platný (induktivní) (Jelínek a Švandová, 

1999, s. 110). Dedukce se tak staví do protikladné pozice k pravděpodobnostnímu 

usuzování – indukce, která je chápána jako pouhá varianta pravděpodobnostního 

uvažování (Szymanek, 2003, s. 83–84). 

Argumentace se o jazyk a jeho konvence, tedy definice určitých termínů výrazně 

opírá. V každém jazyce mají určité termíny nějaký význam. Argumenty, které jsou na 

těchto sdílených významech založeny, označujeme za analytické. Bez jakékoliv zkušenosti 

totiž v tomto případě dokážeme určit, zda je argument platný, či nikoli. Tento typ platnosti 

argumentu se nazývá analytická platnost (Jelínek a Švandová, 1999, s. 108). Za analyticky 

platný můžeme například označit následující argument, který se opírá o definici významu 

výrazu starý mládenec (Jelínek a Švandová, 1999, s. 108): 

 

Petr je starý mládenec. 

Proto Petr není a nebyl ženatý. 
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Kromě analytických argumentů, dále rozlišujeme také argumenty formálně platné, 

které jsou platné díky své formě. Argument formálně platný vychází z určitého formálního 

vzoru. Každý argument zasazený do tohoto vzoru se poté vyznačuje klíčovou vlastností – 

jestliže jsou pravdivé premisy, je pravdivý i závěr. V případě, že by premisy byly pravdivé, 

ale závěr nebyl pravdivý, použitá forma by nebyla platná, a argument by tak nemusel nutně 

platit (Jelínek a Švandová, 1999, s. 109–110). 

Uveďme zde konkrétní příklad, který tuto vlastnost znázorňuje (Jelínek 

a Švandová, 1999, s. 110): 

 

 Formální vzor: 

Jestliže venku prší, pak je mokro. Jestliže -----p-----,pak -----q----- 

Není pravda, že je mokro. Není pravda, že -----q-----. 

Proto není pravda, že venku prší. Proto není pravda, že -----p-----. 

 

Ať tedy do formálního vzoru (zde se jedná o modus tollens) za p a q dosadíme 

jakákoliv tvrzení, bude platit, že pokud jsou pravdivé premisy, je také pravdivý závěr. To 

znamená, že argument je formálně platný. V případě, že by premisy byly pravdivé a závěr 

nepravdivý, užitá forma by nebyla platná, a argument by tak nemusel nutně platit. Může 

ale nastat i situace, kdy je alespoň jedna premisa nepravdivá. Za takovéto okolnosti nelze 

o závěru nic říci předem. Pokud má argument pravdivé premisy, jedná se o tzv. dokonalý 

argument (Jelínek a Švandová, 1999, s. 110–139). 

Hranice mezi dobrým a špatným argumentem je u logických argumentů velmi 

zřejmá. Logické vyplývání totiž přesouvá pravdu z premis do závěru s apriorní jistotou, 

v čemž zvláště spočívá síla deduktivní logiky. Logická jistota ale s sebou přináší také fakt, 

že závěr argumentu nenese jinou informaci než tu, která již byla obsažena v premisách. 

Mezi platné formy argumentů, které jsou pro svou jednoduchost nejvíce užívány, patří 

kromě modus tollens také například modus ponens (Jelínek a Švandová, 1999, s. 124–138): 
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Jestliže p, pak q. 

p. 

Proto q. 

 

Tyto logicky platné argumenty, které jsou používány při dokazování, jsou 

označovány za přímé argumenty. Mezi nepřímé (vyvracející) argumenty spadá například 

metoda vyvracení protipříkladem (Jelínek a Švandová, 1999, s. 139). 

4.1 Toulminovo schéma argumentace 

S kritikou dosavadního výkladu o sylogismu přichází Stephen Edelstone Toulmin, 

který tento způsob usuzování vnímal jako příliš obecný, a vytvořil proto vlastní 

argumentační schéma. Toulminovo schéma argumentace založené na deduktivním 

usuzování je daleko provázanější s běžnou praxí (Kraus, 2008, s. 152). Podle Toulmina je 

základem argumentu dialog, ve kterém jedna strana (předkladatel, proponent, claimant) 

vysloví určité tvrzení (claim) a druhá strana (odpůrce, oponent, disclaimant) proti němu 

vyjádří nesouhlas či námitku (R – rebuttal). Autor argumentace by poté měl své tvrzení 

zdůvodnit a uvést, na jakých výchozích datech (D) své závěry (C – claim) staví. Případně 

sdělí, jaké kvalifikátory (Q), tedy omezení, možné výjimky, nepředvídatelné okolnosti, ale 

také pravděpodobnostní hodnoty platnost závěrů oslabují. Pokud se prokáže, že je 

zdůvodnění (W – warrant) nedostačující, je důležité ho podpořit obecnějšími fakty 

zahrnující jednak zákony, ale také obecně sdílená či jiná nesporná pravidla (B – backing) 

(Kraus, 2004, s. 38–39; 2008, s. 152–153). Toulmin posléze také zavádí pojem 

argumentační pole (argument field) související především s oborem, a tedy i kontextem, 

v němž argumentace probíhá (např. odlišně se argumentuje v přírodních vědách, v běžném 

rozhovoru apod.) (Kraus, 2004, s. 39). 
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Obr. č. 2: Toulminovo schéma argumentace (Kraus, 2008, s. 152) 

 

 (D, data), tudíž – závěr (Q, qualifier, C, claim) 

 

  protože pokud ovšem ne 

  W (warrant) R (rebuttal) 

 

  na základě toho, že 

  B (backing) 

 

Toulminovo schéma argumentace můžeme přiblížit na konkrétním příkladu: 

 

data (D) konektor kvalifikátor (Q) závěr (C) 

Eva je Martinova sestra tudíž (takže, a proto)  pravděpodobně Eva má kudrnaté vlasy 

    protože  

zdůvodnění (W)   omezení (R) 

všechny  pokud ovšem např. si Eva vlasy nežehlí 

Martinovy sestry  

mají kudrnaté vlasy protože (vzhledem 

 k tomu, že; na základě  

 toho, že)  

 

podpora odůvodnění (B) 

kudrnaté vlasy mají   

i Martinovi rodiče   

(dědičnost)  

 

4.2 Typy argumentace 

Lotko (2004, s. 132) rozlišuje dva různé způsoby vedení argumentace. Jednak 

argumentaci věcnou (argumentum ad rem), která se opírá o fakta a poznatky dostupné také 

posluchačům. Argumentace věcná je současnou rétorikou považována za základní. Kromě 

argumentace věcné existuje také argumentace nevěcná (argumentum ad hominem), kterou 

ale moderní rétorika vnímá jako vedlejší, protože se neopírá o věcné důkazy, ale je 

orientovaná k člověku. Řečník tedy nevyužívá věcného zdůvodňování, ale zaměřuje se na 
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kritiku osobnosti protivníka (Lotko, 2004, s. 132). Součástí argumentace jsou také 

argumenty chybné nebo záměrně klamné, tzv. fallacia. Klamné argumenty jednak 

využívají vágnosti jazyka, ale také víceznačnosti jazykových výrazů, jednak jsou založeny 

na chybách v úsudku. Pokud jsou fallacia užita omylem, pak je označujeme za 

tzv. paralogismy. Naopak pokud jsou použita záměrně a jejich cílem je manipulovat, jsou 

souhrnně pojmenovány jako sofismata (Kraus, 2008, s. 153–154). Lotko (2004, s. 133) 

sofistickou argumentaci nebo eristickou argumentaci označuje za zvláštní typ nevěcné 

argumentace, kterou moderní rétorika sice odmítá, přesto doporučuje se s ní seznámit. 

Při dobré argumentaci se řečník může opřít o několik typů argumentů. Švandová 

(1999, s. 137) za jedny z těchto typů považuje argumenty z autority. Argumenty z autority 

především zajištují věrohodnost svých závěrů, protože jsou podpořeny citacemi nějaké 

osoby nebo organizace, kteří jsou autory informací obsažených v konkrétních tvrzeních. 

Především zde hraje roli důvěryhodnost zdrojů informací. Autorita, na kterou se 

argumentující odvolává, nemusí být nutně obecně uznávanou osobností. Podstatné je, aby 

byly informace čerpány z nejlépe informovaných pramenů (např. novináři, svědci apod.). 

Může zde ale nastat problém, zda je zdroj nestranný a nezaujatý, v tomto případě můžeme 

nezávislost zdrojů informací ověřovat pomocí cui bono – ptát se, kdo z toho bude mít 

výhody. Dále to mohou být argumenty pomocí příkladů, kdy je buď určité množství 

příkladů zobecněno na všechny příklady v daném oboru, nebo se usuzuje z jistého počtu 

příkladů na jiná stejného druhu. Tyto argumenty považujeme za dobré, pokud jsou výrazně 

induktivní. Použití úplné indukce znamená, že předložíme všechny příklady, kterých se 

zobecnění týká. Tím, že uvedeme větší množství příkladů, navíc naznačujeme, že jsou naše 

závěry více jisté. Na zpochybněný tohoto argumentu stačí jeden protipříklad. Uvedené 

příklady také musí být pro plánovaný závěr dostatečně reprezentativní.  Při dobré 

argumentaci lze tedy využívat nejen argumenty logicky platné, ale i ty, které neplatí 

naprosto jistě, ale jen s určitou větší či menší pravděpodobností. Podobně je to také 

u argumentů z analogie, které jsou blízké argumentům pomocí příkladů. Zde se ale uvádí 

pouze jeden příklad, který je velmi podobný tomu, o němž chceme dokázat, že má s tímto 

příkladem podobnou charakteristiku (Jelínek a Švandová, 1999, s. 137–151). Švandová 

(1999, s. 137) k neúplně induktivním argumentům vedle argumentů pomocí příkladů 

a z analogie řadí také argumenty o příčině zaměřující se na koleraci jevů a hledaní 

příčinných vztahů mezi nimi. 
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Jak ale upozorňuje Schopenhauer (1991, s. 6–7) podstatou lidské povahy je, že 

pokud se při sdělování domněnek A dozví, že myšlenky B jsou odlišné, nepřezkoumá 

nejprve své myšlenky, aby nalezl chybu, ale předpokládá, že chybu udělal B. Lidé tedy 

těžko přijímají, pokud se ukáže, že to, co předložili, bylo chybné. S tím také souvisí fakt, 

že se každý bude snažit ve sporu zvítězit, a prosadit tak své vlastní tvrzení, ačkoliv se může 

jemu samotnému poté jevit jako nepravdivé či alespoň pochybné (Schopenhauer, 1991, 

s. 9). Schopenhauer (1991, s. 7) v této souvislosti používá pojem eristická dialektika, tedy 

umění, jak prosadit svá tvrzení dovolenými, ale i nedovolenými prostředky. Chybné 

argumenty a klamy Kraus (2008, s. 154–156) rozděluje do dvou samostatných skupin. 

První skupinu tvoří argumenty, které využívají emoce k působení na publikum. Do druhé 

skupiny zahrnuje argumenty založené na chybném úsudku (Kraus, 2008, s. 154–156). 

Mnoho z těchto argumentů je příčinou unáhleného zobecňování a snahy zesílit znění celé 

argumentace (Klapetek, 2008, s. 108). 

4.2.1 Argumenty využívající patosu a emociálního působení 

Argumentum ad auditorem 

Argumentum ad auditorem označuje způsob argumentace, kdy řečník získává 

posluchače na svoji stranu působením na jeho city, především za využití řečnických otázek 

(Lotko, 2004, s. 133). „Například v diskusi o trestu smrti – Dovedete si představit, jak vás 

připoutávají na eklektické křeslo, jak vám zakrývají obličej?“ (Lotko, 2004, s. 133). 

Klapetek (2008, s. 106) dodává, že „nejde ani tak o přesvědčení nebo nepřesvědčení 

protivníka, jako spíš o dojem, kterým řečník zapůsobí na posluchače či diváky“. 

Argumentum ad baculinum/baculum 

Tento typ argumentace označovaný také za argumentaci hole/klacku je založen na 

hrozbě násilím, ať fyzickým, tak psychickým (slovním) (Jelínek a Švandová, 1999, s. 164). 

Řečník vyhrožuje posluchačům, že pokud nesplní určité požadavky, použije poté 

protiopatření, nátlak či fyzické síly (Lotko, 2004, s. 133). Tato hrozba ale nemusí být nutně 

vyslovena, a může tak být pouze očividná ze situace (Kraus, 2008, s. 155). Klapetek (2008, 

s. 106) jej definuje jako „podivný hybrid autoritativních poměrů převlečených do 

demokratických metod“. 
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Argumentum ad hominem 

Argumentum ad hominem využívá především lidských slabostí (např. rozšířený 

předsudků, pověrčivosti, mýtů apod.) (Kraus, 2008, s. 155). Řečník poukazuje na určité 

znaky konkrétní osoby (na její pohlaví, chování, profesi atd.) a tím se snaží vyvrátit její 

tvrzení. Ve výpovědích chybí zřetelný závěr a mnohdy je argumentum ad hominem 

využíván k vyvolání psychického tlaku. Tento typ argumentace také usiluje o degradaci 

zdroje informací (svědectví osoby apod.) osobními útoky. Jedná se tak o protiklad 

argumentu autoritou (Jelínek a Švandová, 1999, s. 164–165; Szymanek, 2003, s. 57–62). 

Argumentum ad personam 

Podle Szymanka (2003, s. 57) se jedná o jistou variantu argumentu ad hominem. 

Švandová (1999, s. 166) jej označuje za argument, který leží mezi ad hominem a ad 

baculum. Argumentum ad personam je argument založený na osobním útoku (zesměšnění, 

urážky) proti oponentovi (Lotko, 2004, s. 133). Zároveň také upozorňuje na oponentovi 

předcházející chyby a nedostatky (Kraus, 2008, s. 155). Osobní útok nepředstavuje nijak 

promyšlenou taktiku, ale bývá většinou důsledkem neúčinných argumentů (Szymanek, 

2003, s. 58). Tento způsob argumentace se tedy soustředí na protivníkovu osobu a přehlíží 

hlavní podstatu sporu (Klapetek, 2008, s. 107). 

Argumentum ad populum 

Argumentum ad populum slouží k získání přízně davu, k čemuž využívá zájmy, 

slabosti publika, ale i různé sliby výhod (Kraus, 2008, s. 155). Klapetek (2008, s. 108) jej 

označuje za „lidovou argumentaci“. „Řečník apeluje na údajně zdravé lidové instinkty, 

jako jsou skupinový egoismus, lokální patriotismus, tradiční nepřátelství, nechuť ke 

změnám, xenofobie či pocity křivdy“, které mu v diskusi zaručí sympatie (Klapetek, 2008, 

s. 108). Szymanek (2003, s. 64–65) dodává, že se jedná o demagogickou argumentaci, 

která se soustředí na získávání davu složeného z prostých posluchačů. Řečník se proto 

uzpůsobuje myšlení davu a odvolává se na zvláště na stereotypy (Szymanek, 2003, 

s. 64-65). 

Argumentum ad misericordiam 

Tento způsob argumentace má vyvolat u posluchačů lítost a soucit, čímž lze také 

dosáhnout ke smíření daných stran, a vyvarovat se tak nepříjemnostem (Jelínek 
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a Švandová, 1999, s. 166; Kraus, 2008, s. 155; Lotko, 2004, s. 133). Klapetek (2008, 

s. 108) dodává, že „soucit je jednou z nejpřesvědčivějších argumentací“. 

Argumentum ad ignorantiam 

V tomto případě řečník spoléhá na neznalost posluchačů (Lotko, 2004, s. 133). 

Švandová (1999, s. 165) upozorňuje na to, že „tvrzení se považuje za věrohodné jen proto, 

že nebyl ukázán jeho opak“. Argumentum ad ignorantiam se využívá zvláště v odborných 

otázkách, které se střetávají se společenskou diskusí. Laické publikum zde těžko rozpozná 

pravdivost argumentů, které řečník používá, tím se tento způsob argumentace stává 

důležitou součástí všech demagogií (Klapetek, 2008, s. 106–107). 

Argumentum ad verecundiam 

Je to metoda argumentace založená na vyzdvihování údajné autority, nebo 

zpochybňování autority skutečné. Podstatou této argumentace je, že se posluchač či 

odpůrce zdráhá vyslovit pochybnosti ohledně důvěryhodnosti zdroje informací. Nebo si 

naopak může být nejistý v případě podpory skutečné autority, čehož může využít útočník 

(Jelínek a Švandová, 1999, s. 167). 

4.2.2 Argumenty založené na chybách úsudku  

Petitio principii 

Neboli důkaz kruhem, kdy řečník do své argumentace zahrne něco, co má být 

teprve prokázáno (Klapetek, 2008, s. 108–109; Kraus, 2008, s. 154). Důkaz tedy vychází 

z dosud neověřeného předpokladu (Jelínek a Švandová, 1999, s. 172). Švandová (1999, 

s. 172) upozorňuje, že „důkaz a předpoklad jsou dvě různé věci. Co má být dokázáno, 

nemůže se dokázat tím, že to budeme předpokládat“. Pokud navíc petitio principii použije 

nějaká autorita, velmi často může ovlivnit průběh celé diskuse, a směřovat tak k určité 

manipulaci (Klapetek, 2008, s. 108–109). 

Proton pseudos 

Jedná se o chybnou argumentaci již od samého začátku. Argumentace je v tomto 

případě založena na nějakém obecném předpokladu, který je přijímán, přesto že je 

z některých důvodů sporný (Jelínek a Švandová, 1999, s. 174). „Na prvotním omylu je 

však možno vystavět i velmi složité filosofické a vědecké konstrukce, které po odhalení 

pravého stavu najednou spadnou“ (Klapetek, 2008, s. 109). 
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Post hoc, ergo propter hoc (potom, tedy proto) 

Souvisí s unáhleným zobecněním, kdy je příčina založena na časové následnosti. 

Jev, který následuje, je považován za následek, zatímco jev předcházející za příčinu. Ne 

vždy ale musí časová posloupnost souviset s příčinnou (Jelínek a Švandová, 1999, s. 173; 

Klapetek, 2008, s. 111; Kraus, 2008, s. 154). Podobně je chybou také omyl cum hoc, ergo 

propter hoc (současně s tím, tedy proto), který vzniká v případě, když se usuzuje, že 

příčinou nějakého jevu je jiný jev pouze proto, že se objevily současně (Szymanek, 2003, 

s. 221). 

Fallacia accidentis 

V tomto případě je závěr odvozen z náhodných jevů, z jedné z množných příčin, 

z výjimek, ale i z nepravých příčin (Kraus, 2008, s. 154). Szymanek (2003, s. 138) sem 

také zařazuje i určitá pravidla a normy chování, kterou jsou vykládány doslova bez 

posouzení okolností. 

Fallacia divisionis, fallacia compositionis 

Tento omyl může vzniknout na základě dvou jevů. Jednak může jít o směšování 

vlastnosti části a celku, kdy dochází k přenášení vlastnosti celku na jednotlivé složky 

těchto celků (fallacia divisionis) anebo naopak přenášení vlastností vztahující se 

k jednotlivým složkám na celek (fallacia compositionis). Dále může omyl vzniknout na 

základě neporozumění mnohoznačnému výrazu (Szymanek, 2003, s. 139). 

Fallacia secundum quid et simpliciter 

Kraus (2008, s. 154) jej nazývá „argumentem ukvapeného zobecňování“. Jedná se 

o chybu, která je založena na tom, že „během vyvozování se změní význam předpokladů na 

zcela odlišný od toho, který jim byl připisován při jejich uznání za pravdivé, následkem 

čehož byly zanedbány podmínky pravdivosti (např. vymezené kontextem) těchto 

předpokladů“ (Szymanek, 2003, s. 143). Zde dochází k tomu, že tvrzení je jednou 

vnímáno jako secundum quid (omezeným způsobem) a jindy jako simpliciter (neomezeně) 

(Szymanek, 2003, s. 143). 

Ignoration elenchi 

Během argumentace řečník opustí dokazování původního tvrzení a zaměří se na 

jiné (Jelínek a Švandová, 1999, s. 170). Pokud řečník ignoration elenchi užije záměrně 
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jako součást manipulace, může dojít k odvedení pozornosti oponentů a posluchačů od 

podstaty daného problému a přenesení pozornosti na otázku diskuse, která je pro něj 

výhodnější (Szymanek, 2003, s. 159). Takto pojatý způsob argumentace je podobný 

falešné stopě (red herring), kdy se řečník úmyslně snaží odvést pozornost od tématu 

(Jelínek a Švandová, 1999, s. 169). Kraus (2008, s. 155) v této souvislosti zmiňuje další 

způsob argumentace tzv. strašáka (straw man), kdy dochází ke „karikování názorů 

opačné strany, takže je pak snadné ji odmítnout“ (Jelínek a Švandová, 1999, s. 175). 

Non sequitur 

Souhrnný název pro špatné argumenty, ve kterých závěr nevyplývá z premis, 

ačkoliv argumenty působí jako logicky platné, tak ale nejsou (Jelínek a Švandová, 1999, 

s. 171). Kraus (2008, s. 155) dodává, že této chyby může využít druhá strana, která na ni 

může upozornit. 

Falešné dilema 

Falešné dilema vzniká omezením možností pouze na dvě, které nejsou logicky 

opačné, ale naopak spolu kontrastují. Osoba, která čelí tomuto typu argumentu, se dostává 

do situace, kdy není ani jedna z nabízených možností pro ni zcela přijatelná. Obecný tvar 

premisy je v tomto případě „buď p, nebo q“ (Jelínek a Švandová, 1999, s. 169). 

4.3 Analýza argumentace 

Abychom mohli charakterizovat Babišovu argumentaci, budeme k analýze 

argumentu využívat tzv. standardizaci neboli vyčlenění premis a závěru argumentu, který 

je obsažený v argumentační výpovědi. Argument, jak jsme zmínili v předešlých kapitolách, 

je totiž obvykle součástí širší výpovědi – argumentační výpovědi (Szymanek, 2003, s. 42). 

Kromě premis a konkluze (závěru) může taková výpověď dále obsahovat: 

a) počáteční úvahy, které slouží k například vymezení tématu apod. 

b) vysvětlení a další údaje ovlivňující pochopení obsahu premis 

c) připomenutí jistých faktů, na které chce argumentující navázat 

d) prvky představující proces argumentace, například slova jako protože, poněvadž, 

a tedy 

e) prezentace tzv. podargumentů podporující jednotlivé premisy 

f) prvky, které působí na adresáta argumentu, například vzbudit zájem o téma, 

udržet pozornost atd. 
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g) vyjádření týkající se vnitřního stavu řečníka a jeho vztah k předmětu 

argumentace (Szymanek, 2003, s. 40) 

„Výsledkem standardizace je plynulé, jasné, emocionálně neutrální a zároveň 

obsahově plné uvedení premis a závěru argumentu, odpovídající intencím tvůrce 

argumentu“ (Szymanek, 2003, s. 42). Předmětem standardizace je tedy vyčlenění 

jednotných premis a závěru argumentu, které jsou součástí argumentační výpovědi. 

Pomocí P1, P2 apod. budeme označovat premisy, pomocí Z závěry. 

V této kapitole jsme definovali pojem argument a argumentace a také Toulminovo 

schéma argumentace, které spolu s konkrétním případem ukázalo, jak vypadá určité 

argumentační schéma. Především jsme se zde ale zaměřili na způsoby argumentace, které 

budou klíčové v analytické části, abychom mohli určit, jaké typy argumentací v námi 

sledovaném období A. Babiš užíval. V analytické části se tak budeme zabývat jak 

správnou argumentaci, tak také chybnou argumentací. U chybných argumentů a klamů 

budeme sledovat, zda jsou užity záměrně, a slouží tedy k manipulaci, nebo jsou použity 

omylem, a bývají tak především výsledkem unáhleného zobecnění. K analýze argumentu 

poté budeme využívat tzv. standardizaci argumentačních výpovědí. 

5 Pragmatika 

Následující kapitola nastíní pojem pragmatika, který v širším pojetí souvisí 

s užíváním jazyka, ale významnou roli zde hraje také vztah účastníků komunikace 

a komunikační kontext. Protože každý člověk, který něco říká, tím sleduje také určitý 

záměr, je vedle teorie argumentace podstatné zmínit právě pragmatickou lingvistiku. 

Konkrétní záměr mluvčího totiž bude určovat, jaký způsob vedení komunikace 

mezi komunikačními partnery bude probíhat. Zároveň také bude konkrétní komunikační 

záměr stanovovat, která pravidla budou porušována a jaké techniky budou užity k dosažení 

určitého cíle. 

Současná rétorika je obohacována poznatky z nových vědních oborů, k nimž také 

patří pragmatika (Lotko, 2004, s. 149). Podle Lotka (2004, s. 149) je pro současná 

pragmatická zkoumání charakteristický interdisciplinární a syntetizující přístup. Dochází 

tak nejen ke stírání hranic mezi pragmatikou a rétorikou, ale také mezi dalšími 

disciplínami. Proto se s pojmy, které jsou součástí pragmatiky, setkáváme také v teorii 

argumentace (Lotko, 2004, s. 149). Podobně k povaze pragmatiky přistupují také další 
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lingvisté, kteří rozsah jevů spadajících do oblasti jejího zkoumání vnímají odlišně. Stručně 

lze pragmatiku definovat jako součást obecné teorie znaků zabývající se vztahem znaků 

k jejich uživatelům (Hirschová, 2013, s. 12). 

Do oblasti problémů spadající k pragmatickým zkoumáním, které jsou z hlediska 

rétoriky, a tedy i argumentace podstatné, zahrnujeme komunikaci kooperativní 

a komunikaci nekooperativní, manipulativní vycházející ze vztahů komunikačních partnerů 

a jejich sociálních a osobnostních rysů (Lotko, 2004, s. 150). Na základě určitých rysů 

chování tak dospějeme k závěru, jestli s námi partner chce komunikovat. Zároveň sami 

dodržujeme nějaká pravidla, která signalizují, že chceme, aby adresát vyhodnotil naše 

chování jako kooperativní (spolupracující). Při manipulativní komunikaci se naopak jeden, 

ale i oba partneři snaží získat pro sebe prospěch právě na úkor komunikačního partnera. 

Pod manipulativní komunikaci spadá také konflikt (polemiky, hádky atd.), který 

představuje zvláštní druh manipulativního řečového chování (Machová a Švehlová, 2001, 

s. 93). 

5.1 Kooperativní princip a konverzační maximy 

Při kooperativní komunikaci spolu partneři vzájemně spolupracují, což znamená, že 

respektují jistá pravidla či zásady, které jim umožňují při komunikaci dosáhnout co 

nejefektivnější výměny informací (Lotko, 2004, s. 150). „Spočívá v přesvědčení, že se lidé 

jakožto racionální aktéři řídí určitými pravidly, která usměrňují jejich komunikační 

chování k efektivní interakci“ (Čmejrková a Kaderka, 2013, s. 104). Účastníci jazyková 

interakce tedy jednají na základě účelového a racionálního chování (Grice, 1975, s. 47). 

V případě kooperativní komunikace interakce vede k vzájemnému porozumění 

a dorozumění, tedy souladu (Machová a Švehlová, 2001, s. 93). V souvislosti s tím 

rozvinul H. P. Grice v roce 1975 zásady označované jako tzv. konverzační maximy. 

Konverzační maximy představují obecně uznávaná nepsaná pravidla sloužící ke 

komunikační úspěšnosti (Kraus, 2008, s. 72). Maxima kvality, maxima kvantity a maxima 

relevance se zaměřují na obsahovou stránku sdělení a maxima způsobu se týká formy 

sdělení (Machová a Švehlová, 2001, s. 93). Velmi často ale dochází k jejich porušování, 

a zároveň tak zde vznikají tzv. konverzační implikatury (Čmejrková a Kaderka, 2013, 

s. 106). To znamená, že dochází k vyvozování složek sdělení, které nejsou doslova 

vyjádřeny, přesto je ale mluvčí sděluje. Aby nedošlo k nedorozumění, je podstatné, aby byl 

dodržen kooperační princip. Základním předpokladem je, že jak mluvčí, tak adresát spolu 
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kooperují (Hirschová, 2013, s. 192–193). „Kooperace je nutná, abychom vůbec mohli 

realizovat racionální a smysluplnou komunikaci.“ (Hirschová, 2013, s. 192). Grice (1975, 

s. 45) k popisu kooperačního principu, podobně jako u konverzačních maxim, využívá 

imperativ: „Ať je tvůj příspěvek k rozhovoru takový, jak je to žádoucí v kontextu, v němž se 

vyskytuje, s ohledem na akceptovaný účel a směr konverzační výměny, do níž jsi zapojen“. 

Kooperační princip se proto projevuje ve všech Griceových konverzačních maximách 

(Hirschová, 2013, s. 193). 

1) Maxima kvality – „říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to pravda, 

tj. neuváděj vědomě nepravdivé informace (nelži), nemluv o věcech nepodložených, 

nezkresluj informace“ (Lotko, 2004, s. 150). Tato zásada souvisí s pravdivostí sdělení a je 

zásadně závislá na kontextu komunikace (Kraus, 2008, s. 73). Maxima kvality ovlivňuje 

důvěru mezi účastníky komunikace, a pokud je respektována, zásadně k ní také 

přispívá.  Důvěra je hlavním předpokladem účinné komunikace (Lotko, 2004, s. 150). 

Příkladem porušení této zásady může být odbíhání od tématu komunikace, používání 

protimluv, ironie či lží. O záměrné klamání se může jednat také v případě polopravdy, kdy 

mluvčí nesděluje informace relevantní pro adresáta a část pravdy zatají, čímž poruší také 

maximu kvantity (Machová a Švehlová, 2001, s. 94–96). Politici maximu kvality 

především porušují užíváním metafor a hyperboly (Lotko, 2004, s. 150). 

2) Maxima kvantity – „sděluj přiměřené množství informace, buď dostatečně 

informativní, nebuď mnohomluvný ani příliš stručný“ (Lotko, 2004, s. 151). Splnění této 

zásady je závislé na přiměřeném množství informací, které mluvčí sděluje. Proto je pro ni 

také podstatný kontext (Kraus, 2008, s. 73). Podle Krause (2008, s. 73) se maxima kvantity 

odráží i v mediálním zpravodajství, kde se více prostoru dává aktuálním tématům, tématům 

celostátního dosahu či známým osobnostem. Maximu kvantity mluvčí porušuje, například 

pokud přecení nebo naopak podcení míru informací, které u posluchačů předpokládá, nebo 

záměrně užívá tautologie (Lotko, 2004, s. 151). 

3) Maxima relevance – „formuluj své sdělení tak, aby obsahovalo jen to, co je 

(vzhledem k cíli a řečové situaci) pro posluchače důležité“ (Lotko, 2004, s. 151). To 

znamená neodbíhat od tématu, vracet se k tématům, o kterých se už hovořilo, ale také 

neopakovat již známé informace (Machová a Švehlová, 2001, s. 93–94). Tato zásada také 

vychází z toho, že komunikační proces ovlivňuje informovanost příjemce, „aktivuje nebo 

ruší jeho pozornost a znalosti i hodnoty uložené v paměti, podněcuje jeho schopnost 
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uvažovat a tím u něho vyvolává řadu kognitivních účinků“ (Kraus, 2008 s. 73). To platí i 

u velmi stručné informace, která tak u příjemce vyvolá řadu kognitivních účinků. V tomto 

případě je především důležitá znalost kontextu, která umožňuje porozumět zdánlivě 

nesouvisejícím výrokům. Z této zásady dále také plynou zpravodajské hodnoty – zprávou 

se tedy především stává to, co je nějakým způsobem výjimečné (Kraus, 2008, s. 73–74). 

K jejímu porušení dochází v případě použití ironické narážky na věc, která nesouvisí 

s tématem komunikace, případně řečník sděluje informaci rezervovaně (Lotko, 2004, 

s. 151–152). 

4) Maxima způsobu – „vyjadřuj se jasně a jednoznačně, vyhýbej se 

dvojznačnostem, nepřehlednostem“ (Lotko, 2004, s. 152). Někdy také bývá označována za 

maximu vhodného způsobu (dobrého chování) (Machová a Švehlová, 2001, s. 94). 

Obsahem této maximy se zabývá rétorika a praktická stylistika (Kraus, 2008, s. 74). 

Mluvčí tuto komunikační maximu porušuje tak, že se vyjadřuje vágně (neurčitě, nejasně, 

nepřehledně), dvojznačně, nebo také pomocí generalizací (zevšeobecňováním), čímž se 

mluvčí vyhýbá jasnosti a informace zatajuje (Machová a Švehlová, 2001, s. 96–97). 

Narušení této zásady ale také může značit ironii, u maximy způsobu je proto důležitý 

kontext i znalosti příjemce (Kraus, 2008, s. 75). 

G. Leech (ve své práci Principles of Pragmatics) doplnil konverzační maximy 

o zdvořilostní zásadu taktu a zásadu ironie, které jsou podle něj předmětem oboru 

interpersonální rétorika. „Maximy obou zásad se vymezují prostřednictvím několika 

komunikačních os tvořených vztahy mezi vyjádřením přímým a nepřímým, mezi 

zdůrazněním autority nebo skromnosti, mezi vynaloženými náklady na komunikační úsilí 

a očekávanými informačními zisky, mezi vyjádřením odstupu a důvěrností apod.“ (Kraus, 

2008, s. 75). Leech na tomto základě posléze definoval maximu taktu, maximu 

velkorysosti, maximu uznání, maximu skromnosti, maximu shody a maximu sympatie 

(Kraus, 2008, s. 75). Podle Leeche je zdvořilostní princip nadřazený kooperačnímu 

principu, protože zdvořilost je podmínkou fungování komunikace, a proto bez ní nelze 

uplatnit kooperace (Hirschová, 2013, s. 212). V následujících Leechových pokynech 

spadajících pod konkrétní maximy představuje člen (a) to, čemu bychom se měli vyhnout 

(minimalizovat), a člen (b) to, o co bychom měli usilovat (maximalizovat). Leech (1983, 

s. 132) dodává, že z této dvojce pokynů je důležitější člen (a), který představuje negativní 
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zdvořilost (to, co bychom dělat neměli). To znamená, že je podstatnější se vyhnout 

neshodám než usilovat o shodu (Leech, 1983, s. 133). 

1) Maxima taktu – „(a) minimize cost to other, (b) maximize benefit to other“ 

(Leech, 1983, s. 132). Zde je cílem, aby měl adresát z komunikace maximální prospěch 

a zároveň minimální ztrátu. Maxima taktu bývá kvůli své blízkosti k maximě velkorysosti 

často slučována do jedné maximy – maximy taktu, šlechetnosti a velkorysosti (Machová 

a Švehlová, 2001, s. 101). 

2) Maxima velkorysosti – „(a) minimize benefit to self, (b) maximize cost to self“ 

(Leech, 1983, s. 132). Mluvčí by měl mít z komunikace minimální prospěch a maximální 

ztráty, což souvisí s minimálními nároky, které mluvčí klade vůči svému partnerovi 

(Machová a Švehlová, 2001, 101). 

3) Maxima uznání – „(a) minimize dispraise of other, (b) maximize praise of other“ 

(Leech, 1983, s. 132). Někdy také označována za maximu ocenění a uznání. Tento název 

naznačuje, že mluvčí projevuje svému partnerovi uznání, ocenění a také omezuje kritiku 

směřující vůči němu (Machová a Švehlová, 2001, s. 101). 

4) Maxima skromnosti – „(a) minimize praise of self, (b) maximize dispraise of 

self“ (Leech, 1983, s. 132). V tomto případě se mluvčí snaží co nejvíce snížit pozitivní 

sebehodnocení, ocenění a zároveň během komunikace posiluje sebekritiku (Machová 

a Švehlová, 2001, s. 101). Zde je také podstatné, aby mluvčí nemluvil příliš o sobě, 

a omezil tak i užívání zájmena já (Kraus, 2008, s. 75). 

5) Maxima shody – „(a) minimize disagreement between self and other, 

(b) maximize agreement between self and other“ (Leech, 1983, s. 132). Cílem této maximy 

je, aby mluvčí omezil na minimum neshody mezi ním a jeho komunikačním partnerem. 

Tato maxima přispívá k dobrým vztahům a maximální shodě mezi komunikačními 

partnery. Z tohoto důvodu má projev nesouhlasu ve zdvořilé komunikaci formu souhlasu 

s výhradami (Machová a Švehlová, 2001, s. 102). 

6) Maxima sympatie – „(a) minimize antipathy between self and other, 

(b) maximize sympathy between self and other“ (Leech, 1983, s. 132). Maxima sympatie je 

velmi blízká předchozí maximě. Je založena na minimálním projevování antipatie a naopak 

maximálním vyjádřením sympatie či empatie ke svému komunikačnímu partnerovi 

(Machová a Švehlová, 2001, s. 102). 
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5.2 Manipulativní princip komunikace 

Manipulativní komunikace je opakem výše zmíněné komunikace kooperativní. Při 

manipulativní komunikaci se jeden nebo oba partneři snaží získat pro sebe nějaký prospěch 

na úkor svého komunikačního partnera. Z mocenského nebo politického hlediska je 

manipulativní komunikace chápána jako ovládání druhého. Zároveň je manipulativní 

chování vnímáno jako nevhodné, nekooperativní a nezdvořilé (Lotko, 2004, s. 152). Cíle 

manipulativní komunikace mohou být jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Mezi manipulativní 

techniky patří například pseudoasertivita (strategie „ano, ale“) založená na falešném 

pozitivním hodnocení, lži porušující kooperační maximu kvality nebo znevažování 

partnerovy výpovědi tím, že je překroucen obsah výpovědi. Dále se také může jednat 

o odvolávání se na autory („na všechny“), což poté na ostatní komunikační partnery působí 

tak, že jít proti „většinovému“ názoru je neobvyklé. Může se ale také manipulovat 

kladením nesmyslných otázek, za nezdvořilé se v tomto případě považuje zvláště 

kombinace hodnotících a řečnických otázek (Machová a Švehlová, 2001, s. 106–107). 

Manipulativní funkci má také strategie opačného názoru – pokud mluvčí chce vyjádřit 

opačný názor, může zde manipulovat negativním hodnocením, například tak to není, 

nemáš pravdu, mýlíš se apod. (Machová a Švehlová, 2001, s. 107). K manipulativní 

komunikaci se také vztahuje eristika. Manipulaci se lze bránit například racionálními 

argumenty (argumentace ad rem) (Lotko, 2004, s. 154). 

V této kapitole jsme přiblížili roli pragmatiky vzhledem k celkové povaze 

diplomové práce. Pozornost je věnována zvláště vztahu účastníku komunikace, a tedy 

komunikace, která mezi nimi bude probíhat – buď komunikace kooperativní, nebo 

komunikace nekooperativní, manipulativní. Pro analytickou část proto bude podstatné, 

jaký z těchto způsobů komunikace mezi A. Babišem a jeho komunikačním partnerem 

vznikl. Na základě toho bude hrát roli, jaké maximy budou v případě kooperativní 

komunikace porušovány a jaké techniky budou naopak využívány v manipulativní 

komunikaci, což bude záviset nejen na konkrétním komunikačním záměru A. Babiše, ale 

i na záměru jeho komunikačních partnerů. 
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II Analytická část 

V následující části budeme aplikovat poznatky z teoretické části na konkrétní 

případ. Nejprve jsou představena metodologická východiska výzkumu, charakteristika 

vybraných pořadů a je vymezen výběr zkoumaných materiálů. Poté práce přechází 

k samotné analýze, ve které se zabýváme především schopností argumentace Andreje 

Babiše, ale také jeho verbálním a neverbálním chováním v období, kdy byl ministrem 

financí. Povaha zkoumaných materiálů nám umožní sledovat případný vývoj jeho projevu 

v čase. Výsledkem této práce by tak měla být charakteristika projevu a vystupování 

Andreje Babiše s ohledem na jeho argumentační schopnosti. 

6 Metodologie 

Vzhledem k záměru práce, kdy budeme sledovat jazykové prostředky, neverbální 

chování a především způsoby a schopnost argumentace Andreje Babiše, bude provedena 

kvalitativní analýza. Kvalitativní výzkum bývá často vnímán jako protipól kvantitativního 

výzkumu. I když se mohou oba typy výzkumů vzájemně doplňovat (Hendl, 2016, s. 45). 

Podle Trampoty a Vojtěchovské (2010, s. 17) je kvantitativní výzkum založen „na měření 

proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých proměnných nebo jejich kategorií“. 

Kvalitativní výzkum je naproti tomu definován jako „jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“ (Strauss 

a Corbinová, 1999, s. 10). S tímto vymezením ale podle Hendla (2016, s. 45) mnoho 

autorů nesouhlasí. Podle něho není podstatou kvalitativního výzkumu pouze absence čísel, 

a přiklání se tak spíše k Creswellově pojetí (1998, s. 12): 

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách“. 

Kvalitativní výzkum je založen na intenzivním zkoumání, které vychází z obvykle 

banální či normální situace odrážející každodennost. Při výzkumu jsou uplatňovány málo 

standardizované metody a důležitou roli hraje spíše sám výzkumník. Výzkumník analyzuje 

a interpretuje data induktivně, ze shromážděných dat tedy dochází k novým závěrům 

a teoriím. Z tohoto důvodu mohou být výsledky výzkumu subjektivní. Navíc práce 

s omezeným počtem jedinců komplikuje zobecnění výsledků (Hendl, 2016, s. 47–48). 
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Strauss a Corbinová (1999, s. 10) dodávají, že se kvalitativní výzkum může týkat jak 

života lidí, tak jejich chování i vzájemných vztahů. 

Analytická část práce je tedy založena na principech kvalitativního výzkumu. 

Cílem této diplomové práce je zanalyzovat jak verbální, tak neverbální chování Andreje 

Babiše a především se práce zabývá jeho schopností argumentace v období, kdy byl 

ministrem financí. Na základě vybraného zkoumaného materiálu proto budeme sledovat 

jazykové prostředky tehdejšího ministra financí Andreje Babiše, jeho neverbální chování, 

schopnost argumentace a také to, zda dodržuje konverzační maximy. 

Nejdříve jsou analyzovány jazykové prostředky, které jsou přiřazeny k jednotlivým 

útvarům českého národního jazyka, případně ke specifickým jazykovým prostředkům 

(figurám a tropům), což poté bude určovat charakter Babišovy mluvy. Vzhledem k tomu, 

že se v analytické části zabýváme pouze mluvenými projevy, bude Babišův projev také 

vykazovat jisté znaky, jež jsou pro mluvenou podobu češtiny charakteristické. Zároveň 

bude díky mluveným, v našem případě také nepřipraveným projevům možné sledovat 

chyby, kterých se Babiš dle pravidel spisovné češtiny dopouští. 

Dále se zabýváme Babišovým neverbálním chováním skládajícím se jednak 

z prostředků neverbálně vokálních, tak také neverbálně nevokální. Na základě sledování 

Babišových neverbálních projevů, které lze hůře ovládat, budeme zjišťovat jeho aktuální 

psychický stav, dále jeho vztah k adresátovi a také jeho záměr. Navíc budeme moci 

sledovat soulad či nesoulad mezi Babišovým chováním a jeho vyslovenými názory. 

Co se týče Babišovy schopnosti argumentace, ve vybraných epizodách bylo 

především potřeba rozlišit argumentační výpovědi od pouhého znázornění 

příčinně-důsledkových vztahů mezi jevy. Poté, co byly identifikovány jednotlivé 

argumentační výpovědi, byla provedena standardizace těchto výpovědí. Standardizace 

argumentačních výpovědí, vyčlenění premis a závěru argumentu, umožnila definovat 

jednotlivé argumenty. Pro zapsání struktury argumentu používáme P1, P2 apod. označující 

premisy a Z závěry. Babišova argumentace je rozdělena na argumentaci chybnou 

a správnou, a tedy založenou především na kritice osobnosti protivníka, nebo na věcném 

zdůvodňování. Při dobré argumentaci vycházíme z typů argumentů, které popsala 

Švandová. V případě chybné argumentace se opíráme o Schopenhauerovo dílo a také 

o Krausovo rozdělení argumentů do dvou skupin – zahrnující argumenty využívají emoce 

k působení na publikum a argumenty založené na chybném úsudku. Podle tohoto rozdělení 
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budeme moci u chybných argumentů a klamů rozlišit, zda jsou užity záměrně, nebo 

omylem. 

Jako poslední bude analyzováno, zda Babiš dodržuje konverzační maximy, a tedy 

jestli je komunikace kooperativní či nikoliv. Na základě Babišových pronesených 

výpovědí budeme určovat, zda Babiš neporušuje Griceovy konverzační maximy, což bude 

poté také naznačovat, jestli mezi Babišem a jeho komunikačním partnerem dochází ke 

komunikaci kooperativní či manipulativní. 

Pro analýzu těchto jednotlivých oblastí byly vybrány díly pořadů z roku 2014, kdy 

se stal Babiš ministrem financí, a z roku 2017, v němž jako ministr financí vystupoval 

naposledy. Mezi těmito roky byly zvoleny epizody z roku 2015 a 2016, což umožní nejen 

charakterizovat vystupování Andreje Babiše v období, kdy byl ministrem financí, ale také 

sledovat případný vývoj jeho projevu v čase. Kromě sledování vybraných pořadů byly 

využity také přepisy z Mediálního archivu Newton Media. 

7 Charakteristika vybraných pořadů 

7.1 Otázky Václava Moravce 

Pořad Otázky Václava Moravce je politický diskusní týdeník vysílaný Českou 

televizí od roku 2004. Původně byl vysílán v neděli ve večerních hodinách, ale díky 

příznivému diváckému ohlasu bylo vysílání přesunuto na nedělní poledne (Česká televize, 

2005, s. 32). Do pořadu jsou zváni především politici, proto se v něm odráží aktuální 

politická témata (Česká televize, 2005, s. 21–39). Pořad trvá přibližně 60 minut, a navíc se 

skládá ze dvou hodinových částí. První hodina pořadu je vysílána na kanálu ČT1 a ČT24, 

druhá hodina pokračuje pouze na ČT24. Počet diskutérů v pořadu bývá odlišný, někdy je 

přítomen pouze jeden host, jindy se debaty účastní více hostů. Moderátorem diskuse je 

Václav Moravec. 

7.2 Interview ČT24 

Interview ČT24 je pořad České televize vysílaný od roku 2006 (Česká televize, 

2007, s. 25). Pořad je vysílán každý všední podvečer na ČT24 a trvá přibližně 25 minut. 

Do pořadu je zván pouze jeden host. Rozhovory jsou vedeny s osobnostmi, kolem kterých 

se točí hlavní události dne. V letech 2013–2014 moderovala tento pořad pouze Daniela 

Drtinová pod názvem Interview Daniely Drtinové (Česká televize, 2014, s. 77–80). Po 
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jejím odchodu byl opět přejmenován na Interview ČT24. V současnosti se moderátoři 

střídají, v námi sledovaném období byla moderátorkou diskuse Daniela Drtinová 

a Světlana Witowská. 

8 Výzkumný vzorek epizod 

Výběr zkoumaných materiálů vymezilo hned několik podstatných faktorů. Jednak 

je předmětem práce analyzovat také neverbální chování Andreje Babiše, proto byly 

vybrány audiovizuální záznamy. Dále budeme zkoumat, jaké jazykové prostředky Babiš 

používá, což opět vede spíše k jeho mluveným projevům, které znemožňují určitou 

přípravu předem. Výběr konkrétních dílů vybraných pořadů ovlivnil také fakt, že se Babiš 

například v pořadu Otázky Václava Moravce neobjevil celý rok. Pořadu se účastnil 

naposledy 12. 2. 2017 a poté až 11. 3. 2018, což bylo potřeba zohlednit ve výběru 

konkrétního časového období. Proto bylo vybráno období, kdy byl Andrej Babiš ministrem 

financí. Přesněji se jedná o období od 29. 1. 2014 do 24. 5. 2017. K analýze byly poté 

zvoleny dva pořady České televize – Otázky Václava Moravce a Interview ČT24. Výběr 

těchto pořadů závisel především na jejich povaze. V Otázkách Václava Moravce je 

přítomen nejen Babiš, ale i další politici, Babiš se proto dostává do polemiky nejen 

s moderátorem diskuse, ale i s těmito dalšími hosty. V Interview ČT24 je přítomen jeden 

moderátor a jeden host, čímž se více poukazuje na roli moderátora v diskusi. Z těchto 

pořadů byly vybrány 3 díly – v případě pořadu Otázky Václava Moravce bude analyzován 

díl z 29. 6. 2014, kde Babiš poprvé mluví jako ministr financí, a díl z 12. 2. 2017, kdy 

vystupuje jako ministra financí naposledy. Mezi těmito díly byla vybraná epizoda 

z 19. 6. 2016, ve které jsou přítomni hosté, s nimiž se Babiš setkal v pořadu již v průběhu 

tohoto roku. V případě Interview ČT24 budeme tedy postupovat podobně. Byl vybrán 

první díl, kde se Babiš objevil jako ministr financí – 27. 3. 2014, a poslední – 4. 5. 2017. 

Mezi těmito díly byl vybrán díl z 3. 12. 2015. Díky tomu, že byly vybrány díly 

z jednotlivých roků, kdy byl Babiš ministrem financí, můžeme sledovat postupný vývoj 

jeho vystupování v čase. 

9 Analýza vystupování Andreje Babiše 

9.1 Otázky Václava Moravce – 29. červen 2014 

V epizodě z 29. června 2014 se oponentem Andreje Babiše stává Miroslav 

Kalousek. Už samotný výběr hosta předpovídá, že bude docházet k jisté konfrontaci mezi 
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současným ministrem financí a bývalým ministrem financí. Povaha samotného dílu je tedy 

postavena na určitém srovnání a zhodnocení předcházejících let a situace, která v řízení 

státní pokladny nastane. 

Co se týče jazykových prostředků, které Babiš používá, a celkového charakteru 

jeho mluvy, některé znaky naznačíme později u jednotlivých ukázek. Kromě toho, že 

Babiš nadbytečně užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena, příslovce a tzv. vycpávky, 

chybuje v časování sloves a také se dopouští dalších morfologických chyb. Chybně volí 

tvar slov například v případě příslovcí „Takže o tři body jdeme dole.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Morfologické chyby také poukazují na charakter Babišovy mluvy, ve které 

převládá spíše obecná čeština (důležitý, předraženej), nespisovné varianty bychom – bysme 

a abychom – abysme či další nespisovné výrazy (vemme namísto vezměme, policajt). 

Celkově se jeho chybovost zvyšuje v průběhu diskuse a s přibývajícím nervovým vypětím. 

V některých případech proto také „sklouzává“ ke slovenským výrazům (okolité státy, 

povesť). Také vycpávku jako často zaměňuje za ako. Celkovou roztříštěnost výroků 

a výraznější chybovost dokládá následující ukázka z konce první části pořadu. „My 

potřebujeme systémové opatření na výběr daní, ano? A my potřebujeme investovat, 

navyšovat výdaje. A já jsem o tom přesvědčen, že to, co my máme připravené, tak v roce 

2017 určitě budeme přebytkový. Ne přebytkový, pardon, budeme v podstatě, se dostaneme 

do fáze, kdy budeme mít moci mít vyrovnaný rozpočet, pokud skutečně zrealizujeme ty 

modely, které my chceme. Chorvatský model, protože tady my přicházíme, a to je o těch 

daních jako. O tom.“ (Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi je patrné, že je Babiš 

v určitém nervovém vypětí, proto ke konci tohoto výroku chybovost výrazně stoupá. Navíc 

závěr výpovědi postrádá celkový smysl. Také tato ukázka poukazuje na to, že Babiš užívá 

kontaktové výrazy směřující především k moderátorovi diskuse, podobně jako následující 

výpověď: „Zkuste mě to nechat vysvětlit ten rozpočet, jo.“ (Newton Media a. s., © 2020). 

Obecně je Babišova mluva ovlivněna tím, že je původem Slovák, proto často zaměňuje 

české výrazy za slovenské a také má celkové problémy se skloňováním podstatných jmen 

a časováním sloves. Následující výpověď a především poslední věta také dokládá, že 

chybuje i v českém slovosledu. „A děláme všechno najednou, protože my chceme říct 

občanům, že už není krize, aby se nebáli spotřeby, aby kupovali, ano. A aby nedávali 

peníze do bank. Je 1800 miliard uloženo v bankách.“ (Newton Media a. s., © 2020). 
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V následující části se přesuneme do oblasti neverbální komunikace a začneme 

neverbálně vokální prostředky. Babišův hlas není výrazně hluboký, což se také projevuje 

v tom, že se mnohdy snaží ostatní překřičet. Jeho mluvní tempo je poměrně rychlé, protože 

se snaží především obhájit před diváky a sdělit jim co nejvíce informací. Babiš proto 

v některých případech volí velmi rychlé mluvní tempo, což posléze vede k celkové 

deformaci projevu, ve kterém chybí jak pauzy sloužící k přehlednému členění výpovědi, 

tak odpovídající větná intonace. Proto také adresát může mít problém také promluvě 

porozumět. Zároveň Babiš skáče do řeči ostatním v případě, kdy nesouhlasí s jejich názory. 

Chyby v řeči, především tedy přeřeknutí, se v průběhu diskuse stupňuje, což může 

způsobovat jak celková únava a nižší soustředěnost, tak také celková nervozita. Babiš také 

během diskuse klade důraz na určitá slova ve svém sdělení tím, že zvyšuje svůj hlas, 

případně mění výšku hlasu. Babiš dává větší důraz na slova, kterým přikládá větší 

důležitost, což může divákům posloužit k orientaci ve sdělení. V případě, že Babiš dává 

větný přízvuk na konec věty, tedy tam, kde se v českém slovosledu nachází podstata 

sdělení, jeho hlas má stoupající tendenci, a to i u oznamovacích vět. 

Nyní se zaměříme na neverbálně nevokální prostředky. Přestože oba diskutéři sedí 

rovnocenně u kulatého stolu a pohybují se přibližně ve sféře sociální, tedy zaujímají 

společenskou vzdálenost, jejich postoj je spíše nekongruentní. Babiš sedí trochu 

zkrouceně, což působí, že je níže než Kalousek. To nám naznačuje určitou nerovnost, tím 

pádem Kalousek působí více sebejistě a do značné míry také dominantě.  Tuto celkovou 

nejistotu se proto snaží Babiš dohnat především gesty rukou, které jsou spíše bezděčné, 

a Babiš je proto nemůže tolik ovládat. Neustále do svého projevu zapojuje ruce, ať už 

v případě, kdy něco vysvětluje, nebo když má potřebu přeřazovat svoje dokumenty na 

stole. Navíc tyto dokumenty v průběhu diskuse neustále vytahuje, aby podpořil své 

argumenty, což ho patrně i uklidňuje, protože se může opřít o nějaké důkazy. Babiš tedy 

užívá synsémantická gesta, ale také gesta autosémantická. Například Babiš namísto 

vyjmenovávání za prvé, za druhé atd. zvedá palec a poté přidává další prsty, což zcela 

nahrazuje verbální výrazy. Deiktická gesta používá v případě, kdy ukazuje na Kalouska 

a označuje jeho a ostatní za viníky, tím diskusi rozděluje na „my a oni“. Neustálé 

napomáhání si gesty rukou také zdůrazňuje určité složky sdělení, které jsou tedy patrně pro 

Babiše důležité, čímž přivádí diváky k tomu, aby je jako důležité brali i oni.  Při vypjaté 

situaci, kdy Babiš zmiňuje, do všeho budou investovat, se gestika stupňuje a Babiš se 

předklání dopředu. V případě, že Kalousek mluví příliš dlouho anebo s jeho názory 



 

 

40 

nesouhlasí, vstupuje nejen do jeho projevu verbálně, ale také se vyjadřuje nesouhlasným 

kýváním hlavy a zvednutí rukou. Také se občas ušklíbne, když s něčím evidentně 

nesouhlasí, ale i v tomto případě je vše doprovázeno pohybem ruky. Jeho výraz v obličeji 

je ale po celou dobu diskuse chladný a emoce jsou spíše vyjadřovány právě již výše 

zmíněnými gesty rukou, například i nesouhlas Babiš projevuje zvednutím ukazováčku, kdy 

se zároveň hlásí o slovo. Během celé diskuse Babiš krčí ramena a upravuje si oblek, což 

působí, že se necítí komfortně. Navíc se krčení ramenou posléze stále více stupňuje 

a naznačuje tedy, že Babiš cítí stále větší tlak vůči své osobě. Nekomfortní pocity a určitý 

tlak také signalizuje sundání brýlí během rozhovoru. Jejich opětovné nasazení naznačuje, 

že chce pokračovat v debatě. Babiš má během diskuse brýle nasazeny na špičce nosu, aby 

mohl číst podklady, které má na stole, a zároveň mohl koukat do dálky na moderátora. 

Babiš je ve všech analyzovaných diskusích formálně oblečen. 

Celkově Babišovo neverbální chování zahrnující prostředky neverbálně vokální 

i nevokální poukazuje na to, že je nervózní a v postavení, kdy Kalousek působí daleko více 

sebejistě a do jisté míry i dominantě. Proto se ho Babiš pokouší dohnat zmíněnými gesty 

rukou, ale také tím, že se ho snaží překřičet či mu v průběhu diskuse skáče do řeči. Jeho 

gesta rukou jsou v jeho projevu nejdominantnější, přestože výraz obličeje se prakticky 

nemění, ruce zapojuje během diskuse neustále, a je zřejmé, že pohyby rukou nedokáže 

výrazně ovládat. 

Pro pořad Otázky Václava Moravce je charakteristické, že jsou jednotlivé díly 

složeny z několika tematických celků. Argumentace je nejvíce patrná v první části pořadu, 

kdy je tématem státní rozpočet 2015, protože se oba hosté snaží obhájit svoje kroky, ke 

kterým v této oblasti došlo, nebo dojde. Zbylá témata spíše seznamují s novými 

opatřeními, a neobsahují proto tolik argumentací. Na začátku diskuse moderátor Václav 

Moravec nejprve ilustroval podobu státního rozpočtu v minulých letech, především ale 

poukázal na obvyklou situaci, ke které v případě podoby státního rozpočtu dochází – škrty 

v době ekonomické krize a utrácení v období ekonomického růstu. Andrej Babiš 

a Miroslav Kalousek proto diskutují nad podobou státního rozpočtu s ohledem na tento 

trend. V průběhu celého dílu je zřejmé, že se Andrej Babiš dostává do situace, kdy musí 

obhájit svoje kroky, a tedy také vysvětlit, proč bude tak vysoký schodek státního rozpočtu 

na rok 2015 v období ekonomického růstu. Babiš během diskuse především využívá 
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argumenty působící na emociální stránku publika – argumenty ad hominem či 

ad personam, ale také ad populum. 

Hned na úvod Babiš argumentuje za pomocí obrázkových příloh konkrétně tabulky 

a především poukazuje na „špatné“ hospodaření předchozích ministrů. Babiš tedy už od 

počátku pořadu vede diskusi stylem „my versus oni“ a využívá k tomu argumenty 

ad hominem či ad personam (viz kapitola 4.2.1 Argumenty využívající patosu a 

emociálního působení). Toto rozdělení diskuse na „my a oni“ Babiš využívá záměrně, aby 

obhájil své kroky, a odkazuje bez bližšího kontextu k předcházejícím letům, kdy byl 

skutečně vysoký deficit státního rozpočtu. Argumentuje tak stylem „doteď to bylo špatně, 

protože to dělali oni, teď to bude správně, protože to děláme my“, což dokazuje i Babišův 

výrok „A my dneska to lépe řídíme, tudíž není, není možné, že by se ten dluh navyšoval.“ 

(Newton Media a. s., © 2020). Zároveň se ale i snaží pozitivně působit na samotné diváky, 

když se jim pokouší celkovou problematiku vysvětlit. 

„Tak já si myslím, že my máme velice ambiciózní rozpočet. Ale já bych chtěl 

informovat občany, jak budeme hospodařit nejenom příští rok, ale i tenhle rok, protože já 

mám tady takovou tabulku. A tady je vidět, jak kdo plánoval ten deficit. A my máme velice 

ambiciózní deficit, protože plánujeme jenom sto miliard naproti bývalé Nečasově vládě 

a pana Fischera. Ten pan Kalousek měl 110, pan Fischer 120. A už co se týká rozpočtu 

v roce 2014, není to už minus 112, ale minus 107. To jsme na zasedání vlády vlastně 

zablokovali ty peníze. A já si myslím, že.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

V tomto úvodním výroku také sledujeme, že Babiš nadužívá ukazovací zájmena, 

osobní zájmena a také příslovce. Navíc v této výpovědi Babiš při výčtu výše schodků 

předchozích ministrů použil ukazovací zájmeno „ten pan Kalousek“, což může na diváky 

působit jako „opět pan Kalousek“, případně mohl toto označení užít proto, že je Kalousek 

přítomen v diskusi, tedy namísto „tady pan Kalousek“. 

Argumenty typu ad populum používá Babiš v průběhu diskuse poměrně často 

a snaží se i do značné míry tímto způsobem odbíhat od tématu, což můžeme také označit 

za argument falešná stopa. Babiš například pozornost diváků přenáší k faktu, že nebyly 

zvýšeny daně, což označuje za hlavní podstatu svého sdělení, přestože je hlavním tématem 

rozhovoru výše schodku státního rozpočtu v době ekonomického růstu. Babiš v tomto 

případě tedy také porušuje maximu relevance. „Já vám to vysvětlím. My navyšujeme 

hlavně teda, hlavní sdělení je, že nenavyšujeme daně, to jsme slíbili a to děláme. 
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Navyšujeme náklady o 63 miliard, ano? Ale co je strašně důležitý, je, že, i když my 

vykážeme tady v roce 2014 a 15 dvakrát sto miliard deficit, tak náš dluh se nezmění. 

Zůstane 1 683. To znamená, dluh 2013, 14, 15 bude úplně stejný.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Zároveň jsou argumenty ad populum používány k odmítnutí oponentových 

návrhů, kdy je výrok stylizován do formy „ale většina chce toto, proto odmítáme něco 

jiného“. Babiš se v následujícím výroku opírá o názor, u kterého předpokládá, že bude 

většinový, což mu umožňuje lépe odmítnout oponentův názor a tím také získat diváky na 

svoji stranu. „Protože to je návrh, který směřuje vlastně jako kondice, jako podmínka 

k přijetí eura, a my nesměřujeme k přijetí eura“ (Newton Media a. s., © 2020). Tato 

výpověď také dokládá, že Babiš užívá tzv. vycpávky. Přestože je jeho mluvní tempo 

poměrně rychlé, využívá vycpávku vlastně a především jako, která v některých případech 

spíše zní jako ako. V tomto výroku je zřejmé, že vycpávky Babišovi posloužily k získání 

času na promyšlení, a tedy upřesnění toho, jaký výraz v tomto případě použít. 

Babiš také napadá samotného moderátora, který řídí celou diskusi, čímž se snaží 

snižovat jeho autoritu. „Můžu vám vysvětlit ten rozpočet, kdybyste mě nechal taky. Protože 

necháte pana Kalouska mluvit tři minuty, a mně jste nedal vůbec slovo, abych to lidem 

vysvětlil.“ (Newton Media a. s., © 2020). Babiš moderátora staví často do pozice člověka, 

který mu brání v tom, aby vše upřesnil divákům. Navíc se tímto způsobem staví do role 

oběti. K tomu využívá argumenty typu ad misericordiam, které mají u posluchačů vyvolat 

lítost. Babiš také pomocí argumentů ad misericordiam vzbuzuje dojem, že hnutí stojí samo 

proti všem ostatním, kteří maří jeho plány, čímž opět prohlubuje rozdělení diskuse na „my 

versus oni“. „Ale vždyť jsem, navyšujeme výdaje, ale vždyť se nic, nic nedělo. Jsou 

zmrazená výstavba dálnic od roku 2010. Nejsou vykoupené pozemky, my jsme přišli do 

sněmovny s návrhem, a opozice samozřejmě dělá jenom obstrukce, a zablokovalo to. My to 

chceme urychlit. A říkal jsem vám konkrétně.“ (Newton Media a. s., © 2020). Tento výrok 

také dokládá, že Babiš často chybuje ve shodě přísudku s podmětem, a volí tak chybný tvar 

přísudku. 

Jak je zřejmé již z předchozích ukázek, argumenty ad personam Babiš užívá také 

v případě, kdy se snaží zpochybnit věrohodnost osoby. Během diskuse ohledně 

personálních změn ve státních firmách Babiš využil tento typ argumentu, aby podpořil 

spíše své kandidáty na určité posty a zpochybnil ostatní kandidáty. „… a řekněme si, kdo 

seděl v tom ČEZu? Lubomír Poul, šéf úřadu vlády, není to ten člověk, který nosil ty šperky 
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paní Nečasové náhodou?“ (Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi se Babiš 

pokouší zpochybnit důvěryhodnost této osoby určitými kauzami, u kterých předpokládá, že 

je budou znát také diváci. Naopak argumenty ad populum používá v situaci, kdy se 

věrohodnost osoby pokouší podpořit. „Promiňte, ale doposud byl zvyk, že se tam dávali 

jenom politici, ano, který tomu vůbec nerozuměli. Takže my jsme tam dodali odborníky 

a pokud pan Borovec je můj člověk, proč by můj člověk, ten má skvělou povesť, hlavně 

nekrade, a byl generální ředitel Čepra a jeho přímý nadřízený byl pan Kalousek. Já můžu 

říct, že to je, že to je jeho člověk…“ (Newton Media a. s., © 2020). Výrok „hlavně 

nekrade“ má zapůsobit především na diváky. Jednak má posílit důvěryhodnost této osoby 

u diváků, jednak také vyvolat většinový souhlas s volbou daného kandidáta. 

Hlavní Babišovu argumentační strategii – kombinaci argumentů ad hominem, 

ad personam a ad populum – dobře ilustruje následující výrok: 

„Pane redaktore, nechte mě vysvětlit občanům, co plánujeme, ano? Pan Kalousek 

zmrazil platy státních zaměstnanců. Snížil jim platy o deset procent. Zmrazil důchody, dal 

důchodcům směšných 48 korun. Někteří to vraceli. My navyšujeme platy státním 

zaměstnancům o 3,5 procenta. Navyšujeme důchodcům o 205 korun. Navyšujeme dotaci na 

sociální služby, které on zmrazil. My budeme konečně investovat. Od roku 2010 se 

neinvestuje. Připravujeme obchvat Hradce Králové, Českých Budějovic, dálnici Brno - 

Vídeň. Připravujeme odklonění tranzitní přepravy Prahy. Plzeň - Hradec a Lovosice - 

Plzeň. Připravujeme konečně dostavení dálnice Ústí - Lovosice. Budeme stavět mateřské 

školky, budeme stavět školy, však není místo pro naše děti. Takže my to budeme investovat, 

znovu opakuji.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Vzhledem k tomu, že je součástí diskuse právě Kalousek, Babiš problémy týkající 

se přechozích let konkretizuje pouze na jeho osobu. Je ale zajímavé, jak tento manévr 

používá. Pokud Babiš mluví o tom, čeho chce dosáhnout jako ministr financí, užívá 

převážně první osobu množného čísla, což na diváky působí, jako by mluvil za celé hnutí 

ANO. Tímto způsobem do značné míry upozaďuje svou vlastní osobu. U svého oponenta 

ale problémy předchozích let zahrnuje především pod jeho osobu a jasně vymezuje 

konkrétního viníka. Tím také více ovlivňuje samotné diváky, kteří si najednou mohou 

problémy minulých let spojit s konkrétní osobou a jejími činy bez hlubšího kontextu. První 

osobu množného čísla Babiš používá i u argumentů ad populum, což je zajímavé 

z hlediska toho, že si určitá pozitiva nepřivlastňuje jenom pod svou osobu, ale označuje za 
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původce všechny členy hnutí ANO. „Protože vracíme, vracíme důchodcům to, co jste jim 

vzali, protože vracíme sociální dávky. Protože vracíme výplaty státním zaměstnancům.“ 

(Newton Media a. s., © 2020). V tomto případě Babiš neuvádí „já vracím důchodcům“, 

nepřivlastňuje si tyto činy jenom pod svou osobu. I zde ale sledujeme jasné rozdělení na 

„my a oni“, přičemž je vše umocněno opakováním stejných slov na začátku vět, tedy 

anaforou. 

Babiš ale nevyužívá jen tyto typy argumentů, ale je zde také patrný náznak logicky 

vyplývajícího argumentu. Tento argument, o který se Babiš během celé diskuse výrazně 

opírá, je postaven na faktu, že se v době ekonomické krize tolik neinvestovalo a škrtali se 

výdaje. Tímto způsobem se také snaží obhájit, proč je schodek státního rozpočtu stále 

poměrně vysoký, což podle Babiše je důsledkem investic (tedy nových výdajů), které ale 

zařídí prosperitu státu. Zároveň se ale neustále odvolává na to, že se schodek snižuje. 

„Protože, protože lépe využijeme peníze, likviditu státu, a tak jsme zainvestovali, to 

byly ty peníze, které tam ležely ladem, jak jsem to říkal. A za to, za první pololetí vyděláme 

150 milionů. Protože ty peníze, které stát emitoval předtím, byly s velkou rezervou. A my 

dneska to lépe řídíme, tudíž není, není možné, že by se ten dluh navyšoval.“ (Newton 

Media a. s., © 2020) 

„Protože investice jsou základ. Investice jsou základ pro to, aby přišli zahraniční 

investoři, aby české firmy investovaly. Je tam multiplikátor. České stavebnictví díky 

Nečasově vládě je v rozkladu. Takže tady se vůbec nic nestavělo. Navýšili jsme pobídky pro 

filmaře, navyšujeme o 900 milionů rozpočet vědy a výzkum. Pan Bělobrádek si vybojoval 

a já to podporuju. Takže my navyšujeme o 63 miliard. A prosím vás, znovu se podívejte na 

tu tabulku. Kdo, co plánoval. Já plánuju sto, Fischer 120 a Kalousek 110. Takže my máme 

deficit dolů a ten, a ten dluh ještě jednou, tady je. To znamená, že 200 miliard.“ (Newton 

Media a. s., © 2020) 

Výroky týkající se investic představují Babišův další hlavní způsob argumentace. 

Pro zapsání struktury argumentu použijeme jako formální vzor modus ponens: 

P1: Pokud bychom více investovali, zvýšil by se příjem do státní pokladny, 

a nenavýšil by se tak státní dluh. 

P2: My budeme více investovat. 

Z: Proto se nebude navyšovat státní dluh. 
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V tomto případě ale není jisté, zda je první premisa pravdivá, tudíž nemůžeme říci, 

zda bude pravdivý také závěr. Fakt, že se v předcházejících letech výdaje spíše škrtali, 

nemusí nutně neznamenat, že se prohloubila ekonomická krize. Zároveň ale nemůžeme 

říct, že by investice zaručili větší příjem státní pokladně. Tím, že je argument postaven na 

nepravdivé premise, ztrácí svou přesvědčovací sílu. Navíc pokud Babiš argumentuje tím, 

že zvyšuje výdaje v době ekonomického růstu, a tedy naopak nešetří na období, kdyby 

případně došlo ke krizi, spíše potvrzuje daný trend, kdy se v období ekonomické krize 

výdaje škrtají a naopak v době ekonomického růstu výdaje navyšují. Když na tento 

nedostatečně podložený argument reaguje moderátor a upozorňuje na stále vysoký deficit 

státního rozpočtu v době ekonomického růstu, přechází opět Babiš k argumentům 

ad hominem a personam. Nejprve ale Babiš útočí na „všechny ostatní“, kteří v minulých 

letech spravovali státní rozpočet, poté přechází ke kritice pouze Kalouska – čímž opět 

problémy slučuje pod jednu konkrétní osobu. Následující výroky tento přechod k útokům 

směřujícím k jedné osobě jasně zobrazují, navíc poukazují také na fakt, že Babiš ve svých 

promluvách nadužívá zájmeno my a oni, což nás opět přivádí k určitému rozdělení diskuse 

na „my versus oni“. 

„Ale my jsme navýšili výdaje o 63 miliard. My musíme napravovat všechno, co tady 

oni udělali. Tak oni tu ekonomiku totálně zmrazili, místo toho, aby se. My jsme měli 

propad minus 0,9 procent HDP. Všechny okolité státy minulý rok fungovaly, a my jsme 

měli propad.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

„Ale prosím vás, pan Kalousek měl schodek v roce 2009 200 miliard skoro. Takže 

my ho snižujeme. A tady pan Kalousek zapomněl vybírat daně. Ano, to znamená, my 

připravujeme systémové opatření, abysme konečně vybírali daně. Tady je 200 miliard 

daňových nedoplatků, z toho pan Kalousek odpustil 50 miliard. Takže tady se nevybírají 

daně. Ano, tady přicházíme o miliardy takzvaných karuselových obchodech. A já jsem 

teďka v Bruselu na poradě, poradě ministrů financí celé Evropské unie navrhl vlastně ten 

systém "veverčář", který nám vlastně zabezpečí to, abysme účinně bojovali proti daňovým 

únikům. Takže my děláme ty opatření, ale systémové opatření jako elektronický výkaz 

DPH, tak na to potřebujeme změnit legislativu. A to bude až v roce 2015 a musíme taky 

nechat čas firmám, aby se připravily. (Newton Media a. s., © 2020) 

Za správnou argumentaci bychom mohli označit argumentaci příkladem, kterou 

Babiš v případě dalšího tématu týkající se elektronické evidence tržeb užívá. Zde odkazuje 
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na Chorvatsko, kde systém funguje. U tohoto typu argumentace je ale zřejmé, že se Babiš 

odvolává na většinu obyvatel, kteří jsou se systémem spokojeni. Tím pádem tak 

z argumentace příkladem spíše přechází k argumentu ad populum. „Pokud se nám povede 

tohle zavést, tenhle chorvatský model, který skutečně my jsme analyzovali všechny země 

v Evropě, jak to mají. A toto vyšlo jako nejlíp a pan ministr financí Chorvatska, jsem ho 

pozval na návštěvu do Prahy, přijde s celým týmem, a budeme to řešit. 90 procent 

populace v Chorvatsku to přivítala.“ (Newton Media a. s., © 2020). Tento způsob 

argumentace pak uplatňuje znovu, když se jej moderátor ptá na částku, kterou by mohlo 

toto opatření přivést do státní pokladny. „Ale my budeme mít skvělé zkušenosti 

z Chorvatska. Já jsem mluvil s tím chorvatským ministrem financí. Oni nám řeknou přesně, 

jak reagovalo obyvatelstvo, jak reagovali vlastně živnostníci a všichni.“ (Newton Media 

a. s., © 2020). Pro Babiše je tedy charakteristické, že dlouho nevydrží používat správnou 

argumentaci a přechází k argumentům působícím na emociální stránku publika. 

Obecně Babišův způsob argumentace charakterizují tři hlavní typy argumentů – 

ad hominem, ad personam, ad populum a někdy také užívá ad misericordiam. I přesto, že 

se Babiš pokouší o logický platný argument či správnou argumentaci, stejně pod jistým 

náporem ze strany moderátora opět přechází k argumentům ad hominem, ad personam 

a ad populum. Jeho hlavní argumentační strategií je tedy kombinace argumentů 

ad hominem, ad personam a ad populum v rámci jednoho výroku. 

Hlavním argumentační strategií je tedy využívání argumentů ad populum spolu 

s ad hominem nebo ad personam. Babiš také porušuje všechny konverzační maximy, 

především maximu relevance. Sděluje jen určité množství informací bez hlubšího 

kontextu. Tímto způsobem se vyhýbá jasnosti a některé informace zatajuje. Proto mají 

sdělované informace v některých případech podobu hesel či útržků, kterými se zvláště 

snaží zapůsobit na diváky, a získat si tak jejich přízeň. „Zkuste mě to nechat vysvětlit ten 

rozpočet, jo. My začínáme investovat. Začínáme stavět mateřské školy, základní školy, 

teďka jsme publikovali nový program. Přihlásilo se 28 obcí. Začínáme stavět dálnice. 

A musíme napravit to, co Nečasova vláda udělala. Snížila platy.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Navíc je patrné, že se Babiš snaží spíše získat prospěch pro sebe na úkor svého 

komunikačního partnera, nejedná se tedy o kooperativní komunikaci, ale o komunikaci 

manipulativní. 
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9.2 Otázky Václava Moravce – 19. červen 2016 

V díle z 19. června 2016 je přítomno více hostů. Na jedné straně pozvání přijal 

Andrej Babiš jako představitel jedné z tehdejších vládních stran (vedle ČSSD 

a KDU-ČSL), na straně druhé se diskuse účastní poslanci z opozice – předseda ODS Petr 

Fiala a předseda KSČM Vojtěch Filip. Součástí této epizody je také telefonický rozhovor 

s premiérem Bohuslavem Sobotkou. 

Tuto epizodu bychom mohli rozdělit do dvou tematických celků. První část pořadu 

se věnuje reorganizaci policie, proti které se staví hnutí ANO. Celá tato kauza proto mohla 

ohrozit vládní koalici. Hnutí ANO se sice nakonec rozhodlo v koalici setrvat, mohlo by ale 

dojít na případné změny v koaliční smlouvě, což později Babiš v pořadu odmítne. Ve 

druhé části pořadu se tématem stává statní rozpočet na rok 2017. 

Vzhledem k počtu hostů přítomných v pořadu je Babišovi dán menší prostor 

k vyjádření než v případě dvou hostů v diskusi. Některé rysy Babišovy mluvy budeme dále 

znázorňovat u jednotlivých ukázek. Babiš užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena, 

příslovce a tzv. vycpávky, a to ve větším množství než v roce 2014. Přestože Babiš 

chybuje méně ve skloňování podstatných jmen, stále se dopouští chyb ve shodě přísudku 

s podmětem, kde volí chybný tvar slovesa, a v českém slovosledu „To podepsalo všichni 

poslanci.“ (Newton Media a. s., © 2020). V jeho mluvě opět převládá obecná čeština 

(dořek, dobrej, stejný) či nespisovné varianty bychom – bysme a bych – bysem. Babišova 

chybovost ale není tak výrazná jako v předchozích letech. Spíše ve svých výrocích sděluje 

několik myšlenek, a často se tak adresát těžko v těchto výpovědích zorientuje, například 

výpověď: „Byl, byl, byl, byl plán sto a skončili jsme 62,8. V pátek jsme měli ještě přebytek 

15, minulý rok jsme měli minus 30. Není podstatné, kolik je schválen, podstatné je, jak se 

plní. A plní se skvěle. A skvěle vybíráme daně. Ale já zase odmítám tyhle lži. Jako já pana 

Šlachtu jsem potkal z titulu, že třikrát mě chtěli otrávit, zavraždit a vždycky tam byl pan 

náměstek Laube, který ho de facto popravil. Takže my jsme protestovali proti tomu, co 

udělal pan, pan Chovanec. A co se říká v koaliční smlouvě 11.2.? Primárním úkolem bude 

stabilizace bezpečnostních sborů, výchova nových odborníků a zastavení odchodu 

zkušených profesionálů. Kdy poprvně jsme o tom slyšeli? 1.6. A kdo první reagoval? 

Nejvyšší státní zástupce. Doreagoval. Vrchní státní zástupce Bradáčová. A co říkal pan 

Laube 2.6.? Na tyto fámy, které tu vznikly, nemám odpověď. Takže lhal. Co říkala, mluví 

ministerstva vnitra 2.6.? Pokud nějaké organizační změny nastávají, vždy je včas 
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zveřejňujeme. V tuto chvíli žádnou takovou zprávu nemáme. Takže kdo lhal? Já bych to 

ještě dořek. Poprvně reagoval pan Chovanec 8.6. Celý týden asi Růžička 

z /nesrozumitelné/, který samozřejmě má zásadní vliv na chod ministerstva vnitra, mu 

připravoval noty. 8. 6. reagoval. A je to zásadně v rozporu s tou koncepcí, kterou 

projednával vláda. Proč to nechal vládě projednat.“ (Newton Media a. s., © 2020). V této 

rozsáhlé výpovědi nejdříve hovoří o státním rozpočtu, poté přechází k tématu ohledně 

reorganizace policie a nakonec napadá Chovance, který podle něj porušil koaliční 

smlouvu. Výrok je proto velmi nepřehledný, navíc tím, že Babiš zmiňuje několik jmen, 

přispívá k jeho celkové nesrozumitelnosti. Ačkoliv řečnické otázky zde měly podpořit 

Babišovu argumentaci, jejich množství nepřispívá k přehlednosti výroku. Je také zřejmé, 

že chybuje zvláště v delších výpovědích. Babiš v průběhu diskuse dále užívá nejen 

kontaktové výrazy směřující k moderátorovi diskuse, ale také k Fialovi, protože často 

reaguje na jeho podněty podobně jako následující výpověď: „Zaprvé já jsem řekl, že bysem 

si přál vyrovnaný rozpočet, ano?“ (Newton Media a. s., © 2020). Pro Babišovu mluvu je 

tedy typické, že je stále ovlivněna slovenskými výrazy (čiže, jednoducho) a především 

hovoří nespisovnou češtinou. 

Co se týče neverbální komunikace a neverbálně vokálních prostředků, Babiš má 

zpočátku diskuse hlas poměrně klidný, jak už jsme zmiňovali výše, není ani výrazně 

hluboký. V průběhu pořadu ale mluví čím dál hlasitěji. Zhruba od poloviny pořadu stoupá 

napětí a Babiš se dostává do konfliktu jak s moderátorem Václavem Moravcem, tak 

s předsedou ODS Petrem Fialou, proto začíná nejen zvyšovat svůj hlas, ale také všem 

diskutujícím skáče do řeči. Síla jeho hlasu je tedy závislá na míře rozčílení. I zde je 

Babišovo mluvní tempo poměrně rychlé, navíc sděluje několik myšlenek v rámci jednoho 

výroku, což spolu s chybějícími pauzami vede k méně srozumitelným výpovědím. 

Přeřeknutí se u Babiše během diskuse stupňuje a také více chybuje v delších výrocích. 

Kromě toho, že Babiš zvyšuje hlas v případě, kdy klade na určitá slova důraz, která mají 

divákům naznačit jejich důležitost, často mění také výšku hlasu. I v případě této diskuse 

tedy pokud dává větný přízvuk na konec věty, jeho hlas má stoupající tendenci i 

u oznamovacích vět. Přestože rychlejší mluvní tempo srozumitelnost Babišova projevu 

snižuje, důraz a přízvuk naopak pomáhá adresátovi k orientaci v jeho výpovědích. 

Pokud se přesuneme k neverbálně nevokálním prostředkům, je zde patrné, že hosté 

zaujímají nekongruentní postoj. Přestože sedí u kulatého stolu, který má tedy naznačovat 
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jistou rovnost, Babiš oproti svým oponentům nesedí tak vzpřímeně, což opět působí, že je 

níže než ostatní hosté. Zároveň se také tito diskutéři pohybují v sociální sféře. I neverbálně 

nevokální prostředky naznačují, že je Babiš zpočátku diskuse vyrovnaný, a dokonce se 

i při pozdravu usměje a poděkuje za slovo moderátorovi. Od půlky pořadu ale nastává 

výrazný zlom, kdy Babiš nejen že zvyšuje hlas, ale také zapojuje do svého projevu více 

pohyby rukou, které ve velmi napjaté situaci těžko ovládá. Tato gesta rukou proto můžeme 

označit za bezděčná. Babiš kromě zmiňovaných synsémantických gest užívá také gesta 

autosémantická, a to především deiktická gesta. Například když ukazuje na sebe a mluví 

o hnutí ANO nebo na svého oponenta Fialu, v situaci, kdy napadá jeho osobu či celou 

ODS. Tedy i zde je opět podpořeno jisté rozdělení diskuse na „my a oni“, ačkoliv se ve 

verbální rovině tento znak tolik neprojevoval. Gesty rukou také Babiš zdůrazňuje některá 

slova ve svém sdělení, což může adresátovi naznačovat jejich důležitost. Protože ale od 

poloviny diskuse dochází ke konfliktu a množství těchto gest se stupňuje, přestávají 

k orientaci ve sdělení jakkoliv přispívat. Ve chvíli, kdy stoupá napětí a Babiš se dostává do 

rozporu s moderátorem a oponentem Petrem Fialou, se také začíná naklánět dopředu 

směrem k moderátorovi. Vzhledem k tomu, že Fiala Babiše často v průběhu diskuse 

napadá, vstupuje proto Babiš do jeho projevu nejen slovně, ale také kývá nesouhlasně 

hlavou, případně se ušklíbne. Často v tomto případě zvedá i ukazováček, který značí, že 

chce dostat prostor k vyjádření, a tedy vyvrátit Fialovy výroky. Co se týče výrazu 

Babišovy tváře, během diskuse je spíše chladný, případně se mračí, pokud s něčím 

nesouhlasí. Emoce ale vyjadřuje jednak již zmiňovaným zvyšováním hlasu, ale zvláště 

gesty rukou. Babiš má také neustále nasazeny brýle na špičce nosu, protože kouká nejen na 

moderátora, případně na Fialu, ale také na podklady, které si přinesl do studia. 

Babišovo neverbální chování tedy naznačuje, že je na začátku diskuse klidný, což 

se v průběhu pořadu mění, protože dochází ke konfliktu jak mezi ním a moderátorem, tak 

také vůči jednomu z oponentů. Babiš proto zvyšuje svůj hlas, a přestože neprojevuje 

emoce mimikou, a jeho výraz tváře se tak výrazně nemění, využívá především gesta rukou, 

která nedokáže tolik ovládat. 

Vzhledem k tomu, že se tohoto dílu účastní více hostů, a moderátor se tedy snažil 

věnovat prostor všem stranám, zaznívá zde proto méně Babišových argumentací. Babiš 

v pořadu reaguje na výroky svých oponentů odlišně. Fiala totiž hned v úvodu začíná na 

Babiše útočit, v čemž v průběhu diskuse pokračuje. Babiš tedy pod neustálým tlakem 
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z Fialovy strany Fialu posléze také napadá a útočí i na samotného moderátora. Filip se 

naopak snaží, aby se v diskusi všichni drželi tématu, a proto se vyhýbá výrazným útokům. 

Babiš během diskuse opět především využívá argumenty ad hominem či ad personam 

a také ad populum. 

Moderátor Václav Moravec nejprve dává slovo opozici, tedy Petru Fialovi 

a Vojtěchu Filipovi. Poté se vyjadřuje Andrej Babiš, který opět argumentuje s pomocí 

různých podkladů. Především se ale Babiš snaží vyvrátit úvodní Fialovy výroky. Podle 

Fialy je kauza uměle vyvolaná, a tedy krize ve vládní koalici skutečně neexistuje. Navíc 

údajně sám Babiš řekl, že pokud dojde k podepsání reorganizace policie, odejde hnutí 

ANO z vlády. Babiš tato tvrzení odmítá a okamžitě přesouvá pozornost k tehdejšímu 

ministrovi vnitra Milanu Chovancovi, který reorganizaci schválil, a začíná útočit na jeho 

osobu argumenty ad hominem či ad personam, což také dokládají Babišovy výroky 

prezentované v úvodu pořadu. Babiš argumentuje, že koaliční smlouva představuje 

„dobrou vůli a politickou zodpovědnost“ a nebyla ani povinnou součástí bývalých vlád. 

Tím také vyvolává dojem, že je koaliční smlouva jakási přednost a závazek, který některé 

předchozí vlády neměly. Podle Babiše Chovanec porušuje podmínku této smlouvy, čímž se 

snaží zpochybnit důvěryhodnost této osoby. Ve svém výroku se také obrací na diváky, aby 

jim připomněl, jak fungovaly předešlé vlády, a tímto způsobem opět prezentuje koaliční 

smlouvou jako jistou výhodu. 

„Tak děkuju za slovo. No zaprvé my jsme nikdy neřekli, že chceme odejít z vlády. 

My jsme kritizovali pana Chovance, který flagrantně porušil koaliční smlouvu. Samozřejmě 

je to dokument, který je právně nevymahatelný, ale je o dobrá vůle, je to politická 

zodpovědnost. A já jsem si nastudoval ty vlády. Po 2. světové válce v Evropě bylo 223 

koaličních vlád. Na to je studie, kterou dělala, norsko-americko-rakouská akademická 

studie, a z těch koaličních vlád mělo jenom 136 koaliční smlouvu. Čiže jenom 61 %. A rád 

bych připomněl divákům a vám, že první a druhá Klausova vláda koaliční neměla koaliční 

smlouvu. Paroubkova koaliční neměla koaliční smlouvu a první Topolánkova vláda taky 

neměla koaliční smlouvu a byla to koaliční. Takže já odmítám…“ (Newton Media a. s., 

© 2020) 

Babiš v pořadu pokračuje v tomto pozitivním obrazu současné vládní koalice také 

výrokem: „A proč bysme předstupovali? Ta koalice funguje, má výsledky o mnoho lepší 

než výsledky tady předcházejících vlád a my chceme jenom vědět, jak budeme postupovat 
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a jak budeme interpretovat tu koaliční smlouvu. Takže nikdo, nikdo…“ (Newton Media 

a. s., © 2020). V průběhu diskuse tedy také přechází k argumentům ad populum a i zde 

využívá první osobu množného čísla, což opět působí, že mluví za celé hnutí ANO. 

Zároveň ale neustále přesouvá pozornost k Chovancovi, který podle něj nerespektoval 

koaliční smlouvu, a tím pádem porušil i určitou politickou zodpovědnost. V následující 

ukázce se tak Babiš snaží vytvořit jistý kontrast mezi Chovancem a hnutím ANO. Na jedné 

straně stojí Chovanec jako někdo, kdo porušil „důležitý dokument“, a na straně druhé 

ANO „stavějící se k celé situaci naopak zodpovědně“. Babiš v tomto případě argumenty 

ad populum využívá k obhájení toho, proč hnutí ANO z vlády neodejde, tedy že jsou 

„zodpovědnými členy vlády“. Tento rozpor mezi Chovancem a hnutím ANO podporuje 

neustálé opakování zájmena my v Babišově výpovědi. V následujícím výroku také 

sledujeme, že Babiš často užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena a příslovce. 

„Nikdo nechtěl… Ne, určitě ne. Nikdo nechtěl odcházet z vlády. My jsme, ano, 

uvažovali o tom, že vypovíme tu koaliční smlouvu, ale my jsme nechtěli dělat druhé 

Sarajevo. Takže počkáme na pana premiéra a budeme pokračovat v nějakém tom 

dohadovacím řízení, protože ta koaliční smlouva nemá, nemá mechanismy vymahatelnosti, 

takže my si musíme říct i s KDU-ČSL a pan Bělobrádek mi dal zapravdu, když jsme jednali 

s panem premiérem před jeho odletem do Číny, že pan Chovanec porušil koaliční smlouvu. 

No a tam není klausule, co se děje. Takže my to chceme vědět a my samozřejmě podle toho 

se zařídíme. Ale nikdy jsme neříkali, my jsme zodpovědní vůči občanům, my jsme tady byli 

zvolený. Já jsem zodpovědný jako člen vlády za osud této země v této chvíli a my, my 

nepráskneme dveřmi. Můžeme si říct, já jsem si to nastudoval, dokonce v roce 48 tady 

někdo prásknul dveřmi a víme, jak to dopadlo. 41 let tady byl někdo, kdo…“ (Newton 

Media a. s., © 2020) 

Babiš zpočátku diskuse nepoužívá argumenty ad hominem nebo ad personam vůči 

přítomným hostům, a to i přes zmíněné napadání z Fialovy strany, ale soustředí se neustále 

na Chovance, který není v diskusi přítomen. Například v následující ukázce upozorňuje na 

to, že „Chovanec ovládá celou policii, a proto ČSSD nechce bojovat proti korupci“. Tímto 

způsobem zobecňuje, podle Babiše nekalé, chování jednoho představitele ČSSD na celou 

stranu. Babiš se také pokouší zpochybnit důvěryhodnost Chovancovy osoby určitými 

kauzami, u kterých předpokládá, že je budou znát také diváci. Proto zmiňuje kauzu kolem 

Nečase, což mu pomáhá podpořit jeho celkovou argumentaci zaměřenou proti Chovancovi. 
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Babiš využívá toho, že se diváci přikloní spíše k jeho názoru, protože budou odmítat 

korupci. Kombinuje tedy argumenty ad hominem a ad personam s argumenty ad populum, 

a ve svém výroku se tak opírá o většinový názor. 

„Ale já neříkám. Tehdá taky odvolali 8 nějakých "esenbáků". Já jen neříkám, my 

samozřejmě nechceme odcházet z vlády, ale my nechceme, aby jednoducho tady pan 

ministr vnitra ovládal celou policii, ovládal GIBS, instruoval pana Zemana, aby dohlížel 

na pana Ištvana. To jsou věci nepřijatelné a tahle mocenská otázka anebo ukázka je 

polibek smrti pro ČSSD, protože ČSSD ukázala, že nechce bojovat proti korupci. A pan, 

pan Chovanec zlikvidoval protimafiánský útvar, který zasahoval proti Nečasově vládě, 

proti korupci a byl absolutně nezávislý a nechtěl hlásit ty kauzy, nechtěl říkat, co 

vyšetřuje.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Babišova pozornost se ale postupně v pořadu začíná přesouvat také k Fialovi. Fiala 

totiž Babiše napadá, že je slabý politik, kterému jde především o jeho byznysové zájmy, 

proto ve vládě setrvá, i když s jejími kroky vlastně nesouhlasí. Fiala se také dostává 

k dalšímu tématu diskuse, a tím je státní rozpočet na rok 2017. Podle něj Babiš sliboval 

v roce 2017 vyrovnaný rozpočet, ale teď je předkládán rozpočet s velkým deficitem. 

I v tomto případě jde podle Fialy o Babišovy byznysové zájmy, a proto odsouhlasí 

takovýto rozpočet, aby mohl zůstat ve vládě. Babiš tato nařčení odmítá a označuje je za lži. 

Vzhledem k tomu, že Babiš během diskuse neustále čelí podobnému nátlaku ze strany 

Fialy, začíná být nervózní a nejdříve napadá moderátora, který mu údajně skáče do řeči. 

„No jo, ale vy mi skáčete do řeči, jeho necháte mi skákat do řeči.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Tímto výrokem útočí také na moderátorovu autoritu, a tvrdí tak, že Moravec 

nedokáže vést tuto diskusi, protože mu skáče do řeči i jeho protivník Fiala. Zároveň ale 

Babiš pokračuje v argumentech ad personam směřujícím jak k Chovancově osobě, tak 

k ODS, a tedy i nepřímo k Fialovi, a opět do svého výroku zapojuje kauzu kolem Nečase. 

„Takže já bych jen řekl, že je to v rozporu s koncepcí, kterou vláda projednávala, je 

to politická záležitost, je to v koaliční smlouvě, je to rozpor a pan Chovanec, který je 

nazýván v ČSSD jako zrádce zrádců, se stal kmotrem kmotrů, protože vyhověl podsvětí 

a byla tam objednávka popravit Šlachtu 3 roky. Jim to vyhovuje, protože zasahoval proti 

Nečasově vládě zkorumpované. Však to vidíme, co tam jsou v těch odposleších, paní 

Nagyová. Tuto zemi řídili kmotři.“ (Newton Media a. s., © 2020) 
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Babiš posléze přidává na útocích vůči Fialovi a začíná ho přirovnávat 

k Chovancovi, a dokonce jejich osoby spojuje skrze člověka, kterého podle něj oba znají. 

„Ale to je nesmysl, prosím vás. Já to zásadně jako odmítám. Jako ta rétorika, samozřejmě 

pan, pan Fiala mluví stejně jako pan Chovanec, napokon mají stejného blízkého poradce, 

pana Růžičku, z tý agentury.“ (Newton Media a. s., © 2020). V této části pořadu se napětí 

dále stupňuje, Babiš stále více napadá moderátora a využívá také argumenty ad hominem 

a ad personam. „Nechte mě mluvit chvilku. Tuhého z toho, že podsvětí si objednalo 

popravu Šlachty, ano, a pan premiér odmítl, i když pan Ištvan byl za dveřmi, když nám to 

pan Tuhý vykládal, ho vyslechnout. Tady si podsvětí, a to vyhovuje ODS a všem 

zkorumpovaným politikům, objednal popravu Šlachty. A to vykonal pan Chovanec. O tom 

to je. Takže, takže proč útvar, který byl úspěšný a který nedával informace o těch kauzách, 

a proto byl pan Chovanec z toho nervózní.“ (Newton Media a. s., © 2020). Neustálým 

upozorňováním na Nečasovu kauzu Babiš nejen že snižuje důvěryhodnost Chovancovy 

osoby, ale také věrohodnost ODS. 

Poté, co Fiala Babiše neustále označuje za slabého politika, Babiš pronese 

následující výrok: „Ale já jsem takovej ten špatnej politik, ale já se nenaučím tu politiku, ty 

podrazy, ty lži a kudly do zad. Já to neumím. Proto mluvím, proto mluvím, tak jak mluvím. 

Jo. No. Takže já říkám…“ (Newton Media a. s., © 2020). Špatný politik má v tomto 

případě u diváků vyvolat pozitivní ohlasy, protože Babiš předpokládá, že si diváci politiky 

spíše spojují s negativními konotacemi. V tomto případě bychom mohli tento výrok 

označit za argument ad populum, protože Babiš tedy spoléhá opět na nějaký většinový 

názor, který mu v tomto případě pomáhá podpořit jeho pronesená tvrzení. Proto sám sebe 

označuje za špatného politika a dále prohlašuje: „Ale tak jste říkal, že jsem špatný politik. 

Já se k tomu hlásím. Jsem špatný politik.“ (Newton Media a. s., © 2020). Dobrý politik má 

naopak divákům evokovat negativní představy, proto Babiš dále pokračuje následující 

výpovědí směřující k Fialovi, ve které ho ve skutečnosti napadá: „Vy jste dobrej politik. Vy 

máte za sebou plno řečí.“ (Newton Media a. s., © 2020). Zde můžeme také sledovat, že se 

přibližně od poloviny pořadu věnující se prvnímu tématu neobjevuje žádná věcná 

argumentace a spíše dochází k útokům mezi Babišem a Fialou. Zároveň dochází 

k napadání moderátorovy autority. I v druhé části pořadu zabývající se státním rozpočtem 

Babiš o sobě prohlašuje, že je „neschopný politik“, což má opět zapůsobit na diváky 

v pozitivním světle. „Tak oni to tak dělají naschvál, protože vždycky vlastně já jsem ten 

neschopný politik, to je pravda, k tomu se hlásím jako.“ (Newton Media a. s., © 2020). 
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Výrazně je moderátor napadán z Babišovy strany na konci prvního tématu pořadu, 

kdy se Moravec snaží vyjasnit vztahy mezi Ivo Rittigem a Babišem. Od tohoto momentu 

už Babiš přitvrzuje v útocích na moderátora. „Ano. Určitě. No. No. Ano. No. Pane 

redaktore, zase jste nezklamal, zase je to o Babišovi. Já si myslím, že se dneska bavíme 

o policii jako.“ (Newton Media a. s., © 2020). Babiš při tomto konfliktu užívá vycpávku 

jako, která ale v tomto případě nemá posloužit k získání času na promyšlení, i vzhledem 

k tomu, že ji v předešlých výpovědích použil až na konci. Tato vycpávka je tedy spíše 

výsledkem emocionálního vypětí. Následně, podobně jako své oponenty, nařkne 

moderátora ze lži: „Nevyužíval jsem je. Určitě ne. Co to říkáte? Proč lžete jako? 

Nevyužíval jsem je. Jak jste na to přišel? Zase lžete.“ (Newton Media a. s., © 2020). 

Debata se také přesouvá do osobní roviny, když Babiš dokonce moderátora obviní, že uráží 

jeho ženu: „Vy twittrujete, vy urážíte i moji ženu na Twitter. A říkáte, že jsem majitel… 

Ne.“ (Newton Media a. s., © 2020). I když moderátor předá slovo opozici, aby uklidnil 

situaci, toto celkové vypětí trvá až do konce pořadu. 

V první části pořadu je Babišovou hlavní argumentační strategií využívání 

argumentů ad hominem a ad personam. Ke konci této diskuse navíc útoky na Fialu 

a moderátora dominují nad věcnou argumentací. Naopak argumenty ad populum Babiš 

v této části tolik neužívá. V případě, kdy Fiala zmiňuje problém ohledně Škody 

Transportation, který řeší ÚOOZ, o čemž podle něj Babiš věděl, přestože tato informace 

ale podle Fialy nezazněla nikde v médiích, Babiš poté pronáší výpověď: „Zaznělo to. Já 

bych jen chtěl ukázat divákům, tady je Šlachta v Respektu. Vadilo, že jsem neříkal, koho 

obviníme. To vadí. Protože on vyšetřovatel politiky a oni byli z toho nervózní. Chovanec 

byl z toho nervózní.“ (Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi se vyhýbá jasné 

odpovědi a přechází k jinému tématu, což v tomto případě můžeme také označit za 

argument falešná stopa. Zároveň užívá argumenty ad hominem či ad personam, když 

upozorňuje na to, že „Šlachta vyšetřoval politiky a oni a Chovanec z toho byli nervózní“. 

Když Fiala opakovaně žádá vysvětlení, Babiš pokračuje v útocích i směrem k Fialovi. 

„A ODS byla z toho nervózní jako.“ (Newton Media a. s., © 2020). Tím tedy nepřímo 

obviňuje z korupce jak Chovance, tak ODS. 

V druhé části pořadu, který se věnuje státnímu rozpočtu, Babiš naopak používá 

především argumenty ad populum. Celkově se o spravování státní pokladny vyjadřuje 

v pozitivním světle. Postupně přechází z první osoby množného čísla k první osobě 
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jednotného čísla. Pokud se vyjadřuje o tom, co jako ministr financí udělal, využívá zde 

první osobu jednotného čísla. Zájmeno já, ale zmiňuje daleko méně než zájmeno my 

v ostatních výpovědích. Přestože se tedy snaží poukázat na činy, které sám udělal, 

neupozorňuje na svou osobu tak výrazně, navíc se časem opět vrací k první osobě 

množného čísla. 

„Ne, určitě. My jsme se shodli na rozpočtu. Ten deficit je 60 miliard, samozřejmě 

teďka v éteru, já jsem byl v Lucerně, kde byla taková nějaká show, tak jsem tam 

s nadsázkou mluvil o rozpočtu, tak hned to všichni přebrali a berou to jako vážně. Tak lidé 

se chtěli bavit, tak jsem je bavil. To znamená, my nemáme problém, deficit potvrdil pan 

premiér a samozřejmě vyjednávání je náročné, ale pokračujeme úspěšně dopředu a měli 

jsme několik kol a ve středu bude další kolo. Důležité je, že jsme snížili dluh za dva roky, že 

jsme velice dobře čerpali peníze z Evropské unie, že máme nejnižší nezaměstnanost 

v Evropě. Máme skvělý výběr daní, a jako funguje to dobře. Půjčili jsme si 120 miliard za 

negativní úroky. Takže si myslím, že funguje velice dobře a ten rozpočet je prorozvojový, 

proinvestiční a samozřejmě se snažíme i vrátit důchodcům to, co jim minulé vlády vzaly. 

Potřebujeme samozřejmě navýšit platy pro učitele, pro pedagogy.“ (Newton Media a. s., 

© 2020) 

„Pokud by odešli, tak já si nemyslím, že to bude taková katastrofa. Já nevím, z čeho 

vycházejí ti analytici. Takže já bych chtěl jenom říct, že jako ministr financí za období této 

sněmovny jsem předložil plnou čtvrtinu všech zákonů, 60 zákonů. Věcí, které tady nikdo 

nedělal, jako prokazování původu majetku, spotřebitelské úvěry, nový zákon o hazardu, 

kontrolní hlášení, EET, centrální registr účtů a tak dále. A připravuju nový zákon o dani 

z příjmů, který máme starý od roku 1993 a předložím ho v září 2017. Takže udělal jsem 

mapu majetku, poprvé v historii této země. Extrémně dobře jsme čerpali z Evropy. 

Extrémně dobře jsme investovali, 176, že celá Česká republika, silnice se opravují, 

začínáme konečně stavět i dálnice, takže je spotřeba, daří se nám, jsme sedmá největší.“ 

(Newton Media a. s., © 2020). 

K hospodaření a stavu státního rozpočtu se vyjadřuje také opozice. Fiala hned na 

úvod cituje Babišova slova, že v roce 2017 bude státní rozpočet vyrovnaný. Babiš ho proto 

napadá argumenty ad hominem a personam „Ale já mluvím o plnění. Vy to mícháte. Vy 

tomu nerozumíte. Vy to mícháte. Ne, vy nerozumíte tomu, že je zákon o rozpočtu a plnění 

a to je rozdíl.“ (Newton Media a. s., © 2020). Fiala upozorňuje na fakt, že se Česká 
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republika nachází v době ekonomického růstu, a Babiš přesto zvyšuje výdaje. Babiš proto 

pokračuje pomocí argumentů ad hominem a ad personam a argumentuje, že Fiala situaci 

nerozumí a plete si zákon a plnění. Podle Babiše je rozdíl mezi schváleným rozpočtem 

a skutečným plněním, které podle něj vždycky dopadne lépe. „Ne. Tak já to zásadně 

odmítám, tyto lži. Zaprvé já jsem řekl, že bysem si přál vyrovnaný rozpočet, ano? A ten 

schválený rozpočet, to plnění je vždycky podstatně lepší. Já zásadně odmítám…“ (Newton 

Media a. s., © 2020). 

Kromě argumentů ad hominem, ad personam a ad populum se Babiš především 

v diskusi opírá o jeden logicky platný argument, který mu pomáhá zdůvodnit, proč se 

reorganizací policie vůbec politici zabývají, a tedy přesvědčit také Fialu, že se nejedná 

o Babišovy dosavadní nadstandardní vztahy s policií. Sám Sobotka ale přiznává, že 

organizační struktura policie není v koaliční smlouvě podrobně popsána, a ani by takováto 

detailní informace, jak zasahovat do pravomocí policie, v koaliční smlouvě být neměla. 

Babišův argument bychom mohli zapsat následovně: 

P1: Vše, co je v koaliční smlouvě, je politická záležitost. 

P2: Problém ohledně policie je v koaliční smlouvě. 

Z: Proto problém policie je politická záležitost. 

Přes Sobotkovo vyjádření, ale Babiš tento argument používá a neustále se na 

porušení koaliční smlouvy odvolává. Všechny premisy mohou být v tomto případě 

skutečně pravdivé. Vše, co je napsané v koaliční smlouvě, je politická záležitost. Problém 

sice může nastat v případě reorganizace policie, protože policie by měla být jistým 

nezávislým orgánem. Přesto je do jisté míry i politickou záležitostí, jelikož reorganizaci 

řešili vedle policejního prezidenta a vedení policie také zmiňovaný ministr vnitra. Tento 

argument tak Babišovi výrazně pomáhá, aby čelil kritice ze strany Fialy. Jenže i zde 

nevydrží takovýto argument podpírat bez argumentů ad hominem či ad personam. 

„Pane redaktore, jako nechte mě domluvit. 8. 6. po týdenním mlčení pan Chovanec, 

který odmítá politizaci a co je to politizace, když máme v koaliční smlouvě napsáno 

o policii? Jaká je to politizace? Samozřejmě, že je to politická záležitost. Proč jsme to 

projednávali na vládě?“ (Newton Media a. s., © 2020) 

V tomto pořadu zaznělo, vzhledem k počtu hostů, méně Babišových argumentací. 

Jeho způsob argumentace charakterizují tři hlavní typy argumentů – ad hominem, 
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ad personam a ad populum. Jaký typ argumentace užije, závisí na tématu. V první části 

pořadu věnující se reorganizaci policie využívá především ad hominem a ad personam, zde 

dokonce od druhé poloviny této části napadá moderátora. V druhé části pořadu, který se 

zabývá státním rozpočtem, naopak více užívá argumenty ad populum. Za správnou 

argumentaci můžeme označit logicky platný argument objevující se v první části pořadu. 

Babišův výběr argumentací tedy závisí na tématu probíraném v pořadu. 

I v tomto případě se tedy jedná spíše o komunikaci manipulativní. Babiš porušuje 

všechny konverzační maximy, především maximu relevance, a odbíhá tak od tématu, jež je 

v určité chvíli předmětem diskuse. Nejvíce je tento rys patrný u již zmíněné ukázky, kdy 

Fiala přechází k tématu ohledně problému Škody Transportation, který řeší ÚOOZ, o čemž 

podle něj Babiš věděl. Tato informace ale podle Fialy nezazněla nikde v médiích, a obává 

se tak, že dochází k úniku informacím. Babiš posléze pronáší následující výpověď: 

„Zaznělo to. Já bych jen chtěl ukázat divákům, tady je Šlachta v Respektu. Vadilo, že jsem 

neříkal, koho obviníme. To vadí. Protože on vyšetřovatel politiky a oni byli z toho nervózní. 

Chovanec byl z toho nervózní.“ (Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi se vyhýbá 

jasné odpovědi a přechází k jinému tématu. Časté odbíhání od tématu nepřináší žádné nové 

informace, které požaduje jak moderátor, tak diskutující hosté. Při komunikaci tedy 

nedochází k výměně informací, proto se také opět nejedná o komunikaci kooperativní. 

9.3 Otázky Václava Moravce – 12. únor 2017 

V epizodě z 12. února 2017 se oponentem Andreje Babiše stává europoslanec, 

bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer (nestr. za TOP 09). Tento 

díl se skládá ze tří tematických celků – korunové dluhopisy, daňové zákony a oslabování 

koruny. 

Některé znaky Babišovy mluvy ukážeme také u jednotlivých ukázek. Vzhledem 

k tomu, že analyzujeme mluvené projevy, Babiš opět užívá ukazovací zájmena, osobní 

zájmena, příslovce a tzv. vycpávky. Vycpávku jako Babiš dříve používal především 

k získání času na promyšlení, posléze se ale tato vycpávka objevovala v jeho výpovědích 

na konci, kde tedy tuto funkci přestala plnit a spíše byla výsledkem emocionálního vypětí. 

V této epizodě se objevuje jak na konci výpovědích, tak na jejich začátku, kde je znovu 

používána k získání času podobně jako v následující výpovědi: „Jako protože to nebylo 

vůbec na stole a teďka je z toho pseudoaféra zase.“ (Newton Media a. s., © 2020). Babiš 

se také dopouští morfologických chyb a například chybuje ve skloňování zájmen „(…) já 
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je stále teda uháním a vyzývám jim, aby čerpali, protože samozřejmě tento rok dostaneme 

z Evropské unie o 80 miliard méně (…)“ (Newton Media a. s., © 2020). V Babišově mluvě 

opět převládá obecná čeština (neschopnej, řek) a především nespisovné varianty abych – 

abysem a abychom – abysme. Babiš chybuje méně v časování sloves, ale stále v českém 

slovosledu „Já myslím, že ta vyšetřovací komise, které předseda byl pan Blažek, nazývaný 

v Brně Don Pablo, jako kmotr, takže možná o tom mluvil pan předseda Fiala.“ (Newton 

Media a. s., © 2020). Babiš během diskuse již tolik nepoužívá kontaktové výrazy. Pro 

Babišovu mluvu je ale stále typické, že je ovlivněna slovenskými výrazy (zrazu, mali, 

boli), které ale nejvíce užívá v závěru pořadu, kdy už se pravděpodobně tolik nesoustředí 

na svou mluvu. Často také používá slovenské výrazy pro ukazovací zájmena: „A co ten 

ČEZ, kolik prošustroval tých miliard?“ (Newton Media a. s., © 2020). Obecně je tedy 

Babišova mluva stále především ovlivněna tím, že je původem Slovák. 

Nyní se opět zaměříme na oblast neverbální komunikace a neverbálně vokální 

prostředky. Babišův hlas, který není výrazně hluboký, je na začátku tohoto dílu klidný, 

a dokonce i jeho mluvní tempo není tak rychlé. Babišovo mluvní tempo se ale posléze 

zrychluje, protože se Babiš snaží sdělit co nejvíce informací, ale také je zřejmé, že nechce, 

aby ho moderátor přerušoval. Hlasitost jeho řeči se také stupňuje, především v momentě, 

kdy jsou předmětem diskuse korunové dluhopisy, a tedy fakt, že Babiš díky dluhopisům 

ušetřil na daních. Často proto během tohoto tématu křičí, především ale na moderátora 

diskuse. Zároveň Babiš skáče do řeči jak moderátorovi, tak druhému hostovi pořadu. 

Chyby v řeči, především přeřeknutí, se v průběhu diskuse stupňuje v závislosti na míře 

rozčilení. Babišovo rozčilení také ovlivňuje rychlost mluvního tempa, které vede k méně 

srozumitelným výpovědím, což také podporují chybějící pauzy. Babiš při diskusi opět 

klade důraz na určitá slova ve svém sdělení tím, že zvyšuje svůj hlas, případně mění výšku 

hlasu. I v této diskusi pokud Babiš dává větný přízvuk na konec věty, jeho hlas má 

stoupající tendenci, a to opět i u oznamovacích vět. 

Co se týče neverbálně nevokálním prostředkům, hosté opět zaujímají nekongruentní 

postoj. Přestože Babiš zde oproti předchozím debatám sedí vzpřímeně, druhý host působí 

klidněji, což vyvolává dojem, že má nad Babišem jistou převahu. Diskutéři se pohybují 

v sociální sféře. Babiš především opět do svého projevu zapojuje ruce, které 

pravděpodobně nedokáže tolik ovládat. Gesta rukou se stupňují v závislosti na Babišově 

rozčílení, a dokonce při velmi vypjaté situaci začne poukazovat na různé dokumenty, které 
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mají podpořit jeho argumenty. Babiš vedle těchto synsémantických gest užívá také gesta 

autosémantická, a to především deiktická gesta. V momentě, kdy se stávají korunové 

dluhopisy předmětem diskuse, Babiš ukazuje na sebe a toto gesto doprovází výrokem „Já 

to dělám“. Tímto způsobem tedy v oblasti neverbální komunikace Babiš více zdůrazňuje 

první osobu jednotného čísla.  Navíc často krčí rameny, což je opět závislé na míře 

rozčílení. Tím, že Babiš pokrčuje ramena, také vyvolává dojem, že se necítí komfortně. 

V případě, že Babiš nesouhlasí s názory moderátora či hosta, vyjadřuje se nesouhlasným 

kýváním hlavy nebo se ušklíbne. Jeho výraz v obličeji je po celou dobu diskuse spíše 

chladný, případně se Babiš zamračí, když s něčím nesouhlasí. Pokud se Babiš usměje, 

souvisí to s tím, že mluví o korupčních kauzách, a tedy se spíše vysmívá ostatním 

politikům. Usmívá se ale také, když mu některé výroky přijdou absurdní. Emoce jsou 

nejvíce vyjadřovány gesty rukou, zvláště v případě, kdy jsou tématem již zmíněné 

korunové dluhopisy. Babiš proto i v tomto momentě nejvíce poukazuje na různé 

dokumenty. Během diskuse má brýle sundané a nasazuje je v případě, kdy čte nějaké 

podklady. 

Celkově Babišovo neverbální chování tedy poukazuje na to, že je nejvíce vypjatý 

v situaci, kdy mluví o korunových dluhopisech. U tohoto tématu zvyšuje svůj hlas a projev 

doprovází výraznými gesty rukou, která nedokáže tolik ovládat. Přestože výraz obličeje 

zůstává spíše chladný, gesty rukou často Babiše vyjadřuje emoce, které se ve zmiňovaném 

obličeji tolik neprojevují. 

V tomto díle převážně diskutuje Babiš s moderátorem diskuse Václavem 

Moravcem, druhý host Luděk Niedermayer je zpočátku debaty odsunut do pozadí. 

Babišova argumentace je patrná ve všech zmiňovaných tematických celcích. Babiš během 

diskuse především využívá argumenty ad hominem či ad personam a také ad populum. 

Babiš během pořadu často užívá argumenty ad hominem či ad personam. V tomto 

díle je používá hned od začátku pořadu, protože tato epizoda začíná výroky různých 

politiků, kteří útočí na Babišovu osobu, proto se Babiš těmito argumenty také brání. 

Zároveň tyto typy argumentů mnohokrát spojuje s nějakou korupční kauzou, čímž se snaží 

zpochybnit důvěryhodnost konkrétních politiků. Například v případě Petra Fialy tedy 

využívá kauzu okolo Nečase. 

„Já určitě ne. Já nevím, o tý mafii, kdo byl consilier koho, jestli tedy kápo byla paní 

Nagyová a připaloval jí doutníky pan Nečas, nebo jak to bylo i u těch ostatních. Takže pan 
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Fiala se tváří jako nová ODS, ale on seděl v tý vládě, když přišel ÚOOZ na úřad vlády 

v červnu 2013.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Argumenty ad hominem a ad personam Babiš používá proti osobám, které nejsou 

v diskusi přítomny nejen zpočátku diskuse, ale také v jejím celém průběhu. Zvláště se 

Babiš opírá o argumenty ad hominem a ad personam v momentě, kdy jsou předmětem 

diskuse korunové dluhopisy, které jsou spojené s ušetřením na daních. Korunové dluhopisy 

byly optimalizační hit roku 2012. Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek použil 

korunové dluhopisy pro vydání státních dluhopisů. Babiš útočí právě na Kalouska, který 

využil tento zákon z roku 1993. Útokem na Kalouska totiž odvádí pozornost od faktu, že 

díky němu ušetřil na daních, což tedy předpokládá, že by se nemuselo líbit divákům. 

„Takže dneska, když to pan premiér kritizuje pokrytecky, tak on to mohl zrušit, když 

byl ministr financí. Takže pan Kalousek chtěl, protože nebyl schopen zabezpečit peníze na 

financování našeho státu, tak nabídl velice atraktivní dluhopisy, občanům, firmám, 

s vysokým výnosem a celkově bylo vydáno přes 230 miliard dluhopisů. Z toho bylo vydáno 

asi 67 miliard takzvaných korunových dluhopisů, a drží to 73 tisíc emitentů a potom 

Kalousek zjistil, že to tedy pokazil, že to podělal vyloženě a že vlastně díky němu stát přišel 

o 13 miliard podle výpočtu ministerstva financí, daní, a potom to šel rychle napravit. A já 

bych to ještě.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Babiš argumenty ad hominem a ad personam poté užívá i proti Niedermayerovi, ke 

kterému zpočátku nesměřoval žádnou argumentaci a pronáší výpověď: „Já bych se rád 

k tomu vyjádřil. Já v zásadě odmítám, že jsem zneužil nějaký zákon. Žádný zákon jsem 

nezneužil. Pan předseda TOP 09, to je jeho strana, udělal zákon, který připravil daňové 

poplatníky o 13 miliard. Chtěl být populistický a to není o firmách. To je o těch fyzických 

osobách. To má 73 tisíc českých občanů, tak už se to snažte pochopit.“ (Newton Media 

a. s., © 2020). Výrokem „to je jeho strana“ se Babiš snaží spojit svého oponenta se stranou 

TOP 09, a to poté využít k útokům, které směřuje ke Kalouskovi. Podobně postupuje 

i v dalších výpovědích, kde používá výroky jako „váš předseda“ nebo „váš Kalousek“ „Byl 

to zákon, to udělal váš předseda ten zákon, on to emitoval.“ „Byly to jednokorunové 

dluhopisy, kde se neplatila daň, byl zákon z pera vašeho Kalouska.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Často tak v těchto výpovědích na diváky působí, že Niedermayera vede 

Kalousek, čímž snižuje hostovu autoritu. 
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Když ale moderátor upozorní na to, že tedy Babiš díky Kalouskovi a korunovým 

dluhopisům zbohatl, přesouvá se Babišova pozornost jednak k moderátorovi diskuse, ale 

poté také k samotné České televizi. Začíná proto útočit na moderátorovu autoritu a snaží se 

zpochybnit také Českou televizi, a tím pádem přispívá ke snížení moderátory věrohodnosti. 

Navíc Babiš neustále připomíná, že tuto situaci způsobil Kalousek, a proto je za vzniklou 

situaci odpovědný on. Dokonce posléze napadá i další novináře. 

„Ne, ne, pane redaktore, mně neumožnil. Ono to bylo pro 73 tisíc a mimochodem 

Česká televize emitovala 1 miliardu 450 milionů dluhopisů, pane redaktore, to víte, 

všichni, obce, kraje, všichni emitovali, i nadace, i Česká televize. Tady máte pětiletý 

dluhopis za 3,4 %. Moje firma dala desetileté dluhopisy, je na to posudek, dělal to 

poradce, bylo to v rámci zákona. Tak mi neříkejte, že já jsem nějak zbohatnul díky 

Kalouskovi. Kalousek udělal chybu. Kalousek udělal chybu.“ (Newton Media a. s., 

© 2020) 

„Já je nebudu jmenovat, aby tam volali z Echa hned, a ovlivňovali je. Celé to Echo 

lže od počátku. Echo lhalo, že jsem neměl na to peníze, to je lež. Já jsem za ty dluhopisy 

platil ze svého účtu, z banky, která spravuje ty dluhopisy, a to prokážu.“ (Newton Media 

a. s., © 2020) Od momentu, kdy se moderátor zaměřuje na to, jestli Babiš nakoupil 

dluhopisy v době, ve které byl už také politikem, se Babiš vyhýbá jasné odpovědi, což 

postupně ukážeme v následujících pronesených výrocích. Babiš zde nejvíce porušuje 

maximu relevance. Moderátor se po celou dobu ptá na jednu otázku – kdy Babiš založil 

hnutí. Na první takto formulovanou otázku odpoví Babiš výrokem: „Já jsem byl 

podnikatel. Nebyl jsem politik. Prosím vás 2012 nás nikdo nebral vážně.“ (Newton Media 

a. s., © 2020). Jeho hlavním argument tedy je, že v roce 2012 jeho hnutí nikdo nebral 

vážně. Tímto způsobem se snaží tento fakt zlehčit a zároveň se pokouší vyvolat dojem, že 

nebyl tak výrazným politikem. Poté Babiš znovu odpovídá na stejnou otázku tvrzením: 

„Ještě v červenci 2013 jsme měli jedno procento.“ (Newton Media a. s., © 2020). Čímž 

opět pokračuje ve stejné argumentaci, a dokonce prodlužuje toto období na rok 2013, tedy 

de facto podle Babiše nebyl výrazným politik ani v roce 2013, což očividně moderátorovi 

jako odpověď nestačí, a znovu se ptá na stejnou otázku. Babiš proto pronáší další výrok: 

„Nebyl jsem poslanec, nebyl jsem poslanec a nebyl jsem ministr financí.“ (Newton Media 

a. s., © 2020). Zde už Babiš pravděpodobně zjišťuje, že tato dosavadní argumentace 
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nebude stačit, proto využívá toho, že v roce 2012 ještě nebyl poslancem, a ani ministrem 

financí. 

Moderátor pokračuje ve své strategii a znovu se ptá, kdy Babiš založil hnutí, zde už 

je Babiš pod výrazným tlakem a začíná se opírat o argumenty ad hominem či ad personam 

směřující ke Kalouskovi a zároveň je kombinuje s argumenty ad populum v rámci jednoho 

výroku: „A když ten Kalousek to udělal špatně, tak samozřejmě, 73 tisíc eminetentů, 

českých občanů to má, chcete mi říct, že všichni dělali trik? Když je ministr financí 

neschopnej bránit peníze daňových poplatníků, já to dělám. Já dělám.“ (Newton Media 

a. s., © 2020). Babiš zde opět použil ukazovací zájmeno „ten Kalousek“, což v tomto 

případě jasně působí na diváky jako „opět Kalousek“, vzhledem k tomu, že Kalousek není 

v diskusi přítomen. U argumentu ad populum navíc Babiš, u kterého v těchto typech 

argumentů dosud převažovala první osoba množného čísla, přechází k první osobě 

jednotného čísla. Tímto způsobem tak přesouvá pozornost ke své osobě a funkci, kterou 

podle Babiše plní lépe. 

Po několika dalších stejných otázkách Babiš odpoví, že hnutí bylo registrováno 

v roce 2012, čímž se snaží odvrátit pozornost od toho, že se hnutí jmenuje ANO 2011, 

a tedy že se skutečně objevilo už v roce 2011. Poté, co ho moderátor upozorní, že Babiš 

emitoval korunové dluhopisy ve stejném roce, kdy založil politické hnutí, se Babiš znovu 

vrací ke své původní argumentaci, jednak že nebyl poslancem, ani ministrem, ale také 

výrazným politikem: „Já jsem nebyl ani poslanec, ani ministr, nebyl jsem politik a nebyl 

jsem v politice. Všichni si z nás dělali srandu. Měli jsme naše.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Moderátor tak často naráží na fakt, že Babiš díky těmto dluhopisům zbohatl, 

protože se Babiš pravděpodobně obává, že by to mohlo ovlivnit také diváky, i z toho 

hlediska proto útočí nejen na moderátora, ale také na Českou televizi, a dokonce se Babiš 

snaží bránit také před diváky: „Tak jako neříkejte divákům, že já jsem něco udělal 

protizákonného. Neudělal jsem.“ (Newton Media a. s., © 2020). 

V předešlých dílech pořadu, kde Babiš vystupoval, u něj výrazně převažovalo 

zájmeno my, které užíval ve svých výrocích, což zároveň také působilo na diváky, že mluví 

za celé hnutí ANO. V tomto díle ale první osobu množného čísla prakticky nepoužívá 

a v jeho výrocích převládá zájmeno já. Tento fakt může být způsobem tím, že Babiš 

zpočátku hovoří především o svém podnikání, a tedy o jeho soukromých byznysových 

zájmech, které se takto snaží oddělit od oblasti veřejné a politické. Když Babiš mluví 
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o svém podnikání, a užívá tak první osobu jednotného čísla, často pronáší výroky jako: 

„Tak neříkejte mi, že jsem něco využil. Bylo to podle zákona. Já jsem byl v roce 2012 

podnikatel. Já jsem byl podnikatel.“ (Newton Media a. s., © 2020). Navíc v těchto 

výrocích často používá argumenty typu ad misericordiam, které mají u diváků vyvolat 

lítost. Především v souvislosti s firmou Agrotec ze svěřeneckých fondů ministra financí, 

která byla obviněna kvůli manipulaci se zakázkami České pošty, stíhání ale soud zastavil 

díky novele zákona o trestní odpovědnosti firem. „Ale já ho neznám. Já jsem to fakt 

neřešil. Já vím, že ta firma je nevinná, ty lidi nic neudělali, nic se neprokázalo, a byla to 

akce na objednávku proti mně.“ (Newton Media a. s., © 2020). Argumenty typu 

ad misericordiam tedy užívá v souvislosti se svou osobou, a ne s celým hnutím ANO. „Na 

mě hon, je to další aféra, po těch aférách, které neuspěly, abysem šel pryč z politiky, tak 

toto je zase aféra, kde jsou všichni politici, co to kritizují, a jsem zvědav, jak budou 

hlasovat, když navrhnu to zdanění tých dluhopisů. Já jsem na to strašně zvědav jako.“ 

(Newton Media a. s., © 2020). Vycpávka jako v tomto případě nemá posloužit k získání 

času na promyšlení, ale je spíše výsledkem emocionálního vypětí. 

I u argumentů ad populum, ve kterých v předešlých dílech tohoto pořadu používal 

především zájmeno my, také převažuje zájmeno já. Zde opět v důsledku toho, že Babiš 

hovoří o svém podnikání. Zároveň se snaží zapůsobit na diváky, protože díky korunovým 

dluhopisům ušetřil na daních, což by nemuselo vyvolat dobrý dojem. „Ale prosím vás, pro 

mě skutečně 52 milionů korun nehraje roli. Já to rád dám nadacím. Všem známým 

nadacím Chartě 77, paní Jirků, Tereze Maxové, paní Baudyšové. Veřejně to dám ty peníze. 

Mně nešlo o peníze. Mně neříkejte, že jsem porušil zákon. Žádný zákon jsem neporušil. 

Bylo to podle zákona.“ (Newton Media a. s., © 2020). Posléze dokonce argumenty 

ad populum také kombinuje s argumenty ad hominem směřující ke Kalouskovi: „Tak ale 

vy ze mě děláte viníka, on prodělal pro stát 13 miliard. Já jsem díky němu vydělal 38,5 

milionu, které dám do nadací, abyste mi neříkali, že jsem díky Kalouskovi něco vydělal.“ 

(Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi sledujeme, že se Babiš pokouší upozornit 

na to, že Kalousek „prodělal pro stát 13 miliard“, na rozdíl od něj ale peníze ušetřené na 

daních daruje nadacím. Tímto způsobem mezi oběma vzniká jistý kontrakt, který Babiše 

staví do pozitivního světla. Postupně se proto často zájmeno já objevuje i v případě, kdy 

Babiš mluví o své funkci ministra, protože chce v tomto případě vyzdvihnout svou osobu, 

a z původně první osoby množného čísla působící jako by mluvil za celé hnutí ANO, 

přechází k zájmenu já jako v následujícím výroku: „Ale já mluvím o tom ze zákona, ze 
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zákona, že to zlepšíme. Já dělám dobré zákony na rozdíl od Kalouska. Já dělám zákony ve 

prospěch České republiky.“ (Newton Media a. s., © 2020). 

Pokud Babiš hovoří o politice, a ne o svém podnikání, znovu u něj výrazně 

převažuje zájmeno my. Protože ale doposud mluvil zvláště o podnikání, užívá první osobu 

jednotného čísla a najednou přechází k první osobě množného čísla v rámci jedné věty. 

V následující výpovědi je tento rys patrný především v části „my jsme za mojí éru ministra 

financí“. Vzhledem k tomu, že mluví o funkci ministra financí, kterou vykonává on sám, 

měl by použít spíše „já jsem za moji éru ministra financí“. Zájmeno my ale u Babiše 

v případě politické činnosti převažuje, proto je výpověď takto sestavena. 

„Pro mě, pro mě, já z toho nemám obavy, pro mě je důležité, že Standard & Poor's, 

to je renomovaná agentura, my máme rating nejlepší ve střední a východní Evropě. Sám, 

sama říká, že si nemyslí, že by to mělo být nějaké ohrožení schopností financovat Českou 

republiku. Já jsem odpovědný za to, abysem financoval náš dluh, my jsme ho snížili, my 

jsme například v lednu vydali dluhopisy se záporným výnosem minus 1,033, my jsme za 

mojí éru ministra financí si napůjčovali 300 miliard s negativním nebo nulovým úrokem, 

vydělali jsme na tom miliardu 750 milionů do státního rozpočtu a v minulosti předchůdci 

spekulovali, no a tam jsme přišli o 14 miliard, takže my máme skvělou pověst, investoři nás 

mají rádi, jsme jedny z nejlepších ako v Evropě. A já si vůbec nemyslím, že by to mělo být 

nějaký negativní jako dopad…“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Zájmeno my proto Babiš používá od poloviny pořadu, kdy jsou tématem daňové 

zákony, a poté v druhé části pořadu, v němž je tématem oslabování koruny Českou národní 

bankou. Tato témata se už nevěnují jeho podnikání, proto v nich více užívá první osobu 

množného čísla. Zároveň je u těchto témat patrná i první osoba jednotného čísla, protože 

zde Babiš používá argumenty typu ad misericordiam, které v tomto pořadu užíval spíše 

u první osoby jednotného čísla. V druhé následující ukázce zájmeno my už zřetelně 

převažuje. 

„My chceme, aby kompetence měla česká vláda. My chceme ten pilot a za to jsem 

bojoval dva a půl roku. Ano a za to jsem určitě vyjednával ohledně ATADu. Já jsem byl 

pro ATADu. Ale není možné, aby nám velké členské státy všechno diktovaly, aby Francie, 

když chce tedy snížení DPH na elektronické knihy, ale my Česká republika a já jsem první 

ministr, který tam vůbec prosadil nějaký legislativní návrh, o kterém se jedná a trvalo mi to 

2,5 roku. Dělali všechno proti mně a mě strašně mrzí, že tady pan europoslanec lobbuje 
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spíš za velké členské státy a vlastně lobbuje proti České republice a ještě si stěžuje 

u premiéra na mě.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

„Není to tak. Jako já bych chtěl říct, že my jsme nastupovali, bylo ohrožených 90 

miliard. A snížili jsme na to 22. A my jsme udělali maximum pro to, abysme nepřišli o tě 

peníze a ten limit byl přece prosinec 2015. Tam fakturovali jsme 26 miliard, fakturoval 

ministr Ťok v prosinci 2015. Ano? A teďka samozřejmě my jsme vyčerpali tě kapacity. 

V životě se tady tolik nestavělo a neinvestovalo, jak my jsme, my jsme to udělali v roce 

2015. Ano? A ty samozřejmě ty stavby nebyly připravené, nebyly vykoupené pozemky, 

nejsou tam územní rozhodně, děláme to…“ (Newton Media a. s., © 2020) 

V této diskusi Babišův způsob argumentace charakterizují čtyři hlavní typy 

argumentů – ad hominem, ad personam, ad populum a ad misericordiam. Argumenty typu 

ad misericordiam používá ve výrocích, kde užívá první osobu jednotného čísla. Argumenty 

typu ad misericordiam tedy užívá v souvislosti se svou osobou, a ne s celým hnutím ANO. 

Navíc se Babiš nesnaží o žádný logicky platný argument či správnou argumentaci 

a využívá jenom tyto zmiňované typy argumentů. Argumenty ad hominem a ad personam 

Babiš používá nejen proti druhému hostovi, ale také proti osobám, které nejsou v diskusi 

přítomny. Dokonce Babiš také utočí na samotného moderátora nebo další novináře. 

Babiš v této diskusi opět porušuje všechny konverzační maximy, a to především 

maximu relevance. Často se tedy vyhýbá jasné odpovědi nebo přechází k jinému tématu. 

Nejvíce je porušování maximy relevance patrné v části diskuse, kterou jsme již zmínili 

v předešlých ukázkách. Tématem diskuse byly korunové dluhopisy a moderátor se 

pokoušel zjistit, zda Babiš dluhopisy nakoupil v době, kdy byl politikem. Opět se tedy 

jedná o komunikaci manipulativní, protože se Babiš snaží získat prospěch pro sebe na úkor 

svého komunikačního partnera. Navíc časté odbíhání od tématu také způsobuje, že 

nedochází k výměně informací. 

9.4 Interview Daniely Drtinové – 27. březen 2014 

Pořad Interview ČT24, v této době vysílaný pod názvem Interview Daniely 

Drtinové, trvá přibližně 25 minut. Tento díl pořadu se věnuje následujícím hlavním 

tématům – možnému střetu zájmů Andreje Babiše, státnímu rozpočtu a financím 

z veřejných institucí. 
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V tomto díle v Babišově mluvě převládá obecná čeština (blbej, neřek) a nespisovné 

varianty abych – abysem, abychom – abysme a bychom – bysme. Babišova chybovost je 

zřejmá zvláště v případě morfologických chyb, například chybuje ve skloňování 

podstatných jmen „A protože ČNB intervenovala, tak na trhu vznikl nedostatek euro, no 

tak pan Pavelek, který to má na starosti.“ (Newton Media a. s., © 2020). Naopak chyby 

v českém slovosledu se objevují zřídka, což může být důsledkem toho, že Babiš pronáší 

kratší výpovědi. Především ale Babiš zaměňuje české výrazy za slovenské, a to zvláště 

slovesa (bolo, mali, sú) a občas i ukazovací zájmena (tých). Kromě toho, že často užívá 

ukazovací zájmena, osobní zájmena, příslovce a kontaktové výrazy (především jo), také 

používá vycpávku vlastně několikrát v rámci jedné věty: „Je to otázka vlastně spočítání 

vlastně možností těch firem.“ (Newton Media a. s., © 2020). I v případě vycpávek Babiš 

zaměňuje český výraz jako za ako. Pro Babišovu mluvu je tedy v této epizodě 

charakteristické časté zaměňování českých výrazů za slovenské výrazy, zvláště slovesa, ale 

také užívání nespisovné češtiny. 

Pokud se zaměříme na neverbálně vokální prostředky, Babiš má během diskuse 

klidný hlas, který není hluboký. Dokonce Babiš svůj hlas během pořadu výrazně 

nezvyšuje, až do chvíle, kdy s moderátorkou debatují o penězích z veřejných institucí. 

V této části pořadu Babiš zvyšuje hlas jednak proto, že klade na určitá slova důraz, čímž 

naznačuje jejich důležitost, ale také v případě, když s něčím nesouhlasí. Vzhledem k tomu, 

že v diskusi nedochází mezi Babišem a moderátorkou k zásadnímu konfliktu, i Babišovo 

mluvní tempo je proto poměrně pomalé. Navíc Babiš své výpovědi odděluje vhodnými 

pauzami, což umožňuje adresátovi lépe se orientovat v těchto výrocích. Babiš se také 

občas v diskusi přeřekne, a to zvláště v případě, kdy je nervózní. I v případě této diskuse, 

kdy pronáší poměrně krátké výroky, pokud Babiš dává větný přízvuk na konec věty, jeho 

hlas má stoupající tendenci i u oznamovacích vět. 

Nyní se zaměříme na neverbálně nevokální prostředky. Babiš během diskuse 

zaujímá nekongruentní postoj, což se nejvíce projevuje tím, že Babiš nesedí tolik 

vzpřímeně. Babiš a moderátorka se pohybují v sociální sféře. Neverbálně nevokální 

prostředky naznačují, že je Babiš v průběhu diskuse poměrně vyrovnaný, a dokonce se 

během debaty několikrát usměje. I zde je pro Babiše typické, že do svého projevu zapojuje 

především pohyby rukou, která patrně nedokáže tolik ovládat, jedná se tedy o gesta 

synsémantická. Deiktická gesta, spadající pod autosémantická gesta, Babiš skoro vůbec 
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neužívá až na moment, kdy ukáže na sebe a prohlásí výrok: „Já jsem zodpovědný za ten 

rozpočet“, čímž zdůrazňuje svou osobu v otázce státního rozpočtu, což se projevuje také 

v rovině verbální. Babiš nemá v průběhu pořadu nasazeny brýle, až na moment, kdy ho 

moderátorka vyzve, aby si přečetl určitý článek. Tím, že Babiš nemá brýle, dochází mezi 

ním a moderátorkou k očnímu kontaktu bez jisté překážky. 

Babišovo neverbální chování naznačuje, že je v průběhu celé diskuse vyrovnaný, 

což do značné míry ovlivňuje také fakt, že součástí pořadu není žádný další host. Debata 

probíhající pouze s moderátorem je tedy pro Babiše daleko příjemnější. To se dále 

projevuje také tím, že se během debaty častokrát usměje. Svůj projev dále doprovází 

výraznými gesty rukou, která nedokáže tolik ovládat. 

Vzhledem k délce diskuse zde zaznívá méně Babišových argumentací. Navíc 

během pořadu se moderátorka spíše snaží o to, aby Babiš vyjasnil své předchozí výroky. 

Babiš během diskuse využívá argumenty ad hominem či ad personam, ad populum 

a ad misericordiam. 

Nejvíce je argumentace patrná v části věnující se Babišovu možnému střetu zájmů. 

V této části diskuse Babiš převážně používá argumenty ad hominem a ad personam. 

Vzhledem k tomu, že v pořadu je přítomen pouze jeden host, jsou typy argumenty 

směřovány proti osobám, které se debaty neúčastní. Především jsou tyto typy argumentů 

užity proti člence výboru pro rozpočtovou kontrolu evropského parlamentu Ingeborg 

Grässleové, protože upozorňuje na Babišův konflikt zájmů. 

„Znovu opakuji, je to její soukromý názor. Nevím, proč to říká, nevím, asi se chce 

zviditelnit. Blíží se evropské volby.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Protože se témata pořadu spíše zaměřují na Babiše v souvislosti s jeho podnikáním, 

Babiš užívá ve svých výrocích první osobu jednotného čísla. Vzhledem k tomu, že se ale 

v diskusi stále prolínají témata ohledně Babišova podnikání, zájmeno já poté převažuje i u 

témat související s Babišovou funkcí ministra financí, což je patrné v první následující 

ukázce. Navíc se ve svých výrocích výrazně soustředí na svou osobu více než na samotné 

hnutí, proto také Babiš často používá argumenty typu ad misericordiam, které mají 

u posluchačů vyvolat lítost v souvislosti s jeho osobou. To je zřejmé zvláště v druhé 

následující ukázce. Pomocí tohoto typu argumentu se snaží vyvolat dojem, že sám stojí 

proti všem ostatním. Často také tyto výroky pronáší v momentě, kdy se chce vyhnout jasné 

odpovědi. 
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„Jedna věc je, kde mám přímý vliv a kde jsem zodpovědný za akcionářská práva 

a druhá věc je, resorty na které nemám vliv, ale přece já dělám rozpočet a já jsem 

zodpovědný za ten rozpočet, ano, já devátého dubna ten rozpočet představím.“ (Newton 

Media a. s., © 2020) 

„Ale však se to nepřehání, prosím vás, nejsledovanější osoba v této zemi je Babiš, 

jo. Proti Babišovi jsou všichni, jo, i pravice bojuje len proti Babišovi. Nebojuje proti levici. 

Já jsem středopravej, všichni jdou proti Babišovi.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Argumenty ad populum Babišovi slouží především k tomu, aby získal přízeň davu. 

Toto se nejvíce projevuje tím, že do svých výpovědí zahrnuje zájmy občanů. I zde jsou 

tyto typy argumentů používány v případě, kdy chce Babiš odvést pozornost od určitého 

tématu a zároveň podpořit své názory.  Ano, ale já to kritizuju, že se tam má hospodařit 

transparentně, aby konečně lidi věděli, za co platí daně a za co platí zdravotní a sociální 

odvody. O tom je řeč, ano. Nechť se zveřejní, kolik skutečně VZP, prosím vás, náklady na 

zdravotní pojištění v roce 1998 bylo sto miliard. Dneska je 224 miliard, ano, víc než sto 

procent. A já kritizuju… (Newton Media a. s., © 2020). V této výpovědi je dvakrát 

zopakován výrok „já to kritizuju“, což zesiluje Babišův nesouhlas. Zároveň tímto 

způsobem se Babiš snaží docílit toho, že získá popularitu na straně diváků částí „aby 

konečně věděli, za co platí daně“. 

Vzhledem k délce diskuse zde zaznívá méně Babišových argumentací. Babiš 

v diskusi využívá čtyři typy argumentů – ad hominem či ad personam, ad populum 

a ad misericordiam. Nejvíce je argumentace zřejmá v momentě, kdy je předmětem diskuse 

Babišův možný střet zájmů. V této části diskuse Babiš převážně používá argumenty 

ad hominem a ad personam směřující proti osobám, které se debaty neúčastní. Argumenty 

ad misericordiam a ad populum Babiš používá především, aby odvedl pozornost od 

určitého tématu. 

Jak už jsme naznačili u Babišovy argumentace, Babiš využívá argumenty 

ad populum a ad misericordiam především ve chvíli, kdy se snaží vyhnout jasné odpovědi. 

Porušuje v průběhu diskuse všechny konverzační maximy, a tedy především maximu 

relevance. Zvláště je toto zřejmé v případě, kdy jsou předmětem diskuse peníze 

z veřejných institucí, s kterými chtěl Babiš hospodařit. Babiš zde dokonce zpochybňuje 

svoje předešlé výroky a snaží se vyvolat dojem, že došlo k nedorozumění. „Ne, ne, tak to 

není pravda. To není pravda. To je asi nějaké nedorozumění ohledně zase řízení přes státní 
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pokladnu peněz. Ten kešpuling mi vyčítali, že jsem mluvil, že to někde leží ledem ty peníze 

a já jsem dokázal od ledna vlastně investovat 50 miliard korun ako euro za podstatně vyšší 

výnos, za 0,27 až 0,35 a máme z toho výnos 45 milionů za dva a půl měsíce.“ (Newton 

Media a. s., © 2020). Zároveň odvádí pozornost k jinému tématu, kde poukazuje na určitá 

pozitiva, čímž se snaží dosáhnout přízně u diváků. Mezi Babišem a moderátorkou tudíž 

nedochází k efektivní výměně informací, a nejedná se tedy o komunikaci kooperativní. 

9.5 Interview ČT24 – 3. prosince 2015 

Tento díl je vysílán již pod původním názvem Interview ČT24, moderátorkou 

diskuse je Světlana Witowská. Hlavními tématy jsou povinné kontrolní hlášení DPH pro 

podnikatele, Babišovy spory s politiky, elektronická evidence tržeb, uprchlická krize 

a pražská koalice. 

Babiš v tomto díle opět užívá především obecnou češtinu (zoufalej, příslušný 

faktury) a nespisovné varianty abychom – abysme a bychom – bysme. Babišova chybovost 

oproti předešlému dílu zde mírně stoupá. Morfologické chyby se v této diskusi zvláště 

objevují u tvarů třetí osoby množného čísla, kdy Babiš vynechává koncovku -í: říkaj, 

strádaj, podváděj, dávaj. K morfologickým chybám dochází také u podstatných jmen. 

„Ukrajinec, když přijde na hranici se Slovensko, musí mít doklad a na druhý straně tisíce 

migrantů se špacíruje po Evropě jen tak jako. Takže…“ (Newton Media a. s., © 2020). 

Babiš nadbytečně užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena, příslovce a vycpávky vlastně 

a jako: „Jako já, víte, já jsem v tý pozici, že já jsem vlastně jediný ve vládě, který má 

zabezpečit ty peníze a ty ostatní to jako chtějí jako rozdělit.“ (Newton Media a. s., 

© 2020). Opět ale Babiš méně chybuje v českém slovosledu, což může souviset s kratšími 

výpověďmi. Navíc i slovenské výrazy se zde tolik neobjevují. Babiš používá slovenské 

výrazy převážně jen pro ukazovací zájmena (tým) nebo u vycpávky ako namísto jako. 

Babišova mluva je tedy v této diskusi méně ovlivněna slovenštinou, Babiš ale stále používá 

především nespisovnou češtinu. 

Co se týče neverbálně vokální prostředků, Babiš během pořadu hlas nijak výrazně 

nezvyšuje i jeho mluvní tempo je poměrně pomalé, což může být důsledek toho, že 

v diskusi není přítomen jiný host. Proto také Babiš zvyšuje hlas jenom u určitých slov, 

která považuje za důležitá. Pomalé mluvní tempo Babiš doplňuje pauzami, což vede 

k přehlednému členění výpovědi. I v případě této diskuse má Babišův hlas stoupající 
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tendenci u oznamovacích vět, v případě, že Babiš dává větný přízvuk na konec věty. 

Vzhledem k pomalému mluvnímu tempu se přeřeknutí u Babiše skoro neobjevuje. 

Nyní se zaměříme na neverbálně nevokální prostředky. Babiš a moderátorka se 

pohybují v sociální sféře. Babiš zaujímá nekongruentní postoj, což je způsobeno tím, že 

opět nesedí vzpřímeně. Neverbálně nevokální prostředky signalizují, že se Babiš během 

debaty neocitá ve výrazném nervovém vypětí. A to i přesto, že je Babišův výraz tváře 

chladný. V této epizodě je ale zřejmé, že se Babiš snaží omezit pohyby rukou na minimum. 

Babiš má prsty zapleteny do sebe, aby mohl tyto pohyby lépe ovládat. Ve vypjatých 

chvílích ale nedokáže gesta rukou tolik kontrolovat, proto se v těchto momentech nejvíce 

projevují. Autosémantická gesta se tedy v tomto díle vůbec neobjevují. Babiš má také 

v průběhu pořadu nasazeny brýle, protože si do studia přinesl podklady, ze kterých posléze 

cituje. 

Celkově Babišovo neverbální chování poukazuje na to, že se nedostává do 

výrazného nervového vypětí. Především je zde zřejmé, že Babiš snaží kontrolovat pohyby 

rukou, proto má ruce často zapleteny do sebe, aby gesta rukou lépe ovládal. Ačkoliv jsou 

výrazná gesta rukou pro Babiše charakteristická, v této epizodě se autosémantická gesta 

neobjevují. 

V tomto díle se opět objevuje méně argumentací vzhledem k délce pořadu. Nejvíce 

Babišova argumentace zaznívá u povinného kontrolního hlášení DPH. Babiš během 

diskuse používá argumenty ad hominem či ad personam, ad populum a ad misericordiam. 

Babiš v tomto díle především užívá argumenty ad hominem a ad personam 

směřující proti osobám, které nejsou v diskusi přítomny. Tyto typy argumentů jsou užity 

proti senátorům, kteří spolu v čele s Ivem Valentou podali stížnost proti zákonu, který 

zavádí povinné hlášení DPH pro podnikatele. 

„To si neumím představit, protože to kontrolní hlášení funguje v jiných státech 

Evropské unie a vlastně to, co dělají ty senátoři, vlastně oni říkaj: my chceme podpořit 

vlastně podnikání s podvody. My podporujeme podvodníky, který nás okrádají o DPH a my 

to DPH potřebujeme, protože ji potom rozdělujeme do krajích, do měst a do státního 

rozpočtu samozřejmě.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

„…protože oni podpořili vlastně podvodníky, organizovaný zločin, který okrádá 

všechny občany této země o 80 miliard DPH.“ (Newton Media a. s., © 2020) 
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Babiš často v těchto předešlých výpovědích užívá vycpávku vlastně, což naznačuje, 

že se rozmýšlí nad volbou vhodnými slovy, které by v souvislosti se senátory použil. 

Z těchto výroků je také patrné, že se intenzita argumentů ad hominem či ad personam 

stupňuje. Původní výrok napadající senátory „senátoři podporují podvodníky“ se proto 

v průběhu diskuse mění na tvrzení „senátoři podporují podvodníky, zločin, který okrádá 

všechny občany této země o 80 miliard DPH“, čímž Babiš zesiluje své útoky. Navíc se 

poté soustředí na konkrétního senátora Valentu a argumenty ad hominem a ad personam 

používá i proti němu: 

„Tak určitě, pan Valenta mě nemá rád, protože vlastně prosazuju navýšení, 

navýšení daní z hazardu a regulaci hazardu a je paradoxní, že občan Monaka, vlastně 

senátor, který navíc ještě vlastně žaluje Českou republiku o miliardy, tak že je to takové 

absurdní tvrdění. Já když jsem napadán, že, že mám nějaký střet zájmů, který, který hlásím, 

tak tady je to jako příkladný nebo příkladový střet zájmů a plus je to…“ (Newton Media 

a. s., © 2020) 

V tomto výroku Babiš využívá toho, že je Valenta v situaci, kdy je senátorem 

a zároveň podnikatelem v oblasti herního průmyslu. Babiš proto upozorňuje, že zde spíše 

dochází k jistému střetu zájmu, na který ale není tolik upozorňováno. Tato výpověď tak 

Babišovi do značné míry pomáhá k jisté obhajobě. Ačkoliv Babiš také propojuje podnikání 

a politiku, on na rozdíl od Valenty ale „vše hlásí“. Navíc těmito výroky zpochybňuje 

důvěryhodnost jak Valenty, tak všech senátorů, kteří Babiše kritizují. I v této výpovědi se 

vícekrát objevuje vycpávka vlastně opět naznačující určité zamyšlení se nad volbou slovy. 

Vzhledem k tomu, že se moderátorka ptá na neustálý spor mezi Miroslav 

Kalouskem a Babišem, začíná Babiš argumenty ad hominem a ad personam používat také 

vůči němu, což může souviset také s tím, že je zde stále zřejmá konfrontace mezi bývalým 

ministrem financí a současným ministrem. Babiš chce proto působit jako lepší ministr 

financí: 

„No, tak já jsem jen opakoval novináře, ale pan Kalousek je člověk, který zadlužil 

naši zemi o 670 miliard, navyšoval daně, když tvrdí, že je pravičák, ale on je 

pseudopravičák a on je schopen se spojit s každým. Udělal si privátní projekt TOP 09, 

který se mu hroutí, protože pan Schwarzenberg vlastně odchází. To znamená, on je 

zoufalej, v minulosti ukradl půlku KDU-ČSL. Byl dokonce připraven podpořit komunisty, 

to už se zapomnělo, on mluví o demokracii. A dneska…“ (Newton Media a. s., © 2020) 



 

 

72 

Argumenty ad populum Babiš opět používá, aby dosáhl přízně davu. Tento typ 

argumentů patrný v první části následující výpovědi také kombinuje s argumenty 

ad misericordiam, které mají u posluchačů vyvolat lítost. „A kdyby fungovali dobře 

a nekradli a nelhali a nepodváděli lidi, tak bych s vámi tady neseděl a měl bych určitě lepší 

život. Takže…“ (Newton Media a. s., © 2020). V tomto výroku se Babiš snaží vyvolat 

dojem, že se pro občany obětoval, „aby vše fungovalo, jak má“. V tomto případě tedy opět 

argumenty ad misericordiam užívá v souvislosti se svojí osobou. 

Babiš v diskusi využívá čtyři typy argumentů – ad hominem či ad personam, 

ad populum a ad misericordiam. Nejvíce Babišova argumentace zaznívá u povinného 

kontrolního hlášení DPH. Argumenty ad hominem a ad personam používá vůči osobám, 

které nejsou v diskusi přítomny. Argumenty ad populum Babiš kombinuje s argumenty 

ad misericordiam v rámci jednoho výroku, a proto je jejich účelem především zapůsobit na 

diváky. 

Babiš nedodržuje konverzační maximy a také v této diskusi především porušuje 

maximu relevance, což se nejvíce projevuje v případě elektronické evidence tržeb. Na 

dotaz, kolik stála příprava elektronické evidence, Babiš pronáší následující výrok: „Já to 

neumím přesně. Studie stála 120 tisíc a nějaké… samozřejmě to je projekt, který má přinést 

do rozpočtu 18 miliard v čase ročně. 18 miliard ročně, ano? Takže ta návratnost je 

okamžitá. A my samozřejmě…“ (Newton Media a. s., © 2020). Je tedy zřejmé, že se snaží 

převést pozornost od nevýhod elektronické evidence tržeb k jejím výhodám. Babiš tímto 

způsobem odbíhá od tématu, proto nedochází ke kooperativní komunikaci. 

9.6 Interview ČT24 – 4. května 2017 

V této epizodě je moderátorkou diskuse Světlana Witowská. Hlavními tématy jsou 

vládní krize, ovlivňování médií a korunové dluhopisy. 

I v tomto díle je pro Babišovu mluvu charakteristická obecná čeština (který, 

slušnýma lidma) a nespisovné varianty bych – bysem a bychom – bysme. Morfologických 

chyb se zde Babiš dopouští především u podstatných jmen: „Takže když chcete mít 

rozhovor se mnou, tak zkuste nějakou jinou tému.“ (Newton Media a. s., © 2020). Babiš 

opět často užívá ukazovací zájmena, osobní zájmena, příslovce. Vycpávka jako se 

v Babišových pronesených výpovědích posouvá až na závěr. Tato vycpávka zde proto 

neslouží k získání času na promyšlení, ale je důsledkem určitého vypětí: „Ne, neřešili. Vy 
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to vůbec tak neřešíte. Jako.“ (Newton Media a. s., © 2020). Tento rys je výsledkem tématu 

zabývající se nahrávkami, ve kterých měl Babiš ovlivňovat svá média. Vzhledem k tomu, 

že se odmítá vyjádřit k těmto nahrávkám, což je tématem od poloviny pořadu, Babiš 

pronáší jen krátké výpovědi, proto také méně chybuje v českém slovosledu. Dokonce i 

slovenské výrazy se zde tolik neobjevují, a Babiš používá slovenské výrazy převážně jen 

pro ukazovací zájmena (tých). Obecně je zřejmé, že přes velmi krátké výpovědi je pro 

Babišovu mluvu typická nespisovná čeština. Naopak vliv slovenštiny zde již není tolik 

patrný. 

V následující části se přesuneme do oblasti neverbální komunikace a začneme 

neverbálně vokální prostředky. Babiš má na začátku pořadu klidný hlas, až do chvíle, než 

jsou předmětem diskuse nahrávky, ve kterých měl Babiš ovlivňovat svá média. Babiš proto 

postupně mluví čím dál hlasitěji a od poloviny pořadu začíná křičet. Navíc skáče 

moderátorce do řeči a jeho mluvní tempo se zrychluje, protože se Babiš pokouší sdělit co 

nejvíce informací, které by odvedly pozornost od tohoto tématu. Babišovo rozčilení proto 

také ovlivňuje rychlost mluvního tempa. Navíc chybějící pauzy přispívají k méně 

srozumitelným výpovědím. Chybovost a zvláště přeřeknutí se zvyšuje, ačkoliv Babiš 

nepronáší delší výroky. I v tomto díle má Babišův hlas stoupající tendenci u oznamovacích 

vět v případě, když dává větný přízvuk na konec věty. 

I v případě neverbálně nevokálních prostředků je zřejmé, že je Babiš zpočátku 

diskuse klidný, a až v průběhu se stupňuje napětí, proto také Babiš zaujímá nekongruentní 

postoj. Babiš a moderátorka dodržují společenskou vzdálenost, a pohybují se tedy 

v sociální sféře. Vzhledem k tomu, že v tomto díle kamera zabírá především Babišův 

obličej, nejsou gesta rukou tolik vidět. Přesto je patrné, že Babiš do svého projevu opět 

zapojuje gesta rukou, a užívá především synsémantická gesta. Babiš také často krčí 

rameny, což se stupňuje v závislosti na míře rozšílení. Krčení rameny spolu s přivíráním 

očí proto vyvolává dojem, že se Babiš necítí komfortně. Navíc si nasazuje brýle 

v momentě, kdy je v největším vypětí, protože se dívá do různých podkladů, které mu 

pomáhají s argumentací. Nasazení brýlí zde tedy naznačuje, že se chce Babiš ve vypjaté 

situaci bránit. Brýle sundá až v závěru pořadu, kdy jsou předmětem diskuse témata, která 

u něj nezpůsobují takové nervové vypětí. 

Babišovo neverbální chování tedy dokládá, že se Babiš během diskuse dostává do 

výrazného nervového vypětí, což se projevuje jednak neustálým zvyšováním hlasu, ale 
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také častým krčením ramen. Neverbální chování poukazuje na to, že se Babiš necítí 

komfortně. Přestože gesta rukou nejsou zde tolik vidět, protože kamera zabírá zvláště 

obličej, je zřejmé, že je Babiš opět často zapojuje do svého projevu. 

V tomto díle zaznívá méně argumentací jednak kvůli délce pořadu, ale také protože 

Babiš odmítá debatovat ohledně nahrávek, podle kterých měl ovlivňovat svá média. Proto 

se také nejvíce argumentace objevuje u prvního tématu, čímž je vládní krize. Babiš během 

diskuse především využívá argumenty ad hominem či ad personam, ad populum 

a ad misericordiam. 

I v této epizodě Babiš především používá argumenty ad hominem a ad personam 

směřující proti osobám, které nejsou v diskusi přítomny. Často tento typ argumentu 

kombinuje s argumentem ad misericordiam. Následujícími výroky se Babiš snaží vytvořit 

jistý kontrast mezi ním a ostatními stranami, které stojí proti Babišovi. Argumenty typu 

ad misericordiam mají u posluchačů vyvolat lítost, tyto typy argumentů tak opět užívá 

u své osoby. 

„No, protože dneska samozřejmě ovládla sociální demokracii vlastně tahle dvojka 

pan Chovanec a pan Sobotka. A oni vylikvidovali v sociální demokracii i ty svoje odpůrce, 

pana Tejce, paní Benešovou, pana Zimolu. No a oni jsou ta oligarchie, která vládne 

a která vlastně ovládá ty klíčové posty a instituce v naší zemi a asi dostali chutě na ty 

resorty, na ministerstvo spravedlnosti. Pamatujeme si na vyšetřovací komisi, pamatujeme 

si, jak pan Chovanec likvidoval policejní útvar, který se nebál vyšetřovat korupci politiků 

ČSSD, takže nějakým způsobem mě chtějí zlikvidovat. Je to kontinuální a brutální kampaň 

proti mé osobě.“ (Newton Media a. s., © 2020) 

„Ne, to jsou tradiční politické strany, který mě chtějí zlikvidovat.“ (Newton Media 

a. s., © 2020) 

Navíc těmito výroky Babiš vyvolává dojem, že představuje někoho, kdo stojí proti 

„oligarchii, jež ovládá klíčové posty“. Z argumentů ad misericordiam následně přechází 

k argumentům ad populum, kde často užívá výrok „nechte to na lidech“, což může 

pozitivně působit na samotné diváky. Díky tomu Babiš vytváří dojem, že „bojuje proti 

špatným politikům, a proto je proti němu vedena kampaň“. Tím, že nechává rozhodnout 

samotné diváky, čemu budou věřit, zvyšuje si u nich důvěru a sympatie. 
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„Ale to nechte na lidech. Jestli mi věří nebo ne. Jako je to masivní kampaň. Úřad 

vlády, který zaměstnává politiky ČSSD, ekonomické analfabety, který vypotí nějaký panfled 

slepený z pomluv a lží bývalých redaktorů Mafry?“ (Newton Media a. s., © 2020) 

Babišova argumentace v tomto díle skoro nezaznívá, protože v momentě, kdy jsou 

předmětem diskuse nahrávky, na kterých údajně Babiš rozhoduje o tom, o jakých kauzách 

budou psát média, jež vlastní, se Babiš vyhýbá jasné odpovědi. Navíc posléze v diskusi 

útočí na samotnou moderátorku a opět využívá argumenty ad hominem a ad personam 

proti dalším politikům, ačkoliv s moderátorkou diskutují již o jiném tématu. 

„A jakým, paní redaktorko, jste se nepřipravila na tu debatu dneska. A kdo to 

vymyslel ty korunové dluhopisy? No, pan Kalousek a pan Sobotka.“ (Newton Media a. s., 

© 2020) 

I v tomto díle Babiš využívá čtyři typy argumentů – ad hominem či ad personam, 

ad populum a ad misericordiam. V tomto díle nezaznívá tolik argumentací především 

proto, že Babiš odmítá debatovat ohledně nahrávek, podle kterých měl ovlivňovat svá 

média. Babiš především kombinuje argumenty ad hominem a ad personam s argumenty 

ad misericordiam. Argumenty ad populum se Babiš snaží docílit přízně davu. 

Babiš opět porušuje konverzační maximy, zvláště maximu relevance. Navíc se 

kvůli zmiňovaným nahrávkám dostává do situace, kdy je ve velkém nervovém vypětí. 

Babiš se ale vyhýbá jasné odpovědi v průběhu celé diskuse. Například odpovídá na 

moderátorčinu otázku, zda si dovede představit, že by po říjnových volbách byl v koalici se 

sociální demokracií, ačkoliv na sebe navzájem útočí, následujícím výrokem: „Já jsem ten, 

který útočí? Nezačal náhodou pan premiér v krátkých volbách, že lhal, že chceme něco 

privatizovat?“ (Newton Media a. s., © 2020). Babišovou strategií je tedy napadat ostatní 

a tímto způsobem přenést pozornost diváků k jinému tématu. Dokonce posléze, jak jsme 

zmiňovali výše, útočí na samotnou moderátorku, která se ptá, jestli jsou korunové 

dluhopisy důvodem k rezignaci. „A jakým, paní redaktorko, jste se nepřipravila na tu 

debatu dneska. A kdo to vymyslel ty korunové dluhopisy? No, pan Kalousek a pan 

Sobotka.“ (Newton Media a. s., © 2020). Z těchto výpovědí je zřejmé, že Babiš zde 

nepoužívá žádnou věcnou argumentaci, ale spíše jen útočí na ostatní, proto se také nejedná 

o komunikaci kooperativní. 
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10 Charakteristika projevu a vystupování Andreje Babiše s ohledem na 

jeho argumentační schopnosti 

Na základě analýzy verbálního chování, neverbálního chování a argumentace 

Andreje Babiše v období, kdy byl minstrem financí, jsme došli k několika závěrům. 

Babišovy mluvené projevy vykazují určité znaky, které nám pomohli 

charakterizovat celkovou povahu jeho mluvy v letech, kdy byl minstrem financí. Díky 

tomu, že jsme se v případě jazykových prostředků zabývali určitými rysy Babišovy mluvy, 

mohli jsme sledovat i mírné odchylky, ke kterým v průběhu let docházelo. Především je 

Babišova mluva ovlivněna tím, že je původem Slovák, což se projevovalo po celé 

sledované období. Babiš proto často zaměňoval české výrazy za slovenské a také se 

dopouštěl morfologických chyb, tedy chybného skloňování podstatných jmen a časování 

sloves. Morfologické chyby rovněž poukázaly na charakter Babišovy mluvy, ve které 

převládala obecná čeština v průběhu celého období. Zvláště Babiš chybuje u sloves 

bychom, bych apod., kde volí nespisovné varianty bysme, bysem apod. Obecně ale 

Babišova chybovost závisela na tom, jak dlouhé výpovědi pronášel, a také na míře 

rozčilení či emocionálním vypětí. Nadbytečné užívání ukazovací zájmen, osobní zájmen, 

příslovcí a tzv. vycpávek je především důsledkem toho, že jsme zkoumali mluvené 

projevy. Babiš proto vycpávky jako a vlastně používal k získání času na promyšlení. 

Funkce vycpávky jako se ale v průběhu let vyvíjela. Babiš původně tuto vycpávku 

používal především k získání času na promyšlení, posléze se ale vycpávka jako objevovala 

v jeho výpovědích až na konci, kde tedy tuto funkci přestala plnit, a spíše byla výsledkem 

emocionálního vypětí. Dalším výrazným rysem Babišovy mluvy je, že u něj ve výrocích 

týkajících se politické činnosti převažovalo zájmeno my, což zároveň také působilo na 

diváky, že mluví za celé hnutí ANO. Naopak zájmeno já se objevovalo ve výpovědích 

souvisejících s podnikáním. Babiš tímto způsobem odděluje své soukromé byznysové 

zájmy od oblasti veřejné a politické. Pokud je ale předmětem diskuse například možný 

střet zájmů, a Babiš proto celý pořad hovoří také o svém podnikání, začíná se první osoba 

jednotného čísla také více projevovat ve výrocích souvisejících s politikou. Kontaktové 

výrazy ano a jo se objevovaly v průběhu celého sledovaného období a je zřejmé, že jejich 

užití Babiš nedokázal tolik ovládat. Specifické jazykové prostředky – figury a tropy – 

Babiš používal jen výjimečně. 
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V oblasti neverbální komunikace zahrnující jak neverbálně vokální, tak neverbálně 

nevokální prostředky nedocházelo v průběhu daného období k značným změnám. 

Babišovo neverbální chování především poukázalo na to, že je pro něj příjemnější, pokud 

se diskuse účastní pouze moderátor, a není tedy v pořadu přítomen další host. Babišův hlas 

není výrazně hluboký, pokud ale s něčím nesouhlasí, či se dostává do konfliktu 

s moderátorem nebo hostem, snaží se ostatní překřičet. Jeho mluvní tempo také odráží jeho 

aktuální psychický stav, proto v případě klidné diskuse mluví pomaleji, naopak ve 

vyhrocené debatě začíná mluvit rychleji. Tento fakt bývá zvláště důsledkem toho, že se 

Babiš snaží obhájit před diváky a sdělit jim co nejvíce informací, což posléze vede 

k celkové deformaci projevu, ve kterém chybí jak pauzy sloužící k přehlednému členění 

výpovědi, tak odpovídající větná intonace. Zároveň Babiš skáče do řeči ostatním v případě, 

kdy nesouhlasí s jejich názory. Chyby v řeči, především přeřeknutí, se zvyšuje v závislosti 

na míře rozčílení, ale také souvisí s nižší soustředěností a nervozitou. Pokud Babiš chce 

poukázat na nějaký důležitý fakt ve svém sdělení, zdůrazňuje určitá slova jednak tím, že 

zvyšuje svůj hlas, nebo případně mění výšku hlasu. Větný důraz tak v tomto případě může 

divákům pomoci k orientaci ve sdělení. V oblasti neverbálně vokálních prostředků 

především vynikal jeden rys, který se neustále opakoval v průběhu námi sledovaného 

období. Ukázalo se, že je pro Babiše charakteristické, pokud dává větný přízvuk na konec 

věty, tedy tam, kde se v českém slovosledu nachází podstata sdělení, jeho hlas má 

stoupající tendenci, a to i u oznamovacích vět. 

Babiš vůči hostům a moderátorovi vždy zaujímá nekongruentní postoj, což se 

projevuje zvláště tím, že nesedí tak vzpřímeně jako ostatní hosté, případně moderátor. Pro 

Babišův projev jsou ale nejvíce charakteristická gesta rukou. Výraznými gesty rukou, ať už 

synsémantickými nebo autosémantickými, Babiš vždy doprovází svůj projev. Deiktická 

gesta často odrážela situaci, která se odehrávala v komunikaci verbální. Pokud ve verbální 

komunikaci převažovalo v Babišových výpovědích zájmeno já, Babiš poukazoval prstem 

na svou osobu, čímž zdůrazňoval svou osobu i v rovině neverbální. Podobně také v situaci, 

kdy  Babiš prstem ukazoval na svého oponenta, a diskusi často rozděloval na „my a oni“, 

což se opět odrazilo ve verbální komunikaci, kde v jeho výrocích převažovala zájmena my 

a oni. Naopak výraz tváře zůstal po většinu času stejný, a tedy spíše chladný, Babiš se 

usměje jen v případě diskuse, která je pro něj bezkonfliktní. Také neverbální komunikace 

proto odráží jeho aktuální psychický stav. Pokud se Babiš dostává do situace, kdy musí 

obhajovat své kroky, nebo když se předmětem diskuse stane téma, které pro něj není 
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z nějakého důvodu výhodné, Babiš často krčí rameny, což působí, že se necítí komfortně. 

Navíc nekomfortní pocity a určitý tlak také souvisí s nasazením brýlí, protože tento úkon 

často signalizoval, že se Babiš ocitá v nepříjemné situaci a chce se bránit. 

Babišův způsob argumentace charakterizují čtyři hlavní typy argumentů – 

ad hominem, ad personam, ad populum a ad misericordiam. Babiš se pokouší o logicky 

platný argument či správnou argumentaci jen v pořadu Otázky Václava Moravce, kde je 

přítomen další host, a tedy musí reagovat i na oponentovy podněty. Logicky platný 

argument ale Babiš podpírá premisami, které nemusí být nutně pravdivé, proto také nemusí 

být pravdivý ani závěr. Navíc ačkoliv Babiš správnou argumentaci určitou dobu užívá, 

stejně pod jistým náporem opět přechází k argumentům ad hominem, ad personam 

a ad populum. V případě pořadu Interview ČT24, kdy je přítomen jenom moderátor, se 

nepokouší o žádnou správnou argumentaci a používá argumenty ad hominem 

a ad personam směřující proti osobám, které nejsou v diskusi přítomny. Babišova 

argumentace se také v průběhu let vyvíjí. V prvním roce, kdy byl ministrem financí, užívá 

nejvíce správných argumentů, přestože u nich nevydrží po celou dobu diskuse. Postupně 

ale tyto argumenty přestává úplně používat a v posledním roce u něj převažují pouze 

argumenty ad hominem, ad personam, ad populum a někdy také ad misericordiam. 

Argumenty ad hominem a ad personam Babišovi slouží především k tomu, aby zpochybnil 

věrohodnost jiné osoby. Častokrát zesiluje tyto argumenty pomocí nějaké korupční kauzy. 

Babiš také zobecňuje podle něj nekalé chování jednoho představitele na celou stranu nebo 

skupinu osob a tímto způsobem zpochybňuje jejich celkovou důvěryhodnost. Naopak 

argumenty ad populum používá v situaci, kdy se věrohodnost osoby pokouší podpořit. 

Pomocí argumentů ad populum také odmítá oponentovy návrhy, protože se Babiš odvolává 

na to, co chce většina. Zároveň mu tyto argumenty slouží k získání přízně davu. 

Argumenty typu ad populum používá Babiš v průběhu diskuse poměrně často a díky nim 

i do značné míry odbíhá od tématu, což můžeme také označit za argument falešná stopa. 

Pro Babiše je také charakteristické, že útočí na samotného moderátora, a snižuje tak jeho 

autoritu. K útokům dochází především v situaci, kdy se předmětem diskuse stává téma, 

které není pro Babiše z různých důvodů výhodné. 

Během námi sledovaného období Babiš porušuje všechny konverzační maximy, 

především ale maximu relevance. Pro Babiše je typické, že odvádí pozornost od jistého 

tématu a sděluje jen určité množství informací bez hlubšího kontextu. Tímto způsobem se 
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vyhýbá jasnosti sdělení a některé informace zatajuje. Babiš také využívá argumenty 

ad populum a ad misericordiam ve chvíli, kdy se snaží vyhnout jasné odpovědi. Navíc je 

zřejmé, že se snaží získat prospěch pro sebe na úkor svého komunikačního partnera, proto 

v diskusích nedocházelo ke komunikaci kooperativní, ale manipulativní. Časté odbíhání od 

tématu nepřináší žádné nové informace, které požaduje jak moderátor, tak diskutující 

hosté. Při komunikaci tedy nedochází k výměně informací, proto se také opět nejedná 

o komunikaci kooperativní. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat verbální a neverbální chování 

Andreje Babiše a především jsme se zabývali jeho schopností argumentace v období, kdy 

byl ministrem financí. Práce byla rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou část. 

V teoretické části jsme vymezili několik základních pojmů – verbální komunikace, 

jazykové prostředky, neverbální komunikace, argument a argumentace a pragmatická 

lingvistika, které se staly základem pro analytickou část. 

Analytická část práce vychází z kvalitativního výzkumu. S ohledem na cíl této 

práce jsme proto analyzovali jednak jazykové prostředky tehdejšího ministra financí, dále 

jsme sledovali jeho neverbální chování a zabývali se zvláště typy argumentů, které 

používá. Podstatné v tomto případě také bylo, zda Andrej Babiš dodržuje konverzační 

maximy. Pro analýzu těchto jednotlivých oblastí byly vybrány dva pořady – Otázky 

Václava Moravce a Interview ČT24. Díly z těchto pořadů vycházely z jednotlivých roků, 

kdy byl Babiš ministrem financí, což nám především umožnilo sledovat vývoj Babišova 

projevu v čase. 

Analyzování jazykových prostředků, které jsme přiřazovali k jednotlivým útvarům 

českého národního jazyka, případně ke specifickým jazykovým prostředkům, nám posléze 

pomohlo určit charakter Babišovy mluvy. Jak se ukázalo, Babišova mluva je především 

ovlivněna tím, že je původem Slovák, což nejvíce vedlo k  morfologickým chybám. 

Zároveň jsme museli také zohlednit fakt, že jsme analyzovali pouze jeho mluvené projevy, 

proto se v Babišově mluvě často objevovaly rysy související s mluvenou podobou češtiny. 

Jednalo se především o nadbytečné užívání ukazovacích zájmen, osobních zájmen, 

příslovcí a tzv. vycpávek. Zde jsme zjistili, že se funkce vycpávky jako u Babiše v průběhu 

let vyvíjela. Babiš původně tuto vycpávku používal především k získání času na 

promyšlení, posléze se ale vycpávka jako objevovala na konci jeho výpovědí, kde tedy tuto 

funkci přestala plnit, a spíše byla výsledkem emocionálního vypětí. Dále jsme došli 

k závěru, že Babiš odděluje své soukromé byznysové zájmy od oblasti veřejné a politické 

pomocí zájmen já a my. Pokud ale Babiš v diskusi převážně hovořil o svém podnikání, 

zájmeno já začalo více pronikat i do témat týkajících se jeho politické činnosti. 

Na základě sledování Babišových neverbálních projevů, které lze hůře ovládat, 

jsme se došli ke dvěma hlavním závěrům. V případě neverbálně vokálních prostředků 

vynikal jeden hlavní rys, který byl patrný v průběhu celého námi sledovaného období. Pro 
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Babiše je charakteristické, že pokud dává větný přízvuk na konec věty, kde se v českém 

slovosledu nachází podstata sdělení, jeho hlas má stoupající tendenci i u oznamovacích vět. 

V oblasti neverbálně nevokálních prostředků se ukázalo, že Babiš svůj projev vždy 

doprovází výraznými gesty rukou. Především jsme zde ale dospěli k závěru, že deiktická 

gesta často odrážela situaci, ke které docházelo v komunikaci verbální. Pokud 

v Babišových pronesených výpovědích převažovalo zájmeno já, v oblasti neverbální 

komunikace Babiš často poukazoval prstem na sebe, a tímto způsobem tak zdůrazňoval 

svou osobu i v rovině neverbální. Podobně k tomuto docházelo také v případě, že v jeho 

výrocích převažovala zájmena my a oni, Babiš prstem ukazoval na svého oponenta a na 

sebe, čímž tedy diskusi rozděloval na „my a oni“. 

V případě Babišovy schopnosti argumentace jsme především museli rozlišit 

argumentační výpovědi od pouhého znázornění příčinně-důsledkových vztahů mezi jevy. 

Babišův způsob argumentace charakterizovaly čtyři hlavní typy argumentů – ad hominem, 

ad personam, ad populum a ad misericordiam. Ačkoliv se Babiš v případě pořadu Otázky 

Václava Moravce pokouší o logicky platný argument a správnou argumentaci, pod jistým 

nátlakem opět přechází k argumentům ad hominem, ad personam a ad populum. V pořadu 

Interview ČT24 se naopak Babiš nepokouší o žádnou správnou argumentaci a používá 

argumenty ad hominem a ad personam směřující proti osobám, které nejsou v diskusi 

přítomny. V oblasti argumentace jsme především dospěli k závěru, že se Babišova 

argumentace v průběhu let vyvíjí. V prvním roce, kdy byl ministrem financí, užívá nejvíce 

správných argumentů, přestože u nich nevydrží po celou dobu diskuse. Postupně ale tyto 

argumenty přestává úplně používat a v posledním roce u něj převažují pouze argumenty 

ad hominem, ad personam, ad populum a někdy také ad misericordiam. S pomocí 

argumentů typu ad populum Babiš často odbíhá od tématu, což můžeme také označit za 

argument falešná stopa. Pro Babiše je také charakteristické, že útočí na samotného 

moderátora, a snižuje tak jeho autoritu. K útokům dochází především v situaci, kdy se 

předmětem diskuse stává téma, které není pro Babiše z různých důvodů výhodné. 

Poslední zkoumanou oblast představovaly konverzační maximy, které naznačovaly, 

zda je komunikace kooperativní či nikoliv. Na základě Babišových pronesených výpovědí 

jsme se zabývali tím, zda Babiš dodržuje Griceovy konverzační maximy. Během námi 

sledovaného období se ukázalo, že Babiš porušuje všechny konverzační maximy, 

především maximu relevance. Babiš často odvádí pozornost od jistého tématu, případně 
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sděluje jen určité množství informací. Tímto způsobem se tedy snažil získat prospěch pro 

sebe na úkor svého komunikačního partnera, proto se nejednalo o komunikaci 

kooperativní, ale manipulativní. Navíc během komunikace nedocházelo k výměně 

informací, což také naznačovalo, že zde neprobíhá komunikace kooperativní. 
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Summary 

In this thesis, we focused on the verbal and nonverbal communication of the former 

Minister of Finance Andrej Babiš and especially we examine his ability to argue. In the 

theoretical part of the thesis we explain the basic concepts – verbal communication, 

language means, nonverbal communication, argument and argumentation and pragmatic 

linguistics, which were importat for the analytical part. 

The analytical part of the thesis is based on the principles of qualitative research. 

For the analysis we chose two programs of Czech Television – Questions of Václav 

Moravec and Interview ČT24. This programs broadcasted in years 2014, 2015, 2016 and 

2017, when Babiš was the Minister of Finance were analyzed. 

We found out that Babiš's speech is greatly influenced by the fact that he is an 

originally Slovakian. Because of this fact in his speech there were many morphological 

mistakes. The first result of the research showed that Babiš originally used filler jako (like) 

mainly to gain time to think, but later the filler appeared at the end of his statement, where 

the filler was the result of emotional strain. Further Babiš separated his private businnes 

interests from the public and political sphere with the pronouns já (me) and my (us). 

Another important result of the research in field of nonverbal communication was 

that if Babiš puts a sentence accent at the end of a sentence, where the essence of the 

message is in the Czech word order, his voice has an increasing tendency even in 

affirmative statement. Babiš always accompanied his speech with hand gestures. The 

deictic gestures often reflected the situation that ocurrs in verbal communication. 

Babiš used four main types of arguments – ad hominem, ad personam, ad populum 

and ad misericordiam. We found out that his argumentation has evolved over the years. In 

first year as the Minister of Finance, he used the most correct arguments, but in the last 

year his typical arguments were ad hominem, ad personam, ad populum and ad 

misericordiam. For Babiš is also characteristic that he attacked the moderator and reduced 

his authority. 

The last part of the research was Grice's conversational maxims. We found out that 

Babiš broke all conversational maxims, especially the maximum relevance. He tried to 

gain a benefit for himself at the expense of his communication partner,  therefore between 

Babiš and his communication partner was manipulative communication.  
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