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1.  ÚVOD  

 

Bezprostřední motivací k vzniku této práce bylo mileniální očekávání planetární 

i individuální transformace (tj. proměny) v hnutí Nového věku (New Age) spojené s rokem 

2012 (viz kap. 2.1.3). Toto očekávání, které vyvrcholilo 21. 12. 2012, vzbudilo zájem i ze 

strany široké veřejnosti: k tématu konce světa vycházely různě zaměřené články a 

ani odborná reflexe tohoto fenoménu na sebe nenechala dlouho čekat. Na Evangelické a 

Husitské teologické fakultě se uskutečnily speciální semináře a konference, například Hu-

sitská teologická fakulta pořádala mezinárodní konferenci o milenialismu (13.-

14.11.2012). Objevilo se množství veřejných přednášek, televizních a rozhlasových pořadů 

a vyšly knihy na toto téma. Rok 2012 totiž nenabízel jen poutavý katastrofický scénář (ja-

ko ve stejnojmenném hollywoodském filmu), ale umožnil v naší společnosti zahlédnout 

projev tzv. populární spirituality, spojované právě s hnutím Nového věku (Kostićová, 

2011a, 220). Soudě podle ohlasu, který tento fenomén vyvolal, existuje v části naší společ-

nosti potřeba věřit v konkrétní dějinný zlom, ke kterému by se upínaly její naděje. Zabývat 

se fenoménem roku 2012 tak znamená odhalovat skryté hodnoty, na které fascinace leto-

počtem 2012 poukazuje – touhu po duchovní, společenské i kulturní obnově (Kostićová, 

2011b, 19) a zároveň touhu po výkladovém klíči k vlastní životní situaci i k dějinám záro-

veň, což umožňuje čelit současným nejistotám a obavám (Hošek, 2011, 1). 

Tyto hodnoty však již nejsou spojovány pouze s institucionalizovaným nábožen-

stvím. I tak lze totiž interpretovat výsledky posledního sčítání lidu (Vojtíšek, 2012, 32n.). 

Počet lidí, kteří se označují za věřící, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženské společ-

nosti, vzrostl ze dvou desítek tisíc roku 1991 na 707 649 v roce 2011 (Tamtéž, 33). Naše 

společnost ale není ateistická, jak se to může na první pohled zdát. Jen se v ní objevuje 

stále rostoucí tendence k privátnímu duchovnímu životu, který nezávisí na církvích (Tam-

též, 33).  

Z protestu vůči tradičním náboženským institucím, mnohdy způsobeného hledáním 

takového náboženského života, který lépe odpovídá současné situaci člověka (Vojtíšek, 

2007, 87), vznikají nejrůznější nová náboženská hnutí (viz kap. 2). Náboženská společnost 

svědkové Jehovovi patří pravděpodobně k nejznámějším novým náboženským hnutím 

u nás (Vojtíšek, 2004, 113) a rovněž hnutí Nového věku (známější možná pod anglickým 
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názvem New Age) v českém prostředí poměrně značně uspělo (Büchnerová, 1999, 119, 

doslov Z. Vojtíška).  

V analýze se soustředíme na komunikáty těchto hnutí, vydané jednak časopisecky, 

jednak knižně. Časopisy svědků Jehovových byly staženy z internetových strá-

nek www.jw.org/cs, některá starší čísla byla získána osobní návštěvou ústředí svědků 

Jehovových v České republice v Bryksově ulici v Praze 9. Z časopisů jsme vybíra-

li komunikáty podle tématu, tedy tak, aby se vztahovaly ke konci světa. Jedná se o články z 

časopisu Strážná věž, kde analyzujeme vybrané články z čísel 7/2008 – 7/2012, a z časopi-

su Probuďte se!, kde se zaměřujeme na články z čísel 6/2006 – 3/2013. Hnutí Nového vě-

ku reprezentuje kniha českého zástupce hnutí Nového věku J. M. Maška 2012: Zlatá brána 

otevřena o rozsahu 187 stran, kterou lze mimo jiné zakoupit v prodejnách esoterické litera-

tury. Soupis analyzovaného materiálu uvádíme v seznamu primárních zdrojů na kon-

ci práce.   

Předkládaná analýza je zaměřena na projevy uvedených hnutí v oblasti jazyka a sty-

lu, vzhledem k jejich charakteristice úžeji na oblast persvaze (viz kap. 4) a manipulace (viz 

kap. 3 a 7). Komunikáty hnutí s odlišnými myšlenkovými základy (k charakteristice ko-

munikátů viz kap. 5) byly záměrně vybrány tak, aby specifika persvaze u obou hnutí čitel-

něji vyvstala v důsledku napětí mezi nimi. I proto obě hnutí srovnáváme s celkem tře-

mi religionistickými typologiemi nových náboženských hnutí (viz kap. 2.1). Z důvo-

du pojetí nových náboženských hnutí v této práci i vzhledem k tématu analyzovaného ma-

teriálu (mileniální očekávání transformace či konce světa v roce 2012 a jeho reflexe) vybí-

ráme typologie vycházející ze sociologie náboženství a z komparativní religionistiky. Vy-

brané typologie nových náboženských hnutí slouží také k charakteristice analyzovaných 

hnutí.  

Obě skupiny komunikátů sledujeme z hlediska použitých persvazivních jazykových 

prostředků (kap. 4 a 6) a argumentace (kap. 3.1 a 7), a to analyticko-syntetickou metodou. 

Tato metoda je zaměřena na identifikaci persvazivních jazykových prostředků 

v komunikátech a jejich utřídění do kategorií (kap. 6). Získané poznatky jsou zároveň in-

terpretovány ve stylistickém rámci a srovnány s poznatky z jiných disciplín, především 

s poznatky religionistickými. Tento přístup umožní pokrýt oblast manipulace (kap. 3 a 7), 

protože především z důvodu jejího částečně mimojazykového charakteru lze manipula-

http://www.jw.org/cs
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ci v komunikátech rozpoznat teprve na základě interdisciplinárního přístupu, nikoliv pouze 

na základě rozboru jazykového (Warchala, 2004, 50). Na manipulativní strategie 

v argumentaci, resp. na přechod k argumentaci nepravé, manipulativní (Šamalová, 2005, 

79), se zaměřujeme v kap. 7. 

Vzhledem k charakteru analýzy není možné zobecnit použité jazykové prostředky a 

styl na všechna nová náboženská hnutí či na celou oblast církevní komunikace, do níž ko-

munikáty patří (viz kap. 5). Přesto však věříme, že interdisciplinární zkoumání daného 

výseku církevní komunikace z hlediska jazyka a stylu může přispět k lepšímu porozumění 

zvláštnostem nových náboženských hnutí i v příbuzných oborech, které jinak příliš mnoho 

prostoru pro zkoumání z této perspektivy neposkytují, jmenovitě v sociologii náboženství, 

psychologii náboženství a sociální psychologii. 
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2.   NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ ,  SEKTY 

 

Pro označení protestních hnutí a jejich alternativního postavení ve společnos-

ti (Vojtíšek, 2007, 162) používáme v této práci dva výrazy – „sekta“ a „nové náboženské 

hnutí“. Upozorňujeme zde na různá chápání těchto pojmů u různých autorů a jejich snahy 

o zpřesnění religionistické metodologie
1
. Zmiňujeme však jen hlavní důvody, proč jsme 

přistoupili k používání obou pojmů, a vysvětlujeme, v jakých souvislostech je používáme.  

SSČ (1998, 381) definuje slovo „sekta“ v souladu s jeho etymologií
2

 jako 

náboženskou skupinu odštěpenou od církve, popř. skupinu odtrženou od nějakého hnutí a 

dogmaticky uplatňující odlišné názory. Tato definice zcela platí pro svědky Jehovovy, 

u hnutí Nového věku je třeba vysvětlit několik zvláštností. Ty vyplývají z toho, že hnutí 

Nového věku má ve své reprezentativní části spíše charakter životního stylu než organizo-

vané skupiny. Hnutí Nového věku většinou nemá žád-

nou institucionalizovanou podobu typu církve, žádné kolektivní rituály nebo bohoslužby, 

dokonce ani náboženskou etiku a teologii (Václavík, 2007, 77). V hnutí sice existují určité 

sdílené představy, nejsou však vázány na exkluzivní vlastnictví pravdy. Kromě toho se 

nejedná o skupinu vzniklou odtržením od nějakého hnutí (Tamtéž, 65). Pro popis hnutí 

Nového věku (2.1) se tak spíše hodí výraz „nové náboženské hnutí“. 

S pojmem „sekta“ se pojí i další specifika. Někteří autoři kritizují, že se jedná o ne-

jednoznačný pojem
3
. Slovo „sekta“ má navíc mimo odbornou diskuzi v obecném jazyko-

vém povědomí výrazné negativní konotace a získává až charakter nadávky (Vojtíšek, 

2004, 113). Pokud se totiž společnost setká s náboženskými skupinami, s jejichž hodnota-

mi a způsobem jejich prosazování nesouhlasí, má tendenci označit její členy za obě-

ti nábožensky motivované manipulace a zneužívání (Vojtíšek, 1999, 17). Sekta pak bývá 

charakterizována jako „nebezpečná pro jednotlivce, neboť člověkem manipuluje a zbavuje 

ho svobody a individuality“ (Ipser, 2004, 142). Například svědkové Jehovovi bývají 

                                                             
1 Pro shrnutí probíhající diskuse viz Vojtíšek, 2004, 113n. 

2 Slovo „sekta“ je odvozeno od latinského sequi (následovat) nebo sectare (oddělovat se od něčeho) 
(Václavík, 2007, 34). 

3 Jeho nejasný význam vyplývá také z faktu, že sekta není vymezena ani z právnického, sociologického, 
kriminologického ani psychiatrického hlediska (Abgrall, 2000, 9). 
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v českém prostředí vnímáni ze strany sekularizované společnosti i církví jako „nebezpečná 

organizace, jejímž členům má být cizí vše kulturní“ (Tamtéž, 142). Nepopíráme, že uvede-

ná označení mohou mít svá oprávnění a mohou být podložena argumenty. Nic to 

však nemění na tom, že výraz „sekta“ je relační pojem (označuje, jaký je vztah většiny 

společnosti k dané náboženské skupině), nikoliv pojem deskriptivní (co nebo jaká nějaká 

náboženská skupina je) – nepopisuje tedy vlastnosti, ale vyjadřuje negativní vztah (Tam-

též, 114). Proto slovo „sekta“ jako D. Lužný
4
 a další religionisté (např. I. O. Štampach, V. 

Profant, Z. Vojtíšek) budeme v souladu se SSČ používat k hodnocení analyzovaných hnutí 

jako výraz negativního vztahu většinové společnosti k novému náboženskému hnutí (Voj-

tíšek, 2004, 114). Pokud k tomu nebudeme mít tuto motivaci, budeme analyzované nábo-

ženské instituce označovat termínem nové náboženské hnutí (Tamtéž, 114).  

Termínem nové náboženské hnutí rozumíme (z hlediska komparativní religionisti-

ky
5
 a sociologie náboženství, které ho pojímají ve smyslu tzv. ideálně-typického pojmu

6
) 

„instituci, která vznikla na základě náboženské ideje, jež je v určité společnos-

ti považována za novou“
7
 (Vojtíšek, 2009, 37). Výraz „nové“ pak Vojtíšek (2009, 36) ne-

pojímá ve smyslu odvozování od určité náboženské tradice, ale „ve smyslu „protestní“, 

„společensky neakceptované“, „nezačleněné“ či „neetablované“ ve vztahu ke společnosti“. 

Tím tento termín umožňuje deskriptivně popsat míru začlenění nového náboženského hnutí 

do společnosti, což přispívá k lepšímu porozumění protestním postojům příslušníků těchto 

institucí vůči společnosti a tomu, jak na tyto postoje společnost reaguje (Tamtéž, 36).  

                                                             
4 Lužný, D. Nová náboženská hnutí. Masarykova univerzita, Brno 1997 

5 Úkolem komparativní religionistiky, tedy srovnávacího výzkumu náboženství, „je systemizovat 
poznatky religionistiky prostřednictvím popisu náboženských jevů a jejich vzájemného srovnávání“ 
(Vojtíšek, 2009, 53). Metoda religionistické komparace je nástrojem porozumění (Tamtéž, 55). Podle 
Webera je toto porozumění možné právě za pomoci tzv. ideálních typů (Tamtéž, 55). 

6  Ideálně-typický pojem umožňuje nezaměňovat výklad s realitou, což je překážka objektivního studia 
(Václavík, 2007, 136).  V této práci se zabýváme dvěma ideálními typy – milenialismem a novým 
náboženským hnutím.   

7  „Nové náboženské hnutí tedy chápeme jako výraz inovace duchovního života ve všech dobách a ve 
všech společnostech, jako přirozený důsledek snahy nalézt relevantní odpovědi na základní otázky 
lidské existence, jako součást procesu, v němž jsou staré náboženské ideje jako nevyhovující a 
nedostatečné opouštěny a nové jsou jako platnější a více odpovídající podmínkám života přijímány“ 
(Vojtíšek, 2009, 37). 
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Zkusíme to ilustrovat na analyzovaných hnutích: svědkové Jehovovi sami sebe 

vnímají jako organizaci nabízející jedinou možnou a správnou cestu k Bohu (Václavík, 

2007, 65), což může být jeden z důvodů, proč jsou ze strany většinové společnos-

ti vnímáni jako deviantní náboženská skupina, „sekta“. Hnutí Nového vě-

ku naopak připouští možnost alternativní cesty či alternativních cest ke spáse, nevnímá 

samo sebe jako vlastníka autoritativního a nezpochybnitelného zdroje pro případné posu-

zování herezí
8
 (Václavík, 2007, 85). To je sympatické mnoha lidem ze současné pluralitní 

západní společnosti
9
, a i proto bylo hnutí Nového věku západní společností poměrně lehce 

akceptováno (Vojtíšek, 2004, 288). V církevních kruzích se však objevily obranné reakce, 

které v působení hnutí Nového věku viděly nejen duchovní konkurenci, ale i nebezpečí pro 

čistotu křesťanské víry (Tamtéž, 288), a hnutí Nového věku proto označily za „sektu“. 

Označení slovem „sekta“ však v tomto případě slouží k vyjádření negativního vztahu, ni-

koliv k neutrálnímu, deskriptivnímu popisu, ačkoli církve mohou svůj postoj považovat za 

oprávněný.  

Neuvádíme zde negativa pojmu „sekta“ z toho důvodu, abychom obhajova-

li skupiny, které dogmaticky uplatňují odlišné názory (SSČ, 1998, 381), či aby následně 

vyplynulo, že pojem nové náboženské hnutí je vždy lepší. Každý z pojmů najde své opod-

statnění v odpovídajícím kontextu. V uvedeném příkladu slovo „sekta“ používáme 

v kontextu vztahu církví k hnutí Nového věku, slovo „nové náboženské hnutí“ 

pak k popisu míry začlenění hnutí Nového věku do společnosti. Analogicky budeme po-

stupovat v této práci i nadále.  

 

 

 

                                                             
8 Pro svědky Jehovovy je takovou institucí brooklynské ústředí v New Yorku (Remeš, 1995, 13). 

9 Učení hnutí Nového věku se v západní společnosti stalo její všeobecně přijímanou součástí, možná 
i proto ve společnosti není nijak agresivní (Vojtíšek, 1999, 96) a paradoxně právě proto není mimo 
okruh odborníků ani příliš známé (Vojtíšek, 2012). Přesto je však v naší společnosti velmi rozšířené. 
Zároveň vykazuje vysoký stupeň začlenění se do ní. Je to možná i proto, že nabízí spíše široký proud 
nového životního stylu, s náboženskou součástí, která se zcela odlišuje od „klasických“ sekt (Büchnero-
vá, 1999, 119, doslov Z. Vojtíška). Ukazuje to mimo jiné i na to, že ne každé hnutí, které je ve společnos-
ti nové, je automaticky vnímáno jako „sekta“ (Vojtíšek, 2004, 114).  
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2.1  Typologie nových náboženských hnutí  

V tomto oddíle se pokusíme charakterizovat vybraná hnutí na základě jejich vzta-

hu se společností, vůči níž protestují (Vojtíšek, 2009, 50). Vzhledem k cíli práce a interdis-

ciplinaritě tématu bylo v tomto oddíle využito metody religionistické komparace. Cílem 

této metody není určitou skupinu označit za „sektu“ a její působení za „manipulativní“; 

v komparativní religionistice nejde o hodnocení, ale rozhodující je pro ni aspekt popisu a 

porozumění (Vojtíšek, 2009, 55). Na formální úrovni to vyjadřujeme použitím 

pojmu „nové náboženské hnutí“.  

V této práci se v oblasti sociologických klasifikací nových náboženských hnutí při-

kláníme k typologii R. Wallise (2.1.1), D. Václavíka (2.1.2) a C. Wessingerové (2.1.3). 

Žádná z těchto typologií nepracuje s tradičními pojmy jako sekta, církev a kult (Václavík, 

2007, 135). Výhodné je to v případě hnutí Nového věku, které pro jeho zvláštní rysy (zmí-

něné již v kap. 2) není možné klasifikovat v rámci klasické typologie církev – sekta (Tam-

též, 65).  

2.1.1 Hnutí Nového věku a svědkové Jehovovi ve Wallisově typologii nových nábo-

ženských hnutí 

 

Wallis ve své typologii dělí náboženské skupiny podle jejich vztahu ke světu. Ro-

zeznává tři základní způsoby orientace nových náboženských hnutí vů-

či svému sociálnímu okolí – náboženské skupiny mohou akceptovat okolní svět (mo-

hou přijímat či dokonce potvrzovat jím prosazované cíle a hodnoty), mohou ho odmítat, 

nebo se mohou vůči němu chovat indiferentně (či vůči němu projevovat mírný souhlas 

či naopak nesouhlas). Rozlišuje tak nová náboženská hnutí na přijímající svět, odmítající 

svět a obývající svět (Václavík, 2007, 67).  

Wallisovo dělení nových náboženských hnutí vztáhneme přímo na analyzované 

skupiny a poukážeme na shody a rozdíly mezi nimi ve vybraných rysech. Popis třetího 

typu nových náboženských hnutí, nových náboženských hnutí obývajících svět, vynechá-

váme z důvodu některými autory kritizované nejasnosti a nekonzistentnos-

ti v popisu tohoto typu (Tamtéž, 84). Jak uvidíme, některé rysy obou hnutí spadají do pře-
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chodové kategorie mezi jednotlivými typy, což ostatně také patří mezi diskutované aspekty 

této typologie (Tamtéž, 85). 

Wallis (Tamtéž, 81n.) se v typologii věnoval i sociálnímu zázemí typických členů 

hnutí v jednotlivých kategoriích. Pro účely této práce zmínka o sociálním zázemí členů 

nejen dobře dokresluje základní charakteristiky základní Wallisovy typologie, ale zároveň 

přesněji klasifikuje adresáta komunikátů. Dále může být zajímavé porovnat sociální kon-

text členů nových náboženských hnutí podle Wallise se sociálním kontextem typologie 

Wessingerové, což prohlubuje porozumění motivace jejich konverze k hnutí. Charakteris-

tiky typických členů proto zmiňujeme u příslušných typů.  

 1) Nová náboženská hnutí odmítající svět (The World-Rejecting New Religions)  

K novým náboženským hnutím odmítajícím svět řadí Wallis kromě Svatyně li-

du či Církve sjednocení právě svědky Jehovovy (Václavík, 2007, 73). Hnutí odmítající svět 

totiž vycházejí z představy, že společnost, se svými normami a řádem, se odloučila od Bo-

ha, neodpovídá Božím zákonům a plánům s ní. V jistém smyslu by se do této skupiny dalo 

přiřadit i hnutí Nového věku, neodmítá však svět jako celek, ale spíše některé jeho aspekty, 

např. současný materialistický a konzumní způsob života či znečištěné životní prostředí. 

Snaží se proto žít duchovně a zdravě, v souladu s přírodou (nebo různou formou energie). 

Pro svědky Jehovovy je dále typické to, že sami sebe vidí jako původní církev, do-

konalé společenství, které přinese nápravu světa či nový světový řád (Remeš, 1995, 20). 

I proto bývá u svědků Jehovových doporučováno přerušení styku s dřívějšími přáteli a ro-

dinou, na rozdíl od hnutí Nového věku. V učení svědků Jehovových existuje hluboká pro-

past mezi politickým a náboženským (duchovním) pojetím světa, protože podle nich je 

v souladu s Boží vůlí jen jediné možné uspořádání světa, a to uspořádání na základě bož-

ských zákonů, které přinese morální nápravu. Svědkové Jehovovi se proto příliš v politice 

aktivně neangažují, známý je například jejich negativní vztah k vojenské službě, volbám 

apod.  

Podobnou propast nalezneme i u části hnutí Nového věku. Vychází z přesvědčení, 

že má-li nastat ve světě nějaká změna, nebude spočívat ve změně společenského zřízení, 

ale spíše ve změně vědomí, bude duchovního charakteru (Vojtíšek, 1999, 90). S touto 

obecnou tendencí hnutí Nového věku polemizuje zástupce hnutí Nového věku v této práci, 
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J. M. Mašek. Ten zastává názor, že by se lidé naopak neměli od politiky a ekonomiky 

distancovat, protože důsledkem takového jednání je zlo: „Mnoho lidí jdoucích po tzv. „du-

chovní cestě“ si to nerado přiznává a od politiky se velmi rádi distancují. Rádi by 

si sedli pod strom osvícení a zapomněli na svět, ve kterém žijí. Ale to je právě to, co nejde, 

to je právě to, proč politika a vedení zemí i Země vypadá tak, jak vypadá. Je 

v moci elitních klanů a tajných okultních skupin typu zednářů a iluminátů“ (7, 175)
10

. 

V Maškově myšlení se spíše objevuje silný dualismus v oblasti etiky – J. M. Ma-

šek ve své knize definuje kritéria pro dobro a zlo (7, 176), což je opět odlišné od některých 

proudů hnutí Nového věku, které kladou důraz na to, že veškerá skutečnost je jen dobrá (7, 

176). Striktní oddělení dobra a zla můžeme pozorovat i u svědků Jehovových. V jejich 

učení je kladen důraz na konečný střet dobra a zla při tzv. Amagedonu, kdy má dojít ke 

změně společenského řádu. Hlavními aktéry Armagedonu podle nich bude Bůh a přízniv-

ci hnutí (resp. ti, kteří se řídí Boží vůlí). 

Jak už jsme zmínili, u svědků Jehovových jsou lidé a svět vnímáni jako veskrze zlí, 

záchrana je možná pouze pro svědky, kteří poslouchají Boží přikázání a rozumějí jeho zá-

měrům a vůli, což často znamená plně se angažovat v životě hnutí, který je výrazně pláno-

ván a rutinizován. To je odlišné od hnutí Nového věku, které má spíše klientský charakter 

a možnosti využití času závisí plně na klientech duchovních a jiných center (Václavík, 

2007, 80). Je to částečně způsobeno tím, že v hnutí Nového věku jsou lidé a svět vnímá-

ni jako ti, kteří jen zapomněli rozvíjet svůj potenciál k dokonalosti téměř božské. Nekon-

kurenčnost nabídek v hnutí Nového věku však umožňuje jejich sympatizantům jít svojí 

vlastní duchovní cestou, stát se sami sobě filozofem, duchovním vůdcem a knězem (Vojtí-

šek, 1999, 97). Svět nebývá vnímán jako veskrze zlý. Z důvodu těchto odlišností bychom 

hnutí Nového věku zařadili spíše mezi nová náboženská hnutí přijímající svět (viz dále). 

K novým náboženským hnutím odmítajícím svět se podle Václavíka většinou noví 

členové přidávají proto, že jsou ve své společnosti v marginalizovaném postavení nebo 

jsou touto společností postupně marginalizováni (Václavík, 2007, 82). Například Vojtíšek 

(1999, 134) uvádí, že svědkové Jehovovi jsou schopni spíše oslovovat lidi z dolní části 

společenského žebříčku. Tento faktor však není podle Wallise dostatečný (Václavík, 2007, 

                                                             
10 Pokud citujeme přímo z analyzovaných komunikátů, uvádíme v kulaté závorce nejdříve číslo doku-
mentu podle pořadí na seznamu primárních zdrojů a připojujeme číslo strany. 
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82). Mnoho marginalizovaných skupin, jako jsou chudí lidé, staří lidé či etnické minority, 

je totiž těmito hnutími často odmítáno a zatracováno. Nejde tedy o náboženství utlačova-

ných, spíše tato hnutí oslovují především ty, jejichž hodnoty jsou rozdílné od hodnot větši-

ny společnosti. Tito lidé se mohou cítit jako ztroskotanci a pocit vyloučení a oddělení je 

pro ně nejenom přitažlivý, ale zároveň přináší jistý příslib prosperity a sociálního vzestu-

pu v momentě, kdy dojde k definitivní porážce sil zla a bude nastolen nový řád hlásaný 

hnutím (Tamtéž, 82). 

2) Nová náboženská hnutí přijímající svět (The World-Affirming New Religions)  

Do této skupiny řadí Wallis hnutí typu scientologie či trancendentální meditace, 

především však hnutí Nového věku, protože příznivci tohoto hnutí většinou nechápou svět 

jako sám o sobě špatný a zlý, ani lidstvo zde není chápáno jako hříšné, zlé či ovládané 

zlými silami. Viděli jsme, že J. M. Mašek má trochu jiné pojetí etických kategorií zla a 

dobra, přesto bychom ho zařadili spíše do této kategorie. Jedním ze sdílených předpokladů 

hnutí přijímajících svět totiž je představa ohromného duchovního potenciálu lidstva, jehož 

využitím dokáže svět zcela změnit. Cílem J. M. Maška je podporovat tyto skryté síly, akti-

vovat skrytý potenciál a pomoci jedinci v seberealizaci, ne však prostřednictvím askeze, 

ale pomocí souboru idejí a technik, které seberealizaci napomáhají. Jak píše Vojtí-

šek (2011, 10), svou roli tu jistě hraje i představa, že jedinec tím, že rozvíjí sám sebe, při-

spívá určitým dílem i k rozvoji celé společnosti a prokazuje tak svoji odpovědnost za její 

transformaci. U jednotlivce se také v rámci této odpovědnosti za sebe i za společnost zdů-

razňuje nalezení „pravého já“, dosažení úspěchu a spokojenosti, což však nemusí být 

v oblasti  sociální či ekonomické, ale například právě v poznání sebe sama a svého místa 

na světě. Ideje a techniky k dosažení seberealizace jsou chápány spíše jako zboží, které je 

možné získat v rámci trhu, než jako posvátný statek. Díky tomu má značná část nábožen-

ských skupin řazených do této kategorie, včetně hnutí Nového věku, tendenci k tomu, aby 

se chovala jako obyčejné komerční společnosti (Václavík, 2007, 77-80). 

Nová náboženská hnutí přijímající svět se nezaměřují ani tak na marginalizované a 

nespokojené jedince, jako spíše na jedince plně integrované a ekonomicky dobře postave-

né, kteří si touží rozšířit vlastní obzory. Velmi často jde o lidi, kteří se díky vlastní-

mu výkonu dostali do velkého psychického tlaku, který může v některých případech pře-

růst až v pocit ztráty smyslu života (Tamtéž, 82).  
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2.1.2 Hnutí Nového věku a svědkové Jehovovi v Integrovaném modelu Davida Vác-

lavíka  

Ke klasifikaci analyzovaných nových náboženských hnutí je dále vzhledem 

k analyzovaným aspektům v této práci vhodný tzv. integrovaný model typologie no-

vých  náboženských hnutí. Tento přístup je stejně jako Wallisova typologie založený na 

hledisku vztahu náboženské skupiny k sociálnímu okolí (přijetí/odmítnutí) a rozpracoval 

ho D. Václavík (2007, 125n.). Na rozdíl od Wallisovy typologie zohledňuje i domácí ná-

boženskou tradici (Tamtéž, 132), za kterou lze u nás považovat křesťanství a judaismus 

(Büchnerová, 1999, 117, doslov Z. Vojtíška). Ve svém pojetí dělí náboženské skupiny na 

základě sociální konformity
11

 a kulturní integrace. S jistým zjednodušením by se dalo říct, 

že míra sociální konformity je určována vzhledem k okolní společnosti, kulturní integrace 

vzhledem k domácí náboženské tradicí.  Aplikací hledisek sociální konformity a kulturní 

integrace Václavík získává čtyři typy náboženských skupin – integrované, integrované 

non-konformní, neintegrované konformní a neintegrované non-konformní. V následujícím 

rozboru se zaměříme pouze na integrované non-konformní, neintegrované konformní a 

neintegrované non-konformní náboženské skupiny, protože odpovídají analyzovaným hnu-

tím a jsou tak pro nás relevantní. 

Jako příklad integrovaných non-konformních náboženských skupin Václavík (2007, 

130) uvádí kromě skupin jako Boží děti či Církve sjednocení i svědky Jehovovy, protože 

se sice stejně jako integrované náboženské skupiny identifikují 

s kulturními vzorci mainstreamové náboženské tradice, avšak neztotožňují se s norma-

mi společenskými. Na rozdíl od Václavíka bychom ale svědky Jehovovy zařadili me-

zi neintegrované non-konformní náboženské skupiny, protože nejen společnost, ale i ostatní 

církve vnímají jako nepřátelské, falešné či nepravé, zde např. při popisu událostí Armage-

donu: „Vlády se poté rozhodnou zasáhnout proti světovým náboženským organizacím. 

V Bibli jsou tyto vlády symbolizovány divokým zvířetem a falešná náboženství 

jsou symbolizována ženou, která na něm jede. (Zjevení 17:3, 15-18) Divoké zvíře nevě-

domky vykoná Boží vůli, když zničí náboženství, která falešně tvrdí, že Boha zastupují. 

                                                             
11 Sociální konformitu chápe jako způsob jednání, které usiluje kulturně a sociálně předepsaným 
způsobem o dosažení kulturně a sociálně legitimních cílů. Tento způsob chování není proto 
pouhou akceptací sociální, případně kulturní společnosti, ale je spojen s internalizací hlavních 
sociálních a kulturních prvků a v některých případech dokonce s plnou identifikací s těmito prvky 
(Václavík, 2007, 127). 
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(...) Po tomto úspěšném zásahu proti falešnému náboženství Satan shromáždí politické a 

vojenské složky lidské společnosti, aby zaútočily na ty, kdo uctívají Jehovu Boha. (Zjevení 

7:14, Matouš 24:21)“ (1, 9). Aby došlo ke změně negativního stavu společnosti a církví, je 

požadován návrat k Božímu řádu.  

Podobně jako ve Wallisově typologii u hnutí odmítajících svět, non-konformní 

skupiny tedy vnímají společnost jako odpadlickou. Aby bylo možno společnost vnímat 

pozitivně, musí dojít k její transformaci a současně i k přeměně celého světa. Hnutí Nové-

ho věku očekává transformaci různého druhu (osobní i společenskou), u svědků Jehovo-

vých se objevuje stále znovu obnovovaný milenialismus (očekávání konce světa, poslední 

intenzivní v roce 1975) v podobě tzv. Armagedonu. Armagedon je spojený s důrazem na 

odvrat od tohoto světa k následování Božích přikázání. U svědků Jehovových je s touto 

společenskou transformací nutné začít v samotné náboženské skupině, proto je požadováno 

přísné podřízení se normám skupiny a jejich prostoupení do všech složek života. V hnutí 

Nového věku má s transformací každý začít sám u sebe, proto je vzhledem k chybějící or-

ganizační struktuře a hiearchii situace v hnutí Nového věku poněkud odlišná. Okolní spo-

lečnost není vnímána jako naprosto zkažená, ale jako nedostatečně naplňující možné 

schopnosti svých členů. Proto jsou stanovovány počty duchovně pokročilých, nutných 

k tomu, aby došlo ke zlepšení okolní společnosti. J. M. Mašek to vyjadřuje takto: 

„Jak velká je část lidstva, kterou musí zasáhnout transformace, aby civilizace vzestoupila? 

Řekněme 3 % aktivních? Podle mých pozorování je ve skupině vždy 2-3 % skupina 

aktivních, nebo také „lídrů“. Tedy 180 milionů…? (...) Podle některých zdrojů na každého 

člověka, ponořeného do myšlenek na bezpodmínečnou lásku a mír připadá dalších 6 000 

jiných lidí, zaměřených na strach, znepokojení, vztek, nenávist, války, neukojené tužby, 

moc, hrabivost, chudobu, nouzi atd. V takovém případě by stačil jenom jeden milión 

čistých myslí. To není moc, nebo snad je?” (7, 13).  

Václavík (2007, 131) skupiny podobné hnutí Nového věku (jako Trancendentální 

meditace či scientologie) řadí mezi neintegrované konformní náboženské skupiny, protože 

společenský systém nechápou jako od podstaty zlý a zkažený, ale jako nedostatečně rozvi-

nutý, spojený s neschopností jedince naplno využít svých schopností. Přitom 

však mezi nimi a domácí náboženskou tradicí existuje napětí (Tamtéž, 131). Vidíme však, 

že v hnutí Nového věku nalezneme celou škálu postojů. Část hnutí Nového věku ve své 

mileniální podobě očekávající apokalypsu by se dalo považovat za neintegrované non-



 

18 

 

konformní (kritizují jak okolní společnost, tak domácí náboženskou tradici), protože 

stav celého světa považují za tak špatný, že k jeho transformaci může dojít už jen jeho zni-

čením a opětovným zformováním, zatímco další část hnutí očekává postup-

nou proměnu světa skrze osvícené jednotlivce, rozhodně však ne skrze instituce „starého 

věku“ (Vojtíšek, 2007, 152). Tato druhá varianta je nejspíše nebližší J. M. Maškovi, který 

„starým institucím“, včetně církví, nepřisuzuje při proměně světa ani pomocnou roli (7, 

14), protože proměna světa „se odehrává a bude odehrávat v určitém časovém rámci bez 

ohledu na to, jak se to budeme snažit ovlivnit“ (7, 13). Nepředpokládá přitom nutnost 

kompletního zničení celého světa (7, 18). Proto bychom ve shodě s Václavíkem Maš-

kův postoj hodnotili jako neintegrovaný konformní.   

 

2.1.3 Hnutí Nového věku a svědkové Jehovovi v typologii milenialismu podle Cathe-

rine Wessingerové 

 

Za účelem vymezení a podrobnější klasifikace analyzovaného materiálu podle té-

matu analyzovaných komunikátů jsme do práce zahrnuli i typologii milenialismu Catherine 

Wessingerové. Její typologie katastrofického a progresivního milenialismu je podstatná pro 

charakter persvaze ve sledovaných komunikátech a umožňuje lépe porozumět charakteris-

tice jejích adresátů na základě pojetí současnosti a představy toho, jakým způsobem nasta-

ne změna (Vojtíšek, 2012, 9). Pro aplikaci typologie je podle Wessingerové důležité před-

stavit si pojmy její typologie jako póly na škále stále se pohybujícího mileniálního myšlení, 

které stále odpovídá na fyzické podmínky a přizpůsobuje se jim, a v tomto smyslu tedy 

není žádné náboženství předem spjato s žádným z těchto typů, naopak příklon 

k jednomu z typů je do značné míry dán osobnostním vybavením jednotlivce a jeho spole-

čenskou situací a může se během času u jednoho člověka nebo u celé velké skupiny radi-

kálně proměnit (Vojtíšek, 2006, 124). Tento jev můžeme pozorovat 

i v nejednoznačnosti přiřazení analyzovaných hnutí k jednotlivým typům. 

Wessingerová definuje milenialismus jako víru v bezprostředně blízký přechod do 

kolektivní spásy, v níž věrní budou prožívat blaho a nepříjemná omezení lidských poměrů 
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budou odstraněna (cit. In Vojtíšek, 2012, 7)
12

 Současnost je v těchto hnutích vnímána jako 

nedokonalá a vyžadující změnu, na které se má podílet transcendentní činitel. Mileniální 

očekávání u svědků Jehovových a části hnutí Nového věku je typickým příkladem kata-

strofického milenialismu, tedy víry, že stav všestranného blaha může nastat až po apoka-

lyptickém zániku tohoto zlého světa. Špatnost tohoto světa totiž nemůže být pouze oprave-

na, nýbrž musí být zničena nadlidským zásahem, který bude znamenat katastrofu pro 

všechny zlé (prostřednictvím tzv. Armagedonu u svědků Jehovových či apokalypsy, což je 

původně křesťanský pojem, v hnutí Nového věku). J. M. Mašek výslovně uvádí, že 

si nemyslí, že by všichni zlí lidé zahynuli (7, 18), tuto dobu ale vnímá jako období „mo-

hutného čištění a vymetání smetí“ (7, 19), jako „velkou šanci pro lidstvo“ (Kostićová, 

2011a, 220). Důležité je podle něj individuální hledání pravdy a snaha o dokonalost (7, 

24). V tomto smyslu má naději, že se pokračující úpadek zastaví (tzv. avertivní milenialis-

mus
13

). Věří, že prostřednictvím práce na sobě (tzv. „produchovňováním“, což je označení, 

které často nacházíme v hnutí Nového věku) může dojít k odvrácení apokalyptických dějů 

(7, 18). Příliv energetických vln na naši planetu (Vojtíšek, 2011, 21) a další změny 

v souvislosti s rokem 2012 podle Maška tomuto vývoji napomáhají (7, 19). Mašek tuto 

skutečnost už v názvu své knihy vyjadřuje přiléhavou metaforou, že „Zlatá brána (vesmí-

ru je) otevřena“ pro ty, kteří jsou rovněž otevřeni. Spolu s reprezentativní částí hnutí No-

vého věku i J. M. Mašek věří, že kosmická energie je právě nyní manifestována v takové 

míře, že může všem bytostem zajistit vstup do vyšší, duchovnější hladiny vědomí (Vojtí-

šek, 2004, 288). Právě tuto skutečnost pak označuje pojmem „Vzestup“ (např. 7, 13). Upo-

zorňuje však, že pokud se však člověk nechopí své příležitosti „vzestoupit“ a vyvážit 

tak nepřirozenou nerovnováhu, do které se vlastní vinou aktivně uvrhl, bude 

s velkou pravděpodobností násilně „vyvážen“ zvenku (Kostićová, 2011a, 218). Je to důraz, 

který vychází z již zmíněného dualismu, jehož součástí je tzv. rétorika „my vs. oni“ (kap. 

6.3.5, také Vojtíšek, 2007, 57). Je však nesen přesvědčením, že ještě horší než destruktivní 

zásah zvnějšku a následný nový počátek by bylo svoji šanci na očištění a vzestup zcela 

propásnout (Kostićová, 2011a, 218). 

                                                             
12  Následující pasáže se opírají o článek Z. Vojtíška: Milenialismus a New Age, 2/2003 
http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf, a relevantní pasáže Z. Vojtíška z publikace Ostřanský, B. 
(Ed.) Konec tohoto světa, 2012, 9n., které jsme vztáhli k oběma hnutím. 

13 Pojem avertivní milenialismus (z latinského výrazu „avertere“ ve významu „odvracet“) umožňuje 
nahlížet oblast milenialismu diferencovaněji a přesněji, a to zejména v hnutí Nového věku (Vojtíšek, 
2012, 11). 

http://www.dingir.cz/archiv/Dingir203.pdf
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Tento tzv. progresivní milenialismus, přesněji již zmíněný avertivní milenialismus 

je typický pro tu část hnutí Nového věku, která očekává postupnou transformaci, na níž 

společně s transcendentními silami pracují ti lidé, kteří svou aktivitou proti zlu působí. 

Maškovo zaměření na jednotlivce je míněno ve smyslu práce na vlastní duchovní cestě 

(jak je to typické pro hnutí Nového věku), ne ve smyslu naléhavé misie, zaměřené na vytr-

žení jednotlivců z nenapravitelně upadající společnosti, jako u svědků Jehovových. Jedná 

se o postoj, který zpravidla zaujímají jak společensky neprivilegovaní, tak i lépe situovaní 

lidé s vědomím elity (toto vědomí je způsobeno různými faktory – vyvolením, mimořád-

ným poznáním, společenským postavením, zvláštními schopnostmi apod.).  

Vzhledem k tomuto postoji (v hnutí Nového věku často vyjadřovaném pojmem 

„evoluce“) bývají progresivní milenialisté méně oslovováni různými znameními, konspi-

račními teoriemi a méně stanovují data, která by vyznačovala přechod společnos-

ti k dokonalosti a všestrannému blahu. Svědkové Jehovovi a část katastroficky zaměřeného 

hnutí Nového věku jsou naopak v důsledku tohoto postoje náchylnější k rozeznávání růz-

ných znamení, spekulují o konspiračních teoriích, vypočítávají budoucí události a stanovují 

data změny. Konspirační teorie progresivně mileniálně zaměřeného J. M. Maška o „světo-

vých „elitách“, které se snaží člověka zotročit“ (7, 175) se zdají být výjimkou z této ten-

dence, avšak čím hůře je líčena situace lidstva, tím naléhavěji může být představena nut-

nost postupné seberealizace člověka, postupného odkrývání zhoubného účinku „elit“ tím, 

jak se člověk blíží k pravdě (7, 13).  
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3.  MANIPULACE  

V interpersonální komunikaci zahrnuje manipulace všechny „činnosti účastníka 

komunikační situace, které směřují k dosažení jeho cílů, a to bez ohledu na osobnos-

ti ostatních účastníků téže komunikační situace (jejich komunikační cíle / jejich práva / 

pocity atd.) nebo obecně uznávaná pravidla mezilidského komunikování“ (Daněk, 2005, 

118). V důsledku svého postoje k adresátovi mluvčí „skrývá svůj komunikační záměr, pro 

dosažení svého cíle užívá různé úskoky a triky, zpravidla vyvolává v adresátovi pocity 

viny, úzkosti či neschopnosti“ (Šamalová, 2005, 83). Obě definice zdůrazňují negativní 

aspekty manipulace a její mocenský charakter. Manipulovat v tomto smyslu znamená vyu-

žívat nejistot, nevědomosti, dobroty, naivity, strachu a slušnosti nezkušených a důvěřivých 

adresátů k uskutečňování vlastních, zpravidla skrytých cílů (Machová, 2005, 96).   

Vzhledem ke svému protestnímu charakteru ve vztahu ke společnosti bývají nová 

náboženská hnutí předmětem kritiky ze strany sociálního prostředí, ve kterém působí a 

jsou nejen označována za sekty, ale i kritizována, že svými potenciálními i reálnými členy 

manipulují, příp. jim tzv. „vymývají mozek“ (Vojtíšek, 2011). V nových náboženských 

hnutích může být za manipulativní považován tlak na jedince, aby přijal normy nových 

náboženských hnutí, např. v oblasti hodnot, oblékání, způsobu seznamování či zájmů 

(Tamtéž, 2011). Hnutí samotná se takovému označení brání a stává se často, že podle soci-

álního okolí jednoznačně manipulativní působení nového náboženského hnutí sami jeho 

příslušníci chápou jako nemanipulativní a prospěšné (Vojtíšek, 1998, 26-27). Už z této 

skutečnosti je vidět, že vždy záleží na tom, jak je toto působení chápáno ze strany pozoro-

vatele, zejména veřejnosti, protože charakter vztahu mezi manipulujícím a manipulovaným 

ustavuje teprve jeho hodnotící přítomnost (Vojtíšek, 2007, 60). Machová například uvádí, 

že „manipulace může být i pozitivní, a to zejména tehdy, když se děje jednoznačně 

v zájmu manipulovaného, dovoluje mu rozvíjet jeho svobodné myšlení a jeho inteligenci“ 

(Machová, 2005, 104). Podle ní proto „za pozitivní manipulaci neoznačíme činnost šamanů 

a vedoucích rozmanitých sekt“ (Tamtéž, 105). Uznává však, že „hranice mezi pozitivní a 

negativní manipulací je velmi křehká; etická pravidla, která je třeba dodržovat, nelze jed-

noznačně formulovat“ (Tamtéž, 105)
14

.   

                                                             
14

 V mediální i interpersonální komunikaci je však slovo manipulace (podobně jako slovo sekta) jedno-
značně spojováno s negativním hodnotícím příznakem. V SSČ (1998, 172) je heslo manipulovat uvede-
no mj. ve významu „nekale zacházet, ovlivňovat, řídit (něčí činnost ap.) podle vlastní vůle“. Podobně 
negativně chápe manipulaci v rámci mediální i interpersonální komunikace i J. Kostečka (2003, 229-
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Jistě vždy záleží více na kvalitě směru a cíle takového působení než na jeho míře, 

aby bylo toto působení považováno za manipulativní pozitivně nebo negativně, a 

v důsledku toho bylo pak celé nové náboženské hnutí považováno za kvalitní či nekvalitní 

(Vojtíšek, 1999, 24). Jak jsme však viděli, stejnou měrou záleží na subjektivním posouzení 

toho, kdo tento soud vysloví (Machová, 2005, 86). Vzhledem k subjektivitě vnímání mani-

pulace jako pozitivní či negativní nebudeme v souladu s H. Srpovou (2005, 206) v této 

práci rozlišovat manipulaci podle těchto kritérií. O manipulaci budeme mluvit tehdy, po-

kud zhodnotíme, že někdo úmyslně využívá psychosociálních zákonitostí 

k vlastnímu prospěchu (Vojtíšek, 2011) a adresátovi neponechává možnost svobodného 

rozhodnutí (Machová, 2005, 96). Z této definice vyplývá, že akt manipulace se děje jedno-

značně ve prospěch manipulátora (Srpová, 206), protože nedovolí manipulovanému, aby 

byl svobodný ve volbě svých rolí v komunikaci (Machová, 2005, 94). Doubravová (2002, 

103) tuto nesvobodu, nemožnost volby, nazývá direktivní manipulací. Je však důležité zá-

roveň dodat, že i manipulovaný je aktivní – jakákoli manipulace je neúčinná, pokud adre-

sát tím, že manipulaci vyhoví, třeba nevědomky nenaplňuje některou svou psychosociální 

potřebu
15

 (Vojtíšek, 2011). 

Kategorické stanovisko k manipulaci zastává Warchala (2004, 50), když tvrdí, že 

manipulace má výhradně mimojazykový charakter. Je to především dáno tím, že Warchala 

(Tamtéž, 50) považuje manipulaci za opak persvaze (k persvazi a této diskusi viz kap. 4). 

Na rozdíl od Warchaly v této práci pojímáme manipulaci jako jeden ze způsobů realizace 

persvaze, jako jeden z jejích druhů (Machová, 2005a, 134), a v tomto pojetí manipulace 

jazykový charakter má. Přesto s Warchalovým tvrzením o mimojazykové podstatě manipu-

lace souhlasíme v tom ohledu, že označením nějakého jevu za manipulativní, podobně jako 

označením nějaké skupiny za sektu, dáváme najevo svůj vztah k označované skupině. Ten-

to postoj je většinou dán kontextem, např. kulturním. Platnost označení tak závisí na našich 

východiscích a způsobu myšlení (Mádr, 2013, 51). Například v jazyce analyzovaných ko-

munikátů se ne vždy projevuje negativní postoj svědků Jehovových ke konkrétním křes-

ťanským církvím explicitně (srov. citovaný příklad v kap. 2.1.2). Mnohdy spíše implicitně 

                                                                                                                                                                                         
230): „Podstatou manipulativní komunikace je snaha účastníka docílit komunikačního zámě-
ru nekalými komunikačními prostředky (…), jejichž cílem je vmanévrovat diskusního partnera do po-
vážlivého až neudržitelného komunikačního postavení, třebaže z věcného hlediska nemá manipulátor 
pravdu“. 

 
15 Proto ostatně jsou i „oběti“ manipulace odpovědné před zákonem (Vojtíšek, 2011). 
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usuzujeme na to, že ostatní církve považují např. za nástroj Satanův kvůli jejich víře v Boží 

Trojici, víře v duši, odmítání Božího jména v podobě „Jehova“ a dalším doktrínám a zvyk-

lostem (Vojtíšek, 2004, 98)
16

. Manipulace v nových náboženských hnutích se však často 

neprojevuje v jazyce také proto, že je založena především na interpersonálních vztazích 

(Vojtíšek, 2011) a je tak spíše interpersonální než mediální povahy (k druhům komunikace 

viz kap. 4)
17

. Manipulativních strategií pak v principu existuje nekonečně mnoho (Macho-

vá, 2005, 89), a to i v závislosti na pozorovateli. Je z toho vidět, že výraz „manipulace“ je 

podobně jako slovo „sekta“ výraz relační, ne deskriptivní ve smyslu objektivní platnosti. 

Z těchto důvodů se v analytické části rozboru nebudeme v  komunikátech pokoušet 

vystopovat manipulativní jazykové prostředky, pouze prostředky s persvazivním účinkem 

na adresáta. Až v rámci jejich interpretace (syntézy) se pokusíme rozlišit, jestli se me-

zi persvazivními jazykovými prostředky nevyskytují ty, které nedávají adresátovi možnost 

svobodně se rozhodnout a jejichž cílem není pouze předložit ke zvážení argumenty pro 

oprávněnost zastávaného názoru, ale přímo změnit myšlení a chování adresáta (Srpová, 

2002, 202). Toto rozlišení bude nutně subjektivní, ačkoli kritéria existují. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Křesťané se na druhou stranu právě kvůli těmto doktrínám vymezují zase vůči svědkům Jehovovým 
(Vojtíšek, 2007, 72n.). 

17 Manipulaci v rámci mediální komunikace pojímá např. Daněk (2005, 118), který pod termínem me-
diální manipulace rozumí „činnosti směřující k ovládání a často charakteristické skrýváním pravého 
smyslu používaných komunikačních strategií a taktik a obecnou neotevřeností“ (Tamtéž, 118). 
Persvazivní komunikát tak “nepozorovaně“ apeluje na potřeby recipienta, aniž by si toho tento byl vědom 
a aniž by zpozoroval zastřený záměr (Jílková, 2005, 117). 
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3.1  Manipulace a argumentace 

 

Manipulaci a argumentaci v této práci chápeme jako dvě odlišné persvazivní strate-

gie s opačným cílem. Jirák – Köpplová (2003, 176) jejich odlišnost ilustrují na základě 

svého pochopení Festingerovy teorie kognitivní disonance: „Jakmile se pocity, postoje a 

jednání dostanou do vzájemného rozporu, nastane stav kognitivní disonance vyvolávající 

úzkost, nejistotu a snahu navodit znovu vnitřní harmonii. Z této představy plyne, že ovliv-

ňovat jedince je možné více způsoby – je ho nejen možné argumentací přesvědčovat, aby 

změnil své postoje a tím i své jednání, ale lze jím také manipulovat, aby změnil své chová-

ní a dodatečně tomu přizpůsobil i své postoje“. Obě strategie pak jsou protikladné i svým 

zaměřením – argumentace působí zejména na rozum a racionalitu, zatímco manipulace 

apeluje především na emoce (Nejtková, 2007, 22).  

Výraz „manipulace“ se však  rámci přesvědčovacího diskurzu (obzvláště 

v oblasti náboženství) dostává i do oblasti obvykle vyhrazené argumentaci – do sémantic-

kých a etických kategorií pravda/lež. Pokud recipient hodnotí vnímanou argumentaci jako 

nepravdivou (např. neetickou), může ji považovat za manipulativní. To, že se pravda reci-

pienta komunikátu neshoduje s pravdou jeho produktora (tedy názorový nesoulad), ovšem 

ještě samo o sobě nelze považovat za manipulaci, naopak to otevírá prostor argumentaci, 

proč recipient argumentaci v komunikátu vnímá jako manipulativní.  

Manipulace totiž není černobílá. Manipulativním způsobem se dá argumentovat 

jak „nepravým“ způsobem, tak i způsobem „pravým“ (Šamalová, 2005, 79): 

„I velmi racionálně vypracované argumenty mohou být falešné nebo nekorektní; na druhé 

straně mnohé mimo-racionální argumenty jsou v některých situacích zcela na místě“ (Se-

lucký, 1995, 86). Při posuzování daného komunikačního aktu jako manipulativního tedy 

příliš nezáleží na názoru příjemce, že je přesvědčován o něčem, s čím apriori nesouhlasí, a 

proto toto působení považuje za nežádoucí. Jistěže může považovat argumentaci některých 

komunikátů za nepravou, manipulativní, jenom proto, že se s ní z hlediska logiky, etiky 

apod. neztotožňuje. Je však potřeba znovu poznamenat, že takto pojatá manipulace je re-

lační, nikoli deskriptivní povahy.  

Pokud chceme manipulaci pojímat deskriptivně, musíme provést rozbor kontex-

tu komunikace, záměru produktora a psychosociálních vztahů me-
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zi komunikačními partnery (Machová, 2005, 86), tedy pokusit se o její hlubší poznání z 

více hledisek, interdisciplinárně. V této práci se o interdiciplinární popis pokusíme pro-

střednictvím stylistického rozboru, který pojímá manipulaci jako druh persvaze. Hodnoce-

ní komunikátů z hlediska pravdy se nelze vyhnout, podobně jako nelze oddělit for-

mu sdělení od jeho obsahu. Jak už jsme však zmínili, pokud v práci takové hodnocení uči-

níme, pak naše (či něčí) pozorování jistě není nezávislé popsání faktů, ale patří spíše do 

oddílu diskuse
18

. Rozhodně nechceme vystupovat s rétorikou „my vs. oni“, tedy „my má-

me pravdu“, zatímco „ti druzí manipulují“ (Büchnerová, 1999, 17), i když uznáváme, že to 

v některých místech může podobným dojmem působit. 

Jak uvádí Machová (Tamtéž, 86), manipulace začíná tam, kde informativnost sdě-

lení ustupuje snaze manipulátora o ovlivnění adresáta, o změnu jeho stanoviska, jeho názo-

rů a jeho skutků proti jeho vůli nekalými prostředky. Podobně záměrem analyzovaných 

komunikátů není jen sdělit pravdivé či nepravdivé informace – tedy zdůvodnit předkládané 

teze. Jejich funkcí je argumentací příjemce ovlivnit a získat ho na svou stranu – přesvěd-

čovací funkce převládá nad funkcí informativní.  

I záměrnost však opět v souladu se Srpovou (2005, 206) považujeme spíše za pod-

půrné kritérium manipulace a jako hlavní kritérium vnímáme prospěch, tedy kdo je benefi-

ciantem působení (Tamtéž, 206). Posouzení, do jaké míry toto působení využívá informa-

tivního postupu a argumentace k věci, či je naopak manipulativní a uspokojuje zájmy bene-

ficianta působení (Tamtéž, 206), předkládáme v oddílech o argumentaci (kap. 7). 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Jak je tomu např. v knize Zdeňka Vojtíška Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice. 
Praha: Portál, 2004. 
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3.1.1 Náborování  

Vzhledem ke zvláštnostem analyzovaných textů (viz jejich charakteristika v kap. 5) 

se v rámci manipulace a argumentace nyní zastavíme u specifického druhu manipulace 

v náboženském diskurzu – tzv. náborování. Vybíral (2005, 170) uvádí, že náborování 

(přemlouvání a získávání druhých osob pro spolupráci) je příkladem manipulace 

s poddajnými typy lidí, které jiné osoby (s vůdcovskými ambicemi nebo jejich prostřední-

ci) získávají pro své cíle. Náborování využívá psychické manipulace, tedy skrytého půso-

bení na druhého člověka, které má vést ke změně jeho prožívání a chování, aniž by tuto 

změnu pozoroval (Vojtíšek, 2007, 70). R. J. Lifton (in Hassan, 1994, cit. In Vybíral, 2005, 

170) navrhl osm kritérií pro rozpoznání toho, kdy jde o psychickou manipulaci. Zno-

vu však musíme připomenout, že tato kritéria jsou subjektivní a formulována z etického, 

relačního hlediska. Výběr hodnocených aspektů je subjektivní a rovněž hodnocení kritérií 

je výběrové. Komentujeme je proto ve vztahu k analyzovaným hnutím a uvádíme, 

z kterého pohledu jsou hodnocené aspekty hnutí chápány jako manipulativní. Na ilustrativ-

ní příklady z komunikátů opět odkazujeme v kulaté závorce, kde uvádíme číslo zdroje 

(podle čísel uvedených v seznamu primárních zdrojů na konci práce) a číslo příslušné stra-

ny. Citace uvádíme v plném znění, i s případnými odchylkami od kodifikace. Tučné zvý-

raznění v citacích provedl autor práce. 

 

1) Nad člověkem chce někdo vykonávat kontrolu. Dokonce chce kontrolovat 

i jeho komunikaci ve vymezeném prostředí. 

V hnutí Nového věku je (už vzhledem k jeho povaze) deklarován pravý opak. J. M. 

Mašek například v knize podle svých slov „nechává zaznít i protichůdné názory“ (7, 15) 

ostatních hledačů pravdy. Čtenáře sice varuje, aby právě proto přistupoval k informacím 

v knize obezřetně, zároveň však nechal prostor pro překvapení (7, 15) a sám učinil závěr, 

který nejvíce konvenuje s jeho prozatímním životním poznáním (7, 18). 

Tento postoj se liší od postoje svědků Jehovových. V analyzovaných časopisech 

nenajdeme opačná stanoviska, jsou uváděny pouze názory „mnohých“ (8, 4), ale jen proto, 

aby vzápětí mohly být vyvráceny (např. „Je tedy zřejmé, že obecně rozšířené představy o 

Armagedonu jsou v rozporu s tím, co říká Bible“ (1, 5)). Tato nadřazenost v otázkách 

pravdy souvisí s častou kritikou skutečnosti, někteří autoři však uvádějí, že se často jedná o 
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účelovou kritiku představy o skutečnosti, která pak vyznívá jako oprávněná, ačko-

li skutečnost se od prezentované představy liší
19

.   

2) Náborování má působit dojmem nenucenosti, je plánovaně spontánní. 

Tak má také působit zmanipulovaný jedinec. Má být přesvědčen, že vše činí svobod-

ně, radostně. Ve skutečnosti jde o přetvoření člověka do pozice oddaného „pěšáka“ na 

šachovnici, po které s ním libovolně posunuje někdo jiný.  

Toto kritérium souvisí s předcházejícím, které tak můžeme více rozpracovat, po-

zornost je však navíc věnována důsledkům toho, že nad člověkem chce někdo vykonávat 

kontrolu. Daleko lépe se kontrola vykonává v organizované skupině. Vzhledem k chybějící 

organizované struktuře proto tento aspekt manipulace chybí u J. M. Maška (ačko-

li v organizovaných skupinách hnutí Nového věku se může objevit, např. Büchnerová, 

1999, 119, doslov Z. Vojtíška) a je charakteristický spíše pro svědky Jehovovy. Jak uvádí 

Vojtíšek (2004, 98), život společenství svědků Jehovových se vyznačuje misijní horlivostí. 

Do podrobně rozpracovaného systému má být zapojen každý člen a v tzv. kazatelské služ-

bě má strávit určitý počet hodin. Účelnost a systematičnost v misii je podporována jednot-

ným systémem učení. Ten téměř vylučuje možnost samostatného duchovního studia a ne-

závislého myšlení mimo instrukce poskytované vedením. Poslušnost brooklynské-

mu vedení, které reprezentuje hlas Boha, zajišťují sankce, plynoucí ze snadné možnos-

ti vyloučení ze společenství. Vedení má však i další možnosti, mezi často využívané patří 

ustanovování a následné odvolávání důležitých životních pravidel – zákazu očkování, 

transplantace, krevní transfúze či výkonu vojenské a civilní služby, a posléze je vyžadová-

na poslušnost těmto změnám, provedených na základě Bible (Tamtéž, 98), což je kritizo-

váno zejména těmi, kteří organizaci opustili
20

. V minulosti svědků Jehovových je pozoru-

hodné různé posouvání dat konce světa (Vojtíšek, 2004, 97), což může rovněž sloužit jako 

způsob testování poslušnosti. Podle B. Martinka (2000, 7) se právě zde využívá takového 

ovlivňování vůle, kdy člověk chce dělat, co je po něm požadováno, protože v opačném 

případě má třeba výčitky svědomí. Neustálý strach, často vyplývající z nejistoty, viny 

či touhy nezklamat, je pak důležitým motivem k poslušnosti. 

                                                             
19 Např. Engelhart, Vojtěch. Kdo jsou svědci Jehovovi? Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 

20 Např. Franz, Raymond. Krize svědomí. Ostrava: <ethics>, 1994. 
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3) Princip purifikace: vše, co patří k nám, je čisté, vše ostatní je nečisté. Lze 

zaměnit za správné-nesprávné, dobré-špatné apod. 

Tento princip je opět silný zvláště u svědků Jehovových. Jednotlivé doktríny, které 

jsou dále zmíněny v pátém kritériu, jsou založeny právě na principu purifikace. Například 

přijetí cizí krve je považováno za znečištění a porušení „ryzosti“ (Vojtíšek, 2004, 100). 

Podobně „ryzí“ nejsou ti, kteří se neřídí Boží vůlí. Do jisté míry se toto kritérium nevyhýbá 

ani hnutí Nového věku. Přes různost metod, které příznivci hnutí Nového věku používají, 

existuje jistý konsensus ohledně toho, k jakému cíli by měly vést. Cílem je nové vědomí, 

které umožňuje prožívat své božství, oproštěné od ega (Vojtíšek, 2003,  50n.). U J. M. 

Maška je překážkou seberealizace „vliv prastarých archetypů a bludných cest v mlhách 

tápání a zapomnění“ (7, 14). Ten, kdo dojde různými terapiemi k osvobození od ega, je 

v tomto smyslu „ryzí“. V pojetí J. M. Maška však právě nyní „vše nasvědčuje tomu, že by 

to lidští tvorové skutečně mohli DOKÁZAT“ (7, 14). Další příklady postojů, vycházejících 

z principu purifikace, u obou hnutí uvedeme v oddílech Stavění do protikladu (6.2.5) a 

Rétorika „my vs. oni“ (6.3.4). 

4) Víra – udělám to, co mi řeknou, protože jim věřím. Věřím tomu, co říkám. 

Tento druh poslušnosti jsme u svědků Jehovových již rozebrali v bodě 2)
21

. V hnutí 

Nového věku se tento princip projevuje spíše v oblasti sugesce. Důraz na sugesci, kdy je 

nutné věřit tomu, co říkám, je typický i pro některé odnože západního esoterismu, zejména 

některé směry tzv. Nového myšlení (Vojtíšek, 2004, 251n.), s nimiž někdy dokonce bývá 

hnutí Nového věku směšováno (Tamtéž, 283). Také v hnutí Nového věku se objevuje 

představa, že záleží na každém jednotlivci, jakou realitu si vytvoří (Vojtíšek, 2004, 287). 

Ať už jde příznivec hnutí Nového věku po jakékoli cestě, je nutné, aby jí věřil. U J. M. 

Maška je síla sugesce přítomná například v apelech na čtenáře, např. „Zavři na chvíli oči, 

zhluboka dýchej a připusť si: může to být jinak, vše může být jinak, je to celé jinak, na-

prosto je to celé jinak!“ (7, 11), které až připomínají hypnotické pokyny. 

5) Přesvědčování o tom, že ideologie je posvátná, nedotknutelná. 

                                                             
21 další příklady lze nalézt především v publikacích těch autorů, kteří organizaci opustili nebo z ní byli 
vyloučeni, např. Ferfecki, Stanislav: Byl jsem svědkem Jehovovým. Praha: ECM, 1990. ISBN 80-85013-
02-9 
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V hnutí Nového věku už vzhledem k jeho charakteru (chybí důraz na „správnost“ 

učení, spíše se kladně hodnotí originalita) většinou není tento druh poslušnosti vyžadován. 

Z pohledu veřejnosti je toto kritérium typické spíše pro svědky Jehovovy, kteří se rozhodli 

poslouchat stanovené normy a je pro ně důležitý správný postoj i ke zdánlivě nepodstat-

ným věcem (např. zda slavit Vánoce a narozeniny, jaké bylo správné datum Ježíšova naro-

zení a smrti, jaký byl skutečný tvar kříže, na kterém byl ukřižován („Svou smrtí na mu-

čednickém kůlu“ (5, 8)). Veřejnost negativně vnímá různé příkazy, které mohou ohrozit 

život svědků Jehovových či jejich dětí (zákaz transfúze krve a transplantace, očkování, 

ostré vymezování se vůči křesťanství a státu (negativní vztah k volbám, odmítání vojenské 

a po dlouhou dobu i civilní služby, neprojevování úcty státním symbolům, distance od po-

litických a občanských záležitostí apod.), dále jí vadí způsob misie a uniformita názorů 

i náboženských postojů (Vojtíšek, 2004, 100).  Podle Vojtíška (2004, 100) byla řada kon-

troverzí způsobena necitlivým jednáním vedení svědků Jehovových se svými kriticky mys-

lícími členy, například tehdy, kdy vedení odmítlo nést odpovědnost za důsledky svého 

učení s odůvodněním, že se tak členové sami rozhodli. Je však zároveň nutno dodat, že 

společnost svědků Jehovových v průběhu času prochází změnami, které jim nejspíš mají 

pomoci překonat stagnaci v počtu členů
22

. Tyto změny postupně ve-

dou k vyrovnanějšímu vztahu s křesťanskými církvemi a s veřejností, jejichž postoj ke 

svědkům Jehovovým se také proměňuje (Tamtéž, 100).  

6) Některé fráze jsou závazné. Dochází ke zjednodušení řeči a zbožštění urči-

tých (k tomu určených) slov. 

Toto kritérium úzce navazuje na předchozí, věnuje se však jazykovému hledisku. 

Odlišný jazyk je charakteristický pro komunikaci v nových náboženských hnutích (Büch-

nerová, 1999, 51). U J. M. Maška (stejně jako v reprezentativní části hnutí Nového věku) 

lze jako „posvátné“ výrazy (ve smyslu „často používané“) chápat docela neurčité, abs-

traktní pojmy, jako energie, vibrace (a příbuzné sloveso rezonovat, vibrovat), světlo, evo-

luce, nový věk, transformace, božské jedno, duch (a příbuzné sloveso produchovňovat se), 

intuice, vzestup, centrální Slunce, Galaktický střed, fotonový radiační pás, galaktická rasa, 

multidimensionalita, hvězdné děti, příběh projevu aj. Toto pojmosloví však není 

nikterak závazné, patří spíše do individuálního stylu každého autora a souboru představ, 

                                                             
22 Podle výsledků sčítání (www.scitani.cz) měli svědkové Jehovovi v roce 2011 u nás 13 069 členů. 

http://www.scitani.cz/
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který jednotliví autoři hnutí Nového věku naplňují různými významy. Některé představy se 

totiž v průběhu času staly natolik nosné, že se zařadily mezi sdílená přesvědčení celého 

hnutí Nového věku, a to i s ustálenými přívlastky – např. pozitivně vnímaná vibrující ener-

gie (Vojtíšek, 2012). Manipulativní však může být, pokud autor ve svém individuálním 

slovníku připouští jen některá slova, protože pak je obvykle za správný považován jen je-

den druh argumentů (u svědků Jehovových je jejich zdrojem pouze Bible), což znemožňuje 

volnou diskusi (Büchnerová, 1999, 51). J. M. Mašek tím, že se odvolává především na 

vlastní zkušenost či subjektivní zkušenosti jiných, zdůrazňuje druh argumetu, že to, co se 

musí prožít, nejde vysvětlit, což předem vylučuje jakoukoli snahu o rozumové vysvětlení 

(Tamtéž, 52). Toto může být problematické také u svědků Jehovových. Ti se sice 

v argumentaci naopak odvolávají právě na „rozumové“ argumenty, což ale znamená při-

klonit se k autoritě Bible (v časopisech se často objevují odkazy na jejich vlastní, „pravý“, 

překlad
23

). Biblí je možno podložit téměř jakýkoli názor (Tamtéž, 52), který je tímto také 

posvěcen, téměř zbožštěn. 

7) Nauka má přednost před vlastní zkušeností. Pro případy nesoula-

du mezi ideologií a vlastní zkušeností se osobní zážitky a poznání podřizují vysvětlují-

cí nauce, kterou tvoří neměnná dogmata. 

Jak už bylo poznamenáno v komentáři k předchozímu kritériu, je toto charakteris-

tické spíše pro svědky Jehovovy. Naopak v hnutí Nového věku si každý může libovolně 

kombinovat učení, které ho povzbuzuje v jeho duchovní orientaci, velký důraz je kladen na 

individuální duchovní cestu (Vojtíšek, 2004, 288). Jako manipulativní v hnutí Nového vě-

ku však mohou být chápány často abstraktní formulace, které jsou dogmatům podobné 

v trochu jiném smyslu, svou „tajemností“. Například velmi abstraktní (příliš neobjasněné, 

až tajemné) je Maškovo vysvětlení, na čem závisí individuální úspěch v transformaci: 

„Bude probíhat „přirozená selekce“. To, na jakou stranu se zařadíte, nezáleží v této chví-

li již příliš na vás. Částečně to může ovlivnit vaše duchovní praktika, z velké části to 

však je odvislé od vašeho vesmírného původu a genetické zátěže, míře „hříchu“ nebo 

také fyzických miasmat. Důležité je také to, zda je vaše DNA blíže magnetické, nebo 

elektrické polaritě“ (7, 23). Možná, že abstraktní pojmy, zmíněné rovněž v předchozím 

kritériu, jsou právě proto tak neurčité, že v hnutí Nového věku je velký důraz kladen na 

                                                             
23 Svaté Písmo: překlad nového světa se studijními poznámkami (2000). New York: Watch Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania, 1984. 
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vlastní zkušenost, spontánnost (či naopak na „všeobecné povědomí“), a proto si každý mů-

že abstraktní pojmy naplnit vlastní zkušeností a dát jim zcela jiný obsah (což je v hnutí 

vnímáno pozitivně). Zacházení s termíny bývá velmi volné, pojmy bývají zaměňovány, 

nedefinovány, nepřesně vykládány a vytvářejí tzv. „informační mlhu“, tedy spíše vytvářejí 

dojem, než aby vysvětlovaly podstatu (Vojtíšek, 1999, 97). Po potlačení rozumové složky 

může pak být kritériem pravdivosti konkrétní techniky pouze zkušenost, fungování a uži-

tek, tedy kritérium zcela subjektivní a poskytující prostor pro psychickou manipulaci 

(Tamtéž, 97). 

8) Princip vyvolenosti – my jsme ti praví, ostatní nejsou nic. 

V analyzovaných komunikátech svědků Jehovových je postoj vyvolenos-

ti oslabován a přítomen jen implicitně, možná proto, že se jedná o komunikáty zaměřené 

na veřejnost (k charakteristice analyzovaných komunikátů viz kap. 5). Pro svědky Jehovo-

vy bylo v historii charakteristické obnovování mileniálního očekávání v podobě tzv. Ar-

magedonu (naposledy v letech 1914, 1925 a 1975 (Remeš, 2004, 20)), tedy očekávání brz-

ké obnovy země a vlády 144 tisíc spasených svědků Jehovových z nebe „velkému zástupu“ 

na obnovené zemi v míru, všeobecné lásce a harmonii (Vojtíšek, 2004, 98). 

V analyzovaných komunikátech je toto očekávání poněkud tlumené, možná proto, že bro-

oklynské vedení už rezignovalo na přesné předpovědi (Tamtéž, 98), možná však i proto, že 

vzhledem k nesplněným předpovědím už není tak snadné skupinu radikalizovat (Vojtíšek, 

2007, 128). Podle vysvětlení svědků Jehovových v jejich komunikátech je nyní „důležitější 

než zaměřovat se na to, kdy konec přijde, je získat pevné přesvědčení, že přijde, a podle 

toho jednat“ (8, 8). 

V hnutí Nového věku je zdůrazňována jednota všeho (Vojtíšek, 2004, 287). Chápá-

ní celého kosmu jako jednoty je blízké představě, sdílené v hnutí Nového věku, že všechny 

zdánlivě oddělené jevy jsou ve skutečnosti pouze různými formami jedné energie, která 

způsobuje společenskou transformaci (Vojtíšek, 2011, 10). Jak už jsme poznamenali, J. M. 

Mašek se však v tomhle ohledu od většinové podoby hnutí Nového věku liší tím, že zdů-

razňuje síly, nacházející se mimo člověka, které transformaci brání. Jistá pozice vyvolenos-

ti se proto odráží v negativním vztahu J. M. Maška k mainstreamové společnosti, masovým 

médiím, dogmatickému, institucionalizovanému křesťanství, jiné vědě než alternativní, 

různým systémům kontroly (politickým, vědeckým, náboženským, 7, 11) aj., které obviňu-
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je z různých konspirací (např. 7, 14). Ty, kteří to tak nevnímají, označuje za „nevědomé“ 

(7, 24). V komunikátech svědků Jehovových pak jsou ti, kteří nepřijímají poznání z Bible, 

označováni za „ničemné“ (např. 3, 8). 
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4.  PERSVAZE 

Analyzované komunikáty (k jejich vymezení viz kap. 1, k charakteristice zkouma-

ného materiálu viz kap. 5) mají společnou tzv. persvazivní funkci. Persvaze má jazykový 

charakter a vyskytuje se na všech jazykových rovinách (Warchala, 2004, 50). DeVito 

(2008, 420) chápe přesvědčování jako proces ovlivňování postojů, přesvědčení, hodnot a 

chování druhých. V rámci interpersonální komunikace zobecnil cíle persvaze na posílení 

nebo oslabení adresátových postojů, přesvědčení či hodnot, změnu adresátových postojů, 

přesvědčení nebo hodnot a motivaci k akci (Tamtéž, 420). Z hlediska manipulace 

s významy (Defleur, 1996, 298) přistupuje k persvazi sémiotika
24

. Zástupce tohoto pohle-

du, J. Doubravová (2002, 107) spojuje persvazi s manipulací formulací, že cílem persva-

zivní komunikace není pouze přesvědčit o něčem, ale využít nejistoty či navodit nejistotu, 

na jejímž základě je možné příjemce zprávy manipulovat. Sémantická definice persvaze C. 

L. Stevensona (1938) rovněž chápe manipulaci jako opak persvaze a ukazuje jazykový 

charakter manipulace: „Mluvčí mění význam určitých obecných termínů tím, že soustavně 

užívá hodnotící rysy jejich znamenání“ (Stevenson, 1938, 14n., cit. In Doubravová, 2002, 

99). Pokud bychom Stevensonovu definici převedli na analyzovaná hnutí, pak mediálně 

šířená informace mění významy, které si s nimi veřejnost spojuje, a v důsledku toho pre-

zentované významy vnímá jako nepříznakové či příznakové (pokud 

jsou či naopak nejsou v souladu s jejími představami o hnutí). V této práci chápeme mani-

pulaci ze stylistického hlediska jako druh persvaze a na záměr produktora (často implicitní) 

„změnit význam obecných termínů“ (příznakovost) usuzujeme analýzou jazyka a sty-

lu (kap. 5n.)
25

, charakter persvaze v komunikátech totiž ovlivňují stylotvorné faktory (Jíl-

ková, 2005, 113). 

Doubravová (2002, 98) ve své práci o sémiotice ukazuje, že persvaze se dá považo-

vat jak za druh komunikace, tak za aspekt veškeré komunikace. Šebestovo rozlišování dru-

hů komunikace
26

 se pak dá aplikovat i na persvazi. Komunikáty analyzované v této prá-

                                                             
24 Podle Doubravové patří studium persvaze do oblasti sémiotiky (Doubravová, 2002, 98). 

25 Pomocí Stevensonovy definice by to bylo prostřednictvím analýzy „hodnotících rysů znamenání“, 
tedy použitých příznakových jazykových prostředků. Hodnocení těchto prostředků patří do oblas-
ti stylistiky: „Persvazivní řeč (…) se vyznačuje užitím co nejefektivnějších jazykových prostředků, 
zvláště stylistických“ (Jílková, 2005, 113).   

26 Šebesta (1999, 74) rozlišuje komunikaci intrapersonální, interpersonální, veřejnou, mediální a 
komunikaci s informačními konzervami. 
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ci by v Šebestově dělení spadaly do komunikace veřejné a mediální, protože jsou spíše 

oficiální povahy, vyznačují se distancí a asymetrií mezi autorem a adresátem a z hlediska 

subjektů komunikace se jedná o monologickou komunikaci s širším okruhem adresátů, kdy 

komunikační partneři jsou vzdáleni prostorově i časově (Šebesta, 1999, 75).  

Persvaze a manipulace bývá nejčastěji analyzována v  rámci interpersonální komu-

nikace. Z tohoto hlediska definuje persvazi M. Šamalová (2005, 83), a to jako „přesvědčo-

vání; proces, při němž jeden komunikující usiluje o to, aby přiměl druhého k tomu, aby 

změnil svoje myšlení, názory, postoje, popř. chce přimět druhého k činu“. V tomto pohle-

du se studium persvaze zaměřuje na verbální a nonverbální prvky komunikace mezi dvěma 

a více partnery. Protože v analyzovaných komunikátech není přítomný tak bezprostřední 

kontakt mezi partnery (i když v persvazi v církevní komunikaci hraje důležitou roli (viz 

kap. 4.1), a proto se autoři analyzovaných komunikátů snaží tento nedosta-

tek různými způsoby kompenzovat (viz kap. 5)) a jedná se tak spíše o komunika-

ci mediální, budeme v této práci persvazi definovat manipulaci také z hlediska mediální 

komunikace jako „vědomé užití znaků a symbolů, zvláště psaného a mluveného slova, ob-

razu atd. se záměrem ovlivnit něčí přesvědčení, postoje a rozhodnutí: dosažení přijetí nebo 

aspoň přízně k nabízeným názorům, způsobům jednání, rozhodnutím ovlivňova-

nou osobou“ (Szymanek, 2003, 241). 
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4.1  Faktory ovlivňující účinnost persvaze  v nových náboženských hnu-

tích  

 

Tato podkapitola se v širším smyslu týká konverze do nových náboženských hnutí, 

v této práci ale není prostor pro detailní rozvedení této problematiky. Je to však téma zá-

sadní pro charakter persvaze v církevní komunikaci (viz kap. 5), protože víra často není jen 

výsledkem racionálního zvážení argumentů pro a proti, ale velkou váhu hrají faktory iraci-

onální (Büchnerová, 1999, 117). V této oblasti nabízí náboženský diskurz velký prostor 

pro manipulaci (Vojtíšek, 1999, 97). 

První skupinou faktorů, které ovlivňují úspěšnost mediální i intepresonální persvaze 

v církevní komunikaci, jsou faktory vnitřní. V prostředí nových náboženských hnutí per-

svazivní jednání využívá psychologických faktorů, jako je psychická nedospělost jedince, 

projevující se v jeho nechuti akceptovat nejistoty, samostatně se rozhodovat a za rozhodnu-

tí převzít odpovědnost (Vojtíšek, 2011). Objevuje se tu také určitý strach: „Svět, ve kterém 

žijeme, se nám často zdá cizí a nepřátelský. (…) To, co si žádáme a co zdůvodňuje exis-

tenci persuazivní komunikace, je znovunastolení stability a rovnováhy“ (Tobin, 1989, 178, 

cit. In Doubravová, 2002, 106). Persvazivní jednání pak často apeluje na základní lidské 

motivy, na touhu jedince po jistotách, pořádku, bezpečí, po jednoduchých odpovědích, 

dospělosti a samostatném rozhodování. Defleur (1996, 283) tuto strategii přesvědčování, 

která využívá vnitřních faktorů, nazývá psychodynamická strategie. 

Kromě vnitřních faktorů jsou však využívány i faktory vnější, psychosociální. 

Z okolního prostředí přicházejí apely na potřebu vyhovět, získat schválení a souhlas, na 

potřebu přátelského jednání a kladného hodnocení druhými ve společenství podobně nala-

děných lidí (Vojtíšek, 2011). Úspěšná jazyková persvaze počítá 

s psychosociálními potřebami adresátů a vhodně je využívá nejen v církevní komunikaci, 

ale i například v reklamě: „Vhodně využitá výzva (apel) spojuje výrobek s přáním a s po-

třebami. Ať je apel prezentován psanou formou, ilustrací, mluveným slovem nebo pro-

střednictvím televizní obrazovky, jeho cílem je ukázat, jak zboží může uspokojit potřeby 

spotřebitele“ (Komárková, 1998, 356). Defleur (1996, 289) tuto strategii přesvědčování 

s využitím psychosociálních zákonitostí nazývá sociokulturní. 
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V oblasti nových náboženských hnutí dále persvazivní jednání využívá specifické 

objektivní faktory prostředí, jako empirická nedokazatelnost (prostředí tajemství), dlouho-

dobost působení a s tím související zřetězení příčin, vedoucích k postupné racionaliza-

ci i nelogického rozhodnutí, fyzická i mentální izolace, možnost nalezení příčin a snadného 

řešení problémů či možná motivace v poměrně snadném zvýšení společenského statu-

tu v rámci nového náboženského hnutí (Vojtíšek, 2011). 

Mezi faktory, které takto posilují persvazi, patří podle M. Argyleho (1964) zejména 

prestiž zdroje a osobnost mluvčího (cit. In Vybíral, 2005, 166). Hoffmannová (ESČ, 314) 

to nazývá kredibilitou autora. Účinnost persvaze podle ní závisí na charakteristikách auto-

ra, nakolik zná svého adresáta, zda respektuje jeho životní situaci, znalosti, motivace, oče-

kávání, případně předsudky (Tamtéž, 314). Je to důležité z toho důvodu, že podle ní „ně-

které adresáty lze přesvědčit promyšlenou argumentací: zde je důležitá volba argumentů 

(„pro“, případně také „proti“) a jejich uspořádání (od nejslabších k nejsilnějším, nebo nao-

pak…). U jiných příjemců argumentace (zejména těch méně motivovaných, méně zasvě-

cených) není tolik účinná argumentace, jako spíše periferní, povrchnější stimuly; působí na 

ně hlavně styl persvazivního komunikátu, výběr jazykových prostředků (Tamtéž, 314).  

Argyle však organizaci sdělení, tedy vlastní obsah a jeho strukturování, řadí v míře 

účinnosti až za tzv. „vybuzení (arousal)
27

 motivovaného stavu“ (cit In Vybíral, 2005, 167). 

Podle Argyleho je výhodou, je-li divák nebo čtenář už předem připraven – má-li např. 

strach, co bude dál, je-li zvědavý na pokračování, spoléhá-li se na to, že ho informace 

z masového média uklidní apod.“ (Vybíral, 2005, 167). Téma konce světa právě takové 

obavy navozuje a obě hnutí toho využívají – např. J. M. Mašek už na titulní stránce čtenáře 

předem připravuje na transformaci otázkou „Čeká lidstvo konec nebo nový začátek?“. J. 

M. Mašek navíc transformaci spojuje s tématem konspirací, které vzbuzují obavy, např.: 

„příčinou (…) se ukázala být (…) snaha jistých skupin zamlčet a krýt před te-

bou pravdu jasnější jak tisíc sluncí, čehož jen malou částí byl záměr tě chránit“ (7, 11). M. 

Argyle (1964) napsal, že „v mnoha experimentech se zkoumal účinek vybuzené úzkosti. 

Je-li navozena úzkost předtím, než je poskytnuta přesvědčovací zpráva, nastane více změn 

v chování i postojích, než když úzkost následuje až po zprávě“ (cit. In Vybíral, 2005, 167). 

                                                             
27 arousal (tzn. vybuzení, dráždivost) = zdůraznění důležitosti zaujmout, přebít jiná sdělení, upoutat 
pozornost či vzbudit zvědavost. Časté je také – jakkoli nepozorované – vzbuzování 
strachu či úzkosti (Vybíral, 2005, 167). 
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U J. M. Maška pro posílení účinku persvaze po navození atmosféry obav ze změn, které 

přijdou, přichází okamžik uklidnění: „Ale nebojte se jich (změn). Snažte se je přijmout, 

nebo se jim alespoň nebránit, snažte se je postupně poznávat. A ještě jedna důležitá věc: 

všichni, kteří budou o pomoc žádat, budou ochotni ji přijmout, pomoc také obdrží“ (7, 14). 

Dalo by se říct, že tak čtenáři poskytuje ve vhodnou chvíli takové emoce, které momentál-

ně potřebuje. 
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5.  CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÉHO MATERIÁLU  

 

V této části charakterizujeme analyzované komunikáty (viz kap. 1) a vzájemně je 

srovnáváme, podrobnou analýzu persvazivních jazykových prostředků (dle Dvořáčkové) 

ponecháváme do kap. 6. Na ilustrativní příklady z komunikátů v tomto oddíle opět odkazu-

jeme v kulaté závorce obvyklým způsobem – nejprve uvádíme číslo zdroje (podle čísel 

uvedených v seznamu primárních zdrojů na konci práce) a na druhém místě číslo strany. 

Analyzované komunikáty pocházejí z oblasti církevní komunikace (Minářová, 

2008, 101). Používáme tento pojem, přestože hnutí Nového věku nemá charakter církve 

(viz kap. 2). Zásadní je však pro nás tematika, která je náboženská (Minářová, 2004, 238), 

a to i u J. M. Maška, u kterého náboženskou tematiku nalezneme ve skryté podobě (vědec-

ké, zážitkové aj.), což je ostatně typické pro celé hnutí Nového věku (Büchnerová, 1999, 

118, doslov Z. Vojtíška).  

Pro sledované komunikáty v plné míře platí, že styl církevní komunikace kombinu-

je funkci informativní a zároveň působící (Minářová, 2004, 238). Komunikáty obou hnutí 

jsou orientovány na veřejnost a veřejnosti dobře dostupné. Časopisy Strážná věž 

i Probuďte se! lze zdarma nalézt ke stažení na internetových stránkách svědků Jehovových 

nebo jsou zdarma osobně distribuovány. Kniha J. M. Maška je volně dostupná 

v prodejnách, zejména esoterické literatury, případně je k dostání na internetu. Už tato de-

klarovaná otevřenost a dobrá dostupnost materiálu na internetu může být dokladem poten-

ciálu obou hnutí k úspěšnému začlenění se do společnosti. 

Podle tématu byly vybrány i analyzované komunikáty. Jejich společným tématem 

je mileniální očekávání transformace či konce světa, v hnutí Nového věku spojovaného 

s rokem 2012. U svědků Jehovových jsme vybrali ty komunikáty, které se přímo vztahují 

k Armagedonu či konec světa reflektují jinak, a to z časopisu Strážná věž (čísla 7/2008 – 

7/2012), a z časopisu Probuďte se! (čísla 6/2006 – 3/2013). Strážná věž pro veřejnost je 

čtrnáctideník, od 1. ledna 2013 se snížil rozsah časopisu z 32 stran na 16, přičemž většina 

článků je ke stažení na webových stránkách www.jw.org/cs, kde je dostupný i měsíčně 

vydávaný časopis Probuďte se!, s rozsahem 32 stran, který se od ledna 2013 rovněž snížil 

na 16 stran. K analýze byly vybrány celé články věnované Armagedonu, ne pouhé zmínky 

http://www.jw.org/cs
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o něm
28

; zahrnuty navíc nebyly články z tzv. studijního vydání Strážné věže, které primár-

ně nejsou určeny k misijním účelům, ale k podrobnějšímu výkladu témat. Je z toho patrné, 

že časopisy patří k velmi důležité složce života samotných členů, nejsou tedy určeny jen 

veřejnosti. Články zaměřené na Armagedon nenajdeme v každém čísle. V období 2011-

2013 však pozorujeme zvýšený počet článků o Armagedonu, což může vést k domněnce, 

zda mileniální očekávání transformace v hnutí Nového věku neobnovilo zájem o proble-

matiku Armagedonu v komunikátech svědků Jehovových. Do jisté míry je to pravda, ko-

munikáty se veskrze vůči očekávání roku 2012 vymezují, např.: „A co obrovské množství 

knih a webovách stránek, které předpovídají, že svět skončí 21. prosince tohoto roku? 

Podle jedné teorie se k zemi řítí jakási planeta Nibiru (neboli planeta X) a střetne se s námi 

v prosinci 2012. Tato a jiné nepodložené teorie vycházejí ze starověkého mayského kalen-

dáře, který údajně skončí při zimním slunovratu roku 2012 (...). Bylo by ale chybou dojít 

k závěru, že lidstvu nehrozí žádné nebezpečí nebo že konec světa berou vážně jen naivní 

lidé“ (6, 4). Očekávání konce světa v podobě Armagedonu u svědků Jehovových patří me-

zi klasická témata.  

Časopis Strážná věž není zaměřen jen na problematiku Armagedonu, podle oficiální 

anotace
29

 má informovat, jaký význam mají světové události ve světle proroctví zapsaných 

v Bibli, utěšovat lidi dobrou zprávou o Božím království a vést je k víře v Ježíše Krista. 

Časopis Probuďte se! ukazuje, jak je možné řešit dnešní problémy, a povzbuzuje k důvěře 

ve Stvořitelův slib o pokojném a bezpečném novém světě. Hlavním komunikačním zámě-

rem obou komunikátů, jak už jsme poznamenali v kap. 3.1, však není čtenáře informovat, 

ale přesvědčit (obě funkce ostatně lze od sebe oddělit jen obtížně). Maškova kniha pak má 

vést k tomu, aby čtenář přijal přesvědčení, že právě skrze naději na duchovní 

i fyzickou transformaci, kterou se před námi tzv. elity snaží zatajit (ale vposledku neúspěš-

ně, protože transformace se podle Maška odehrává „v určitém časovém rámci bez 

ohledu na to, jak se to budeme snažit ovlivnit” (7, 13)), lze jejich mocenskou nadvládu nad 

lidstvem zlomit, a tak překazit jejich tendenci vychylovat ideální rovnovážný vztah me-

zi tělesnem a duchovnem (Kostićová, 2011a, 193). 

                                                             
28 Podobně nebyly zahrnuty ani zmínky o splněných biblických proroctvích, ačkoli často vydají na celé 
série článků (např. v časopise Probuďte se! vycházela série článků o splněných proroctvích v Bibli, jejíž 
součástí je také např. článek Jaký má Boží království vládní program?, In Probuďte se!. Selters/Taunus: 
Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, 2012, roč. 93, č. 12, s. 24-25). 

29 http://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/ 
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Styl církevní se podle Minářové (2008, 101) může objevovat ve všech sférách lid-

ské komunikace, analyzované komunikáty bychom obecněji zařadili do církevní psané 

publicistiky novinové a časopisecké (Minářová, 2008, 102). Tento žánr se podle Minářové 

od ostatní publicistiky liší jen tematicky (Tamtéž, 102)
30

. Jak píše i Kvítková (2004, 153), 

výrazně se zde uplatňuje osobnost konkrétního autora, jeho dobové zakotvení i příslušnost 

k určité církvi. Vzhledem k chybějící organizovanosti je hnutí Nového věku u nás i ve svě-

tě formováno především výraznými osobnostmi (Vojtíšek, 2004, 296), z nichž každá má 

svůj individuální styl. Pro komunikát J. M. Maška je tedy typická stylová různorodost. Styl 

časopisů svědků Jehovových naopak podléhá sjednocující autoritě brooklynského ústředí, 

vydavatelé nevystupují jako jednotlivci a styl komunikátů je tak víceméně uniformní. Je to 

dáno i tím, že časopisy vychází v mnoha jazykových mutacích (jedná se o překlady 

z angličtiny), které všechny mají stejnou formu, což umožňuje levnější tisk (časopisy vy-

chází průměrným nákladem kolem 40 mil. výtisků). 

Hlavní téma časopisů Strážná věž i Probuďte se! je obvykle rozděleno do více 

článků. V úvodním článku bývá ukázáno, jak se na téma dívají ostatní (je prezentován šir-

ší, zpravidla negativní pohled, či pohled z hlediska čtenáře) a poté se naváže rozborem 

biblického poselství k tématu. Každý článek je uveden titulkem, který bývá hodnotící, čas-

to obsahuje otázku apod. Články jsou psány formou výkladu spojeného s prvky úvahy. 

Nejdůležitější body jsou rozpracovány do zvláštních, graficky zvýrazněných oddílů, vytiš-

těny tučně nebo povýšeny na nadpis odstavce či dalšího článku. Grafika v komunikátech je 

obzvláště vynalézavá, obrazový doprovod má nezanedbatelný persvazivní účinek – napří-

klad titulek „Válka, která ukončí všechny války“ kopíruje tvar jaderného hřibu v pozadí (3, 

3). V poznámkách pod čarou bývá odkazováno k doplňujícím informacím v jiných příruč-

kách svědků Jehovových. Článek tak poskytuje jen jakýsi orientační přehled, jakousi kost-

ru, na kterou lze dál navázat, nejlépe v osobních rozhovorech, což je nejspíše cílem těchto 

komunikátů. Výzvou k osobnímu studiu Bible se svědky Jehovovými bývá hlavní téma 

obvykle uzavřeno.   

Jak jsme viděli už v oddílech týkajících se typologie nových náboženských hnutí 

(2.1), očekávání transformace v roce 2012 není typické pro celé hnutí Nového věku, jen 

                                                             
30  Minářová (2008, 101) k tomu uvádí, že církevní styl se vyskytuje  „napříč“ téměř 
všemi klasickými funkčními styly. Proto je tento styl jen obtížně vymezitelný (Kraus, 2002, 453). 
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pro některé jeho příznivce. J. M. Maška
31

 je v tomto směru možné pokládat nejen za jed-

nu z nejvýraznějších postav hnutí Nového věku (Vojtíšek, 2011, 21), ale i za reprezentativ-

ní postavu očekávání transformace v roce 2012 v českém prostředí (Vojtíšek, 2012), která 

je právě hnutím Nového věku ohlašována a usnadňována (Vojtíšek, 2004, 288)
32

. 

Maškova kniha 2012: Zlatá brána otevřena poprvé vyšla roku 2008, a časově 

tak předchází očekávanému roku 2012. Knihu analyzujeme v rozsahu 187 stran. Kniha je 

z velké části kompilátem částí článků jiných autorů, které J. M. Mašek cituje, ty 

však neanalyzujeme. Některé články byly publikovány na webovém portálu osud.cz, kde J. 

M. Mašek shromažďuje různé informace a poznatky nejen k fenoménu 2012 již od 

roku 1999 (Vojtíšek, 2011, 21); přístup do většiny článků na tomto webu je placený.   

Kniha Jiřího M. Maška je veřejný komunikát. Komunikačním cílem podle autora je 

informovat příznivce transformace i širokou veřejnost o fenoménu roku 2012 a přicházející 

transformaci z různých pohledů (7, 14), protože kniha je víceméně kompilací z různých 

zdrojů (7, 15). Dalším Maškovým cílem je poskytnout čtenáři přehled možných projevů 

transformace na fyzické i psychické úrovni (7, 75). V důsledku autorovy spontánnos-

ti však dochází k míšení soukromého projevu s veřejným, což má za cíl evokovat důvěrný 

vztah a do jisté míry kompenzovat vzdálenost komunikačních partnerů.  

                                                             
31  Jiří Mašek se narodil roku 1970 ve Vlašimi (Vojtíšek, 2011, 23). V minulosti prodělal těžké 
onemocnění a několik totálních kolapsů, což ho velmi ovlivnilo nejen na jeho duchovní cestě, protože 
lékaři nedokázali najít příčinu jeho problémů, a tak se snažil najít vysvětlení svých onemocnění a jejich 
souvislosti sám (7, 111). Výkladový klíč ke své situaci nalezl právě v myšlence vesmírné transformace 
(7, 113). Už v minulosti s částí českého hnutí Nového věku sdílel přesvědčení o jedinečné roli, kte-
rou má v transformaci na konci minulého století hrát český národ. Roku 2001 spoluzaložil duchovní 
hnutí Blaník, hnutí pro 21. století. To vyzývalo k zakládání místních blanických skupinek a ke společ-
ným meditacím, které měly odvrátit katastrofický vývoj tohoto světa (Vojtíšek, 2004, 298). Později na 
Vyšehradě založil duchovně orientované Hvězdné centrum Je mi jasno.  

Příznaková je grafika jeho jména – jiří maria mašek psáno s malým počátečním písmenem na-
vozuje dojem internetového prostředí, kde je autor činný a kde se také dají zakoupit jeho publikace. 
Své prostřední jméno podle svých slov používá z úcty k mariánskému archetypu (7, 5). Na 
webu osud.cz, který provozuje, se objevují nejrůznější spekulace o roku 2012 a kompilace různých 
nejen esoterických článků (7, 3). Autor by se tak dal zařadit mezi autory populárních konspiračních 
teorií, například ve své první knize Mráz přichází z Bílého domu spekuluje o 11. září 2001, které pojímá 
jako „malou planetární hru“, která je však součástí „té VELKÉ, intergalaktické“ (7, 17). Tato kniha byla 
podle Maškových slov velmi úspěšná (7, 3). Také úspěch knihy 2012: Zlatá brána otevřena autor zdů-
razňuje hned na přebalu jejího třetího vydání („bestseller, prodáno již více jak 5 000 ks!“).   

32 Ke zdrojům mileniálního očekávání v hnutí Nového věku viz Vojtíšek (2004, 282-283). 
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Maškova kniha je rozdělena na prolog, úvod, stať, epilog a prostor na poznámky. 

Neobsahuje žádné shrnutí, jen závěrečný epilog (osobní vyznání Životu). Funkci shrnutí 

přebírá už úvodník, kde ve formě autorových otázek a odpovědí získá čtenář představu o 

následujícím obsahu (7, 18).  Autor sám v knize deklaruje informační slohový postup: „dí-

lo 2012 – Zlatá brána otevřena považuji (...) za zpravodajskou a faktografickou literaturu“ 

(7, 18)). V knize nacházíme i postupy další (vyprávěcí, úvahový, popisný i výkladový) a 

dochází i k jejich míšení. Kromě míšení postupů dochází i k častému míšení žánrů. 

Z hlediska žánrového rozpětí autor svou knihu považuje za „postavenou na čistě zpravo-

dajském, dokumentaristickém a do jisté míry i vědeckém, stejně tak jako lidský-

mi základními smysly nerozpoznaném základě“ (7, 17), za „zpravodajskou a faktografic-

kou literaturu“ (7, 18). Kniha však obsahuje i další žánry – např. dopis, reportáž, návod 

či závěrečné vyznání. 

V komunikátu převládá autorův optimistický pohled na svět, snaha o racionální po-

hled s duchovními přesahy. Autor projevuje schopnost humoru a ironie (kritizující, ale 

tvůrčí přístup k problémům) a zejména velkou otevřenost a ochotu ke změnám. Sám sebe 

v komunikátu neprezentuje jako odborníka na transformaci, ale jako člověka, který na sobě 

neustále pracuje a společně s dalšími lidmi hledá a blíží se k pravdě o transformaci (7, 18). 

Sám přiznává, že v celé problematice transformace a nastávajících planetárních změn pro 

něj zůstává více neznámých než vyřešených (7, 18). Projevuje velmi kladný vztah ke stejně 

duchovně naladěným lidem. Ironizující postoj však zaujímá k mainstreamové společnosti, 

médiím, náboženství a vědě (avšak s nadějí, že se oficiální věda postupem času dostane na 

úroveň té neoficiální, alternativní vědy, kterou autor vyzvedává (7, 15)). 

Vyjadřování J. M. Maška vykazuje vysokou úroveň jazykové kultury. Místy 

v komunikátu nalezneme chyby (např. chybné skloňování zájmena jenž (7, 13), „býváš 

zapomětlivý“ (7, 94), chybějící interpunkce, zájmeno ji je psáno krátce místo dlouze a nao-

pak, velké písmeno u příslušníků určité skupiny, např. člen klubu Sisyfos – „Sisyfovec“ (7, 

15)), někdy se objevuje přerušení jeho kontinuity (např. „Pokusím se tedy skládat střípky“ 

(7, 12) – vyplývá z předchozího myšlenkového vývoje jen implicitně). Autor také někdy 

přetěžuje stavbu souvětí rozvíjejícími větami a souvětí se tak stává nepřehledné. Obojí ale 

souvisí se subjektivními faktory, tedy autorovou živelností a také s tím, že kniha, která 

vyšla jeho vlastím nákladem, nejspíše neprošla korekturou a podle všeho vznikala vel-

mi rychle. Svědčí o tom například nesjednocený způsob citací (např. 7, 14), časté překlepy 
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či opakování stejných slov. Chyby či stylistické nedostatky však nezpůsobují nesrozumi-

telnost celého komunikátu. Z hlediska stylizace i pravopisu je komunikát psán celkově 

velmi kultivovaně a vykazuje i zběhlost, kterou autor zřejmě rozvinul psaním množství 

článků na svůj web. Dalo by se tak říct, že odchylky od normy vznikly nezáměrně, 

v opačném případě jsou motivovány persvazivní funkcí komunikátu. Pro komunikát je 

například typický tzv. metajazykový charakter vyjadřování (Minářová, 2008, 261), kdy 

si autor plně uvědomuje příznakovost svého stylu a omlouvá tuto skutečnost použitím uvo-

zovek, zejm. tam, kde by expresivita bez uvozovek působila rušivě, např. „Nenecháváš se 

příliš ovlivňovat nebo „předělávat“ jinými lidmi“ (7, 88), v případě použití 

u frazeologismů, např. „Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela „zatáhnul své 

antény“ (7, 79), „Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned „knedlík“ 

v krku a tvůj hlas je stísněný“ (7, 89), či u personifikace, např. „(druhá čakra) „zodpovídá“ 

za metabolismus“ (7, 78) aj. 

Právě schopnost metajazykového myšlení má autor rozvinutou. Projevuje ji ve své 

dovednosti použít jak automatizované, tak aktualizované jazykové prostředky, často 

v kombinaci s nepříznakovým vyjadřováním, např. „Na úrovni duše to prožíváme jako 

uvolnění a „odplavování“ pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a 

nově“ (7, 78) Ve velké míře ke zvýšení kredibility používá cizí slova, odborné termíny, 

publicismy a intertextualitu, zejména biblické kulturní frazémy. Jazykový rozbor persvaze 

je však již obsahem následující kapitoly.  
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6.  Persvazivní jazykové prostředky v analyzovaných komunikátech a 

jejich interpretace  

Některé persvazivní prostředky byly zmíněny již v rámci charakteristiky analyzo-

vaných komunikátů (kap. 5), tato kapitola je na ně zaměřena cíleně. Jazykové prostředky, 

které zvyšují účinnost persvaze, byly v analyzovaných komunikátech nejprve identifiková-

ny s ohledem na způsob, kterým bylo dosaženo persvazivního účinku, a dále roztříděny 

z hlediska své funkce podle Encyklopedického slovníku češtiny (2002, 314, heslo „persva-

ze“). K třídění byla upravena tabulka, kterou z informací z hesla persvaze sestavila Lucie 

Dvořáčková (2004, 27). O tabulku Dvořáčkové se opírají i některé další kvalifikační prá-

ce
33

. Jednotlivé kategorie i vnitřní členění v rámci nich bylo vytvořeno na základě analýzy 

komunikátů. Ty kategorie persvazivních prostředků, které se v analyzovaných komuniká-

tech nevyskytovaly, byly z přehledu vynechány, některé byly naopak přidány. Pod struč-

nou charakteristikou uvádíme konkrétní příklady z jednotlivých komunikátů. Příklady vý-

razů v jednotlivých kategoriích jsou vytištěny tučně (zvýraznění v textu provedl autor této 

práce) a opatřeny odkazem na příslušný komunikát a stránku, kde se objevují. Obě skupiny 

komunikátů analyzujeme zároveň a pokud je to možné, použité prostředky srovnáváme 

(základem komparace je převážně kniha J. M. Maška).   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33  HOLÁ, Tereza. Persvazivní jazykové prostředky publikované Rudým právem v rámci kampaně 
využívající motiv „amerického brouka“. Magisterská práce. Brno: MU, Fakulta sociálních studií, 2010, 
LOUVAROVÁ, Jana. Prvky persvaze v titulcích Rudého práva po vzniku Charty 77. Bakalářská práce. 
Brno: MU, Fakulta sociálních studií, 2007. 
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6.1  Sugestivita a intenzita vyjádření , emocionalita a expresivita 

 

Podle A. Jaklové (2002, 174) pojmenování expresivní a emotivní implikují pozitivní 

či negativní hodnocení autora komunikátu, působí na emoce recipienta a umocňují komu-

nikační efekt sdělení. Kromě emocionality a expresivity, obsažené v hodnotících výrazech, 

parentezích a ironii, se v analyzovaných komunikátech setkáváme se sugestivitou a inten-

zitou, vyjádřenou intenzifikátory, cizími slovy a odbornými termíny. Emocionalita a inten-

zita se často prolínají, proto byly obě kategorie (oproti pojetí Dvořáčkové) sloučeny pod 

jednu funkci. 

 

6.1.1 Intenzifikátory  

J. V. Bečka (1982, 322) uvádí, že mluvčí často pociťuje potřebu zesílit, popř. zesla-

bit význam slova vybraného k pojmenování. Výrazy, které mají tuto funkci, se nazývají 

intenzifikátory. Mezi základní intenzifikační prostředky patří tzv. intenzifikační adjektiva a 

adverbia (Tamtéž, 323), například adverbia jako vždy, nikdy aj. (ESČ, 2002, 315), jejich 

paleta je ale velmi široká.  

Intenzifikátory se dají dělit z hlediska míry, kterou zdůrazňují (Bečka, 1982, 322). 

V komunikátech je nejčastěji zdůrazňována míra kvality či kvantity. U Svědků Jehovových 

nacházíme výrazy s významem podobným slovům vždy a nikdy, tedy s významem úplnosti, 

nezpochybnitelnosti, nárokem na absolutní platnost: „celé (to) jde mimo vás“ (8, 4), „oče-

kávali celosvětovou změnu“ (8, 4), „ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy“ (8, 5), „pla-

netu ochrání před trvalými škodami“ (8, 5), případně s významem plnosti, např.: „aby se 

dobří lidé mohli v plné míře těšit ze života na zemi“ (8, 5). Tento typ intenzifikátorů je 

pak blízký tzv. zájmenům totalizujícím kvantum (totalizátory), např. „obnovení všeho“ (8, 

6), „země, kde budou všichni žít v bezpečí a blahobytu. (…) Vyléčení všech nemocí“ (8, 

6). Dosažení úplnosti či plnosti často následuje jako důsledek uposlechnutí rovněž nezpo-

chybnitelného aspektu, například v případě nabídky studia Bible je dána jasná rovnice: 

„Jediné, co musíte investovat, je váš čas, ale užitek, který z toho můžete mít, je nezměr-

ný“ (8, 8). U tvrzení s absolutní platností v úvahových pasážích o postojích ke konci světa 

může adresát hledat svoji pozici a případně se s nabízenou pozicí ztotožnit, či ji odmítnout, 

např.: „mnozí lidé (…) očekávali celosvětovou změnu“ (8, 4). Je to podobné vyjadřování, 
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které si nárokuje všeobecnou platnost výroků, však vyvolává dojem existence jediné alter-

nativy (viz i 6.2.5), takže prakticky není z čeho vybírat. Lze to dále pozorovat například 

tehdy, když svědkové Jehovovi vysvětlují neodvratný příchod konce i přes nesprávně ur-

čená data na příkladu těhotné ženy, která si je jista, že dítě brzy přijde na svět, i kdyby se 

termín porodu ukázal jako nesprávný: „Podobně i nesprávná očekávání konce nic nemění 

na tom, že žijeme „v posledních dnech“ (8, 7). Závěr je vždy jasně daný, někdy 

i předvídatelný. 

V komunikátech svědků Jehovových se dále setkáme s různě odstíně-

nou intenzitou kvality, což jim umožňuje hodnotit na různých stupních – vyso-

kou míru kvality naznačují výrazy jako: „Mají však lidé vůbec správnou představu o tom, 

co čekat?“ (8, 4),  „řekl, že to je „velmi dobré“ (8, 5), „Výrazný nárůst kriminality“ (8, 7), 

„dostatečně přesvědčivé důkazy“ (8, 7), „místo aby vzali na vědomí zásadní změny“ (8, 

7), „Boží způsob nápravy této situace je naprosto spravedlivý, nanejvýš milosrdný a ele-

gantně jednoduchý“ (5, 8). V této kategorii se ovšem vyskytují i výrazy s poněkud vágním 

určením kvality, např.: „potácení na neurčitý čas“ (8, 5) či výrazy označující omeze-

nou míru, např.: „Tento článek rozebíral jen některé biblické důkazy“ (8, 8). Svědkové 

Jehovovi také s persvazivním účinkem využívají výrazy, které vytýkají důležité skutečnos-

ti, např.: „zejména pokud je tyto jevy těžké vysvětlit“ (8, 6).  

Také J. M. Mašek zdůrazňuje různé skutečnosti, např. roli adresáta: „zjistit náš 

vlastní potenciál pro zmapování kurzu, který je upřímně určen nám samým“ (7, 11). Vyu-

žívá rozsáhlou škálu intenzifikátorů. Je to převážně motivováno tím, že současnost vnímá 

jako velmi naléhavou: „A tak až nyní se honem bije na poplach“ (7, 12), „již brzy se ale 

vše zcela změní“ (7, 13) „zatím jen část lidských bytostí si uvědomuje (7, 13). Podobně 

jako u svědků Jehovových má i v pojetí J. M. Maška člověk právě v této době nebývalý 

potenciál k dosažení plnosti, tedy tzv. vyššího stavu vědomí: „Plně aktivovaný lidský an-

děl žije s tímto andělským/spirituálním portálem v plně aktivním stavu po celou dobu“ (7, 

98). I u J. M. Maška najdeme nárok na absolutní platnost jeho tvrzení, často používá výra-

zy jako naprosto, zcela, celý: „naprosto je to celé jinak!“ (7, 11), „zůstávají (…) přes do-

mnělou vysokou úroveň našeho poznání zcela nezodpovězena“ (7, 12), „celá naše Sluneč-

ní soustava“ (7, 12). U J. M. Maška se to často odráží v omezení platnosti tvrzení na jediný 

aspekt: „tak ji připisovali tomu jedinému, co znali“ (7, 12), „Lidé znají pouze materii. A 

tak to připisují právě jí“ (7, 12).  
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 V rámci kvality intenzifikátorů však nalezneme i různé stupně platnosti výroků. Za 

tímto účelem J. M. Mašek používá modální výrazy, zejména vyjadřující epistémic-

kou modalitu: I věda se snad začne brzy blížit“ (7, 12), Zřejmě však ne o mnoho více“ (7, 

13). Oslabování platnosti výroků druhých J. M. Mašek využívá tehdy, když se chce vyme-

zit vůči protichůdným názorům, např. když vystupuje proti názoru, že globální oteplování 

je způsobeno emisemi: „Může to být ale klidně trochu naopak“ (7, 12). Ve skutečnosti má 

však na mysli naprostý opak, takže v tomto vyjádření nacházíme i ironii (viz 6.1.5). Názo-

ry jiných Mašek oslabuje snížením míry kvality i kvantity, např. „Jak můžeme spoléhat na 

jednu z okrajových vědeckých disciplín, meteorologii, když má problém určit byť jen 

dvoudenní předpověď správně?“ (7, 11), „elita (…) stále méně chápe“ (7, 11). Me-

zi výrazy, kterými zdůrazňuje vysokou míru kvality J. M. Mašek, patří např. „zhluboka 

dýchej“ (7, 11), „neuvěřitelný tlak“ (7, 11), „mohutné „zapálení““ (7, 11). Na rozdíl od 

svědků Jehovových však některé nesou expresivní příznak (viz i 6.1.2), např. „A naše 

kosmická soustava se začíná setsakra sehrávat a harmonizovat“ (7, 23).  

 

6.1.2 Hodnotící výrazy  

 

Podle J. V. Bečky (1982, 323) mnohdy nestačí pouhé konstatování míry, vyjádření 

intenzity se často spojuje s citovou expresivitou. Expresivita je podstatou hodnotících vý-

razů, tzv. evaluativ (ESČ, 2002, 131), které hodnocením skutečnosti zvyšují účinnost per-

svaze. Jedná se o substantiva, adjektiva, adverbia, případně verba, která kladně nebo zá-

porně působí na recipientovu kognitivní a často i emocionální vnímavost (Jaklová, 2002, 

174). Hodnotící výrazy umožňují vnímat pozitivní či negativní hodnotící postoj autora, zda 

s hodnocenou skutečností souhlasí, či ne, případně vyjadřují jiný citový, hodnotící a volní 

vztah mluvčího ke sdělované skutečnosti (ESČ, 2002, 131). Nejde však o citové postoje 

individuální, nýbrž kolektivní (Jelínek, 1996, 774).  

V rámci evaluativnosti rozlišujeme expresivitu s kladným, či s negativním hodnotí-

cím příznakem (Krčmová, 2008, 171). Mezi výrazy s kladným expresivním příznakem 

patří podle Krčmové (2008, 171) familiární výrazy (užívané v důvěrném styku blízkých 

osob), hypokoristika (domácké obměny jmen), eufemismy (slova zjemňující nepříjemné 

skutečnosti) a dětská slova (užívaná dětmi nebo dospělými při rozhovoru s dětmi). Tyto 
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výrazy mají podle Jelínka (1996, 775) příznak shovívavý, eufemistický, libostní, mazlivý 

nebo žertovný. Za negativně expresivní považuje Krčmová (2008, 171) výrazy pejorativní 

(neboli dysfemismy, slova hanlivá, řadí sem i výrazy zveličelé), zhrubělé a vulgární. Podle 

Jelínka (1996, 775) mají tyto výrazy příznak hanlivý neboli pejorativní a vulgarizační. 

Emocionalitu však podle Krčmové (2008, 324) vnáší do textu i kumulace výrazů, které 

sice samy expresivní nejsou, ale mají negativní konotace. 

J. M. Mašek využívá v rámci kladné expresivity zejména výrazy s libostním pří-

znakem. Sem řadíme zdrobněliny jako „bolestínek“ (7, 14), „náhodička“ (7, 22) či „dát 

si špekáčka“ (7, 140), kde je expresivita vyjádřena životným skloňováním. K výrazům 

s libostním příznakem by se ještě dala zařadit například imitace mluvenosti: „bude to t-a-

a-ak dobré!“ (7, 122). Jako eufemistický a výrazně persvazivní pociťujeme výraz „neutra-

lizovat“: „Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, 

vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez jakýchko-

li předsudků“ (7, 84). 

Pomocí negativního příznaku J. M. Mašek zdůrazňuje a hyperbolizuje určité sku-

tečnosti, a tak je adresátovi přibližuje, např. pomocí dysfemismů: „I samotný mozek a na-

vyklé lineární uvažování nám bude v mnoha případech v této knize na nic“ (7, 15), „Pře-

vládajícím příznakem fyzického těla je pocit fyzického diskomfortu. Prostě je vám blbě“ 

(7, 111), příznaky transformace jsou označovány jako „šleha“ (7, 14), aktivita Slunce jako 

„Sluneční čistka“ (7, 33), zvláštní okolnosti kolem jazykových analogií tak, že „věc nabý-

vá na monstróznosti“ (7, 56). Pomocí negativního příznaku jsou označováni i „nevědomí“ 

lidé: „duchovní pravdy odmítáš jako pouhé domněnky nebo nesmyslné snílkovství bez 

praktického významu“ (7, 93), místy i hanlivě, např. „Nesneseš, abys působil dojmem sla-

bocha“ (7, 89). Silně negativně expresivně jsou líčeny paradoxní situace kolem Maškova 

onemocnění: „(Lékaři) vás prohlídnou a zjistí, že vám prakticky nic není. Simulant jeden! 

Takže co s vámi jiného, než že vás z nemocnice vypoklonkují“ (7, 111), „vaše aura se 

rozšiřuje a nasáváte do ní i bordel a nižší frekvence druhých“ (7, 120). 

V analyzovaných komunikátech svědků Jehovových výrazy s expresivním přízna-

kem nenacházíme, nejspíše vzhledem k formálnímu charakteru komunikátů.  
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6.1.3 Výpůjčky z cizích jazyků a odborné termíny 

Cizí výrazy a odborné termíny slouží ke zvýšení autentičnosti textu a hodnotícím 

výrazům jsou blízké tím, že svou sémantikou sugerují pozitivní nebo negativní hodnocení 

(Jaklová, 2002, 175). Výrazy v této skupině dosahují persvazivního efektu navozením 

dojmu odborné znalosti. 

Uvádění odborných a cizích výrazů je u J. M. Maška spjato s odvoláváním se na 

autoritu a má působit odborným dojmem, např. „Nebeské galaktické světlo kontaktuje vaše 

světlo (srdce), tzv. hot-spot. Použité výrazy však často jsou docela významově neurčité, 

např.: „inspirace z jiných dimenzí“ (7, 11), „potenciál pro zmapování kurzu“ (7, 11), 

„materie“ (7, 12), „vibrovat na nízké frekvenci“ (7, 12), „interdimenzionální brána, 

retranslační částice“ (7, 19) „harmonizační bod“ (7, 21), fyzická miasmata, magnetic-

ká polarita“ (7, 23), „jak dobře žít v multidimensionalitě“ (141). Vzhledem 

k charakteru komunikátu, který vychází především z anglicky psaných zdrojů, pochází 

slova (zejména doslovné překlady, tzv. kalky) především z angličtiny, např. „změny uva-

lené na náš svět“ (7, 11), „identifikovat (…) systémy kontroly“ (7, 11), „chemtrailsová-

ní“ (126). Příkladem tvořivého odvozování může být např. výraz „anticena“ (7, 11). Pou-

žité odborné výrazy pocházejí především z oblasti zeměpisu, často jsou spojené se Zemí a 

vesmírem: „meteorologie“ (7, 11), „katastrofa“ (7, 11), „seizmické otřesy“ (7, 11), „ko-

meta Helmes“ (7, 11), „globální oteplování“ (7, 12), „doba ledová“ (7, 12), „ Sluneční 

soustava“ (7, 12), „globální znečištění“ (7, 12), „exhalace“ (7, 12), „průmyslová čin-

nost“ (7, 12), „ozónové díry“ (7, 12), „atmosféra“ (7, 12). Další velmi bohatou oblastí je 

chemie a biologie (zejména u zmínek o fyzických příznacích transformace), např.: „šrou-

bovice“ (7, 24), „šišinka mozková“ (7, 25) a v neposlední řadě samozřejmě náboženství, 

zejména východní spiritualita, odlud pochází výrazy jako „osvícení“ (7, 25), „kundalini“ 

(7, 25), „aura“ (7, 76), „čakra“ (7, 77). Někdy bývá uváděn i jejich český ekvivalent, jiná 

slova ale nejsou vysvětlována vůbec (nejspíše pro nedostatek prostoru v knize) a jejich 

použití je motivováno zvýšením persvaze, např. „(Slunce je) ve fluktuaci +214 km od 

průměrné orbity“ (7, 40). Časté jsou i alternativně-náboženské výrazy (podle Maška „spi-

rituální terminus technicus“ (7, 25)), jako např. „telepatie“ (7, 25), „energetické léčitel-

ství“ (7, 25), „levitace“ (7, 25), „bilokace“ (7, 25), které někdy vysvětlovány jsou, i když 

pro nezasvěceného čtenáře poměrně vágně, např. „Nyní prozkoumáme, jak čakry vytvářejí 

most mezi viditelným či hmotným já – v podobě míchy, autonomní nervové soustavy a 
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endokrinního systému – a naším „jemným“ tělem, oním obalem vibrační energie, jenž 

se nazývá „aura“ (7, 76). Autor prostřednictvím cizích slov vyjadřuje i jistý odstup a iro-

nii, např. „Se všemi těmi našimi high-tech observatořemi“ (7, 39), jindy je používá kvů-

li ke zvýšení expresivity, např. „Pocení také znamená, že jste přeloadovaní energií“ (7, 

113). 

U svědků Jehovových pochází cizí slova a odborné termíny především z Bible, na-

příklad teologické pojmy jako „(Boží) spravedlnost, Boží království“ (11, 8). Ty bývají 

zpravidla vysvětleny. Důležitou složkou jsou ale také „odborné“ komentáře k tématu a 

argumentace autoritami. Nalezneme tak slova z oblasti biologie, geologie, fyziky, napří-

klad v popisech jevů kolem katastrofického konce světa: „asteroidy, supervulkány, radi-

ace, magnetické pole země, sopečné erupce, pandemie, fytoplankton“ (7, 3-6). Tyto 

výrazy obvykle vysvětlovány nejsou. Svou roli hraje také fakt, že komunikáty byly přelo-

ženy z angličtiny – nacházíme doslovné překlady a anglické struktury vět, např. „Další 

jsou událostmi, o kterých si představují, že k nim dojde, fascinováni“ (8, 4)„Verše 5 a 6 

poukazují na podobnost s potopou“ (8, 5), „(Ježíš) svou smrtí na mučednickém 

kůlu poskytl základ pro vysvobození poslušného lidstva z prokletí hříchu a smrti“ (5, 8). 

Objevují se i dvojznačná místa, např. „(Bible) připouští, že když (konec světa) stále nepři-

chází, člověk se o něj může přestat zajímat“ (8, 4) – modální sloveso „může“ lze chápat 

jak ve významu deontické modality „je to povoleno“ (toto chápání je posíleno slovesem 

„připouští“), tak v nejspíše zamýšleném významu „může se stát, že“, tedy ve smys-

lu modality jistotní). Celková úroveň překladu je však dobrá a většinou nebrání porozumě-

ní.  

6.1.4 Parenteze 

Parenteze zvyšuje účinnost persvaze na úrovni syntaxe vsunutím částí komuniká-

tu (jako vedlejší informace, hodnotící poznámky apod.) do hlavního komunikátu (Čechová, 

2011, 298). Komunikát se tím odstupňuje, neboť to oslabí důležitost vloženého sdělení 

(Tamtéž, 376).  

Parenteze umožňuje J. M. Maškovi hodnotit obsah hlavního tvrzení, např. „vše, ne-

bo alespoň mnohé, co jsi dosud poznal“ (7, 11), „v alegorii, ne až tak historicky vzdále-

né“ (7, 11), „nechceme čekat, než nám to zase věda, po svém, vysvětlí“ (7, 12), „tato proč 

zůstávají, bohužel, (…) nezodpovězena“ (7, 12), „A tak až nyní se honem bije na poplach 
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proti – prý, globálnímu oteplování. (...) Ano, planeta se otepluje (a podle vědců se nakonec 

zase ochladí, čeká nás, prý, doba ledová) (7, 12), „Ale, bohužel pro přátele snadných 

řešení, ani antidepresiva či jiné léky nejsou to, co by vám ve vyšší formě transformace 

pomohlo“ (7, 111). Dále autor používá tzv. specificky publicistické parenteze, odkazující 

na jiný zdroj informací, a tím do komunikátu vnášejí naléhavost argumentu (Minářová, 

2008, 258), např. „Fenomén známý jako precesní rovnodennost, legendární ukazovatel 

času starověkých lidí, není způsoben lokální polohou Země, jak hlásají moderní teorie, 

ale jemným pootočením sluneční soustavy v celém vesmíru“ (7, 38), „jak jsem již výše 

uvedl“ (7, 111). Specificky publicistické parenteze jsou typické pro oblast náboženské 

komunikace (Büchnerová, 1999, 51). Jedná se o druh intertextuality, který pojednáme 

i v oddíle Výroky autorit (6.4.2). 

Svědkové Jehovovi v analyzovaných komunikátech parentezi k hodnocení obsa-

hu tvrzení nepoužívají, ačkoli se místy objevuje za účelem vkládání informací do textu, 

např. „Když (Bůh) stvořil prvního muže a ženu, Adama a Evu, dal je do krásné zahrady“ 

(3, 10). Ke vkládání informací do věty je ale častěji používán přístavek, např. „Svědkové 

Jehovovi, vydavatelé tohoto časopisu, vás vybízejí, abyste to sami prozkoumali prostřed-

nictvím studia Bible“ (13, 9).   

6.1.5 Ironie a paradox 

Ironie zesiluje obsah sdělení na lexikální úrovni tím, že staví do protikla-

du doslovný a zamýšlený význam (ESČ, 188). Pochopit smysl sdělení (tedy kladného, ne-

bo záporného postoje k němu) pak umožňuje adresátovi jeho životní zkušenost, kontextová 

souvislost a komunikační situace (Čechová, 2011, 64), zejména však tzv. pragmatická 

opozice mezi očekáváním adresáta a realizací produktora (Nekula, 1990, 96), která má 

zároveň persvazivní efekt.  

Podle Čechové ironie patří k intelektuálnímu způsobu chápání světa (Tamtéž, 64). 

Zejména proto ji používá J. M. Mašek. Prostřednictvím ironie zdůrazňuje určité souvislos-

ti, např. „21. prosince slavíme zimní slunovrat a po třech dnech podle Bible Ježíš (Slunce) 

vstal z mrtvých (což slavíme o Velikonocích, aby to nebylo tak nápadné), to je náhodič-

ka!“ (7, 22), „Její (hory Hermon, místa prvního kontaktu lidí s mimozemšťany) souřadni-

ce? 33,33 severní šířky a 33,33 stupeň východní délky, což zavdává vzdálenost 2012 (vida, 

to je náhoda!) od rovníku i nultého poledníku“ (7, 55).  
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Maškovo hyperbolické vyjadřování je často spojeno s paradoxem, tedy výpovědí, 

jejíž obsah na první pohled překvapuje svou nelogičností nebo podivností, někdy jen zdán-

livou (ESČ, 2002, 308). Časté používání paradoxu u J. M. Maška může být odůvodněno 

jeho slovy, že „Transformace zřídkakdy přinese něco očekávatelného“ (7, 14). Nastávající 

doba a vzestup je tak spojen s paradoxy, jako např. „Prožíváš největší prázdnotu – 

avšak tato prázdnota je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté pod-

statě“ (7, 96). Paradox Maškovi slouží i k vyjádření nadhledu, například tehdy, když líčí 

průběh svých vlastních zdravotních problémů: „Po dvou třech letech již vám to (bolesti) 

přijde docela normální a bude vám divné, když se budete cítit jinak“ (7, 111), „Jsou dny, 

kdy vyčuráte 2x více, než vypijete....“ (7, 116). Odlehčujícím způsobem vysvětluje také 

nesmyslnost přezdívky únavového syndromu, a spojuje zde ironii i paradox: „ Říká se 

mu i líbací virus... A ono to má logiku. Vždyť za to, že někoho milujeme a líbáme, by-

chom měli dostat nemoc?“ (7, 117). 

Svědkové Jehovovi ironii nepoužívají, paradox jen v omezené míře, např. 

k dokládání paradoxů tohoto světa v apelech na soucit (viz 7.3.2): „V říjnu 2011 generální 

tajemník OSN Ban Ki-moon prohlásil: „Náš svět je plný strašných rozporů. Spousta jídla, 

ale miliarda lidí hladoví. Okázalý životní styl několika jednotlivců, ale chudoba mno-

hých. Obrovské pokroky v medicíně, zatímco matky denně umírají při porodu... Mi-

liardy vydané na zbraně k zabíjení lidí, místo aby se vynaložily na jejich ochranu““ 

(13, 7). Především však přebírají a vysvětlují paradoxy obsažené v Bibli, např. „Když Je-

hova mluvil s Mojžíšem, patriarchové Abraham, Izák a Jákob byli už dávno mrtví – Abra-

ham 329 let, Izák 224 a Jákob 197. Přesto Jehova neřekl „byl jsem jejich Bůh“, ale 

„jsem jejich Bůh“. Jehova o těchto třech mrtvých mužích mluvil, jako by stále by-

li naživu“ (9, 7). Logičnost a přehlednost je pro svědky Jehovovy velmi důležitá a parado-

xy neobsahuje ani jejich nauka. Proto případné paradoxy, i ty, které se objevují v Bibli, 

vždy vysvětlují, např.: „Podívejme se na některé příklady. Ukážeme si na nich, že si Bible 

neodporuje“ (3, 11). Častěji se ale objevuje líčení paradoxních situací, zejména za úče-

lem zobrazení špatného stavu tohoto světa, např. při boji proti hladu „Noviny uvádějí, že 

„snaha humanitárních organizací zabránit hladu naráží na vzrůstající násilí““ (5, 3). 
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6.2  Názornost  

  

6.2.1 Hyperbola 

Hyperbola zvyšuje účinnost persvaze nadsázkou, zveličením (ESČ, 2002, 172), 

přehnaně hodnotí skutečnost (Čechová, 2011, 64), a tak zvýrazňuje její podstatné rysy. 

J. M. Mašek hyperbolu používá velmi často pro vyjádření intenzity hodnocené sku-

tečnosti, která bývá nadnesená (viz 6.1.1) a evaluativnosti, která má sklon ke stereotypnos-

ti (viz 6.1.2). Prostřednictvím hyperboly například zdůrazňuje různé aspekty pravdy a nut-

nost jejího odhalení: „máme kvůli tomu zahodit po tisíce let sbíranou, moudrost našich 

předků“, „snaha (...) krýt před tebou pravdu jasnější jak tisíc sluncí“ (7, 11). Podobným 

způsobem hyperbolu využívají i svědkové Jehovovi, např.: užitek z něj (biblického studia) 

mají po celém světě miliony lidí“ (13, 9), „Jak zjistily miliony lidí, uspokojivé odpově-

di na tyto otázky lze najít v Bibli“ (5, 3). 

V komunikátech obou hnutí lze nalézt hyperbolická vyjádření velmi často, je 

však otázkou, zda je užití těchto vyjádření zamýšleno rovněž hyperbolicky. Skutečnost je 

totiž hodnocena jako vypjatá, naléhavá, což lze vidět i na následujících příkladech: „pokud 

by lidstvo poznalo pravdu, zblázní se z toho!“ (7, 11). Nutnost odhalení pravdy je zdůraz-

ňována i z toho důvodu, že „čekání se v této době přelomu věků může snadno zlomit 

v hazard s našimi životy“ (7, 12); v případě, že pravda odhalena nebude, „hrozí 

mu (lidstvu) dokonce dalších mnoho desítek či stovek let podstatně tvrdší a plíživější ne-

svobody či totality“ (7, 12). Za hyperbolické lze považovat i některé tvrzení, nárokující 

si obecnou platnost (viz 6.1.1), která podle autora nejspíše také vystihují skutečnost, např. 

„Lidé jsou totiž neskonale hloupí a líní. Jsou to v podstatě taková chodící monstra, 

která pohání sex a zábava. O nic jiného se nestarají“ (7, 16), a to i když vystihují jen 

odhad: Proč jsou stoleté povodně ob tři roky, proč je v zimě patnáct stupňů, proč ptá-

ci na zimu již ani neodlétají, proč stoupá počet záhadných onemocnění…“ (7, 12), 

„Přelomovost a neuvěřitelnost doby, ve které žijeme, si zatím uvědomuje jen část lidských 

bytostí. Desítky tisíc? Stovky tisíc? (7, 13).  

S podobnou situací se setkáváme i v komunikátech svědků Jehovových, kteří také 

své hyperbolické vyjadřování spojují s nárokem na obecnou platnost, a toto hodnocení 
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zakládají především na Bibli, např. „„S hříšníky bude na zemi skoncováno; a pokud jde 

o ničemné, ti už nebudou“ (Žalm 104, 35)“ (3, 5), případně na jiných autoritách, aby se 

vůči nim následně vymezili, např. hyperbolický výrok amerického prezidenta W. Wilsona 

na konci první světové války „Slibuji vám, že toto bude poslední válka – válka, která 

ukončí všechny války“ (3, 3) označují za „unáhlený slib“ (3, 3), případně jim dali za 

pravdu: „Máme poslední příležitost. Nevytvoříme-li nějaký lepší a spravedlivější sys-

tém, budeme stát na prahu Armagedonu“ (americký generál D. MacArthur) (3, 3). 

V obou hnutích však cílem této persvaze je, aby se adresát přiklonil k názoru, že je opráv-

něné vidět skutečnost takto radikálně. 

 

6.2.2 Metafora  

Metafora aktualizuje komunikát tím, že posouvá význam slova nebo slovního spo-

jení na základě vnější podobnosti (ESČ, 2002, 258). Metafora slouží i k hodnocení, 

k vyjádření postojů autora (Čechová, 2011, 65).  

J. M. Mašek metafory používá ve velké míře, typické pro publicistické komunikáty. 

Autor využívá jejího obrazného působení a možnosti vyjádřit určité skutečnosti zkratkou, 

např.: „změny uvalené na náš svět (= změny, které neovlivníme)“ (7, 11), „zmapování 

(svého) kurzu (= nacházení směru své životní cesty)“ (7, 11), „odkud pramení namyšle-

nost a nadřazenost vědecké elity“ (7, 11), „skládat střípky (informací)“ (7, 12), „druhá 

strana (tedy „temné síly“, které zatím na planetě vládnou)“ (7, 25), „zde, u sedmé čakry, 

se můžeme jen otevřít a „stát se nádobou“ (7, 95). Metafory dodávají Maško-

vu projevu názornosti a umožňují mu vyjádřit se neotřele např. o obsahu své knihy: „Přes-

to, nebo právě proto, že jde o velkou „bramboračku“ s množstvím nejrůznější zeleniny, 

aromat a koření, úplně přesně netuším, co se z toho složí za chuť, resp. ve vašich hlavách 

za obraz (7, 15). Tuto metaforu dále rozvíjí: „Chci vás jen prosím požádat, pokud někte-

rou z ingrediencí nemusíte, nemáte ji rádi nebo vám nebude do polévky pasovat, neplivej-

te kvůli tomu celé sousto a snažte se spíše přijít na to, proč sem šéfkuchař zařadil právě 

ji“. Názornost je důležitá pro lidovost vysvětlování, například když autor vysvětluje proje-

vy kosmického záření: „vzpomínáte na ty „žluté koláče“ kolem hlav světců na obrazech?“ 

(7,23) či „(Sedmá čakra) sama nyní vyzařuje energie, její „květ“ se vyklene ven a vytvoří 

korunu čistého světla nad hlavou“ (7, 96). K ozvláštnění autor používá kombina-
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ci metafory s paronomázií, která zvyšuje účinnost persvaze hromaděním slov odvozených 

od stejného kořene (ESČ, 2002, 310): „čekání se v této době přelomu věků může snadno 

zlomit v hazard s našimi životy“ (7, 12), což někdy přerůstá v pleonasmus, např. „(uvol-

nění) nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově“ (7, 78). Jako obrazné lze 

chápat i vyjádření „psát tuto knihu (…) velmi otevřeně a nahlas“ (7, 12).   

Metaforika svědků Jehovových je založena na metataforice biblické. Biblická ob-

raznost je často vysvětlována: „slovo „země“ v tomto případě znamená lid-

skou společnost“ (8, 5), „násilnickou společnost, tedy „zemi“ (8, 5), „tehdejší „nebesa“, 

tedy lidé, kteří panovali“ (8, 5), „budou zničeny jakoby ohněm, tedy natrvalo“ (8, 5), „Po-

kud činíme „Boží vůli“, tedy to, co od nás Bůh očekává“ (8, 6). Metafora tvoří 

i název časopisu „Strážná věž“ – obraznost názvu je v komunikátech zpravidla vysvětlo-

vána tím, že podobně jako sledovat světové události ve světle proroctví zapsaných 

v Bibli je i smyslem strážních věží zdálky pozorovat, co se děje (3, 2). Ne všechny metafo-

ry jsou však založeny na Bibli a nebývají vysvětlovány, jejich význam je však nasnadě, 

např. „až v budoucnosti Satan a jeho lidské loutky zaútočí na Boží lid“ (1, 7).  

6.2.3 Opakování a gradace   

 

V analyzovaných komunikátech nalezneme opakování jako důležitý kompoziční 

postup zvyšující účinnost persvaze svou názorností a sugestivitou. Zejména se jedná o tzv. 

syntaktický paralelismus, tedy opakování stejných, či podobných syntaktických konstrukcí, 

např.  „že vše, nebo alespoň mnohé, co jsi dosud poznal, co jsi se dosud naučil a co 

jsi považoval za dané… Že to, co jsi byl dosud veden si myslet… I to, v co jsi věřil a co 

jsi očekával, může být (…) JINAK“ (7, 11). Důležité je i lexikální opakování spojené 

s podobnou syntaktickou konstrukcí, např. „psát tuto knihu (…) velmi opatrně, vel-

mi pomalu, ale zároveň velmi otevřeně a nahlas“ (7, 12), a tzv. kontrastní substituce, 

která se také projevuje na lexikální i syntaktické úrovni, např. „tak ji (bouřku) připisova-

li tomu jedinému, co znali – bohům. Dnes (…) lidé znají pouze materii. A tak to připisu-

jí právě jí“ (7, 12). Dalším persvazivním kompozičním postupem místy spojeným 

s opakováním je gradace, „může to být jinak, vše může být jinak, je to celé jinak, na-

prosto je to celé jinak!“ (7, 11), „tato planeta zatím vibrovala na nízké, velmi nízké frek-

venci“ (7, 12), „proč jsou stoleté povodně ob tři roky, proč je v zimě patnáct stupňů, 
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proč ptáci na zimu již ani neodlétají, proč stoupá počet záhadných onemocnění… 

proč, proč, proč?“ (7, 12). V některých zde zmiňovaných příkladech J. M. Ma-

šek dosahuje persvazivního efektu anaforickým opakováním slov na začátku vět. Prostřed-

nictvím opakování zdůrazňuje či pozměňuje původní myšlenku. Stejný efekt na hlásko-

slovné úrovni má i aliterace, kdy dochází k opakování stejné hlásky na začátku dvou, méně 

často i více slov (Jaklová, 2002, 172). Někdy bývá aktualizace pomocí aliterace nezáměr-

ná, přesto však má persvazivní efekt, např.: „pravdu jasnější jak tisíc sluncí“ (7, 11), „vel-

ký Vesmír“ (7, 15), „zmetkovité zlomky“ (7, 22) 

Opakování u svědků Jehovových posiluje persvazi (neočekávanost a aktualizace 

opakování by zde působila rušivě), zároveň však působí docela stereotypně, zejména 

v kombinaci s opakujícími se motivy (například idylickými popisy) až kýčovitě. Čtenář 

může už dopředu odhadovat, co bude v textu následovat, a málokdy bývá překvapen, např. 

„Jelikož lidé, kteří „neznají Boha“ a „neposlouchají dobrou zprávu“, nebudou moci žít 

ve světě bez přírodních katastrof, je jasné, že se nyní musíte učit o Bohu a podporovat jeho 

vládu. Bůh od nás vyžaduje, abychom ho poznali a abychom posloucha-

li dobrou zprávu o Království, které ustanovil prostřednictvím svého Syna“ (10, 9). Často 

se mění pouze forma, obsah zůstává stejný, včetně ilustrativních příkladů (opakují se na-

příklad v komunikátech č. 5 a 10, které mají podobné téma – utrpení a přírodní katastrofy). 

Ukazuje to na jistou konformitu vztahu mezi autorem a adresátem, „nadbíhání“ čtená-

ři (Hrabák, 1973, 44)
34

. V rámci jednotlivých výpovědí Svědkové Jehovovi používají opa-

kování zejména v titulcích, např. „Co byste změnili vy? Co se musí změnit? Co se změ-

ní?“ (13, 2), které jsou doplněny o výčet věcí, které se musí změnit, aby nastal lepší svět. 

Opakování také umožňuje jednodušší zapamatování informace, např. „během tří následu-

jících desetiletí bude kazdý třetí obyvatel v téměř beznadějné situaci“ (13, 4). Alitera-

ci pak svědkové Jehovovi používají podobně jako J. M. Mašek, např. „Bezpráví bolí“ (11, 

3), „(Bůh je) milosrdenstvím, milostivostí a milující laskavostí podněcován, aby poskytl 

pomoc“ (5, 6), nedá se tedy říct, že by byla použita záměrně. 

                                                             
34 Zde jsme si vypůjčili termín z literární teorie o pojetí literárního díla jako dialogu, kdy čtenář je 
vlastně oslovován; literární komunikace je druh hry, při níž pravidla udává autor. Analyzované komu-
nikáty však nepatří do typu problémové literatury, kde autor nastolí problém a přesvědčuje čtenáře o 
správnosti svého řešení, autor naopak čtenáři nadbíhá a pravidla „hry“ udává vlastně sám čtenář. Tím 
se ovšem dialogická povaha analyzovaných textů (obzvláště v případě svědků Jehovových) ztrácí, auto-
ři konfrontují svůj názor s názorem čtenářovým jen na úrovni konvencializovaných pravidel a na místo 
konfrontace nastupuje konformace (Hrabák, 1973, 44). 
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6.2.4 Stupňování  

Stupňování zvyšuje účinnost persvaze prostřednictvím druhého a třetího stupně ně-

kterých adjektiv a adverbií (ESČ, 2002, 445), a tím zesiluje hodnocení skutečnosti.  

J. M. Mašek stupňování používá ke zdůraznění hodnocení nastávajících 

(či probíhajících) změn, např. „Pokusím se psát tuto knihu o nejfantastičtější a zároveň 

nejděsivější etapě Pozemšťanů na planetě Zemi (...) s mottem, že pokud lidstvo nepozná 

pravdu, nejen, že se neosvobodí ze současného zajetí, ale hrozí mu dokonce mnoho desí-

tek či stovek let podstatně tvrdší a plíživější nesvobody či totality“ (7, 12). Někdy má 

u něj užití komparativu hyperbolický příznak, např. v hodnocení změn kolem roku 2012: 

„Tráva je zelenější a lidé lidštější. Lidé hodní se stávají ještě hodnějšími, lidé zlí ještě 

agresivnějšími a nepříčetnějšími“ (7, 19). Podle Maška k vědomí nové doby patří také 

rozpomínání se na náš mimozemský původ: „čím více si budeme vzpomínat, tím čistější a 

naleštěnější antény budeme mít“ (7, 17). Použití stupňování souvisí 

s nosnou myšlenkou pokroku a sebezlepšování, kdy konečným cílem je dosáhnout „nej-

vyšší dokonalosti“ (7, 95), zrcadlit „nejvyšší přístupný potenciál (sedmé čakry)“ (7, 95).  

Svědkové Jehovovi používají stupňování v hodnocení různých údajů, tabu-

lek či grafů, například když komentují výsledky průzkumu „z čeho mají mladí lidé největší 

obavy“ (13, 5). Tehdy vyšlo najevo, že „Za méně závažné problémy mladí lidé považují 

například terorismus a rostoucí populaci“ (13, 5). V citovaném článku jsou dále nabídnuty 

následující otázky k zamyšlení: „Máte pocit větší finanční jistoty než před deseti lety? (...) 

Je vaše okolí čistší a zlepšily se vaše životní podmínky?“ (13, 4-5). Zkaženost tohoto světa 

zpravidla o to více vynikne při jeho srovnání s daleko lepším světem s Bohem, např. „Tito 

lidé se snažili odstranit utrpení lidstva pomocí násilí. Začali však studovat Bibli se svědky 

Jehovovými a uvědomili si, že Boží slovo nabízí lepší způsob“ (2, 9). Problémy, se který-

mi se lidé potýkají, jsou pomocí stupňování daleko lépe představitelné a konkrétní, zároveň 

snadno pochopitelné prostým rozumem, např. „Bůh dokáže rozeznat, kdo upřímně touží po 

lepším životě a kdo naopak chce druhým život znepříjemnit. Ty, kdo chtějí škodit, čeká 

„zničení bezbožných lidí“. Avšak pro ty, kdo touží po míru, Bůh připravuje novou zemi, ve 

které bude přebývat spravedlnost“ (2, 8). 
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6.2.5 Stavění do protikladu 

Stavění do protikladu je stylistický a rétorický prostředek persvaze, kterým se vy-

tváří dojem existence dvou protikladných stanovisek (čisté-nečisté, dobré-špatné, správné-

nesprávné apod.), přičemž adresát se má ztotožnit se stanoviskem preferovaným autorem. 

Tím, že výběr ze stanovisek nedává možnost posoudit všechny relevantní možnosti a je 

zajisté subjektivní, může tento prostředek být zároveň manipulativní. Je tak podobný réto-

rice „my vs. oni“ (6.3.5). Na rozdíl od této rétoriky však stavění do protikladu patří spíše 

mezi prostředky umožňující názornost (snadnou zapamatovatelnost, přehlednost), kontakt 

s adresátem a příslušnost k „my“ jsou až druhotné. Důraz je tak kladen na vymezení se 

vůči nějakým skutečnostem, ne vůči těm druhým. 

O některých protikladech u obou hnutí jsme již hovořili v jiných oddílech, nejvíce 

v části o náborování, a to zejména prostřednictvím principu purifikace (kap. 3) a v oddíle 

týkajícím se persvaze u hodnotících slov (6.1.2). Zde své pozorování rozšiřujeme. 

J. M. Mašek ve svém komunikátu stavění do protikladu často využívá. Příkladem 

může být řada řečnických otázek, které autor nechává doznít v odpovědi (někdy implicit-

ní), aby pak nabídl čtenáři pravý opak, tedy absolutně nejlepší řešení (7, 11-12). Pro rozbor 

tohoto příkladu odkazujeme do oddílu, který se týká řečnické otázky a odpovědi (6.3.3). 

Mezi témata, která autor staví proti sobě, patří opozice tělo – duch (popř. materie vs. du-

chovní alternativa, viditelné vs. neviditelné) (7, 11), vědecké vs. alternativní (7, 11), prav-

da vs. systémy kontroly (7, 11), lidé vs. elity (7, 8), hrubé vs. jemné vibrace (7, 22), mužský 

vs. ženský princip (7, 22), temné síly vs. kosmická evoluce (7, 25) aj.   

Svědkové Jehovovi se především vymezují vůči všemu, co podle Bible není ve 

shodě s Boží vůlí, a to zejména „současný ničemný a nezákonný systém věcí“ (6, 4). 

Najdeme tu tak protiklad současného světa a Boží vůle (či nereálných idealistických oče-

kávání člověka), např. „Násilí a strach by tak zakrátko měly být věcí minulosti. Vidíme to 

však v dnešním světě?“ (2, 7). V analyzovaných komunikátech svědků Jehovových nalez-

neme dále kontrast Boží vůle s válkou (3, 3), terorismem (2, 4), populární kulturou (6, 3), a 

také s očekáváním konce světa v roce 2012 (6, 4), které podle svědků Jehovových není 

založeno na Boží vůli, ale na spekulacích lidí a náhodě (6, 8).  
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Na stavění do protikladu je založena většina článků svědků Jehovových. Uvádíme 

zde na ukázku článek ze Strážné věže, týkající se mileniálního očekávání Armagedonu. Už 

samotný Armagedon je v něm chápán jako „válka mezi Bohem a silami neposlušného 

lidstva“  (3, 7), protože „dokud budou u moci ničemní lidé, nemohou spravedliví lidé 

žít v pokoji a bezpečí“ (3, 8). Bible však čtenáře „ujišťuje, že v ničení zlých lidí nemá 

Jehova potěšení, ale že tak jedná pouze v případě, kdy je to nevyhnutelné“ (3, 8). 

V závěru článku je však jednoznačně a jasně konstatováno, že čtenář sice předpokládá, že 

v této rozhodující bitvě bude na straně dobra, nebude to ale tak (3, 8). K záchraně vede 

podle svědků Jehovových konání Boží vůle: „Prvním krokem k záchraně je to, že se 

dozvíte pravdu o Jehovovi a o jeho záměru odstranit ze země ničemnost. Druhým 

krokem je to, že budete konat spravedlnost, což vám přinese Boží přízeň a ochranu. 

Pokud tyto dva důležité kroky učiníte, můžete se na Armagedon – na válku, která 

ukončí všechny lidské války – vlastně těšit. Po této bitvě lidé všude na ze-

mi budou válku pokládat za něco nepochopitelného a odporného. Nikdy „se již nebu-

dou učit válce“. (Izajáš 2:4)“ (3, 8). Výsledek stavění do protikladu tak vyznívá 

v podstatě optimisticky, ovšem jen pro ty, kteří Boží vůli konají.    

 

6.2.6 Enumerace 

Podobně jako figury založené na opakování (viz 6.2.3), i enumerace mění tempo 

výpovědi a tím zesiluje persvazivní efekt. Jedná se o specifický druh opakování – enume-

race zahrnuje výčet, kumulaci výrazů a může být spojena s exemplifikací (Krčmová, 2008, 

318).  

J. M. Mašek využívá gradujícího efektu enumerace a s oblibou za sebou řadí inten-

zifikátory (viz 6.1.1), čímž vytváří dramatické napětí a zvyšuje naléhavost tvrzení, např.: 

„vše může být zhola, naprosto, dokonale, šíleně, úpěnlivě, dramaticky a mnohoznačně 

JINAK“ (7, 11), „(příznaky) se projevují velmi naléhavě, hluboce a nepříjemně“ (7, 

110), případně tak zintenzivňuje hodnocení: „Pokusím se psát tuto knihu o nejfantastičtější 

a zároveň nejděsivější etapě Pozemšťanů na planetě Zemi velmi opatrně, velmi pomalu, 

ale zároveň velmi otevřeně a nahlas“ (7, 12). Enumeraci spojuje i s exemplifikací, např.: 

„o varování před případnými katastrofami typu povodní, seizmických otřesů 

či dlouhodobého sucha ani nemluvě“ (7, 11), „Prostě je vám blbě. Od hlavy, od břicha, 
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od zad, od srdce... od všeho“ (7, 111), „Zvuky, jídla, hlasitá TV, jiné lidské hlasy a 

další podněty jsou již téměř netolerovatelné! Snadno podléháte a stanete se lehce podráž-

děnými. Vylaďujte se!“ (7, 113).  

Styl svědků Jehovových je celkově uměřenější. V analyzovaných komunikátech 

například řetězení intenzifikátorů nenajdeme. Enumeraci využívají zejména v úvahových 

pasážích při zvažování různých možností: „V závislosti na tom, co jste čekali, možná cítíte 

úlevu, jste zklamáni nebo to celé jde mimo vás. (…) Někteří se obávají toho, že země 

bude spálena. Další jsou událostmi, o kterých si představují, že k nim dojde, fascinováni. 

A mnozí jiní jsou neustálým varováním před koncem prostě unaveni“ (8, 4), také však za 

účelem exemplifikace, např. „Vědci jsou přesvědčeni, že takové jevy jako vzrůst průměr-

né teploty na zemi, extrémní výkyvy počasí, tání ledovců a vymírání korálových útesů 

a důležitých živočišných a rostlinných druhů signalizují, že klima na naší planetě se 

mění“ (6, 6). 

 

6.2.7 Personifikace   

Personifikace tím, že přisuzuje neživým věcem, zvířatům či jevům lidské vlastnos-

ti a schopnosti, působí více na emoce recipientů než na jejich rozum, navíc je vždy séman-

ticky průhledná; to pozitivně ovlivňuje její persvazivní schopnost a dynamizuje komunikát 

(Jaklová, 2002, 174). Personifikace se dá pokládat za druh metafory (ESČ, 2002, 314, 

Pavera, 2002, 273). 

U J. M. Maška je personifikace velmi často užívaná, protože celý vesmír, včetně 

Slunce a Země (7, 61), pokládá za živou bytost, např. „planeta Země sbírá data od Ga-

laktického středu“ (7, 19), „Země „prolétává“ galaktickým rovníkovým prstencem (...), 

překonává shora galaktickou rovníkovou osu“ (7, 20), „Jestliže se intenzita na naší planetě 

zrychlí, Slunce to zpozoruje. Slunce je vnímající srdeční centrum. (...) Slunce vnímá 

energii a přináší ji zpět k sobě, a potom se rozhoduje, jak má reagovat“ (7, 26). Zajímavé 

je, že i lidské tělo chápe jako nezávislou bytost, schopnou jednat samostatně, často se ob-

jevuje frazeologismus „Věřte tomu, že vaše tělo ví, co dělá“ (7, 115) či formulace „Tělo 

vám samo řekne, kde je míra“ (7, 116). J. M. Mašek personifikaci používá také ve spojení 

s živou kosmickou energií, která má svými vibracemi či proudem fotonů způsobovat trans-
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formaci: „Energie je tuhá, napnutá a vytváří tlak“ (7, 114). S persvazivním účinkem 

personifikuje i další abstraktní skutečnosti, např. „hmatatelné lidské poznání“ (7, 15). 

Zajímavý příklad personifikace najdeme v publicistickém vyjádření „báchorka o lidském, 

a tedy umělém vlivu na probíhající změny se ocitá nadále prakticky mrtvá a neudržitelná“ 

(7, 12). 

Svědkové Jehovovi přisuzují lidské vlastnosti všemu, co se týká Bible, protože pro-

střednictvím Bible mluví živý Bůh, např. „Co říká Bible“ (4, 5; 6, 7), „Bible učí“ (8, 5), 

„Biblická kniha Zjevení říká“ (3, 7), „verš 2. Petra 3:7 předpovídá“ (8, 5), „Bible (…) 

mluví“ (8, 6), „upozorňuje“ (1, 7). 

 

6.2.8 Apoziopeze 

Apoziopeze neboli neukončená výpověď je redukce konce syntaktické konstrukce 

v textové jednotce (ESČ, 2002, 44). Apoziopeze vyvolává dramatické očekávání a jis-

tou tajemnost, protože smysl nedopovězené části nelze z materiálu věty nebo na základě 

kontextu a znalostí světa rekonstruovat (Tamtéž, 44), na rozdíl od elipsy neboli výpustky, 

která obsahuje náznak, jehož smysl rekonstruovat lze (Tamtéž, 122). 

J. M. Mašek využívá apoziopezi tam, kde nechce jisté skutečnosti explicitně vyjád-

řit a raději tak volí způsob náznaku, jejichž smysl však nelze rekonstruovat ani ze souvis-

losti s dalším textem, např.: „Jak jsme jen mohli zapomenout…?“ (7, 11). Autor používá 

apoziopezi i kvůli jejímu dramatickému účinku, který vytváří očekávání. Toto očekávání 

pak buď naplní, nebo zklame, např.: „A my víme, že je kulatá a… A přece se točí!“ (7, 11)  

„že vše, nebo alespoň mnohé, co jsi dosud poznal, co jsi se dosud naučil a co jsi považoval 

za dané… Že to, co jsi byl dosud veden si myslet… (…) může být (…) JINAK“ (7, 11). 

Apoziopeze se objevuje také tam, kde autor dává prostor čtenáři na domýšlení závěrů a 

posiluje tak vyznění svého tvrzení, např.: „proč stoupá počet záhadných onemocnění…“ 

(7, 12), „Někde musíte řádně vydat, nebo méně přijímat (energie), zejména z jídla, 

z vody...“ (7, 113).  

U svědků Jehovových apoziopezi nenajdeme v takovém rozsahu. Objevuje se ale 

v citacích výroků, kde napodobuje mluvenost a poskytuje prostor expresi, např. „Člověk, 
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který se zabývá studiem terorismu, se setkává se stovkami definic...“ (2, 4), „nikoho neu-

šetřili...“ (2, 6), „Každý den doufám, že nikdo z rodiny ani přátel nezemře...“ (2, 7). 

 

6.2.9 Přirovnání  

Přirovnání je zpravidla frazém (viz 6.4.1), založený na explicitním vyjádření podob-

nosti, tedy určitého rysu, který mají oba členy přirovnání společný (ESČ, 2002, 356).    

Přirovnání bývá názorné proto, že se odvolává na známou zkušenost. U J. M. Maška se 

přirovnání nejčastěji objevuje tehdy, když čtenáři přibližuje příznaky transformace, které 

prožíval na vlastním těle, např. „cítil jsem se jak připojený do zásuvky“ (7, 111), „tělo 

reaguje, jako by bylo v nějaké tlakové komoře“ (7, 111), „bolesti a tlak v hlavě, jako 

kdybyste se ocitli hluboko pod hladinou oceánu (...). Později se přidává i motání, jako 

kdybyste právě sesedli z kolotoče nebo z plavby lodí“ (7, 112), „Pot z vás leje, jako 

kdyby vás polili kbelíkem“ (7, 113), „Máte najednou pocit, že jste snad právě přistáli 

z kosmu“ (7, 121). Jedná se o přirovnání autorská, tedy neustálená do frazému (ESČ, 

2002, 356).  

Svědkové Jehovovi přirovnání nepoužívají, spíše argumenty z analogie (viz 7.2.5) či 

vztah zaslíbení – naplnění (viz 6.4.3). 
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6.3  Kontakt s adresátem  

U J. M. Maška už při zběžném čtení zaujme expresivita a mnohomluvnost stylu. 

Tento rys (Minářová, 2008, 79) se dá přisoudit i současné tendenci duchovní literatury ke 

komunikativnosti, kdy tradiční modely ustupují stylizované bezprostřednosti ve vyjádření 

(Krčmová, 2008, 292). Spontánnost komunikace však působí až dojmem živelnosti, která 

evokuje nepřipravenost, mluvenost, téměř by se dalo říct, že Maškův styl je velmi podobný 

stylu investigativních novinářů. Tento dojem podporuje např. množství tázacích vět, zvo-

lání v kapitálkách, ironie, hyperbol či výroků autorit, které jsou místy vkládány do přímé 

řeči jako by šlo o jejich autentické výroky, navíc bez uvozovek, např: „vícero zasvěcených 

(…) vyřklo onu šokující skutečnost: Pokud by lidstvo poznalo pravdu, zblázní se 

z toho!“ (7, 11). Spojování psanosti s prvky mluvnosti jistě může souviset se sna-

hou odlehčit intelektualizační tendenci duchovní literatury, spojovanou s vyšším stylem a 

spisovností (Kvítková, 2004, 154). Hlavní podíl na tomto jevu však má Maškův asociativní 

způsob myšlení – časté užívání zájmen, zvláště ukazovacích, parentezí a eliptičnosti větné 

stavby (Minářová, 2008, 82) a silně subjektivní hodnotící výrazy. Autor tím podtrhuje zá-

važnost situace, negativně hodnotí jiné přístupy a snaží se čtenáře přesvědčit o správnos-

ti toho svého, prostřednictvím expresivity prozrazuje silné zaujetí tématem, o kterém píše.  

Zmíněná spontánnost zcela chybí v komunikátech svědků Jehovových, kde je 

v důsledku stylové uniformity záměrně potlačován styl individuální, autorský. Adresáty 

jsou v jejich komunikátech veřejnost a „celá rodina“ (2, 4)
35

, případně obecně lidé, kteří se 

zajímají o budoucnost („Chtěli byste prozkoumat budoucnost? Svědkové Jehovovi vám 

v tom rádi pomohou“ (3, 12)). J. M. Mašek se obrací k těm, které zajímají změny, spojova-

né s rokem 2012 („Podívat se na problematiku roku 2012 z různých pohledů a přiblížit 

vám, co se vlastně děje (...), má i kniha 2012 – Zlatá brána otevřena“ (7, 14)). Podmín-

kou kladné recepce je otevřenost adresátů a ochota ke změně neuspokojivého sta-

vu planety, lidstva a sebe sama. 

Komunikáty s adresátem počítají a v textu ho zohledňují dokonce přímým oslove-

ním, a tak ho vtahují do dialogu (zejména prostřednictvím osobních zájmen první a druhé 

osoby sg. i pl.). Především pro komunikát J. M. Maška je typická atmosféra bezprostřed-

nosti, důvěrnosti, upřímnosti a otevřenosti (Čmejrková, 2005, 46), která přispívá 

                                                             
35 Některé oddíly časopisů Strážná věž i Probuďte se! jsou určeny dětem. 



 

64 

 

k účinnosti persvaze – na bezprostřední komunikaci lidé reagují nejpříznivěji (DeVito, 

2008, 197). Svědkové Jehovovi naproti tomu nepřímou formou apelují spíše na rozumově 

zaměřeného čtenáře. 

 

6.3.1 Oslovení  

Oslovení navazuje familiární kontakt s adresátem, navozuje dojem soukromí a dů-

věrnosti.  

J. M. Mašek používá oslovení velmi často, jako je tomu v publicistice: „vážení 

čtenáři“, (7, 8), milý čtenáři“ (7, 11), „milí přátelé“ (7, 17). Oslovení různě variuje, čímž 

k adresátovi naznačuje velmi přátelský vztah: „milí čtenáři, přátelé!“ (7, 15). Oslovení 

vsunuje do větné stavby formou nominativu, např. „nechť si laskavý čtenář sám učiní 

závěr, který nejvíce konvenuje s jeho prozatímním životním poznáním“ (7, 18). Oslovová-

ní se často objevuje v rámci korespondence se čtenáři, kterou autor zveřejňuje na kon-

ci komunikátu (7, 178-184). 

Podobně familiární vztah ke čtenáři v komunikátech svědků Jehovových nenajde-

me. V časopisu místo úvodníku místy nalezneme jen neosobní popis zaměření časopisu. 

Chybí i dopisy čtenářů, kde by se oslovení mohlo vyskytovat. V časopise Strážná věž sice 

nalezneme rubriku Co zajímá naše čtenáře, jedná se však jen o další příležitost rozebrat 

nějaké biblické téma. 

6.3.2 Zvolání  

Zvolání je prostředek, který zvyšuje účinnost persvaze svou výrazností a emociona-

litou, často spojenou s hodnocením, přičemž záleží na způsobu intonačního pronesení 

(ESČ, 2002, 146). J. M. Mašek obvykle zvolání označuje vykřičníkem: „a přece se točí!“ 

(7, 11), „ono to je jinak! (…) naprosto je to celé jinak!“ (7, 11), „pokud by lidstvo po-

znalo pravdu, zblázní se z toho!“ (7, 11), „jak pošetilé!“ (12). Funkci zvolání má 

však i otázka, vyjadřující podiv: „odkud pramení namyšlenost a nadřazenost vědecké 

elity, kdy i ona stále méně chápe, co se to vlastně se Zemí a naším Vesmírem děje?“ 

(7, 11). Zvoláním dále autor upozorňuje na důležité skutečnosti, např. „Ovšem pozor! Pro-

jít touto procedurou je a možná i zůstane výsadou“ (7, 13).   
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U svědků Jehovových je aktivizační už název časopisu „Probuďte se!“. Zvoláním 

lze vyjádřit expresi, obzvláště v titulcích článků, např. „Ať už utrpení skončí!“ (5, 3), „Už 

žádné další katastrofy!“ (10, 8). Celkově se však zvolání příliš neobjevuje. 

6.3.3 Řečnická otázka a řečnická odpověď 

Řečnická otázka zesiluje obsah sdělení tím, že vyjadřuje oznamovací funk-

ci formou citově zabarvené věty tázací (Čechová, 2011, 271). Řečnická otázka nevyžaduje 

explicitní odpověď, někdy však je prezentována, a pak se označuje jako tzv. řečnická od-

pověď (Pavera, 2002, 320). Podle Pavery se řečnická otázka používá pro zvýšení názornos-

ti, dramatizaci sdělení a narušení rytmu textu. Tím nutí posluchače k pozornosti a vede 

k lepšímu porozumění adresáta, než kdyby to samé bylo prezentováno ve formě monolo-

gického souvětí (Pavera, 2002, 320). Podle Jaklové se tato figura užívá 

k naléhavému tvrzení, přičemž kladu a záporu se v řečnických otázkách užívá v opačném 

významu. Uvedení otázky je nadbytečné, věc by se dala vyjádřit i bez ní, ale pak by sděle-

ní působilo méně expresivně a zmenšilo by se i významové napětí, kterého chce produktor 

dosáhnout (Jaklová, 2002, 173). 

U J. M. Maška jsou řečnické otázky a odpovědi velmi důležité, neboť komunikát 

jejich prostřednictvím působí velmi spontánně, osobně a kontaktně, zároveň však udržují 

strukturu komunikátu, která má při příliš spontánním projevu tendenci se vytrácet. Tím, že 

autor v otázkách i odpovědích prezentuje často neočekávané skutečnosti (někdy je zesiluje 

enumerací spojenou s exemplifikací), udržuje adresáta v napětí. V následujícím příkla-

du má řečnické otázka funkci výtky; následuje řečnická odpověď, jejíž funkcí je odmítnout 

přístup vědy: „Odkud pramení namyšlenost a nadřazenost vědecké elity, kdy i ona 

stále méně chápe, co se to vlastně se Zemí a naším Vesmírem děje? Jak můžeme spo-

léhat na jednu z okrajových vědeckých disciplín, meteorologii, když má problém určit 

byť jen dvoudenní předpověď správně? (...) Co lze čekat od vědců, kteří sami sobě 

ani nám nedokáží vysvětlit mohutné „zapálení“ komety Helmes? Ne. Naše věda nemá 

jazyk ani prostředky a už vůbec ne snahu, aby dokázala pochopit, co se na planetě a 

v okolním Vesmíru právě v této době odehrává“ (7, 11-12). J. M. Mašek dále 

v komunikátu použitím opakovaných řečnických otázek znovu svou výtku zdůrazňuje: Ale 

proč nás neinformují, že se také otepluje a mění celá naše Sluneční soustava? Řečnic-

ké otázky tak vyvolávají dramatickou atmosféru, která posiluje to, že autor společně se 
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čtenáři východisko mají v duchovní alternativě (7, 12). Přestože však řečnické otázky pola-

rizují výpovědi, jejich cílem není, aby duchovní alternativa převážila, ale aby nastala rov-

nováha mezi polaritami (Kostićová, 2011a, 193), v tomto případě mezi duchovním a vě-

deckým přístupem, což má vést k prohlédnutí: „může tě někdo chránit proti tvé vůli? 

Víš vůbec, že jsi chráněn? A víš, kolik a komu za svou ochranu platíš?“ (7, 11). Pokud 

bychom to shrnuli, J. M. Mašek se prostřednictvím řečnických otázek snaží určité skuteč-

nosti zdůraznit a jiné odmítnout, např.: „máme kvůli tomu zahodit po tisíce let sbíra-

nou moudrost našich předků, nebo rady a inspirace z jiných dimenzí?“ (7, 11), vždy 

však v zájmu nastolení rovnováhy, což je podle Kostićové (2011a, 179) klíčový motiv pro 

porozumění uvažování hnutí Nového věku, jeho averze k vědě a hledání zdrojů pravdy ve 

starověké moudrosti.   

U svědků Jehovových je řečnická otázka pravidelnou součástí výstavby textu. Po-

dobně jako J. M. Mašek ji používají za účelem získání adresátovy pozornosti a jeho emo-

cionálního zapojení do svého (někdy implicitního) nesouhlasu s tvrzeními, které obvykle 

uvádějí v úvodu svých článků. V úvodech hlavních témat časopisů svědků Jehovových 

totiž obvykle najdeme aktivizační přehled možných reakcí na téma, jehož účelem je vtáh-

nout adresáta do způsobu přemýšlení nad problémem, přičemž odpověď bývá následně 

explicitně prezentována, např.: „Vzhledem k tomu, že lidstvo i planeta nakonec přežijí, 

není snad logické, že bude následovat nějaký nový věk neboli nový systém věcí? 

Z Bible vyplývá, že ano, jelikož mluví o „budoucím systému věcí“. (Lukáš 18:30)“ (8, 

4). Formu řečnických otázek mají i některé otázky v nadpisech odstavců. Obvykle se obje-

vují na konci úseku textu či na okrajích stránky, aby byly zřetelnější. Kromě strukturace 

textu je jejich hlavním účelem vyvolat zájem čtenáře číst dál, např. „Je nějaká naděje, že 

terorismus skončí?“ (2, 6), „Mají však lidé vůbec správnou představu o tom, co če-

kat?“ (8, 4), „Vidíme to však v dnešním světě?“ (2, 7). Odpověď na tyto otázky poskytu-

je kontext, ve kterém se objevují, chybí tu tedy explicitní řečnická odpověď. Síla této stra-

tegie spočívá právě v její implicitnosti. Navíc to posiluje dojem, že na každou otázku lze 

nalézt explicitní odpověď, což je v náboženském diskursu důležité z hlediska věrouky. 

Proto po řečnické otázce někdy následuje enumerace, jako by šlo o jednotlivé věroučné 

teze, např. „Co lidi v té době čeká? Rajská země (…), smysluplná a uspokojující práce 

(...)“ (8, 6).  
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6.3.4 Rétorika „my vs. oni“  

Rétorika „my vs. oni“ rozděluje svět na základě určitého kritéria. Vytváří se 

tak škatulky, se kterými se adresát může identifikovat, pokud souhlasí se sdíleným hodno-

cením a skupinovou identitou. Rétorika „my vs. oni“ patří v oblasti nových náboženských 

hnutí k základním prostředkům persvaze, protože právě nová náboženská hnutí často mají 

zjednodušený, černobílý pohled na svět a na základě určitého kritéria rozdělují svět na dvě 

nesmiřitelné strany (Vojtíšek, 2007, 57). Rétorika „my vs. oni“ může být u jejich příslušní-

ků důsledkem pocitu ohrožení ze strany okolního světa či jiných názorů (Tamtéž, 59). Ně-

které prvky této rétoriky byly zmíněny již v části o náborování prostřednictvím princi-

pu vyvolenosti (viz kap. 3). 

J. M. Mašek využívá tuto persvazivní strategii, aby bylo patrné, do které skupiny 

řadí adresáta svého komunikátu: „My však, přinejmenším těch několik z nás, a i vy, kteří 

nyní držíte tuto knihu, onen jazyk přece máme“ (7, 12). Pro celek hnutí Nového vě-

ku však není typická skupinová identita, daleko častěji se objevují apely na individualitu: 

„Ale někteří z nás již nechceme čekat“ (7, 12). V celém komunikátu je patrné vědomí 

duchovní elity, do které patří „ti hledající, jenž upřímně touží po změně, po přero-

du samotného nitra věcí, ti, kteří si uvědomují základní pravidla Vesmíru“ (7, 13). 

Typické je rozdělení na „starý“ a „nový svět“ (7, 14), ve smyslu „my, kteří patříme do 

nového světa“. Rétorika „my vs. oni“ je pak jen logickým důsledkem tohoto postoje, např. 

„(protikladné elementy) se pokoušejí zamezit (v činnosti) všem těm, kteří pracují ve 

jménu tvoření, ve jménu lásky a podpory života“ (7, 13). 

U svědků Jehovových se jedná o negativní postoj k ostatním křesťanským církvím, 

který se v analyzovaných textech projevuje tím, že se staví do protikladu skutečnost a bib-

lické poselství. Církve pak bývají implicitně vnímány jako pokrytecké a nesoucí vinu za 

mnohé křivdy spáchané zejména v minulosti, například v období středověkých křižáckých 

válek (2, 6). Teologové jsou pojímáni jako skeptici, kteří vedou nekonečné debaty a vytvá-

řejí nesčetné teorie, které si však vzájemně protiřečí (6, 8). Členové svědků Jehovových 

jsou naopak popisováni jako ti, kteří z tohoto zmatku zachraňují, projevují všem lidem 

lásku a učí je Boží morální zásady (6, 21). Podobný postoj se u svědků Jehovových ukazu-

je také v jejich vztahu ke světu, který vnímají jako zkažený a plný lidí s nesprávný-

mi názory (8, 4), zatímco svědkové Jehovovi jsou lidé, kteří mezi sebou mají vřelé vztahy 
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(11, 8), získají Boží schválení a budou zachráněni (11, 9), což je potvrzováno Biblí a Bo-

hem: „Celosvětové společenství lidí, kteří slouží Jehovovi a žijí podle vysokých morálních 

měřítek z Bible, už existuje. Tyto miliony lidí ze všech národů, kmenů a jazyků mají 

Boží podporu a tvoří láskyplnou a jednotnou rodinu křesťanských bratrů a sester. Tímto 

společenstvím jsou svědkové Jehovovi. (Jan 13:35)“ (1, 8). 

6.3.5 Apel na adresáta  

Apel na adresáta je způsob persvaze, který ho explicitně zapojuje do komunikace 

v komunikátu. Různé druhy apelů budeme rozlišovat v části o argumentaci (kap. 7.1), zde 

se budeme zabývat morfologickým a syntaktickým aspektem apelů na adresáta.  

J. M. Mašek ke kontaktu s adresátem využívá imperativu ve 2. os. sg., např.: „zavři na 

chvíli oči, zhluboka dýchej a připusť si“ (7, 11). U svědků Jehovových nalezneme spíše 

plurál, který lépe odpovídá jejich snaze o seriózní vystupování a formálnost: „Jaké pocity 

máte spojeny s datem 21. prosince 2012, kdy mnozí lidé na základě mayského kalendáře 

očekávali celosvětovou změnu? V závislosti na tom, co jste čekali, možná cítíte úlevu, 

jste zklamáni nebo to celé jde mimo vás“ (8, 4), „Možná vás překvapí, co vlastně Bible o 

konci světa říká“ (8, 4), „Zamyslete se nad některými znaky blížícího se konce a posuďte 

sami, zda se vyskytují v naší době“ (8, 6), „Konec světa bude možná jiný, než si myslíte“ 

(6, 8), „Na které straně této rozhodující bitvy (armagedonské) budete?“ (3, 8).  

Tykání čtenáři umožňuje J. M. Maškovi bezprostřednější kontakt s adresátem a lépe 

vyhovuje jeho spontánnosti. Autor prostřednictvím tykání navazuje kontakt se čtenářem 

nejčastěji formou oznamovací věty: „příčinou tvé zatemnělé mysli a zejména 

pak umlklého srdce se ukázala být především nedokonalost tvého stupně chápání věcí a 

jejich spojování, avšak též snaha jistých skupin zamlčet a krýt před tebou pravdu“ (7, 11). 

Některé formulace ve 2. os. sg. jsou ve formě tzv. afirmací, tedy výroků, které navozují 

žádoucí stav, např.: „Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a 

tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naplňuje vždy znovu údivem 

a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí“ (7, 79), „Jsi plný světla a 

síly“ (7, 81). V této souvislosti je zajímavé, že afirmace jsou formulovány výhradně 

pro mužský rod, např. „Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity 

a osobitost ostatních“ (7, 81), formulace ale platí pro oba rody. Persvazivní potenciál afir-

mací je často posílen odvoláváním se na prožitek, praktické vyzkoušení nějaké doporučené 
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techniky, např. „Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smut-

ku, vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez ja-

kýchkoli předsudků. Ne-li, vyzkoušej to někdy!“ (7, 84), „Tvé vědomí bude dokonale zti-

šené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako všudy přítomné čiré Bytí, 

ve kterém je vše obsaženo“ (7, 96). 

Prostřednictvím oznamovacích vět ve funkci imperativu pak lze i velmi sugestivně ad-

resátovi radit, např. formou 2. os. pl.: „Nesnažte se představit si tyto mohutné procesy 

proměn, jsou tak kolosální a nečekané, že to snad ani nejde a přesahuje to vysoce vše lid-

skou myslí představitelné. Ale nebojte se jich. Snažte se je přijmout, nebo se jim alespoň 

nebránit, snažte se je postupně poznávat“ (7, 14). Podobně je tomu i v komunikátech 

svědků Jehovových, např.: „Kontaktujte svědky ve vašem okolí“ (5, 9). V obou skupinách 

komunikátů se však apely v této formě za účelem poskytnutí rady nevyskytují příliš často, 

protože by to v oblasti náboženské komunikace působilo příliš direktivně. Daleko častěji se 

objevuje forma otázky v různých funkcích.  

V rámci apelu na adresáta můžeme pojmout i inkluzivní plurál, který autoro-

vi umožňuje vyjádřit empatii a sounáležitost s adresátem. Užitím první osoby plurálu může 

ztotožnit své názory a zkušenosti s názory adresáta: „Jsme přesvědčováni, že nikoliv. (…) 

A my víme, že je kulatá a… (…) Jak jsme jen mohli zapomenout…? (…) Máme kvů-

li tomu zahodit (…)?“ (7, 11), „Pokud však máme přežít stávající změny uvalené na náš 

svět, musíme nejdřív identifikovat a pochopit ty systémy kontroly, které byly zavedeny 

pro naši manipulaci, a teprve potom můžeme zjistit náš vlastní potenciál pro zmapování 

kurzu, který je pravdivý a upřímně určen nám samým“ (7, 11), „hazard s našimi životy“ 

(7, 12). Svědkové Jehovovi používají inkluzivní plurál velmi často ve smyslu společenství 

lidí na „naší“ planetě (8, 5). Sami také spolu se čtenářem hledají odpovědi na otázky: „Mě-

li bychom se bát konce světa?“ (8, 4), zároveň se však staví do pozice těch, kteří Boží 

vůli rozumí: „Podívejme se na některé příklady. Ukážeme si na nich, že si Bible neodpo-

ruje“ (3, 11). 
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6.4  Intertextualita  

 

Intertextualita zvyšuje účinnost persvaze uplatněním cizích textů ve vlastním ko-

munikátu, například citací či parafrází cizích projevů a jejich částí, napodobováním 

či narážkami/aluzemi na ně (Čechová, 2011, 381). V obou skupinách komuniká-

tů nacházíme frazeologismy, výroky autorit a pro církevní komunikaci specifický vztah 

zaslíbení – naplnění (viz dále). U Svědků Jehovových je v komunikátech neustále přítom-

ná autorita Bible a na vše je nahlíženo skrze ni, takže by se v tomto smyslu daly komuniká-

ty jako celek považovat za intertextualitu. I Maškův komunikát často odkazuje k Bibli, 

především když se snaží najít tu správnou, „původní“ interpretaci Bible, tedy nepokřivenou 

církví. Navíc je jeho komunikát specifický tím, že se z velké části jedná o kompilát a autor 

uvádí jednotlivé texty jiných autorů do kontextu celé knihy.  

 

6.4.1 Frazeologismy 

Frazeologismy (frazémy) jsou ustálená pojmenování složená ze dvou i více 

slov (Bečka, 1982, 321). Je pro ně příznačné to, že se alespoň jeden komponent nekombi-

nuje s dalším (jiným) tvarem, tedy je omezený jen na tuto kombinaci (či jen několik málo 

dalších) (Čermák, 2009, 9). Přidržíme se zde rozdělení frazeologismů podle Slovní-

ku české frazeologie a idiomatiky (2009), kde jsou frazémy rozděleny podle své struktury 

na přirovnání, výrazy neslovesné, slovesné a větné. V roli komponentů vystupují nejčastěji 

substantiva, adjektiva, verba a adverbia (Tamtéž, 7). Podle Bečky (1982, 403) se frazeolo-

gismů užívá pro jejich bohatší význam, který odstiňují, pro jejich větší názornost, konkrét-

nost a nápadnost ve srovnání s běžným přímým vyjádřením.  

Přirovnání frazeologické povahy se v obou skupinách komunikátů nevyskytují (viz 

6. 2. 9). J. M. Mašek nejčastěji používá frazémy slovesné, např. „Lidská bytost prostě má 

tendenci k tomu být ohlupována a slepě důvěřovat těm, kdo dělají největší vyrvál” (7, 17), 

„Jsem dalek předkládat vám dále uvedené s neochvějnou jistotou dalších esoterických 

spisovatelů či guruů, kteří bláhově věří ve svou neomylnost“ (7, 18), „V náročných 

situacích ztrácíš pak lehce hlavu” (7, 94), „Musel jsem se pustit berličky, že na můj 

stav existuje lék“ (7, 111), „nemůžete si za boha vzpomenout, jaké slovo to vlastně je“ 
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(7, 114), „jsme konfrontováni s obrovským rozdílem (...) mezi tím, jací skutečně jsme a 

jak se v tom někdy pěkně plácáme“ (7, 118) a pracuje s nimi velmi kreativně, např. „člá-

nek (...) rozčeřil klidné hladiny zahnilých pořádků a poznatků o našem vesmíru“ (7, 

129), „jen pokud dokážete rozpoznat důsledky svých činů, plně třímáte otěže své svobod-

né vůle ve vlastních rukou“ (7, 139).  

Dále jsou u J. M. Maška časté větné frazeologismy. Intertextualita v podobě větné-

ho frazeologismu se objevuje už v titulu knihy –  „Zlatá brána otevřena“ je aluze, naráž-

ka na známou dětskou říkanku. Dostává tak metaforický význam, nejspíše ve smys-

lu neopakovatelné, hodnotné příležitosti; vše je již připraveno, nezbývá než vejít. Příkla-

dem větného frazeologismu je i komentář k příznaku transformace v podobě obtížného 

dýchání: „Infarkt hadr!“ (7, 115), dále „Ale proč plakat nad rozlitým mlékem?” (7, 17) 

či pořekadlo „S šišinkou jsou přímo energeticky propojeny také oči, o kterých se říká „oko 

– do duše okno““ (7, 97). J. M. Mašek často používá autorskou podobu ustálených frazeo-

logismů, například aby ilustroval nutnost smířit se s bývalou 3D realitou před vstupem do 

té vyšší, 4D reality v rámci transformace: „Takže raději dříve a dobrovolně, než pozdě-

ji a z donucení“ (7, 119), „Je snad nošením uhlí do dolu opakování, že byste měli hodně 

odpočívat“ (7, 144). 

Svědkové Jehovovi příliš s frazeologismy nepracují, lze však nalézt příklady slo-

vesných frazeologismů, jejichž funkcí je názornost a intenzifikace, např. „Přední osobnos-

ti v oblasti politiky, společenského života a medicíny dělají, co mohou, aby utrpení zmír-

nily, ale výsledky jsou silně neuspokojivé“ (5, 3), Kdyby vám někdo řekl, že už žádné ka-

tastrofy nebudou, odpověděli byste: „To si snad dělá legraci“ (10, 8), „Už od starověku 

lidé spekulují o tom, co přijde, a mnozí dochází k závěru, že budoucnost nevypadá zrovna 

růžově“ (6, 3), „Bůh si nepřeje, aby pro nás budoucnost byla velkou neznámou“ (6, 8). 

V menší míře nacházíme výrazy neslovesné, např. „Počínaje rokem 1095 křižácké armády 

táhly sem a tam (...)“ (2, 6)    
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6.4.2 Výroky autorit 

 

J. M. Mašek se přímo odvolává na svá vlastní pozorování, uvádí však i alternativní 

zdroje, které vybírá na základě svého subjektivního posouzení, např. „Vybírám z jedné 

internetové diskusní skupiny na Google“ (7, 40). Z alternativních zdrojů uvádí např. 

výsledky tzv. channelingu, tedy komunikace s duchovními bytostmi, kterými například 

potvrzuje existenci dvojníka Slunce: „Podle některých channelingů, například bytos-

ti Aarona, kterou channeluje Jaroslav Chvátal, je toto naše binární Slunce umělého 

původu ve vzdálenosti 1 482 000 km“ (7, 40).  

Pokud J. M. Mašek cituje celý text nějakého autora, obvykle zahrne některý z jeho 

inspirativních výroků do svého textu, např. frazeologismus ve větě „Pojďme společně tuto 

„skříň s ukrytým kostlivcem“ opatrně otevřít“ (7, 64). Podobně je využita literární inter-

textualita za účelem přiblížení střídání fyzického horka a zimy jako příznaků transformace: 

„Viz. známí Mozkomorové z Harryho Pottera“ (7, 112).  Jednotlivé zdroje (jakko-

li platné) jsou často dávány do souvislosti: „Existuje legenda, že Modrá Matka zrodila 

všech sedm sester a naše vlastní Slunce a že naše Slunce obíhá kolem Modré Matky. 

Modrá Panna Marie. A rasa modrých „lidí na Zemi“. Zdánlivě nesouvisející témata“ 

(7, 54).  

Bohatým zdrojem intertextuality u J. M. Maška jsou však především odkazy 

k Bibli, kterou často z důvodu pokřivenosti jejich výkladů (především církevních) uvádí do 

souvislosti svých poznatků, např. když  mluví o počtu lidí, kteří mají potenciál 

ke vzestupu: „(...) tento potenciál v sobě nese podle mých bádání až 22% lidí. Pokud se 

vám toto číslo blíží 1 440 000 000, pak si jistě vzpomenete na 144 000 spravedlivých 

z Bible“ (7, 21). Za zmínku v tomto smyslu stojí originální propojení intertextuality 

s personifikací, když se na základě Bible snaží dokázat, že transformace je ve skutečnos-

ti už velmi starý jev: „Ano, i naše dávné předky postihla „transformace“, kouslo je Světlo 

galaktického středu a oni poznali pravý stav věcí“ (7, 22). V této Maškově interpreta-

ci biblického příběhu se objevuje aluze na prvotní hřích ze Starého zákona – J. M. Ma-

šek to však považuje za transformaci prostřednictvím personifikované energie. 

U svědků Jehovových jsou výroky jiných autorit používány proto, aby potvrdily au-

toritu Bible, nebo aby se ukázalo, že jiné autority nemají pravdu a Bible je důvěryhodnější 
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a přesnější a oni záměr Bible nepochopili, např. „V knize The Last Days Are Here Again 

(opět jsou tu poslední dny) profesor Richard Kyle napsal, že „náhlé změny a chaos ve 

společnosti vytvářejí příznivé klima pro předpovědi konce světa“, zejména pokud je 

tyto jevy těžké vysvětlit. Proroci však v Bibli nepsali o konci proto, aby nějak vysvětlili, 

proč se kolem nich dějí špatné věci. Byli inspirováni Bohem, aby předpověděli okolnosti, 

které budou ukazovat, že konec světa je blízko“ (8, 6). Autorita Bible je totiž všem autori-

tám nadřazena, už kvůli své historii: „Dlouho před tím, než vědci odhalili, že všechny 

hmotné věci podléhají „nevratnému procesu vedoucímu k neuspořádanosti“, žalmista 

napsal: „(Bože, ty) jsi položil základy země a nebesa jsou dílem tvých rukou. Ony za-

niknou, ale ty budeš stát; právě jako oděv se všechny obnosí. Právě jako oblečení je 

vyměníš, a ukončí svůj běh. Ty jsi však týž, a tvé vlastní roky se nenaplní.“ (Žalm 

102:25-27)“ (3, 12). Podle svědků Jehovových tak má Bible jednoznačnou autoritu jasně 

definovat, co by si lidé měli myslet: „Bible uvádí, jaké poučení bychom si z potopy 

v Noemově době měli vzít: „Jehova ví, jak osvobodit ze zkoušky lidi zbožné oddanos-

ti, ale nespravedlivé lidi uchovat ke dni soudu, aby byli odříznuti.“ (2. Petra 2:5)“ (2, 

8). Obraty z Bible bývají vřazeny přímo do hlavního textu, např. „Co kdybyste 

si udělali čas, abyste zjistili, proč svědkové Jehovovi tvrdí, že „válka velikého dne Boha 

všemohoucího“ je na dosah, a proč z ní nemusíte mít strach?“ (1, 9).   

Uvádění celých veršů však často z prostorových důvodů v komunikátech není mož-

né, proto někdy nacházíme pouze biblické odkazy bez citovaných veršů (a bez původního 

kontextu, ve které se objevují), což předpokládá čtení časopisu s Biblí v ruce nebo bezvý-

hradné spolehnutí se na interpretaci svědků Jehovových. Podobně i jména autorit a zdroje 

často nejsou důležité, např. „jeden slovník popisuje základní význam tohoto slova (Ar-

magedon) takto: „Místo velké a konečné bity mezi silami dobra a zla“ (3, 5). Tomu se však 

budeme podrobněji věnovat v oddíle argumenty autoritou (7.2.2) 
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6.4.3 Vztah zaslíbení – naplnění 

 

Vztah zaslíbení – naplnění je dalším z prostředků persvaze v analyzovaných komu-

nikátech, specifických pro církevní komunikaci. Zaslíbení zde chápeme jako boží slib (Po-

korný, 2006, 142), v širším smyslu pak jako jakékoli proroctví. Podle Pokorného (Tamtéž, 

142) se jedná o druh intertextuality, protože vztah zaslíbení – naplnění podle něj nevychází 

z pohledu na dějiny jako celek, ale to, co chce interpretovat a přiblížit, vědomě a přímo 

uvádí do souvislosti s jinou konkrétní událostí (výrokem) v minulosti (Tamtéž, 142). 

V obou analyzovaných skupinách komunikátů je to dáno tím, že v rámci velice in-

tenzivně vnímané současnosti dochází k prolnutí dvou časových rovin – k naplnění zaslí-

bení z minulosti, jako např.: „Zamyslete se nad některými znaky blížícího se konce a po-

suďte sami, zda se vyskytují v naší době. Války, hlad, zemětřesení a epidemie smrtel-

ných nemocí. (Matouš 24:7; Lukáš 21:11)“ (8, 6-7) a k očekávání naplnění těch zaslíbe-

ní, které ještě naplněny nebyly, jako např.: „Budoucí dobu Ježíš označil jako „obnovení 

všeho“. Způsobí, aby lidstvo dospělo do stavu, v jakém mělo podle Božího zámě-

ru být. (Matouš 19:28, Český ekumenický překlad) Co lidi v té době čeká? Rajská země, 

kde budou všichni žít v bezpečí a blahobytu.“ (Izajáš 35:1; Micheáš 4:4)“ (8, 6). Použi-

tí tohoto prostředku je dáno tím, že Svědkové Jehovovi vnímají Bibli jako kni-

hu naplňovaných zaslíbení, a proto se snaží rozklíčovat její obraznost a vztáhnout ji na 

současnost či budoucnost, např. „Ve stejném duchu verš 2. Petra 3:7 předpovídá, že ni-

čemná společnost a zkažené vlády budou zničeny jakoby ohněm, tedy natrvalo“ (8, 5), 

„Bible předpověděla konkrétní události, které pomáhají určit, kdy armagedonská 

bitva začne. Mnohé z nich se odehrávají v dnešní době. (...) Zamyslete se nad zmíně-

nými prorockými slovy. Nepopisují snad současné události a poměry?“ (1, 8). 

Bible je podle svědků Jehovových důvěryhodná, protože se plní její zaslíbení: 

„Zamysleme se nad jedním z prvních varování, která člověk dostal. Bůh Adamovi řekl, že 

pokud bude neposlušný, „určitě zemře“. (1. Mojžíšova 2:17) Přesně to se stalo. Toto 

splnění Božích slov a také smrt a utrpení, které lidstvo zdědilo od Adama, jsou dokladem 

toho, že Bohu můžeme důvěřovat. Existuje tedy nějaký důvod, abychom pochybovali, že 

obnovení dokonalých podmínek na zemi, které Bůh slíbil, se také stane skutečností? (...) 

Navíc světové události a postoje, které jsou dnes tak rozšířené, jsou dokladem toho, že 

doba, kdy Bůh začne jednat, se rychle blíží“ (5, 8) nebo  „(Ježíš) zajistí, aby poddané 
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Království nepostihovaly žádné katastrofy. Bude usměrňovat meteorologické prvky tak, 

aby počasí a střídání ročních období přinášely lidem užitek. Tím se splní to, co Jehova 

Bůh před dávnou dobou lidem slíbil: „Jistě vám také dám dešťové spršky v pravý čas 

a země vskutku dá svůj výnos a polní strom dá své ovoce“. (3. Mojžíšova 26:4)“ (10, 

9). Svědkové Jehovovi navíc ke splnění biblických proroctví aktivně přispívají tím, že bib-

lické poselství šíří po celém světě: „Svědkové Jehovovi dnes kážou dobrou zprávu o Bo-

žím království ve více než 235 zemích a vydávají biblické publikace ve více než 500 jazy-

cích. Jejich časopisy Strážná věž a Probuďte se! jsou zdaleka nejrozšiřovanější publikace 

na světě. Svědkové doposud přeložili Bibli do 100 jazyků. Veškerou tuto činnost vykoná-

vají dobrovolníci a je hrazena výhradně z dobrovolných darů. Mohla by být tato pozoru-

hodná kazatelská aktivita splněním Ježíšova proroctví?“ (1, 9). 

J. M. Mašek splnění zaslíbení spatřuje v současnosti naplněných znameních přichá-

zející doby: „Rok 2012, přes veškeré naplňující se předpovědi zcela tvrdých a nekom-

promisních dopadů na člověka, zůstává především příležitostí“ (7, 13). Zaslíbení, které 

se právě naplňují, nachází „ve starých knihách“ (7, 22), různých proroctvích (zejména sta-

rých Mayů) a v Bibli. Současnost tak podobně jako svědkové Jehovovi vnímá jako pl-

nou potenciálu, který však zatím není lidmi plně využit. To, že současný negativní 

stav bývá prezentován současně s nadějí v zaslíbeních, vytváří napětí, které posiluje účin-

nost persvaze. Tento způsob prezentace argumentu však může být někdy chápán jako ma-

nipulativní (např. Vojtíšek, 2007, 71). Na manipulaci v argumentaci se podrobněji zaměřu-

jeme v následující kapitole. 
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7.  MANIPULACE V ARGUMENTACI 

 

V tomto oddíle pracujeme s pojmem argument, který chápeme jako tvrzení, uvede-

né na podporu názoru (Šamalová, 2005, 81). Názor chápeme jako synonymum ke slo-

vu teze (Tamtéž, 54).  

Argumenty lze analyzovat podle obsahu (k čemu se vztahují) a podle formy (strate-

gie argumentace, jak a čím je argumentováno) (Šamalová, 2005, 62-63). V rámci této ana-

lýzy se zaměříme rovněž na manipulaci. Musíme však předznamenat, že argumentaci 

v oddílech 7.1 a 7.2 nepovažujeme vždy za manipulativní a v obou skupinách komuniká-

tů ji často hodnotíme jako akceptovatelnou vzhledem k používaným metodám a zdrojům. 

Důkladné kritické analýze metod a zdrojů se však už v mezích této práce nemůžeme věno-

vat. Pokud tedy například u svědků Jehovových najdeme silně zastoupe-

nou argumentaci autoritou Bible, zatímco ostatní zdroje slouží jen jako pomocné, vedlejší, 

pokládáme jejich argumentaci za provizorně akceptovatelnou (Govierová, cit. In Šamalo-

vá, 2005, 51). Hodnocení, zda uvedené argumenty jsou skutečně v souladu s Biblí, zda 

jsou v tomto smyslu oprávněné, či ne, je už nad rámec této práce (viz kap. 3.1 k otázce 

pravdivosti jako kritériu manipulace). V této kapitole (zejm. v kap. 7.2.) tedy hodnotíme, 

do jaké míry jsou argumenty akceptovatelné, tedy do jaké míry využívají informativního 

postupu a argumentace k věci (Srpová, 2005, 206).   

Argumenty podle obsahu byly vybrány tak, aby se vztahovaly k hodnotám, protože 

persvaze v církevní komunikaci se na ně často (někdy i implicitně) odvolává (Kvítková, 

1996, 113-116). Teze se pak v rozboru argumentů podle obsahu skládá ze dvou argumentů, 

cílové a instrumentální hodnoty (Rokeach, cit. In Nakonečný, 2009, 257). Jako instrumen-

tální hodnota je chápán způsob, jakým je podle autorů komunikátů možné hodnot dosáh-

nout. Například J. M. Mašek v textu argumentuje hodnotou pravdy – k jejímu poznání má 

adresát například využívat moudrosti předků, rad a inspirací z jiných dimenzí (7, 11). Zá-

roveň pro dosažení hodnoty jasné mysli a probuzeného srdce (7, 11) má adresát poznat 

pravou skutečnost, neboli pravdu (7, 11). Toto by se dalo označit za manipulativní argu-

mentaci kruhem, autor však upřesňuje, že si pod pojmem pravá skutečnost představuje 

hledání nových (lepších) souvislostí a možností interpretace světa, včetně poznání sil kon-

spirace (7, 11). Říká, že prostřednictvím radikální změny vlastního myšlení, která zahrnuje 
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využívání nového druhu jazyka, nových prostředků a vnitřních napojení, bude možné pře-

žít nastávající změny (7, 12). Lidé už podle něj nebudou znát pouze materii, bu-

dou si uvědomovat přelomovost a neuvěřitelnost současné doby, a dojde tak (či už dochá-

zí) k vzestupu civilizace i jednotlivce (7, 13). Rozbor provedeme na základě pozitivně a 

negativně chápaných hodnot v jednotlivých hnutích. 

Kromě obsahu je možné analyzovat argumenty podle formy. Typologii argumentů 

podle formy vztáhneme k podmínkám jejich akceptability (Govierová, cit. In Šamalová, 

2005, 50-51), což zároveň umožní posoudit přítomnost manipulace a postihnout přechod 

od pravé argumentace (argumentace k věci) k nepravé argumentaci, manipulaci (Šamalová, 

2005, 79). Aby totiž byly argumenty účinné, musí být nejen akceptovatelné, ale 

i relevantní ve vztahu k tezi a musí poskytovat dostatečný základ pro odůvodnění teze 

(Govierová, 1997, cit. In Šamalová, 2005, 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

7.1  Argumenty podle obsahu 

Už z úvodního textu tedy lze vyčíst, co J. M. Mašek hodnotí pozitivně. Pozitivní 

kolokace u něj má např. „moudrost (…) předků, rady a inspirace z jiných dimenzí“ (7, 

11) a „svobodný přístup k informacím i svobodný přístup k bádání“ (7, 11). Velký 

důraz přitom klade na hodnotu svobody. Ta je velice úzce spjata právě s hodnotou pravdy a 

porozumění: „zamlčet a krýt (…) pravdu“ (7, 11), „pokud by lidstvo poznalo pravdu“ (7, 

11), „zjistit náš vlastní potenciál pro zmapování kurzu, který je pravdivý a upřímně určen 

nám samým“ (7, 11), „(vědecká elita) stále méně chápe, co se to vlastně se Zemí a naším 

Vesmírem děje“ (7, 11). Jak je vidět z následujících kolokací, autor velice pozitivně hod-

notí změny, probíhající v současné době a rok 2012 samotný: „čekání se v této době pře-

lomu věků“ (7, 12), „Pokusím se psát tuto knihu o nejfantastičtější (…) etapě Pozemšťa-

nů na planetě Zemi“ (7, 12), „přelomovost a neuvěřitelnost doby, ve které žijeme“ (7, 

13), „zkoumání fenoménu roku 2012“ (7, 14). Na hláskoslovné úrovni se to odráží i v užití 

velkých písmen, které denotátům přisuzují důležitost, např.: „Vesmír, Sluneční soustava, 

Pozemšťané“ (7, 11+12), „Duch, Bytí, Světlo“ (7, 14), „Téma“ (7, 15), „Apokalypsa, Uči-

tel“ (7, 122), příp. personifikovaný „Život, Láska, Dílo (Života)“ (7, 186). V komuniká-

tech svědků Jehovových pak zvláštní úctu zasluhují slova typická pro oblast církevní ko-

munikace, jako „Bible, Bůh, Syn“ (3, 7), „(Boží) Království “ (10, 9). 

Také svědkové Jehovovi pozitivně vnímají hodnotu svobody, dá se však říct, že ré-

torika svědků Jehovových je převážně založena na hodnotě pravdy ve smyslu „co je správ-

né, to je užitečné, praktické“. Pravdu pojímají podobně jako J. M. Mašek, vidí v ní nejen 

potenciál skutečnost vysvětlit, ale zároveň ji změnit ve směru k prosperitě. Měřítka a zdro-

je správnosti jsou však odlišné – u Maška je to vlastní zkušenost, intuice aj., u svědků Je-

hovových je to především Bible, vnímaná jako inspirovaná kniha, např.: „Mají však lidé 

vůbec správnou představu (…)?“ (8, 4), „Možná vás překvapí, co vlastně Bible (…) ří-

ká“ (8, 4), biblické odpovědi“ (8, 4), „(Bůh) řekl, že to je „velmi dobré“ (8, 5), „ten, kdo 

činí Boží vůli, zůstává navždy“ (8, 5), „biblické důkazy“ (8, 8). Svědkové Jehovovi si ve 

stylizaci tématu konce světa nejprve všímají negativních emocí, teprve pak se věnují bib-

lické zvěsti, která přináší pozitivní emoce, např. „fascinaci“ (8, 4), „těšení se“ (8, 4) a 

„úlevu“ (8, 4). Z této perspektivy je vidět, že konec světa je vnímán jako něco pozitivního, 

avšak jen tehdy, pokud „činíme „Boží vůli“, tedy to, co od nás Bůh očekává“ (8, 6). 

V komunikátech převažuje důraz na atmosféru domova, bezpečí, ochrany a obnovy: „naše 
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planeta je věčným domovem lidstva“ (8, 5), „planetu ochrání před trvalými škodami“ (8, 

5), „aby zachránil pacientovi život“ (8, 5), „aby se dobří lidé mohli v plné míře těšit ze 

života na zemi“ (8, 5), „dospělo do stavu, v jakém mělo podle Božího záměru být“ (8, 

5), „nový věk neboli nový systém věcí“ (8, 6) „obnovení všeho“ (8, 6), „Rajská země, 

kde budou všichni žít v bezpečí a blahobytu, smysluplná a uspokojující práce, vyléčení 

všech nemocí, zvrácení procesu stárnutí, vzkříšení mrtvých, příznivé klima“ (8, 6) aj. 

Právě svědkové Jehovovi jsou představeni jako ti, kteří jsou pověřeni kázáním „dobré 

zprávy o Božím království po celém světě” (8, 7), čímž naplňují Boží zaslíbení. Be-

rou totiž „na vědomí zásadní změny, k nimž dochází v posledních dnech“ (8, 7). Čtená-

ři je velmi doporučováno, aby projevil ochotu dozvědět se víc, obrátil se na svědky Jeho-

vovy a přijal jejich nabídku bezplatného studia Bible (doma nebo na jiném vyhovujícím 

místě, dokonce i po telefonu), a je ujišťován po jeho nezměrném užitku (např. 8, 8; 13, 9).  

S negativními konotacemi jsou u J. M. Maška spojeny veškeré zpátečnické snahy, 

které podle něj způsobují „současné zajetí, (…) nesvobodu a totalitu“ (7, 12). Tento po-

stoj podle něj má společnost, která „odmítá vše nové jako kacířské“ (7, 11) a je původcem 

mnohých pověr (toto hyperbolicky vyjadřuje, že společnost věří, „že je Země placatá!“ (7, 

11)). Podle Maška je třeba všechny tyto negativní vlivy odfiltrovat a změnit „vše, nebo 

alespoň mnohé, co jsi dosud poznal, co jsi se dosud naučil a co jsi považoval za dané… 

Že to, co jsi byl dosud veden si myslet… I to, v co jsi věřil a co jsi očekával (…)“ (7, 

11). Podle Maška je pravda utlačována „zatemnělou myslí (…), umlklým srdcem, (…) 

nedokonalostí (…) stupně chápání věcí a jejich spojování a snahou jistých skupin 

(pravdu) zamlčet a krýt“ (7, 11). Veškerá ochrana před syrovou pravdou, i z dobrého 

úmyslu, je vnímána negativně: „může tě někdo chránit proti tvé vůli?“ (7, 11). 

Tak jsou totiž vytvářeny „systémy kontroly, které byly zavedeny pro naši manipulaci“ 

(7, 11). Tuto dobu autor popisuje jako „nejfantastičtější a zároveň nejděsivější eta-

pu Pozemšťanů na planetě Zemi“ (7, 12). Děsivost této doby plyne podle autora zejména 

z toho, že „lidé znají pouze materii“ (7, 12) a nezajímají se o duchovní věci. Přes všechen 

negativní postoj k některým aspektům současné doby, jako např. vědě, politice, světovým 

elitám aj., nalezneme u Maška i silný pozitivní náboj, který jeho negativní postoj vyvažuje 

– je to právě představa transformace. 

U svědků Jehovových v úvahách o konci světa negativně zaznívá „strach 

či fascinace koncem světa“ (8, 4), ale také „nezájem“ (8, 4) a „únava“ (8, 4), která pra-
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mení i ze „zklamání“ (8, 4) z „další nesprávné předpovědi“ (8, 4). Z důvodu nesprávných 

předpovědí svědkové Jehovovi vnímají, že je potřeba postavit předpovědi konce světa na 

Bibli. Bible podle svědků Jehovových předpovídá, že „Země nebude zničena“ (8, 5), ale 

„budou zničeni ti, kdo ničí zemi“ (8, 5). „Trvalé škody“ (8, 5) však nepůsobí celá společ-

nost, jen ti, „kteří vládnou“ (8, 5). Ti jsou označováni jako „násilničtí“ (8, 5), „ničemní a 

zkažení“ (8, 5), zkrátka „lidé, kteří nežijí v souladu s Boží vůlí“ (8, 5). V důsledku jejich 

vlády se na zemi objevují různé „špatné věci“ (8, 6). Právě tito lidé „budou důkazy zleh-

čovat“ (8, 7), budou je přehlížet“ (8, 8), „vysmívat se (jim)“ (8, 7), avšak „pak má na ně 

vzápětí přijít náhlé zničení“ (8, 7). I zde se však objevuje naděje v Armagedonu, kdy spra-

vedliví budou zachováni. 
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7.2  Argumenty podle formy 

 

7.2.1 Faktické argumenty 

Teze jsou v analyzovaných komunikátech někdy předkládány pomocí argumentů, 

které Šamalová (2005, 62) nazývá jako faktické argumenty. Ty jsou zaměřené na fakta 

či popis události. 

V komunikátu J. M. Maška se tento druh argumentů téměř nevyskytuje, což je 

vzhledem k deklarovanému informačnímu postupu
36

 docela překvapivé. Navíc pokud už 

ho autor používá, příliš nedokládá platnost argumentů, což znemožňuje posoudit platnost 

jeho závěrů, např. „Přelomovost a neuvěřitelnost doby, ve které žijeme, si zatím uvědomu-

je jen část lidských bytostí. Desítky tisíc? Stovky tisíc? Zřejmě však ne o mnoho více. 

Jsme tedy možná z celkového počtu obyvatel Země spíše u promile, než u procent. 

Jak velká je část lidstva, kterou musí zasáhnout transformace, aby civilizace vzestoupila? 

Řekněme 3 % aktivních?“ (7, 13). Podobné jsou i odkazy na výroky autorit (viz 7.2.2), 

např. „Podle některých zdrojů na každého člověka, ponořeného do myšlenek na bezpod-

mínečnou lásku a mír připadá dalších 6 000 jiných lidí, zaměřených na strach, znepokojení, 

vztek, nenávist, války, neukojené tužby, moc, hrabivost, chudobu, nouzi atd. V takovém 

případě by stačil jenom jeden milión čistých myslí. To není moc, nebo snad je?“ (7, 13). 

Velká část argumentace v analyzovaném komunikátu je právě tohoto typu – apeluje na 

všeobecné povědomí či vlastní zdroje autora (výrazy jako „prý“ (7, 12), „Podle mých 

pozorování je ve skupině vždy 2-3% skupina aktivních, nebo také „lídrů““ (7, 13), „údaj-

ně mělo“ (7, 14) aj.). V komunikátu J. M. Maška se jen zřídka vyskytují takové odkazy na 

použité zdroje, aby se jejich spolehlivost dala dohledat. To však zároveň způsobuje, že je 

obtížné nalézt důkaz, který by daný argument vyvracel, a proto je zároveň obtížné přijmout 

celou argumentaci za platnou. Chybějící odkazy jsou však v souladu s funkcí komunikátů, 

kterou primárně není informovat, ale přesvědčit. V tomto smyslu faktické argumenty také 

vybírá: „Předkládám tyto poznatky jako svou vlastní zkušenost, podpořenou prožitky a 

poznatky dalších jedinců, se kterými jsem v přímém kontaktu a jako výseč reality, která 

smí být právem považována za nedokonalou (7, 18). 

                                                             
36 J. M. Mašek výslovně uvádí, že dílo 2012 – Zlatá brána otevřena považuje za zpravodajskou a fakto-
grafickou literaturu (7, 18) 
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Velice frekventované jsou faktické argumenty v komunikátech svědků Jehovových, 

typická je však jejich nevyváženost. Především do úvodů článků jsou vybírána zřejmá ne-

gativa, která ukazují na špatnost světa bez Boha: „Mohou náš svět změnit k lepšímu 

přední politici? Co ukazují fakta? (...)“ (13, 3). „Programy, jejichž cílem bylo stimu-

lovat hospodářský růst, chudobu neodstranily. Vakcíny, léky ani moderní chirurgické 

postupy nezbavily lidstvo nemocí“ (5, 3), „V tomto čase má mít Satan „velký hněv“. 

(Zjevení 12:7-12) Co myslíte, nepanuje dnes mezi lidmi atmosféra plná zloby a násilí, 

a to nejen na některých místech, ale celosvětově?“ (1, 8). Tyto argumenty, zaměřené na 

negativa, často odrážejí známou skutečnost, přesto bývají zaštítěny autoritami (viz 7.2.2), 

např. „O dva roky později WHO zjistila, že „vlády na celém světě mají problém zdra-

votní péči financovat. Výdaje na tuto péči rychle rostou, protože populace stárne, stá-

le více lidí trpí chronickými nemocemi a zavádějí se nové a dražší léčebné postupy.““ 

(13, 6).  Jako faktické argumenty zde uvádíme i řečnické otázky, protože obsahují už pře-

dem danou odpověď, tedy argument v podobě oznamovací věty, např. „Bez ohledu na to, 

kde žijete, uvažujte o těchto otázkách: Máte pocit větší finanční jistoty než před deseti 

lety? (...) Je vaše okolí čistší a zlepšily se vaše životní podmínky? Když přemýšlíte o 

budoucnosti, myslíte si, že se v příštích 10, 20 nebo 30 letech věci zlepší?“ (13, 4-5).  

 

7.2.2 Argumenty autoritou 

  

S požadavkem, aby platnost argumentu byla doložena důvěryhodným zdrojem, 

souvisí používání tzv. argumentů autoritou, které odůvodňují přijetí názoru tím, že ho 

zastává nějaká věrohodná osoba (zpravidla ten, kdo je v dané oblasti považován za exper-

ta), skupina osob či nějaká instituce. Govierová (1997, cit. In Šamalová, 2005, 61) tvrdí, že 

existují oblasti, v nichž odvolání se na autoritu nelze použít, neboť zde neexistují jednotné 

principy ani metody, pomocí kterých by různí lidé došli ke stejným výsledkům (např. otáz-

ky, zda existuje život na jiných planetách, existence svobodné vůle člověka, smysl života) 

a že v těchto oblastech lze argumentovat více či méně podloženě, avšak neexistují zde 

obecně uznávané autority. Do této oblasti „víry a citů“ (Tamtéž, 61) spadají i analyzované 

komunikáty. Nedá se však říct, že by se zcela vymykaly možnostem argumentace.  
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J. M. Mašek často využívá doslovných citací výroků autorit (kompilované texty 

různých autorů, prostřednictvím kterých porovnává informace z více zdrojů) či jejich pa-

rafráze. Často se však setkáme pouze s nepřesným odkazem, což je do jisté míry způsobe-

no i povahou autorových zdrojů (jak již bylo zmíněno), např.: „Již vícero zasvěcených 

v historii i současnosti vyřklo onu šokující skutečnost“ (7, 11), „Ano, planeta se otep-

luje (a podle vědců se nakonec zase ochladí, čeká nás, prý, doba ledová) (7, 12), 

„Podle mých pozorování je ve skupině vždy 2-3 % skupina aktivních, nebo také „líd-

rů“. Tedy 180 milionů…?“ (7, 13). U J. M. Maška sledujeme časté odkazy na autoritu, 

které jsou odůvodněny vlastním pozorováním, výroky odborníků či historických postav. 

Autor tak využívá možnosti prezentovat své argumenty jako „vědu“, což v českém pro-

středí může být atraktivní (Büchnerová, 1999, 119, doslov Z. Vojtíška). Odkazy se však 

málokdy dají dohledat, což autor někdy přiznává, např. „Domnívám se, že následující řád-

ky jsou od Barbary Hand Clow, ale odkaz se někde vytratil“ (7, 43), detailní dokládání 

však nejspíše nepovažuje za příliš důležité, cituje jen do té míry, aby bylo patrné, že uve-

dený názor není jeho (7, 18). Některé výroky autorit používá, aby se vůči nim vzápětí vy-

mezil, většinu ale přebírá a nijak je neověřuje, podle svých slov proto, aby si čtenář udělal 

názor sám (7, 15). Citované výroky jsou často velmi kontroverzní, ačkoli jejich auto-

ři bývají označeni jako renomovaní či jinak spolehliví, např. „A zde jedno velmi zajímavé 

pojednání o principech elektřiny a magnetismu ve stvoření od stejného autora, který zdá 

se ví, o čem mluví“ (7, 65), „Podle jednoho z nejproslulejších světových badatelů, Da-

vida Icka, byl Charles Taze Russel, zakladatel Watchtower Society, zednářem vysokého 

stupně“ (7, 54). David Icke je britský spisovatel, podle kterého náš svět ovládají plazí mi-

mozemšťané, kteří manipulují s lidstvem, protože se bojí, že v důsledku globální změny 

vědomí lidstvo setřese jejich nadvládu (Kostićová, 2011a, 187). Věrohodnost je 

pak dodávána i uvedeným výrokům autorit, případně jejich zdrojům, např. „Na internetu je 

k dohledání článek od Kena Rainese nazvaný „Jehova“: Starodávný astronaut 

z Plejád“. Zcela evidentně si po 62 let, konkrétně v letech 1891 až 1953, Watchtower 

Society (Svědkové Jehovovi) mysleli, že bůh sídlí na hvězdě Alcyon v souhvězdí 

Plejád, a že z této hvězdy řídí vesmír. Rovněž tam bylo uvedeno, že nebeské město 

Zion se nachází v Alcyonu. Mnohé z toho bylo založeno na knize reverenda Josepha 

Seisse, Miracle in Stone (Zázrak v kameni), kterou silně postavil na díle prof. Liaz-

zi Smythe Our Inheritance in the Great Pyramid (Naše dědictví velké pyramidy)“ (7, 

54). 
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Argumentace pomocí výroků autorit je tak mnohdy manipulativní. Mluvčí kalkulu-

je s tím, že adresát citovanou autoritu nezná či nemá odvahu vzepřít se jí, což lze nazvat 

falešným dovoláváním se autority (Šamalová, 2005, 54). U Svědků Jehovových je to dále 

častý odkaz k tomu, že oni Bibli a dosahu jejího poselství rozumí nejlépe, často jsou slibo-

vány budoucí výhody, např.: „Pokud jste neměli možnost studovat Bibli důkladně, 

možná je pro vás obtížné uvěřit, že výše popsané události opravdu nastanou. Existuje ale 

dobrý důvod, že se uvedená proroctví splní do všech podrobností a že k tomu dojde brzy. 

Tímto důvodem je skutečnost, že se mnoho biblických proroctví už splnilo. Co kdy-

byste si udělali čas, abyste zjistili, proč svědkové Jehovovi tvrdí, že „válka velikého dne 

Boha všemohoucího“ je na dosah, a proč z ní nemusíte mít strach? Zeptejte se jich, co 

musíte podle Bible udělat, aby Jehova Bůh ochránil i vás. (Zjevení 16:14) To, co se 

dozvíte, může změnit váš pohled na budoucnost“ (1, 9). Svědkové Jehovovi se především 

vymezují vůči jiným názorům, které zaštiťují nejmenovanými autoritami: „Členové du-

chovenstva, kteří o sobě tvrdí, že odpověď na tuto otázku (proč utrpení?) znají, často 

učí, že utrpení je trestem od Boha. Například několik dnů po zemětřesení na Hai-

ti jeden kazatel řekl svému sboru, že katastrofa byla poselstvím od Boha. Jiní du-

chovní nemají tak dogmatický postoj. Jedna americká docentka religionistiky shrnu-

la názor mnoha lidí takto: Proč Bůh působí tyto katastrofy, je záhadou, na kte-

rou nám nepřísluší se ptát. Naším úkolem je pouze mít víru“ (5, 4), ačkoli častěji jsou 

jména autorit přímo uváděna (např. 6, 5). 

Za falešné dovolávání se autority můžeme pokládat i tvrzení, že vše konáme „pro 

zářivou budoucnost, která naši pravdu potvrdí“ (Bokr-Svatek, 2000, 159). Velmi často 

tak na základě Bible argumentují svědkové Jehovovi, např.: „Budoucnost bude tak nád-

herná, že si to ani neumíme představit“ (6, 9), „Pod Božím vedením se (lidé) bu-

dou podílet na obnově ráje na zemi. Splní se tak Boží původní záměr“ (1, 7). U svědků 

Jehovových je motivací k užití tohoto argumentu snaha přesvědčit adresáta o své interpre-

taci, často poté, co byla vyčtena všechna negativa, např. „Z toho, co jste si přečetli na stra-

nách 4 až 8, můžete mít pocit, že lepší budoucnost je pouhým snem. Situace však není 

beznadějná. Náš svět se změní k lepšímu, ale ne díky lidským vládám“ (13, 8). U J. M. 

Maška je pak tento druh argumentu patrný například ve vysvětlení, proč je nutné 

k informacím uvedeným v jeho knize přistupovat obezřetně: „Mějme neustále na paměti, 

že se pohybujeme na úrovních, z nichž některé věci mohou být dokázány (nebo také 
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vyvráceny) v rámci hmatatelného lidského poznání za 50, 100, nebo také 400 let“ (7, 

15). To, že přes deklarovaný vědecký přístup
37

 nenacházíme odpovídající vědec-

kou argumentaci, je však ve shodě s Maškovým záměrem vyvážit příliš jednostranný pří-

stup akademické vědy (7, 12).  

 

7.2.3 Argumentace pomocí příkladu 

 

Dále se v obou skupinách komunikátů objevuje argumentace pomocí příkladu, 

která umožňuje argumentovat ne jevem celým, ale spíše některými jeho projevy, a násled-

ně jev zobecnit (Šamalová, 2005, 62).  

Tento druh argumentace je častý u J. M. Maška. V některých případech je 

však patrné, že autor někdy nezobecňuje na základě dostatečného množství reprezentativ-

ních příkladů, např.: „Jak můžeme spoléhat na jednu z okrajových vědeckých disciplín, 

meteorologii, když má problém určit byť jen dvoudenní předpověď správně? O va-

rování před případnými katastrofami typu povodní, seizmických otřesů 

či dlouhodobého sucha ani nemluvě. Co lze čekat od vědců, kteří sami sobě ani nám 

nedokáží vysvětlit mohutné „zapálení“ komety Helmes?“ (7, 11). Podloženost argu-

mentů pomocí příkladu je také mnohdy sporná, např.: „Proč jsou stoleté povodně ob 

tři roky, proč je v zimě patnáct stupňů, proč ptáci na zimu již ani neodlétají, proč 

stoupá počet záhadných onemocnění… proč, proč, proč?“ (7, 12). 

Také Svědkové Jehovovi využívají argumentaci pomocí příkladu, která umožňuje 

adresátovi konkrétněji si sledovaný jev představit, např.: „Komiksy, stovky filmů a tisíce 

knih vypráví příběhy o blížící se zkáze. Zdá se, že existuje nespočet nepřátelských bytostí, 

které jsou připraveny vrhnout se na naši planetu a vyhladit lidstvo – robotičtí zabijáci, 

nejrůznější monstra, mimozemšťané, zombie, duchové, draci, lidoopi, ptáci, zmuto-

                                                             
37 „Dílo 2012 – Zlatá brána otevřena považuji (...) za zpravodajskou a faktografickou literaturu a bu-
du proto používat hojně citací z jiných děl tak, jak jen to umožňuje autorský zákon. Práce používá me-
tody systémové analýzy a propojování i zdánlivě zcela nesouvisejících oblastí a oborů k vyzvednutí a 
propojení podstatných a relevantních bodů a poznání skutečnosti takové, jaká je, respektive jakou jsme 
schopni na našem stupni vývoje poznat“ (7, 18). 
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vané krysy nebo obrovské vosy. Takové příběhy asi málokdo bere vážně“ (6, 3). „Vědci 

jsou přesvědčeni, že takové jevy jako vzrůst průměrné teploty na zemi, extrémní výky-

vy počasí, tání ledovců a vymírání korálových útesů a důležitých živočišných a rost-

linných druhů signalizují, že klima na naší planetě se mění“ (6, 6). I zde může být dosta-

tečná reprezentativnost příkladů sporná, např. „Podívejme se na jeden příklad: boj pro-

ti hladu“ (5, 3), „Utrpení může postihnout kohokoli, dokonce i ty, kdo mají Boží přízeň. 

Ukazují to následující příklady: Prorok Elíša onemocněl smrtelnou chorobou. (2. Krá-

lovská 13:14) (...)“ (5, 4). 

 

7.2.4 Argumenty o příčině  

 

Dalo by se říct, že argumentace J. M. Maška je převážně postavena právě na hledá-

ní příčin sledovaného jevu (Šamalová, 2005, 62), například častých povodní, teplých zim 

či častých onemocnění (7, 12). Mašek si je vědom toho, že příčiny jím popisovaného je-

vu jsou komplexní a že časová následnost mezi událostmi ještě neznamená, že je me-

zi nimi příčinná souvislost  – uvažuje například o tom, zda to, co se považuje za příčinu, 

není třeba následkem, např.: „Možná proto, že báchorka o lidském a tedy umělém vli-

vu na probíhající změny se ocitá nadále prakticky mrtvá a neudržitelná. (...) Lidé 

mají na svědomí kde co, ale takzvané ozónové díry skutečně nezpůsobily exhalace, 

i když jsme si za poslední století stačili zaneřádit planetu měrou vrchovatou a zničit 

toho až dost. Může to být ale klidně trochu naopak, řekněme třeba, že ozónové díry a 

změna kvality atmosféry způsobily nahromadění exhalací a škodlivých plynů“ (7, 12). 

Podobné úvahy však postrádáme u jeho vlastních závěrů, zejména při vyvozování souvis-

lostí ze svého pozorování, např.: „Příčinou tvé zatemnělé mysli a především 

pak umlklého srdce se ukázala být především nedokonalost tvého stupně chápání věcí 

a jejich spojování, avšak též snaha jistých skupin zamlčet a krýt před te-

bou pravdu jasnější jak tisíc sluncí, čehož jen malou částí byl záměr tě chránit“ (7, 

11), v tomto smyslu chybí i reflexe souvislosti úhynu včelstva s počtem lidí, kteří nepřežijí 

transformaci: „70 % včelstva nepřežije.  Je zajímavé, že právě 2/3 udávají i některé 

zdroje pro počet lidí, kteří se z mnoha důvodů spojených s transformací nedožijí blíz-

ké budoucnosti“ (7, 127). Záhadného vymírání včelích rojů si všímají také svědkové Je-
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hovovi, jako jeho příčinu uvádí lidskou činnost (6, 7). J. M. Mašek úhyn včelstva vnímá 

v souvislosti buď s kosmickou radiací, nebo s tzv. chemtrailsováním, rozprašováním che-

mických látek, kterými se světové elity snaží zabránit pronikání kosmické energie (7, 127).  

Jako příčinu současného neblahého vývoje chápe J.M. Mašek například tzv. „main-

streamovou“ vědu. Ta stanovuje hypotézy o existenci globálního oteplování (7, 12), které 

ale podle autora neexistuje (7, 12), a pokud by případně existovalo, tak nedokáže rozpoznat 

jeho příčiny. Autor by pak za hlavní příčinu globálního oteplování (i dalších negativních 

věcí) pokládal nedostatečnou orientaci na duchovní záležitosti, nikoliv exhalace a znečiš-

tění: „Lidé znají pouze materii. A tak to připisují právě jí a své „průmyslové činnos-

ti““ (7, 12). I zde se však neobjevuje žádná reflexe při vyvozování předpokládané příčiny. 

Také v komunikátech svědků Jehovových se objevují argumenty o příčině, rovněž 

bez reflexe, obvykle s důrazem, že příčinám (důvodům) je nutno rozumět na základě Bible, 

např. „Když poznáte, jaké k tomu (k armagedonské válce) mají (Jehova a Ježíš) důvody, 

bude to pro vás pochopitelnější“ (3, 8). „Nicméně Bible nejen ukazuje, že za utrpení lid-

stva nemůže Bůh, ale také odhaluje, které tři základní příčiny k němu vedou. Osobní roz-

hodnutí (...), souhra náhod (...), „panovník tohoto světa““ (5, 5-6). Často nacházíme 

hledání příčin současného neblahého stavu, např. „I když na tuto věc existují různé názory 

(změna klimatu), mnozí se shodují na tom, že příčinou je spalování uhlí, ropy a zemního 

plynu, které má na svědomí automobilová doprava a průmysl“ (6, 6), „Znečištění, 

přelidnění, drancování přírody, ničení životního prostředí a klimatické změny mají 

svůj podíl na vymírání živočišných druhů, ke kterému dochází až 1 000krát rychleji než 

přirozeným způsobem“ (6, 7). Obvykle však jsou prezentovány příčiny ideálního stavu, 

zde s apelem na adresáta (6.3.5): „Druhým krokem (k záchraně) je to, že budete konat 

spravedlnost, což vám přinese Boží přízeň a ochranu“ (3, 8). 

  

7.2.5 Argumenty z analogie 

 

Na porovnání dvou situací, dvou jevů, které mají určité významné rysy společné, 

jsou založeny tzv. argumenty z analogie. Argumentující při jejich použití předpokládá, že 
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si budou podobné i v dalším rysu či rysech, jež jsou v souladu s tím, o čem chce adresáta 

přesvědčit (Šamalová, 2005, 62).  

J. M. Mašek se často odvolává na běžnou zkušenost svých čtenářů, aby jim vysvět-

lil často abstraktní skutečnosti, např. události v souvislosti s rokem 2012: „Možná znáte 

bezpečnostní typy klíčů do bezpečnostních dveří či trezorů. Klíč musíte zasunout 

přesným způsobem, často i druhý a třetí zároveň. Teprve když jsou všechny klíče ve 

správném úhlu a správných otvorech, dveře se otevřou. Stejně tak je tomu nyní. 

V roce 2012 se klíče dostanou do správných úhlů a otvorů...“ (7, 20), „Fotony nás 

ohřívají podobně, jako mikrovlnná trouba ohřívá vaši večeři. Analogie je stejná. Čím 

více hmoty a čím více vody obsahujete, tím se také více pečete“ (7, 113). Takové situa-

ce, které jsou všem dobře známé, jsou také dobře představitelné, apelují na povědomí o 

daném jevu. J. M. Mašek například vysvětluje důsledky tzv. chemtrailsování (utajované 

rozprašování chemických látek letadly, aby nedošlo k transformaci (7, 126)) tak, že vyvolá 

vzpomínku na školní pokusy s magnety a pilinami. Tvar siločar pak postaví do analogie 

s tvarem mraků při příchodu světelných energií z vesmíru. V důsledku chemtrailsování 

jsou mraky v rovnoběžných pruzích, což lze snadno pozorovat (7, 127). Podobně přibližuje 

svůj pocit, že na tuto zemi nepatří (další z příznaků transformace): „Pamatujete si na po-

slední dny června těsně před vysvědčením na základní škole? Šli jste tam už pouze jen 

tak ze zvyku, v podstatě už jste tam ani být nemuseli“ (7, 122). Na běžnou zkušenost se 

odvolávají i přirovnání (6.2.9), např. při líčení Maškových příznaků transformace, které 

prožíval na svém těle: „Jako kdybyste se ocitli hluboko pod hladinou oceánu. (...) Poz-

dějí se přidává i motání, jako kdybyste právě sesedli z kolotoče nebo z plavby lodí“ (7, 

112).      

Aby byla analogie relevantní, vyžaduje obdobné příklady (Šamalová, 2005, 62). 

U J. M. Maška sporná relevantnost analogie často vzniká jako důsledek hyperbolického 

vyjadřování, kterým adresátům určité skutečnosti přibližuje a zintenzivňuje jejich hodno-

cení, např.: „České vědecké vyhlašování anticen Bludný balvan Sisyfa lze (…) poměr-

ně dobře srovnávat s upalováním kacířů a čarodějníků v minulosti“ (7, 11), „je to 

stejné, jako když si dříve lidé nedokázali vysvětlit například bouřku“ (7, 12), „základ-

ním heslem by se to dalo vyjádřit jako „„boj o přežití“, nebo „kdo z koho““ (7, 12). Pů-

sobí zde však i jiné faktory. Příkladem sporné analogie u J. M. Maška (v tomto případě 

i příkladem reinterpretace tradiční křesťanské zvěsti, typické pro hnutí Nového věku, a 
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u Maška rovněž příkladem s tím spojených konspiračních teorií) může být i následující 

delší text, vystavěný na rétorických otázkách (srov. též 6.3.3): „Kdo je vlastně Syn Boží? 

Spasil nás tím, že zemřel na kříži? Právě při zimním slunovratu se Slunce kupodi-

vu právě na 3 dny zastaví a pak znovu ožije, začne stoupat. Staří Egypťané a další 

civilizace uctívali jako svého Boha Slunce. Ano, vždyť je to právě Slunce, které oživu-

je. V angličtině se Syn (son) i Slunce (sun) vyslovuje jako san. A vida, tedy Son of 

God, syn Boží, nebo také Slunce Boží. 21. prosince slavíme zimní slunovrat a po třech 

dnech podle Bible Ježíš (Slunce) vstal z mrtvých (což slavíme o Velikonocích, aby to 

nebylo tak nápadné), to je náhodička! Máme zde 24. prosince oslavu narození Je-

žíška, že? Ano, v Bibli se ve skutečnosti mluví o kosmologických záležitostech. Je to 

předmětem nejpřísnějšího utajení, vždyť co by pak klerici přednášeli v kostelech? 

Fyziku? A co se vlastně stalo v bájném Edenu, Ráji, nebo také Paradise (což znamená 

v blízkosti Isis, zřejmě v blízkosti Černého Slunce, nebo černé díry galaktického stře-

du)? Adama a Evu uštknul had a oni okusili jablko ze stromu poznání. Pokud zjistí-

me, že ekliptice Slunce se velmi často říká hadí hůl, pak je nám vše mnohem jasnější. 

Ano, i naše dávné předky postihla „transformace“, kouslo je Světlo galaktického 

středu a oni poznali pravý stav věcí. Když již věděli, jak se věci mají, nemohl je jen 

tak někdo podvádět a je tudíž logické, že pak odmítli sloužit tehdejším pánům, tzv. 

bohům. A ti je vyhnali z Ráje“ (7, 22).  

Argumentaci k podobným otázkám na základě Bible a reinterpretaci tradiční křes-

ťanské zvěsti spatřujeme i u svědků Jehovových. Následující příklad ukazuje, že biblická 

analogie je použita k vysvětlení nesprávných očekávání konce světa. Použitá analogie je 

chybná, protože vychází z doslovného chápání obrazného vyjádření: „Bible přirovnává 

zničení světa k porodu. (...) Stejně tak doba, která konci světa předchází, se podobá 

těhotenství – nastávající matka totiž vnímá stále četnější příznaky, že se porod blíží. 

Její lékař může odhadnout termín porodu, ale i kdyby se porod zpozdil, žena si je 

jista, že dítě brzy přijde na svět. Podobně i nesprávná očekávání konce nic nemění na 

tom, že žijeme „v posledních dnech““ (8, 7). Použití argumentu z analogie tak může do-

kazovat už předem danou tezi, např. že na ty, kteří odporují Boží vůli, čeká zničení: 

„pak má na ně (ničemné) vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na tě-

hotnou ženu“ (8, 7), nebo pomocí jiné analogie: „Stejně jako chirurg odstraní zhoubný 

nádor, aby zachránil pacientovi život, Bůh „odřízne“ ničemné, aby se dobří lidé moh-
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li v plné míře těšit ze života na zemi“ (8, 5). Analogie z lékařského prostředí je využívá-

na velmi často: „Bůh také zná nejlepší způsob, jak lidstvo „uzdravit“. Lidská řešení lze 

totiž přirovnat k situaci, kdy by lékař použil obyčejnou náplast k tomu, zastavil krvá-

cení ze střelné rány. Náplast ránu jen zakryje, ale neodstraní její příčinu a už vůbec 

neukončí utrpení zraněného“ (5, 6), „Adamovo rozhodnutí lze přirovnat k tomu, když 

pacient nevyužije péči zkušeného lékaře. Jestliže se pacient nezajímá o nebezpečí a 

zdravotní komplikace, které mohou nastat a o kterých doktor ví, může na 

svou lhostejnost doplatit. Podobně i to, že člověk jedná nezodpovědně, například staví 

budovy, které nemají bezpečnou konstrukci, a nebere v úvahu působení přírodních 

sil, často vede ke katastrofám. Bůh však nepřipustí, aby taková situace trvala věčně“ (5, 

7). 

U J. M. Maška i u Svědků Jehovových může být důvodem k interpretacím Bible to, 

aby jejich argumentace byla podložena její autoritou. U obou hnutí však nacházíme chybné 

analogie i z jiných oblastí. Mašek například hojně využívá argumenty pomocí tzv. lidové 

etymologie (ESČ, 2002, 129), např. když mluví o záření spojeném s příchodem kvalitativ-

ně lepšího věku, které někteří považují za nebezpečné, radioaktivní apod.: Měli bychom 

však nezbytně přehodnotit svůj pohled na záření a přestat se ho bát. Vždyť čeština má 

krásný obrat „ty dneska záříš“ a neznamená to nic negativního, naopak“ (7, 23). Pro do-

klady lidové etymologie nenachází oporu jen ve frazémech, ale i v souvislostech biblický 

výraz – pojmenování: „Hodně zde hovoříme o Alcyonu. Nezní Cyon jako Sion/Zion – 

nebeské město boha?“ „Slavné ódy se o něm nesou, o městě našeho boha Zionu“ Žalm 87“ 

(7, 53). U J. M. Maška k chybné analogii někdy dochází i z důvodu jeho hyperbolického 

vyjadřování (viz též 6.2.1), diskutabilní je například jeho srovnání: „České vědecké vy-

hlašování anticen Bludný balvan Sisyfa lze v alegorii, ne až tak historicky vzdálené, 

poměrně dobře srovnávat s upalováním kacířů a čarodějníků v minulosti“ (7, 11). 

Jako důsledek hyperbolického vyjadřování se u Maška objevují totalizující výpovědi typu: 

„Je to stejné, jako když si dříve lidé nedokázali vysvětlit například bouřku, tak jí při-

pisovali tomu jedinému, co znali – bohům. Dnes je to to samé, ale v opačném pořadí“ 

(7, 12), často se sklonem k heslovitému vyjadřování, např.: „Základním heslem by se to 

dalo vyjádřit jako „boj o přežití“, nebo „kdo z koho““ (7, 12). Celkově je užití analogie 

motivováno snahou o zjednodušení a polarizaci výpovědí. 
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Svědkové Jehovovi používají k argumentaci pomocí analogie příklady ze součas-

ného či každodenního života, aby tak ilustrovali biblické pravdy a přiblížili je chápání sou-

časného člověka, např. když ilustrují, že země nebude v roce 2012 zničena: „Představte si 

milujícího otce, který stráví mnoho hodin výrobou lodičky nebo domečku pro panen-

ky, aby udělal radost svému synovi nebo dceři. Zničil by snad svůj výtvor hned po-

tom, co jim ho dá? To by bylo kruté. Podobně i Bůh stvořil zemi proto, aby z ní pře-

devším lidé měli radost“ (10, 10). Důležitost snadné představitelnosti se tak odráží jak 

v podobě blažené země, která bude podobná šťastným poměrům, panujícím už na této ze-

mi, tak ve vyobrazení současných problémů. Obojí velice sugestivně zachycuje také použi-

tý obrazový doprovod (zejména na obálkách časopisů, kde nacházíme buď idylické výjevy 

z obnovené země či soucit vzbuzující vyobrazení panujícího zla). 

J. M. Mašek své myšlenky velmi často opakuje, variuje či zmiňuje v jiné souvislos-

ti. V jeho myšlení nacházíme typické důrazy hnutí Nového věku – důraz na vývoj (postup-

né vytvoření zárodku nové civilizace Zlatého věku), negativní vztah ke „starému věku“ 

(„rozklad starého světa“ (7, 14)) a všemu materiálnímu a spojenému s masmédii a politi-

kou. Podobně jako u svědků Jehovových se však zdá, že některé teze, například důraz na 

globální oteplování, změny na Slunci aj., které v jiném kontextu mohou být chápány jako 

okrajové, nabývají v Maškově komunikátu extrémního významu pro jeho argumentaci. 

Některé z jeho argumentů proto nelze přijmout, nikoliv ale z důvodu, že by byla jeho ar-

gumentace nepřesvědčivá, ale proto, že názor z hlediska relevantnosti není opodstatněn 

důvody, které autor předložil. Znovu však připomínáme, že to neznamená, že názor sám o 

sobě je neakceptovatelný v daném kontextu, a proto předkládané argumenty můžeme pro-

vizorně přijmout jako základ zdůvodnění názoru (Govierová, cit. In Šamalová, 2005, 51). 

Oblast kvaziargumentace, o které pojednáme v následující kapitole, se však již nachází za 

touto hranicí.  
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7.3  Manipulativní  strategie v argumentaci (kvaziargumentace)  

 

V předcházející části jsme manipulaci v argumentaci hodnotili z hlediska akcepta-

bility argumentů. Nyní navážeme rozborem konkrétních manipulativních strategií tzv. kva-

ziargumentace. Kvaziargumentace, neboli též nepravá argumentace, není založena na usu-

zování, nabízení racionálních důvodů, není tedy argumentací v pravém slova smyslu. Za-

měřuje se na vyvolání emocí, na osobnost adresáta, na jeho vlastnosti a názory, a tím ho 

chce přimět k přijetí určitého názoru, k učinění rozhodnutí, k nějaké akci (Šamalová, 2005, 

53). Použitím nepravé argumentace produktor nahrazuje uvádění argumentů a jejich zva-

žování.  

M. Šamalová (Tamtéž, 69) uvádí, že v některých situacích je její užití přijatelné, 

ovšem základní zásady argumentační etiky musí být zachovány (abychom se stále pohybo-

vali v argumentačním diskurzu), a to respektovat svobodu rozhodování auditoria a nabízet 

důvody/argumenty jako dominantní prostředek persvaze (Tamtéž, 69). Pokud je přesvěd-

čování založeno výhradně či převážně na chybných argumentech, jedná se již o for-

mu manipulace, o užití nečestných prostředků přesvědčování, o pokus ovládnout druhého 

člověka a zbavit ho možnosti svobodné volby (Tamtéž, 54) ve prospěch manipulátora (Sr-

pová, 2005, 206). Hodnocení míry používání těchto strategií nabízíme dále.   

V typologii kvaziargumentace vycházíme zejména z textů M. Šamalové (2005, 53-

54), dále P. Chejnové (2010, 83-84), dvojice autorů J. Bokra a J. Svatka (2000, 159n), 

popř. K. Szymanka. Do analýzy nebyla zahrnuta argumentace s jazykovými vadami, kte-

rou zvlášť zařazuje Bokr-Svatek (Tamtéž, 159)
38

. Přejímáme zde jejich vysvětlení, že ač-

koli jsou tyto argumenty chybné jazykově, skutečně argumenty jsou, a proto je nelze pova-

žovat za kvaziargumenty (Tamtéž, 159).  

 

 

                                                             
38 Bokr se Svatkem na rozdíl od Šamalové (2005, 64) do této kategorie zařazují i argumentaci se 
zmanipulovanou tezí (Tamtéž, 160), argumentaci kruhem (Tamtéž, 161) a další argumenty, např. 
víceznačnost. 
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7.3.1 Vyhrožování 

 

 První strategií nepravé argumentace je podle M. Šamalové (2005, 53) vyhrožování 

(argumentace ad baculum), kdy adresátovi hrozí v případě nesplnění produktorových po-

žadavků sankce (Chejnová, 2010, 83). Kromě toho, že nenabízí racionální argumenty, je 

tato strategie manipulativní i proto, že sankce je často skrytá, pouze implicitní. Vybíral 

(2005, 164) upozorňuje, že hrozba může být skrytá i v nepatrné, nevážně míněné zmínce.  

S touto formou nátlaku se setkáváme již od úvodních Maškových vět, např.: „Milý 

čtenáři, úvodem této knihy přijmi varování, že vše (…) může být (…) JINAK“ (7, 11). 

Hrozba se skrývá i v tajných konspiracích, např. „snaha jistých skupin zamlčet a krýt 

před tebou pravdu jasnější jak tisíc sluncí, čehož jen malou částí byl záměr tě chrá-

nit“ (7, 11), „Mám veškeré obavy a později zjistíte, i znepokojivé důkazy, že to 

tak může být“ (7, 12). Cílem takového vyhrožování je, aby se adresát snažil uchopit jedi-

nečnou příležitost, jak zvrátit zotročení, do kterého se dostal působením různých manipulu-

jících skupin, kterým jde jen o to, jak lidstvo co nejvíce ovládat: „Čekání se v této době 

přelomu věků může snadno zlomit v hazard s našimi životy (…) pokud lidstvo nepo-

zná pravdu, nejen, že se neosvobodí ze současného zajetí, ale hrozí mu dokonce mno-

ho desítek či stovek let podstatně tvrdší a plíživější nesvobody či totality“ (7, 12). 

Jak však vyplývá z Maškova komunikátu, největší trest pro člověka však bude, pokud ne-

začne dělat vůbec nic, pokud svoji šanci na očištění, lepší budoucnost a vzestup, byť boles-

tivý, zcela propásne: „Trvalo mi řadu let, než jsem se s tím smířil, že je Pozemšťanům 

prakticky všechno jedno. Že dávno ztratili pud sebezáchovy. Kdyby ne, mnohé by v těchto 

a nastávajících letech bylo snazší a méně bolavé. (...) V tomto vzestupu dostávají všich-

ni obrovskou a dá se říci rozhodující a epochálně finální šanci. Řekněme, že lidé bu-

dou prožívat následky svého myšlení a skutků ve zrychlené podobě. Pokud bude ovšem 

většinová vůle lidských bytostí sobecká (většinová není myšlena více jak 50 %, pro náš 

Vesmír jsou přesně určeny podíly „zla“, resp. destrukce a „dobra“, tedy sil tvořivých), 

převládnou-li síly destrukční, strhne to s sebou, bohužel, v podobě fyzického života na 

Zemi, všechny“ (7, 17-18). Jak výstižně pomocí metafory napsal další z autorů knih o roce 

2012, John Major Jenkins, lze přivést koně k řece, ale nelze jej násilím donutit, aby se na-

pil (cit. In Kostićová, 2011a, 218). Na otázku, co když se transformace nezdaří, 

však mohou hlasatelé nového věku (i J. M. Mašek) vždycky zvednout káravě prst a namířit 
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jej na ty, kdo se tak ptají, se slovy „pak to bude jen a jen vaše chyba“ (Tamtéž, 127). Zde 

už se však dostáváme na pomezí vyhrožování vzbuzováním pocity viny a individuálního 

apelu (viz 7.3.3).  

U Svědků Jehovových lze kvaziargumentaci vyhrožováním vidět především 

v závěrečných pasážích hlavních článků, kdy po vzbuzení pocitu ohrožení bývá kategoric-

ky apelováno na možnost osobního studia Bible se svědky Jehovovými, např. „Určitě by se 

sám líbilo žít na zemi, kde nebudou žádné ničivé katastrofy. Co ale musíte dělat, abyste 

v takových podmínkách mohli žít? Jelikož lidé, kteří „neznají Boha“ a „neposlouchají 

dobrou zprávu“, nebudou moci žít ve světě bez přírodních katastrof, je jasné, že se nyní 

musíte učit o Bohu a podporovat jeho vládu. Bůh od nás vyžaduje, abychom ho pozna-

li a abychom poslouchali dobrou zprávu o Království, které ustanovil prostřednictvím své-

ho Syna“ (10, 9). Manipulace je o to důraznější, že poslušnost je vyžadována Bohem sa-

motným. Na jiných místech Bůh ničemnému člověku vyhrožuje, že ho v případě neposluš-

nosti jednoduše odstraní (např. 3, 5; 8, 7). Vyplývá to z chápání člověka a světa jako od-

vráceného od Boha, např.: „Moudrý král Šalamoun jednou prohlásil: „Pravý Bůh učinil 

lidstvo přímé, ale oni sami si vyhledali mnohé plány.“ (Kazatel 77:29) Kořenem terorismu 

není Boží neschopnost, ale lidská špatnost a vliv démonů. (Efezanům 6:11, 12)“ (2, 7). I 

zde tak vyhrožování může ospravedlnit argument, že za svůj současný stav si člověk může 

vlastně sám. 

  

7.3.2 Vydírání působením na city 

 

Další strategií nepravé argumentace podle Šamalové (2005, 53) je vydírání působe-

ním na city (argumentace ad misericordiam). J. M. Mašek využívá pro tuto strate-

gii modální slovesa, např. v řečnických otázkách
39

: „Máme kvůli tomu zahodit po tisíce 

let sbíranou moudrost našich předků, nebo rady a inspirace z jiných dimenzí?“ (7, 

11), „Může tě někdo chránit proti tvé vůli?“ (7, 11), otázky orientované na adresáta, 

např. „Víš vůbec, že jsi chráněn? A víš, kolik a komu za svou ochranu platíš?“ (7, 11) 

či věty zvolací, např. „Jak pošetilé!“ (7, 12). Pro oblast církevní komunikace jsou dále 

                                                             
39 Řečnické otázky považujeme za argumenty, protože i v této formě dokážeme z kontextu rozpoznat, 
jaké je teze a jaké jsou použité argumenty (Šamalová, 2005, 54). 
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typické apely na základní lidské motivy, například na potřebu jednoduchých, srozumitel-

ných pravd, např.: „Ve Vesmíru se nic nemusí“ (7, 13). Tato jednoduchá pravda je 

pak ale doprovázena docela vágním, abstraktním a nesrozumitelným vysvětlením, charak-

teristickým pro „vědu“ hnutí Nového věku (Kostićová, 2011a, 85): „Vesmír je jen jakým-

si morfickým polem pravděpodobností, které se realizují na základě zákona sympa-

tických vibrací a modelují se podle potřeb a požadavků té či oné inteligence na glo-

bální nebo individuální úrovni“ (7, 13). Toto chvilkové zmatení adresáta však právě ape-

ly na „přirozené potřeby“ (7, 13), tedy na základní lidské motivy, mohou velmi dobře 

kompenzovat. Pomůže třeba jednoduché stavění do protikladu (viz 6.2.5), které pak adresát 

lépe přijme (Vojtíšek, 2007, 71), např. „Faktorem, který nás doslova tlačí dolů a brání 

našemu vzestupu, ale i prožívání štěstí, lásky a hojnosti je tedy strach“ (7, 138), „(pro-

tichůdné elementy) se pokoušejí zamezit všem těm, kteří pracují ve jménu tvoření, ve 

jménu lásky a podpory života“ (7, 13).  

Apely na city jsou velmi frekventované v komunikátech svědků Jehovových, 

zejména v popisech událostí v bezbožném světě, např. v článku o dětských obětech tero-

rismu: „Pokud unesené děti nespolupracují, věznitelé jim uřezávají nosy nebo rty. 

Děti, které jsou chyceny na útěku, umírají tak strašlivou smrtí, že se o tom ani nehodí 

psát“ (2, 3). Apelem na soucit je i následné hodnocení těchto událostí z perspektivy idylic-

kého světa: „Teroristický čin jim (dětem) ukradl právo být dětmi, hrát si, smát se a tulit se 

v náručí svých maminek a tatínků“ (2, 3). Svědkové Jehovovi používají různá fakta či do-

jemné příběhy druhých lidí, kterými vzbuzují vnitřní účast adresáta, např. „Khieurovy 

útrapy začaly tehdy, když byl jeho otec zabit, protože nechal pást krávy na sousedním 

poli. Později Rudí Khmerové popravili Khieurovu matku a dvě sestry. Pak byl on sám 

zraněn pozemní minou a šestnáct dní čekal v džungli, než přišla pomoc. Nakonec 

mu musela být amputována noha“ (5, 3). Ještě silnější jsou apely na soucit tehdy, když 

se stávají součástí přímé řeči, např. „Už jsem nechtěl žít“, říká“ (5, 3). Apely na city se 

objevují nejen v barvitém popisu světa bez Boha, ale i v následném životě podle Boží vůle. 

V článku „Volání po spravedlnosti. Bude vyslyšeno?“ jsou například zmiňovány životní 

příběhy Heide, Dorothy a Firuddina. Dorothy, která trpěla rasovými předsudky, zavítala 

na shromáždění svědků Jehovových, a když spatřila jejich lásku, uvědomila si, že postoje 

lidí může změnit pouze Bůh. Tak ji to dojalo, že se usedavě rozplakala (11, 6). Následně 

je ještě zmiňován příběh Firuddina, který se choval velice násilně, dokonce i ke své ženě, 
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když ale začal studovat Bibli, stal se z něho laskavý člověk a dnes oba společně slouží 

Bohu a mají hezký vztah (11, 7). Vše je doplněno ilustrativními obrázky. 

V závěru pak nacházíme výzvu, aby se čtenář podobně jako Heide, Dorothy a Firudin spo-

jil se svědky Jehovovými, kteří mu rádi zdarma a nezávazně řeknou víc o tom, jak poznat 

Boha (11, 9). 

7.3.3 Individuální apel 

 

Individuální apel (argumentace ad hominem) je argument, jímž se oponuje tvrzení 

nebo argumentaci nějaké osoby poukazováním na znaky té osoby (jednání, světový názor, 

původ, pohlaví apod.) (Szymanek, 2004, 73). Individuální apel je tedy zaměřený na oso-

bu oponenta. Zpravidla se jedná o neupřímné lichocení, či naopak urážky a obviňování; 

další možností je upozornit na rozpor mezi názory, které oponent hlásá, a jeho jednáním 

(Šamalová, 2005, 53).  

U J. M. Maška se objevuje tento druh kvaziargumentace v narážkách na součas-

nou společnost, kde se uplatňuje rétorika „my vs. oni“ (6.3.4), např. „Společnost je nau-

čena tak, že odmítá vše nové jako kacířské“ (7, 11), nejčastěji však v narážkách na vědu, 

např. „Různé vědecké spolky a politické think-tanky vytvářejí neuvěřitelný tlak na 

svobodný přístup k informacím i svobodný přístup k bádání“ (7, 11), „Odkud pra-

mení namyšlenost a nadřazenost vědecké elity, kdy i ona stále méně chápe, co se to 

vlastně se Zemí a naším Vesmírem děje?“ (7, 11), „Co lze čekat od vědců, kteří sa-

mi sobě ani nám nedokáží vysvětlit mohutné „zapálení“ komety Helmes?“ (7, 11), 

„Tato proč zůstávají, bohužel, naší vědeckou doktrínou přes domně-

lou vysokou úroveň našeho poznání zcela nezodpovězena“ (7, 12). Vše ústí do jedno-

značného závěru: „Ne. Naše věda nemá jazyk ani prostředky a už vůbec ne snahu, aby 

dokázala pochopit, co se na planetě a v okolním Vesmíru právě v této době odehrává“ 

(7, 12). O to více pak vynikne, že autor společně se čtenářem to správné duchovní výcho-

disko mají (7, 12). 

V komunikátech svědků Jehovových byl negativní postoj k ostatním křesťanským 

církvím a světu analyzován v kapitole Rétorika „my vs. oni“ (6.3.4), projevy individuální-

ho apelu jsou však spíše implicitní. 
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7.3.4 Společenský apel  

 

Společenský apel (argumentace ad populum) je druh kvaziargumentace, který vyu-

žívá příslušnost člověka k určité společenské či zájmové skupině; počítá se ztotožněním 

s míněním skupiny či přímo s nutností podřídit se názoru skupiny. Podle Šamalové (2005, 

53-54) apelu na přináležitost jedince k určité společenské skupině (ať již do ní recipient 

patří, nebo by do ní patřit chtěl) využívá zvlášť rafinovaně manipulativní působení rekla-

my. V obou skupinách komunikátů jsme již použití apelu na adresáta analyzova-

li v rámci persvaze (viz 6.3.5), zde své pozorování rozšíříme.  

U J. M. Maška manipulaci prostřednictvím společenského apelu nacházíme 

v použití 1. os. pl.: „Jsme přesvědčováni, že nikoliv“ (7, 11), „A my víme, že je kulatá“ 

(7, 11), „Jak jsme jen mohli zapomenout…?“ (7, 11), „My však, přinejmenším těch 

několik z nás i vy, kteří nyní držíte tuto knihu, onen jazyk přece máme, máme svá 

vnitřní napojení a proto začínáme chápat“ (7, 12), „Ale někteří z nás již nechceme 

čekat, než nám to zase věda, po svém, vysvětlí“ (7, 12), „Čekání se v této době přelo-

mu věků může snadno zlomit v hazard s našimi životy“ (7, 12). Podle Chejnové (2010, 

83) patří k tomuto druhu manipulace i to, že produktor prezentuje skutečnost černobíle, 

vypočítává argumenty, které podporují jeho tvrzení a znevažuje protiargumenty, jak je 

tomu často u svědků Jehovových. Formu takového apelu tak má i rétorika „my vs. oni“ 

(6.3.4), zmíněná již u individuálního apelu (7.3.3). Za společenský apel lze považovat 

i obvyklý závěr článků svědků Jehovových, v tom smyslu, že zve k účasti v jisté komunitě: 

„Chtěli byste se dozvědět víc? Pokud ano, obraťte se na svědky Jehovovy a přijměte 

jejich nabídku, že s vámi budou bezplatně studovat Bibli“ (8, 8).  

Společenský apel souvisí i s manipulativními postupy nepřímého přesvědčování. J. 

M. Mašek například zmiňuje potíže (tzv. příznaky transformace) ostatních lidí – čtenář se 

v dané „škatulce“ (Čmejrková, 1996, 201) může „najít“, a najednou sám na sobě začne 

rozeznávat příznaky probíhající transformace. Pak lze snadno využít společenský apel, 

například v následných popisech totálního selhání (Vojtíšek, 2007, 71): „Nedostatečná 

funkce čakry tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonnosti ostatních. 

Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvláště když jsi možná zase jed-

nou měl odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimo-
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vaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten 

správný způsob, jak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti“ (7, 86). Vše vy-

volává dojem, že autor čtenáře dobře zná, např. „Možná, že i koktáš“ (7, 89). Čtenář se 

také může projektovat do živých popisů a představ prostřednictvím tzv. líčení, např. když 

je vylíčen výsadek mimozemšťanů a čtenář si to má živě představit
40

.  

U svědků Jehovových funkci nepřímého přesvědčování plní moudré komentáře dětí 

a jiných postav k tématu (např. 6, 11), nebo předesílání životních otázek, na které se lidé 

ptají (např. 8, 5), což může sugerovat otázky, na které by se lidé měli ptát a problémy, kte-

ré by měli řešit. Z komunikátů je zřetelné, že prezentovaný obsah se týká každého, např. „I 

když toto slovo (Armagedon) se v Bibli objevuje pouze jednou, kontext v biblické knize 

Zjevení jasně ukazuje, že Armagedon ovlivní život každého člověka na zemi“ (3, 6). 

Společenský apel může někdy souviset s tzv. populismem, např. „Je zapotřebí, aby byl 

dostatek pracovních míst a aby lidé měli vyrovnaný názor na utrácení peněz“ (13, 8), 

„Kdo by nechtěl žít ve společnosti, ve které je válka něco „nepochopitelného a odpor-

ného? Kdo netouží po světě, v němž pro válku dokonce neexistuje žádný výraz, pro-

tože válčení nikdo nezná?“ (3, 5). Bible je pak prezentována jako kniha správných recep-

tů na všechny životní situace, určuje podmínky, které čtenář musí splňovat, co se od něj 

očekává a co je zapotřebí udělat, pokud se chce ztotožnit se svědky Jehovovými, např. 

„Určitě by se vám líbilo žít na zemi, kde nebudou žádné ničivé katastrofy. Jelikož lidé, 

kteří „neznají Boha“ a „neposlouchají dobrou zprávu“, nebudou moci žít ve světě bez 

přírodních katastrof, je jasné, že se nyní musíte učit o Bohu a podporovat jeho vládu“ 

(10, 9). „Bible kromě toho ukazuje, co musíte udělat, abyste mohli zažít tu nádhernou 

dobu, kdy bude celá země přeměňována v ráj (...) Chtěli byste prozkoumat, co Bible 

říká o budoucnosti země a lidstva? Svědkové Jehovovi vám v tom rádi pomohou“ (3, 

12). Čtenář, který přistoupí na prezentované pojmosloví a jazyk (například na existen-

ci Armagedonu, 6, 8), může začít stále více pociťovat, že díky organizaci všemu rozumí, 

na všechno dokáže odpovědět a nic ho nedokáže překvapit (Ferfecki, 1997, 139).  

 

 

                                                             
40 Autor reálně vnímá, jakkoli je to podivné, že jsme také mimozemšťané, a naším úkolem zde na Ze-
mi je podle něj rozpomenout se na tuto skutečnost (7, 15-16). 
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8.  ZÁVĚR  

 

V práci jsou analyzovány komunikáty dvou nových náboženských hnutí – Nábo-

ženské společnosti svědkové Jehovovi a hnutí Nového věku, jehož zástupcem je v této prá-

ci J. M. Mašek. Sociologické typologie nových náboženských hnutí ukazují, že obě hnutí 

mají zcela odlišný vztah ke společnosti, ve které působí. Pokud pomineme přechody me-

zi jednotlivými typy a terminologické nejasnosti, Svědkové Jehovovi by ve Wallisově ty-

pologii nových náboženských hnutí mohli být označeni za nové náboženské hnutí odmíta-

jící svět, hnutí Nového věku naopak za nové náboženské hnutí přijímající svět. Obě hnutí 

se vymezují vůči domácí náboženské tradici, proto bychom ve Václavíkově typolo-

gii svědky Jehovovy zařadili mezi neintegrované non-konformní náboženské skupiny, hnu-

tí Nového věku pak mezi skupiny neintegrované konformní.  

Jednotícím tématem obou skupin komunikátů z oblasti církevní komunikace je tzv. 

mileniální očekávání. Svědkové Jehovovi v typologii milenialismu C. Wessingerové za-

stupují milenialismus katastrofický, zatímco hnutí Nového věku druh milenialis-

mu progresivního, tzv. avertivní milenialismus. Očekávání blízkého přelomu v dějinách 

lidstva v komunikátech obou hnutí vytváří atmosféru naléhavosti současné doby a posiluje 

tak persvazi.  

Persvaze je v obou skupinách komunikátů založena na jednoduchosti, srozumitel-

nosti a přijatelnosti i pro ty, kteří s hnutím nesympatizují, liší se však výběr 

z repertoáru persvazivních jazykových prostředků. V komunikátech svědků Jehovových ve 

srovnání s komunikátem J. M. Maška nacházíme v daleko menší míře (pokud vůbec) ex-

presivní výrazy, parentezi, ironii, paradox, enumeraci, apoziopezi, přirovnání, oslovení, 

zvolání a frazeologismy, nepoužívají tedy tak široký repertoár výrazových prostředků.  

J. M. Mašek ve své argumentaci zdůrazňuje především hodnotu svobody. Z ní vy-

plývá důraz na iracionalitu, emocionalita je u něj spojená s expresivitou, sugestivitou a 

intenzitou výrazů, zatímco styl komunikátů svědků Jehovových je celkově uměřenější, 

téměř plochý, autorský subjekt ustupuje do pozadí a hlavní pozornost je věnována rozbo-

ru biblických myšlenek. Zároveň je v argumentaci J. M. Maška vidět snaha o celkový, syn-

tetický pohled, zatímco pro svědky Jehovovy je typický analytický přístup, vyplývající ze 

zdůrazňování hodnoty pravdy, tedy snahy „rozumně se rozhodovat“ (5, 8). Snaha žít 
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správně svůj život je důsledkem snahy o prosperitu, je tedy zdůrazňováno hledisko užiteč-

nosti biblických pravd. Tyto rysy se odrážejí i ve specifickém druhu manipulace 

v náboženském diskurzu, tzv. náborování. 

Vzhledem k charakteru komunikátů jsou persvazivní jazykové prostředky církevní 

komunikace, použité v obou skupinách komunikátů, blízké prostředkům verbální persvaze 

v současných žurnalistických textech, jak je analyzovala Jaklová (2002, 169n.). Rozdíly na 

základě analýzy komunikátů spatřujeme zejména v lexikální oblasti – specifické je použití 

intenzifikátorů s nárokem na absolutní platnost, odborných termínů spojených se spirituali-

tou, často přejatých z angličtiny, využití specifické obraznosti, na vyšších jazykových 

úrovních je to stavění do protikladu a rétorika „my vs. oni“, řečnické otázky a odpovědi, 

apel na adresáta a intertextualita (především vztah zaslíbení – naplnění, viz 6.5.3). Speci-

fická je i oblast argumentace – pro komunikáty svědků Jehovových je typický argument 

autoritou Bible, J. M. Mašek používá především alternativní zdroje. Celkově se 

však použité verbální persvazivní prostředky a argumentace v oblasti církevní komunikace 

od verbálních persvazivních prostředků a argumentace v oblasti publicistické komunikace 

liší poměrně málo. 

Některé persvazivní jazykové prostředky i argumentace jsou v analyzovaných ko-

munikátech spojeny s prvky manipulace, kterou nacházíme u obou nových náboženských 

hnutí. Jako manipulativní hodnotíme především falešné dovolávání se autority v rámci 

argumentace autoritou, nedokládání platnosti faktických argumentů a jejich nevyváženost, 

neuvádění dostatečného množství reprezentativních příkladů v rámci argumentace příkla-

dem, chybné přisuzování příčin sledovaných jevů a použití chybných analogií. Tyto ten-

dence jsou však zčásti ve shodě s persvazivní funkcí komunikátů a přijatelné vzhledem 

k použitým zdrojům a metodám, které hnutí v komunikátech používají. Za hranicí přijatel-

nosti se však nachází kvaziargumenty založené na vyhrožování (vzbuzování pocitů viny a 

ohrožení), vydírání působením na city (apely na základní lidské motivy), či individuálních 

a společenských apelech, spojovaných s rétorikou „my vs. oni“.    

Vzhledem k charakteru analýzy nebylo možné zobecnit použité prostředky na ce-

lou oblast církevní komunikace, ta je totiž velmi různorodá. V budoucnosti by proto bylo 

vhodné tuto analýzu porovnat s analýzou jiných komunikátů z oblasti církevní komunika-

ce, popř. s analýzou komunikátů dalších nových náboženských hnutí.  
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10. RESUMÉ  

 

V této diplomové práci jsou analyzovány verbální persvazivní jazykové prostředky ty-

pické pro komunikáty dvou nových náboženských hnutí, Náboženské společnosti svědkové 

Jehovovi a hnutí Nového věku, se zaměřením na manipulaci. Pro interdisciplinární charak-

ter manipulace bylo nutné v oblasti nových náboženských hnutí přihlédnout k aspektům 

religionistickým a sociologickým, v oblasti manipulativní argumentace pak k aspektům 

logickým, psychologickým a etickým. Bylo zjištěno, že styl analyzovaných komunikátů 

komunikátů a použité verbální persvazivní prostředky z oblasti církevní komunikace se 

odlišují jen v některých aspektech od verbálních persvazivních prostředků publicistické 

komunikace a že použité manipulativní prostředky jsou zčásti přijatelné vzhledem ke zdro-

jům a metodám v komunikátech, oblast kvaziargumentace se však už nachází za hranicí 

přijatelnosti.  

 

 

11. SUMMARY 

 

In this diploma thesis the verbal persuasive devices typical of two new religious mo-

vements´ texts (Jehovah´s Witnesses and New Age) have been analysed, with regard to 

manipulation. Because of the interdisciplinary character of manipulation religion and soci-

ological aspects in new religious movements section and logical, psychological and ethical 

aspects in manipulative argumentation section have been considered. It was found that the 

style of the analysed texts and its verbal persuasive devices differ from the field of religi-

ous communication only in few aspects from verbal persuasive devices of journalistic 

communication and that manipulative devices are partly acceptable with regard to the 

sources and methods involved in the texts, however, the field of quasiargumentation have 

been found outside acceptability.  
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12. KLÍČOVÁ SLOVA  

 

hnutí Nového věku (New Age) 

manipulace 

milenialismus 

nová náboženská hnutí 

persvaze 

styl 

svědkové Jehovovi 
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