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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje roli sebeprezentace jedince v komunikační 

situaci. V teoretické části jsou popsány základní principy marketingové strategie a 

vlivy, které motivují jedince k určitému způsobu jednání. Jako produkt vystavuje okolí 

své osobní kvality a demonstruje své schopnosti, jako marketingový manažer řídí jejich 

expozici a proměnu vzhledem k vývoji komunikační situace. Jeho cílem je získat 

požadované místo (postavení) v konkurenčním prostředí a důvěru okolí. Využívá 

k tomu různé přesvědčovací techniky, které formuluje do krátkodobých taktik, jejichž 

prostřednictvím naplňuje dílčí kroky, které jsou součástí celkové marketingové strategie 

zaměřené na úspěch a dosažení dlouhodobého cíle. V tomto procesu analyzuje prostředí 

trhu, oponenta v komunikaci i vlastní slabé a silné stránky. Poznatky posléze aplikuje 

v taktikách, které implementuje do komunikačního procesu, který je klíčový pro 

zpracovávání vysílaného sdělení a jeho interpretaci. Důležitou roli zde hrají 

přesvědčovací, popř. manipulativní schopnosti odesílatele sdělení. K vytvoření 

důvěryhodného dojmu za účelem přesvědčení protistrany, jedinec využívá nástroje 

verbální (argumentace) a nonverbální (gesta, mimika, paralingvistika apod.) 

komunikace. Tyto prvky sebeprezentace jsou rozebrány v aplikované části na 

politických kandidátech v předvolebních debatách. Politik v této kvalitativní analýze 

slouží jako figurant. 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on the role of the self-presentation of the 

individual in a communication situation. In the theoretical part are described basic 

principles of a marketing strategy and forces, which motivate person to certain way of 

behaviour. As a product the individual shows his or her personal qualities and skills to 

surroundings, as a marketing manager he or she directs the presentation and the change 

of these, regarding a development of communication situation. His aim in this 

competitive environment is to gain the desired place (status) and the trust of others. In 

the process he uses various persuasive techniques which are formed into a short-term 

tactics and through them is he fulfilling partial steps, which makes the whole marketing 

strategy focused on a success and on an achievement of the long-term aim. In the 

process the individual analyses the market, opponents and his- or her-own strength and 

weakness. Later, person applies gained knowledge in tactics which he implements into 



   

the communication process that is crucial for the reception of a send message and its 

interpretation. Persuasive or manipulative skills of a speaker (the sender of the message) 

have here the important role. For a creation of the trustworthy impression are used tools 

of verbal (argumentation) and nonverbal (gestures, facial expressions, paralinguistic 

etc.) communication. These elements of the self-presentation are described in the 

practical part of this thesis using pre-election debates. In this qualitative analysis are 

politicians used only as models.  
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Úvod 

Marketingová komunikace je plná pouček, principů trhu shrnutých do 

zkratkovitých názvů teorií a modelů. Teoretikové i praktikové během let účinně, 

efektivně a ze zcela pragmatických důvodů popsali mnoho problémů v tržním prostředí, 

sestavili strategie, jak jim mohou podniky a značky čelit. Definovali také jevy, kterých 

tyto subjekty mohou využít pro svůj vlastní profit. Podniková marketingová strategie a 

taktiky kampaní slouží k získání přízně potenciálních zákazníků a spotřebitelů. 

Nevyužívá ale podobných strategií i jedinec, při dosahování svých vlastních cílů? 

Nejsou ve výsledku cíle jednotlivce v komunikaci principiálně shodné s ambicemi 

obchodních společností? Jedná se o obchod s přízní. Přízeň je vyvolaná důvěrou. 

Zatímco v běžném obchodním styku je zákazníkovi jasné, že nabízející chce 

prodat, v mezilidském kontaktu je komunikace jedné osoby (odesílatele) k druhé 

(recipientovi) mnohem méně přímočará. Jedincova strategie není do detailu stanovena. 

Mění se s ohledem na situaci stejně, jako manažeři přizpůsobují produktovou strategii 

trhu. Nicméně jeho cíle jsou spíše abstraktní než kvantifikovatelné. Komunikuje tak, jak 

je příhodné v dané situaci. Přestože může mít stanovený přibližný plán, jeho 

mysl neustále posuzuje, rozhoduje se a svá rozhodnutí mění, upravuje.  Analyzuje 

prostředí kolem sebe a využívá slabin v recipientových psychických procesech, tak aby 

ho přesvědčil o svých názorech a stanoviskách. Svou roli zde také hraje sám princip 

komunikace. 

Mým cílem je odhalit, jaké nástroje sebeprezentace v komunikaci jedinec 

využívá, jak s nimi zachází a jak jsou spojeny v marketingové strategii. Zkoumání je 

prováděno na předvolebních politických debatách z let 2012 – 2014. Mým záměrem 

není rozebírat politický marketing jednotlivých účastníků a jejich politických stran, 

tudíž tento kontext je úmyslně zanedbán. Politici jsou osobnosti, které se často objevují 

v médiích a jejich způsoby komunikace stejně jako obsah promluv jsou předměty 

veřejného zájmu a jako osobnosti ovlivňují masy, z tohoto důvodu byli vybráni jako 

figuranti. Debaty nabízejí ucelenou komunikační situaci, ve které je možné analyzovat 

jednolitý výkon účastníků. Při těchto analýzách uvažuji diskurz české společnosti a 

kultury. 

Při zpracování teorií a zkoumání jsem se odklonila od počáteční bakalářské teze, 

a to zejména v uspořádání kapitol. Přestože původně zamýšlený obsah práce je stejný, 
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struktura je více rozmělněná. Nevyužila jsem také žádné články z deníku MF Dnes, 

jelikož jich nebylo potřeba, videozáznamy debat byly dostatečné. 
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1. Marketingová východiska 

Základní definice marketingu zní, že „marketing se zabývá identifikací a 

uspokojováním lidských a společenských potřeb“ (KOTLER a KELLER, 2013: 35), a to 

za účelem zisku. Marketéři se snaží působit na vnímání potenciálních zákazníků s cílem 

zasáhnout do jejich rozhodování a ovlivnit je do takové míry, aby bylo dosaženo 

požadované reakce. 

„Marketingové stimuly a stimuly prostředí vstupují do vědomí spotřebitele, 

načež se spojí řada psychologických procesů s určitými charakteristikami spotřebitele a 

vyústí v rozhodovací procesy a posléze kupní rozhodnutí. Úkolem marketéra je 

porozumět tomu, co se v mysli spotřebitele odehrává.“ (KOTLER a KELLER, 2013: 

197). 

Ziskem se v tomto ohledu může stát cokoliv – od vzbuzení pozornosti a vyvolání 

zájmu, přes např. návštěvu obchodu až po konečný nákup či vyjádření podpory 

podniku, výrobku či službě jinou formou. 

 „Proces je možno rozdělit do pěti relativně samostatných fází, poznání 

problému, hledání informací, zhodnocení alternativ, rozhodnutí o nákupu a 

vyhodnocení nákupu.“ (SVĚTLÍK, 2005: 53) 

Součástí každodenního chodu společnosti je směna. Jednotlivci i skupiny touto 

metodou získávají to, co potřebují a chtějí od jiných skupin a jednotlivců, kteří těmito 

body zájmu disponují. Nabídka a poptávka se setkávají na trhu, místě, kde se dané 

potřeby uspokojují. Marketing v tomto prostředí ovlivňuje, jaké produkty či služby 

budou poptávajícím vybrány k tomuto účelu (KOTLER a KELLER, 2013). V moderní 

době je tržní prostředí v některých oblastech nasycené, ne-li přesycené, a tedy velmi 

konkurenční. Dobrá marketingová strategie pak pomáhá nabízejícím vyniknout nad 

ostatními konkurenty a získat větší podíl na trhu, větší množství zákazníků a tedy i vyšší 

zisky. 

 

1. 1  Marketingová strategie  

Marketingové strategie jsou plány, které jsou vytvářeny na základě potřeb 

obchodní společnosti na trhu. Pracují s parametry výrobků a služeb vzhledem k cílovým 

skupinám, které tímto způsobem chce podnik zasáhnout (McCARTHY a PERREAULT, 

2002). Moderní firmy v tomto procesu přizpůsobují nejen své veřejné vystupování a 
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výrobní postupy, ale i produkty samotné, potřebám a touhám cílových skupin, jelikož 

základní myšlenkou marketingového konceptu je, že „úkolem není najít ty pravé 

zákazníky pro své výrobky, ale ty pravé výrobky pro své zákazníky“ (KOTLER a 

KELLER, 2013: 49). Marketingový plán vychází z dílčích plánů jednotlivých oddělení 

firmy, které se formulují do celkových podnikových cílů (KOTLER a ARMSTRONG, 

2004). Ty lze rozdělit na primární a sekundární na základě jejich podstatnosti pro 

podnikatelskou jednotku – musí být určená jejich hierarchie. Důležité jsou konkrétní 

představy (nejlépe kvantifikované), kterých chce firma dosáhnout v dlouhodobém 

časovém horizontu – marketingová strategie je následně podpoří a svými technikami 

dopomůže k jejich splnění. Neobsahuje příliš podrobností o plnění cílu v denním 

realizačním procesu, za tímto účelem jsou stanovovány marketingové taktiky 

(JURÁŠKOVÁ, HORŇÁK a kol, 2012: 217).  

„Jinými slovy, taktické plány by měly ze strategických plánů vycházet a měly by 

obsahovat konkrétnější cíle a plány pro každou ze sledovaných oblastí činností na 

období 1-3 let. Na základě taktických plánů je možno sestavovat plány krátkodobé, 

operativní, které se sestavují dle reálných podmínek na období jednoho roku nebo 

období kratší…“ (SVĚTLÍK, 2005: 315) 

„Plánování pomáhá řídícím pracovníkům uvažovat systematicky o minulosti, 

přítomnosti i budoucnosti. Nutí je, aby přesněji formulovali firemní cíle a politiku, vede 

k lepší koordinaci činností uvnitř firmy a poskytuje přesnější údaje pro případnou 

kontrolu. Argument, že plánování ztrácí v rychle se měnícím prostředí smysl, není na 

místě.“ (KOTLER a ARMSTRONG, 2004: 80) 

Marketingová strategie v sobě zahrnuje celkový proces přípravy kampaně od 

počátečního podnětu ze strany zadavatele (klienta agentury), přes sběr dat potřebných 

k vývoji kampaně, její následnou implantaci do mediálního prostředí a řízení jejího 

průběhu (včetně finančního plánu a harmonogramu) až po výslednou analýzu efektu 

(měření dopadu marketingových aktivit, vyhodnocování úspěchu, popř. neúspěchu) a 

získávání zpětné vazby. 

 

1. 1. 1 Marketingový mix 

Základním stavebním kamenem marketingové strategie je tzv. marketingový 

mix. Koncept v nejužší formě pracuje se čtyřmi komponentami zkráceně nazývanými 
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4P, jimiž jsou produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion) 

(McCARTHY a PERREAULT, 2002). 

Pojem produkt v sobě sjednocuje všechny výrobky a služby, které daná firma či 

podnik poskytuje, vyrábí a následně nabízí. Ve svém významu definuje všechny 

parametry, které tyto statky mají jako kvalitu, formu, vzhled, balení, hodnotu pro 

zákazníka apod. Ztělesňuje cokoliv, co může uspokojit potřeby spotřebitele. 

Místo se vztahuje k jakékoli poloze produktu v daném čase. Odkazuje např. 

k distribučním cestám, logistice, poloze obchodu, popř. dostupnosti služby a 

v některých pojetích dokonce i ke konkrétnímu umístění výrobku v prodejním prostoru 

v rámci provozovny.  

Propagace užívá různých komunikačních nástrojů jako reklamy, sales 

promotion, osobního prodeje, public relations nebo media relations (tedy prvků 

komunikačního mixu) k tomu, aby informovala cílové skupiny o nabízených výrobcích 

a službách. 

Cena vychází z kompromisu mezi zákazníky a prodejci výrobků, resp. 

poskytovateli služeb. Tyto strany jedné transakce spolu neustále vedou po většinou 

skrytý dialog o tom, jaká je adekvátní hodnota daného produktu (v univerzálním 

platidle). Výsledná cena je střetem požadavků poskytovatelů a výrobců na návratnost 

jejich investic a zisk a výší obnosu, který je zákazník za tyto položky ochoten zaplatit. 

Cena je posléze využívána jako jeden z motivátorů pro nákup. 

 „4P“ nemohou fungovat jedno bez druhého. Jsou všechna úzce spojená se 

zákazníkem, který jim vládne. Všechny složky marketingového mixu jsou i 

potenciálnímu klientovi přizpůsobovány tak, aby mu vyhovovaly, co možná nejvíce 

(McCARTHY a PERREAULT, 2002). 

 

1. 1. 2 Analýzy prostředí 

Aby mohli marketéři zodpovědně vést strategie prodeje, vycházejí z příprav, 

které v sobě zahrnují zpracování poznatků analýz tržního prostředí, konkurence, 

produktového portfolia a samozřejmě také cílových publik. 

 

1. 1. 2. 1 Informace o trhu 

Informace o trhu získávají marketéři zejména pomocí SWOT analýzy (viz 

Příloha č. 1), která se zaměřuje na silné (Strength) a slabé (Weakness) stránky podniku 
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a příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) v rámci tržního prostředí
1
 (KOTLER a 

KELLER, 2013: 80 – 83). Účelem této metody je optimalizovat možnosti podniku na 

základě minulosti a uvědomit si případné problémy jak z hlediska přítomnosti, tak 

budoucnosti. Vyzdvižením těchto aspektů je možné lépe připravit marketingové plány a 

předcházet nečekaným situacím, které by mohly mít pro subjekt likvidační následky. 

Všechny výsledky analýzy jsou zpracovány do seznamů, v nichž se vypisují konkrétní 

poznatky, na jejichž základě jsou následně stanoveny další postupy marketingové 

strategie. 

Další data a podklady dodávají spotřebitelské výzkumy. Kvantitativní výzkum 

ke sběru dat využívá metody dotazování (základní: dotazník, rozhovor). Zdrojem 

informací jsou zástupci populace resp. cílové skupiny, kteří tvoří reprezentativní 

vzorek
2
. Soustřeďují se zejména na snadno měřitelná data, která je možné kvantifikovat. 

Kvalitativní metody se zaměřují především na člověka, jako člena společnosti. Tento 

typ výzkum se zabývá problémem do hloubky, snaží se pochopit subjektivní pohled 

zkoumané osoby. Subjektivita je výhodou i nevýhodou – předkládá lepší nástin toho, co 

se odehrává v lidské mysli (např. při nákupu, rozhodování atd.), ale poznatky není 

možné zobecnit na celou populaci, neboť jsou získané jen od konkrétní, přesně 

definované skupiny a za určitých podmínek a vlivů. 

 

1. 1. 2. 2 Potřeby cílových skupin 

V současné době již nestačí k definování cílových skupin jen obecný 

sociodemografický náhled rozdělující potenciální spotřebitele podle věku, pohlaví, 

vzdělání, bydliště, velikosti sídla a příjmu. Je nutné zohlednit také další motivy a 

potřeby, podle kterých se může zákazník rozhodovat jako např. ekologičnost výrobků, 

duchovní prožitek, potěšení z užívání, možnost sebevyjádření a další (KALKA a 

ALLGAYER, 2007). Právě k jejich pochopení jsou důležité marketingové výzkumy 

trhu a cílových skupin. Výsledky tzv. psychologických pre-testů a jejich vyhodnocení 

pomáhají k identifikaci a klasifikaci těchto potřeb (VYSEKALOVÁ a kol., 2007: 29). 

Další výzkumy tržního chování (např. pro vyzkoušení výroku či služby apod.) 

poskytují důležitou zpětnou vazbu, podle které mohou marketingoví manažeři opět 

                                                 
1
 Rozděluje se tedy na analýzu externího a interního prostředí. Externí definuje příležitosti a hrozby,  

interní silné a slabé stránky. 
2
 Údaje získané od reprezentativního vzorku je možné posléze zobecnit na celou skupinu, je dostatečně 

velký a patřičně strukturovaný. 
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upravit režii svých kampaní. K marketingovým účelům je možné potřeby rozdělit do 

kategorií jako vyjádřené, skutečné, nevyjádřené, nadstandardní a tajné (KOTLER a 

KELLER, 2013: 197 – 200) nebo podle teorie A. H. Maslowa (viz Příloha č. 2), popř. je 

poté společně kombinovat. Na těchto úrovních pak pracovníci marketingu kalkulují 

s přáními
3
 a touhami, které formulují v kreativních výstupech (např. v námětech TV 

spotů a jako hlavní poselství sloganů, claimů, mott pro produkty, celé značky atd.) a tím 

si zajišťují přízeň členů cílových skupin podloženou silnými motivy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Někdy jsou marketéři obviňování z vytváření umělých potřeb, jimiž nutí pak zákazníky navyšovat své 

výdaje. Ovšem v tomto kontextu se takto potřeby nevytvářejí. Vytvářejí se přání, což znamená dychtění 

po konkrétním produktu či službě, která je např. nad finanční možnosti klienta. Klient ovšem určitou 

potřebu má ještě předtím, než na něj začne působit vliv marketingové strategie. Mohl by ji uspokojit i 

levnějším statkem nicméně jeho touha ho svádí k tomu, aby podlehl svým přáním. 
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2. Teorie komunikace
4
 

Schopnost členů lidského společenství mezi sebou komunikovat je velmi 

významná – přestože se mnohé konverzace mezi jedinci či skupinami mohou zdát 

nepodstatné, jejich jádrem je primární až životně důležitá potřeba. 

„Interakce a komunikace jsou definovány jako druhy sociálního jednání. Slovo 

interakce jako širší a komplexnější z těchto dvou pojmů se užívá jako synonymum 

sociální akce, sociálního jednání, a komunikace je definována jako interakce 

prostřednictvím symbolů.“ (KUNCZIK, 1995: 11) 

Základní princip průběhu komunikace spočívá v tom, že komunikátor (mluvčí, 

odesílatel, podavatel) vysílá své sdělení/ informaci skrze komunikační kanál ke 

komunikantovi (recipientovi, příjemci, adresátovi), který danou zprávu zachytí a 

zpracuje (viz Příloha č. 3). Na začátku procesu komunikátor kóduje své myšlenky a 

pocity do systému symbolů (prvky verbálních i neverbálních projevů – jako jsou slova, 

pohyby rukou apod.), které komunikant posléze dekóduje v opačném sledu (např.: 

KUNCZIK, 1995: 13-16; MAŘÍKOVÁ, PETRUSEK a VODÁKOVÁ, 1996: 507; 

VYSEKALOVÁ, 2007: 28). Tím se naplňuje lokuční akt, základní vrstva 

komunikativního aktu, tedy použití smyslově vnímatelného prostředku za účelem 

předání informace. V ideálním případě recipient pochopí zcela správně, co odesílatel 

daným sdělením míní (resp. jakou funkci jeho sdělení plní – akt ilokuční) a bude na něj 

požadovaně reagovat (akt prelokuční). Během této transakce ale mohou nastat 

problémy, které ideálnímu porozumění brání. 

 

2. 1 Poruchy v komunikačním procesu 

Komunikační prostředí i zvolené nástroje jsou určující pro srozumitelnost a 

kvalitu vedené interakce. Tzv. komunikační šumy mohou narušit průběh transakce. 

Mohou být způsobeny několika nedostatky. 

 

 

                                                 
4
„Komunikace [-ny-], -e ž <I> 1. odb. přenos nejrůznějších informačních obsahů v rámci růz. 

komunikačních systémů za použití růz. komunikačních médií, zejm. prostřednictvím jazyka, sdělování: 

mat. teorie informace; zool. dorozumívání mezi živočichy: med. patologická k. 2. veřejná doprava, 

veřejné spojení, styk: železniční, vodní, letecká k. 3. prostor vymezený pro spojení dopravními prostředky, 

dopravní cesta…“ (PETRÁČKOVÁ a KRAUS za kol., 1995: 406) 
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2. 1. 1 Poruchy u účastníků 

Podstatnou měrou se na srozumitelnosti sdělení podílí podavatel, jelikož on 

vybírá kódy na převody do symbolů (ty se nemusí dokonale shodovat s kódy 

protistrany), místo a čas, kdy přenos proběhne, komunikační kanály apod. (KUNCZIK, 

1995). Pokud nezohlední všechny parametry celé situace, odesílané sdělení se nemusí 

k příjemci dostat neporušené. Když situaci zhodnotí správně, ale vybere špatný kód, 

recipient nebude moci interpretovat zprávu zcela jasně a dokonale tak, jak bylo 

zamýšleno. 

Chyb se dopouští i adresát. Během interakce se může stát, že příjemce podlehne 

rušivým psychologickým procesům, rizikové jsou zejména selektivní pozornost
5
 a 

selektivní zapamatování
6
 (např.: VYSEKALOVÁ, 2007: 31-32; KUNCZIK, 1995: 15-

16). Tyto způsobují, že jedinec není schopen sdělení zcela komplexně zachytit a 

zapamatovat si ho, výsledné dojmy a poznatky pak nejsou kompletní. Komunikační 

proces se tímto naruší a ztratí na efektivnosti. Příjemce často ignoruje např. ty podněty, 

které nejsou dostatečně intenzivní, nové, překvapivé, emocionálně zabarvené, 

kontroverzní apod. (VYSEKALOVÁ, 2007). Selektivní zkreslení je pak „sklon 

k interpretaci informací způsobem zapadajícím do našich předem učiněných úsudků. 

Spotřebitelé často informace zkreslují, aby byly konzistentní jejich názory o značce a 

výrobku a očekáváními s nimi spojenými“ (KOTLER a KELLER, 2013: 200).   

Role odesílatele a adresáta se v běžných situacích mezi účastníky interakce stále 

proměňují. 

 

2. 1. 1. 1 Poruchy při pochopení významu 

Při přijímání sdělení recipient také provádí rozbor jeho významu pomocí osobní 

sémiotické analýzy. Jedná se o kvalitativní analýzu, která vychází ze sémiologie – vědy 

o znacích, přičemž znak je chápán jako jednota označujícího a označovaného
7
. 

                                                 
5
 Jev, který se vyskytuje tehdy, když míra aktivace jedince není dostatečná. „Pravděpodobnost zachycení 

určité zprávy je tím větší, čím větší je síla vnímané odměny a čím menší úsilí je zapotřebí k jejímu získání 

vynaložit.“ (VYSEKALOVÁ, 2007: 31) 
6
 Proces, který se spouští při zpracovávání určitého přijatého sdělení. Lidé mají tendenci pamatovat si jen 

věci, které pasují do jejich systému uvažování a již utvořených názorů. Ty informace, které se vymykají, 

neprojdou krátkodobou pamětí do dlouhodobé a jsou vytěsněny (VYSEKALOVÁ, 2007: 31).  
7
   Teorie Ferdinanda de Saussera o skladbě znaku. Ten má tedy dvě složky – concept  a sound-image, 

které jsou neoddělitelné. Později tyto dva termíny nahrazuje jinými – signifié (za  concept, překládáno do 

angličtiny jako signified nebo-li označované) a signifiant (za sound-image, překládáno do angličtiny jako 

signifier nebo-li označující) (NÖTH, 1990: 59 – 60). De Saussere ve svých teoriích nadřazuje mluvené 

slovo písmu z důvodů lepšího přenášení významu a interpretace. V tomto bodu s ním nesouhlasí Jacques 

Derrida, který pomocí své gramatologické koncepce jazyka v psaném projevu, staví tuto formu na stejnou 
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Principem analýzy je pochopit význam jak explicitně vyřčeného, resp. napsaného, tak 

implicitní symboliky použitého znaku (TRAMPOTA a VOJTĚCHOVSKÁ, 2010). 

„Jestliže slovo v kontextu je schopné obměňovat, obohacovat nebo ochuzovat 

svůj původní význam, znamená to také, že tuto schopnost neztrácí ani v nových 

kontextech užití
8
. I když, pochopitelně, si do těchto nových kontextů přináší stopy 

(traces) užití předchozích. Právě hromadění těchto stop, které jsou do jazyka ‚vepsány‘, 

je příznačné pro komunikaci nejen v běžné řeči, ale i v uměleckém projevu, v politickém 

diskurzu a zejména pak v masových médiích.“ (KRAUS, 2008: 95). 

Dialogičnost slova
9
 (mnohoznačnost) ovlivňuje srozumitelnost celého textu. 

Teorie zabývající se významem jednotlivých složek a způsobem, jakým slova tento 

význam nabývají, se propojují v jednotné vlastnosti textu a tou je tzv. intertextualita 

(všechny texty jsou součásti světového systému textů, jsou navázány jeden na druhý). 

Daný kontext a stopy předchozích významů ovšem nejsou sdíleny všemi členy daného 

společenství, ať již zohledňujeme rozdílné kultury či odlišné diskurzy. 

.„Schopnost účastníků komunikačního aktu uvědomit si jednotlivé podmínky a 

zvláštnosti diskurzu je zároveň nezbytným předpokladem vhodné interpretace, protože 

jeho lexikální jednotky nabývají odlišných významů nebo nových významových odstínů 

podle toho, v jakém typu diskurzu se jich užívá.“ (KRAUS In: ČMEJRKOVÁ a 

HOFFMANNOVÁ, 2003: 20) 

 Odesílatel musí kalkulovat jak s přímými denotativní významy znaků, tak 

konotativními souvislostmi a asociacemi (KRAUS, 2008). Správné užití presupozic a 

aluzí pomáhá porozumění. 

Na pochopení významu má také vliv samotná formulace sdělení. Pokud jsou 

jedinci ochotni během komunikace kooperovat a dojít tak k požadovaným výsledkům, 

měli by dodržovat základní parametry promluvy. H. Paul Grice (1989: 24 – 37) v rámci 

pragmatické lingvistiky klasifikoval čtyři skupiny těchto parametrů tzv. maxima. 

Maxima kvantity se vztahují k obsahu sdělení, které má být tak informativní, jak je 

možné, ale bez nadbytečností. Maxima kvality upozorňují na pravdivost podávané 

informace – mluvčí by neměl říkat to, o čem je přesvědčen, že je lež, nebo tvrdit něco, 

                                                                                                                                               
úroveň jako mluvu (písmo je naopak dlouhodobější a přináší užitek kdykoli v budoucnu) (KRAUS, 

2008). 
8
Princip Derridovy gramatologie. Význam má tato koncepce i pro mluvené slovo, neboť kontext se 

přenáší nejen na papíře. Společenský diskurz ovlivňuje všechny formy projevu. 
9
 Koncept podle Michaila Bachtina, jenž uvádí, že význam/ smysl slova se tvoří pomocí dialogu, tedy 

vzájemné dohody. Julia Kristeva posléze teorii vztahuje na celý text (KRAUS, 2008). 
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k čemu nemá dostatek důkazů. Maximum relevance zdůrazňuje důležitost dodržování 

tématu konverzace, aktuálnost příspěvků v diskuzi apod.  S ohledem na vše by měla být 

promluva přehledná a srozumitelná – maximum vhodného způsobu. 

 

2. 1. 1. 2 Poruchy při přenosu 

Každé sdělení je poskytováno skrze komunikační kanály. Podle Kunczika (1995: 

13) jsou tyto kanály kategorizovány na základě lidských smyslů, tedy na auditivní 

(vokální) zpracovávající verbální a paralingvistické podněty, vizuální, hmatový 

(taktilní), čichový (olefaktorní), chuťový (gustatorní) a dodatečně ještě teplotní 

(termální), který vnímá teplotu těla. Pokud účastníci komunikačního aktu na těchto 

úrovních vzájemně nekooperují, může být situace opět narušena. 

V moderní době členové společenství absorbují mnoho informací ze sdělovacích 

prostředků (zejména z masmédií). Ty se velkou měrou podílejí na tom, jakým způsobem 

čtenář, divák či posluchač sdělení zpracovává a chápe. Nejen že každé jednotlivé 

médium se potýká s občasnými technickými problémy, ale, a to je mnohem 

podstatnější, upravuje obsah zprávy, samo se do jisté míry stává nositelem sdělení, ne 

jen přenašečem (VYSEKALOVÁ, 2007: 29), a ovlivňuje tak lidské vnímání. Média 

využívaná dennodenně mají vliv na celé kultury. Fungují jako síto, skrze které propadne 

jen výtažek prapůvodní informace – ta prochází redukcí a střihem, k příjemci se nikdy 

nedostane tato zpráva komplexní, jelikož takto definovaná média nedisponují všemi 

potřebnými kanály. Přesto se na jejich základě utvářejí dojmy, které jedinec dál sdílí se 

svým okolím a které řídí jeho chování a názory. Nejvíce souhrnná je v tomto ohledu 

televize, která kombinuje auditivní a vizuální kanál
10

. 

 

2. 2 Funkce komunikace 

Základem interpersonální interakce je potřeba kontaktu. Většina komunikačních 

situací ale nesleduje jen tento jediný cíl, ba právě naopak. Směna informací je z velké 

části účelová. Komunikační intence označuje právě záměr mluvčího. Ten usiluje o to, 

aby svým sdělením u adresáta vyvolal reakci (intence č. 1), aby on rozpoznal, jaká ta 

reakce má být (intence č. 2) plus zároveň vysílá požadavek na splnění prvního na 

                                                 
10

 V součastné době se v rámci marketingových strategií a marketing managementu objevují také nové 

nástroje demonstrace produktů a služeb a inovátoři se snaží do propagace zapojit i další smysly (zatím se 

ale nejedná o přenos pomocí masmédii). 
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základě druhého (intence č. 3) (GRICE, 1989: 86 – 93). Z toho je možné vyvozovat, že 

mluvčí má jednu hlavní intenci (I1) a ostatní (I2,…, In) jsou pouze podpůrné (někdy 

neuvědomělé). 

V marketingových teoriích se s tímto procesem setkáme např. u modelu AIDA, 

který zkratkovitou stručností popisuje vliv strategií na recipienta. Prvním krokem je 

upoutání zákazníkovi pozornosti (Attention), následné vyvolání zájmu (Interest) o daný 

produkt či službu a vzbuzení touhy (Desire), které by v ideálním případě mělo vést 

k akci – nákupu (Action) (KOTLER a KELLER, 2013: 521 – 522). Vzájemný vztah 

těchto teorií může být využit i opačně, kdy je marketingový model aplikován do běžné 

mezilidské komunikace – intence mluvčího se přibližují záměrům marketéra při 

vytváření a plnění marketingové strategie.  Míra vlivu těchto intencí se přitom odvíjí od 

množství, druhu a způsobu použití přesvědčovacích prostředků. 

 

2. 2. 1 Manipulace a přesvědčování 

Cíle, ať už marketingové či jiné povahy, mohou být realizovány v různých 

rovinách etičnosti. V rámci persuasivní komunikace rozlišujeme dvě základní cesty: tu 

podloženou korektními argumenty příp. přímo fakty a tu, která záměrně využívá klamná 

tvrzení tzv. fallacia a techniky na podmanění komunikačního partnera – cesta 

manipulativní. Manipulace je považována za společensky neakceptovatelnou, 

neférovou, neetickou a velmi často také za nemorální. Přesvědčování není jejím 

opakem, nicméně jeho nástroje a postupy nelze označit za nekalé
11

. 

„Manipulace je takový způsob komunikace, jímž se manipulátor snaží ovlivňovat 

a vést druhou osobu pomocí skrytých a nepřímých manévrů tak, aby manipulovaný dělal 

to, co chce manipulátor. Z čeho má sám nějaký materiální čí citový zisk.
12

 Manipulace 

vždy omezuje svobodnou vůli a svobodné rozhodování manipulovaného.“ (POSPÍŠIL, 

2008: 50) 

                                                 
11

 Jedinec si nemusí uvědomovat, že je s ním manipulováno ba dokonce ani to, že on sám se stává 

manipulátorem. Velký vliv na to má prostředí, ve kterém žije a ve kterém byl vychován, kultuře, kterou 

sdílí se svým okolím. Přesto existují manipulátoři profesionálové. „Manipulátor nemůže bez svých obětí 

žít. Dokáže vystihnout jejich slabiny a vnést do vztahu despekt a znehodnocování, své nedostatky vytýká 

druhým, aby dokázal, že on takový není. Někteří manipulátoři se těší z pocitu moci nad druhými a svou 

schopnost ovládat je považují z a inteligenci. 20% manipulátor dělá manipulace vědomě a považuje je za 

inteligenci a schopnost.“ (POSPÍŠIL, 2008: 132) 
12

 Podle Pospíšila (2008: 121 – 124) mohou být skutečnými motivy pro takové chování zisky jako např.: 

vyvolání závisti, negativní myšlení, informace důležité pro následné ovládnutí, řízení chování jiných ve 

svůj prospěch, oslabení schopností protistrany, dosažení změny v chování druhé osoby většinou ve 

prospěch manipulátora apod. 
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„Persuase v uvažovaném významu má obsah, blížící se obsahu slov ‚obracení‘ 

nebo ‚přemlouvání‘. Jejím prvořadým cílem není jen logicky správně prokázat 

oprávněnost nějakého názoru, ale spíše získat vliv na danou osobu či osoby. 

Mnohostranné působení na vnitřní stav a motivační procesy adresáta se v persuasi 

uskutečňuje užitím prostředků, které jsou čerpány z bohatého arzenálu technik spojující 

prvky intelektuální s morálními a emocionálními.“ (SZYMANEK, 2003: 241) 

Není třeba definovat konkrétní cíl komunikační strategie, jelikož nezáleží na 

tom, jaký skutečně je. Podstatné je to, že při jeho plnění během rozhovoru či debaty 

jedinec používá stejné manipulativní a přesvědčovací techniky, a to buď skrytě, anebo 

zcela okázale – zjevně. 

Jakmile se jedinec dostane do kontaktu s jinými lidmi, nasazuje si masku a 

přizpůsobuje se své roli, jako výrobci přizpůsobují svůj produkt spotřebiteli. 

Marketingová strategie nastupuje právě v tomto bodu – ne jako lhaní svému okolí – ale 

jako snaha vyhovět mu. 

Podle E. Goffmana (1999) je sociální prostředí scénou (podobně jako na 

divadle), nicméně strany herců a publika nejsou tak striktně odděleny, herec se 

proměňuje v publikum a naopak podle komunikační situace. Všichni herci vysílají své 

sdělení směrem k publiku za účelem získání jejich přízně a důvěry v roli, kterou 

představují. Usilují také o to, aby cílová skupina uvěřila, že skutečně mají ty 

charakterové vlastnosti, které předstírají, že mají. 

„Již dříve jsme se zmínili, že obecenstvo je schopné orientovat se v situaci tím, 

že uvěří předváděným narážkám a bude k těmto znakům přistupovat jako k důkazu 

něčeho většího nebo odlišného od ‚nosičů znaků‘ samotných. Pokud tato tendence 

obecenstva přijímat předváděné znaky staví účinkujícího do situace, v níž je špatně 

pochopen, a nutí ho při jakékoli činnosti před obecenstvem dávat velký pozor na své 

vyjadřování, pak ale také tato tendence přijímání znaků staví obecenstvo do pozice, 

v níž je klamáno a podváděno, protože existuje jen málo znaků, jichž by nebylo možno 

užít na důkaz přítomnosti něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Je zřejmé, že mnozí 

účinkující mají dostatečné schopnosti a dostatečně silné motivy k tomu, aby skutečnost 

zkreslovali; brání jim v tom pouze stud, pocit viny či strach.“ (GOFFMAN, 1999: 59) 

Záměrné narušování kognitivního vnímání přijímaných vjemů může být využito 

pro manipulaci dojmů recipienta. Je ho využíváno zejména za účelem zmatení a zastření 

skutečných motivů. K narušení může dojít např. při souběžném vysílání vzájemně 
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nekoherentních signálů různé povahy. Proto při analýze chování zkoumaného vzorku 

zaměřuji pozornost zejména na dvě oblasti komunikace, a to verbální a neverbální. 

 

2. 2. 1. 1 Verbální komunikace 

Slovo tvoří základnu celkového sdělení. Nemusí být jeho hlavním nositelem, 

přesto všechny doprovodné jevy se shlukují ve vrstvách kolem něho a upravují jeho 

významy, vlastnosti, účinky apod. Přestože odborníci se shodují na tom, že nonverbální 

komunikace je v projevu mnohem důležitější, správná a vhodná argumentace je klíčem 

k získání přízně a k etickému přesvědčování. Slovo je výchozím bodem, nonverbální 

složka jeho obalem, skrze který působí na recipienta. 

 

2. 2. 1. 1. 1 Argumenty 

Základní schéma argumentu se skládá z tvrzení tzv. premis, které ve své 

soustavě logicky dokládají závěr (konkluzi). Skládání premis je prováděno za pomocí 

sylogismu, v jehož elementárním principu je předpoklad alespoň jednoho společného 

členu obsaženého v jednotlivých premisách, ze kterých je možné následně vydedukovat 

závěr. Korektnost argumentačních postupů závisí na pravdivosti jednotlivých premis a 

jejich logické spojitosti. Oba tyto parametry mohou v průběhu komunikace působit 

problémy např.: recipient sdělení může mít potíže s ověřováním premis podporujících 

závěr nebo dané premisy spolu logicky souvisejí jen zdánlivě (SZYMANEK, 2003: 40 

– 48, 300 – 305).  

 

 Jednoduchý argument 1. typu – ke zdůvodnění závěru jsou potřeba všechny 

uvedené premisy (bez jedné z nich se struktura, resp. argument zhroutí). 

 

 

 

 

 Jednoduchý argument 2. typu – každá jednotlivá premisa potvrzuje závěr (bez 

jedné z nich se struktura, resp. argument pouze oslabí). 

 

 

 

P1  P2 

  

 

Z 

P1 P2 P3 

  

 

 

 Z 
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 Složitý argument 

Argumenty používané v interpersonální komunikaci se skládají z množství 

nabytých vjemů a předpokladů, pravd a polopravd utvořených na základě vlastního 

přesvědčení mluvčího. Mohou být složité a využívat premisy různé povahy, které 

posléze mluvčí kombinuje v deduktivní posloupnosti, dokud nedosáhne požadovaného 

závěru. Jejich schémata mohou být složitá i těžko popsatelná – mísí se vazby mezi 

premisami i závěrem. Stabilita těchto vazeb pak závisí jen na přesvědčení podavatele 

argumentu. Variabilita premis je nekonečná. Jejich originálním uspořádáním je možné 

dojít ve specifických variacích k odlišným závěrům. Tohoto faktu jsou si vědomi také 

manipulátoři, jejichž cílem je převrátit tvrzení do takové polohy, která je pro jejich 

zájmy nejvýhodnější. Přidáním zdánlivých premis mohou pak také dosáhnout změny ve 

vnímání jejich vlastní osoby a přisvojit si tak např. obdiv nebo uznání druhé, popř. třetí 

strany. Mluvčí využívá této tzv. pseuodoargumentace ve svůj vlastní prospěch 

(ŠPAČKOVÁ, 2011: 93).  

Teun van Dijk (2008: 226 – 231) popisuje teorii tzv. ideologického čtverce, která 

nabourává objektivnost a korektnost argumentace mluvčího – ten svou promluvu 

přizpůsobuje svému sociálnímu zařazení. Ve vztahu k sobě rozděluje okolní společnost 

na dvě základní skupiny – tu, do které patří („my“) a tu, do které nepatří, která stojí 

proti němu a jeho skupině („oni“). Ideologický čtverec následně popisuje, jak o daných 

skupinách referuje svému publiku. 

Jako mluvčí: 

a) uvádím/ zdůrazňuji informace, které jsou o nás pozitivní, 

b) uvádím/ zdůrazňuji informace, které jsou o druhé skupině („o nich“) 

negativní, 

c) potlačuji/ vynechávám informace, které jsou o druhé skupině („o nich“) 

pozitivní, 

d) potlačuji/ vynechávám informace, které jsou o nás negativní, 

tím vším s publikem manipuluji (KRAUS, 2008: 134 – 136). 

Podle van Dijka (2008) je to zejména patrné u elitních osob a národů, které do 

jisté míry ovládají informační zdroje a proto mohou využívat nevědomosti publika, jeho 

neorientování se v problematice apod., za účelem získání podpory pro své následné 

kroky (zejména v politickém diskurzu). 
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Veškerá vágnost v počátečních premisách a jejich nedokonale definovaných 

vztazích vede k rozdílnému chápání a může být následně využitá ke zmanipulování 

výsledného závěru. Proto např. S. E Toulmin (2003) doplňuje koncepci o další prvky a 

modifikuje schéma: 

 D = výchozí data – premisy deduktivního usuzování 

 C = claim – závěr, výsledné (zdůvodněné) tvrzení argumentu 

 Q = qualifier – modalizátor (s vysokou pravděpodobností, obvykle, 

zpravidla) 

 W = warrant – zdůvodnění, záruka 

 R = rebuttal – možné výjimky z pravidla, nepředvídané okolnosti, 

námitky apod. 

 B = backing – obecně sdílená nebo zákonem či jinými nespornými 

pravidly stanovená východiska argumentace  

 Argument podle S. E. Toulmina (Zdroj KRAUS, 2008: 152) 

 

2. 2. 1. 1. 2 Fallacia 

Fallacia jsou chybné, klamné či jen na oko správné argumenty (např. KRAUS, 

2008, SZYMANEK, 2003). Vznikají na základě omylů ve větných stavbách a 

deduktivním usuzování – logická správnost je pochybná, použitá tvrzení jsou nevhodná 

(jejich spojením vzniká předkládaný závěr jen zdánlivě, jsou nerelevantní, ba dokonce 

jsou v nich použity formulace, které by se daly označit za podpásové a neetické – na 

tomto principu jsou vystaveny argumenty, které mají za cíl rozkolísat oponentovu 

osobní stabilitu). Přestože jako omyl se vyskytují ve výpovědích nahodile, neplánovaně 

(paralogismy), mohou být aplikovány i záměrně (sofismata). Většinou mají za následek 

zmatení (při nedostatečném prostoru pro jejich analýzu a ověření logické správnosti), 

zabraňují porozumění textu (do fallacií zařazujeme také stylistické neobratnosti a chyby 

v syntaxi jako např.: anakolut) nebo přímo či nepřímo atakují osobnost a sociální 

postavení oponenta.  

premisa argumentace (D), tudíž  závěr (Q, C) 

   protože (W)  pokud ovšem ne (R) 

       na základě toho, že (B)  
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2. 2. 1. 2 Neverbální komunikace 

Bezeslovná vyjádření tvoří vrstvu, která obaluje verbální projev. Skládá se 

z podkategorií, do kterých se rozdělují různé formy vyjádření mluvčího, na základě 

toho, jakými částmi těla jsou realizovány a jak. Z části se jedná o projevy nevědomé, 

založené na emocionálním rozpoložení jedince a podmaněné nekontrolovatelným 

procesům lidského těla, jiné jsou zcela vědomé – např. napomáhají jedinci se vyjádřit, 

koncentrovat, dodat mu jistoty, důvěryhodnosti či nahrazují mluvené slovo. 

Podle jejich funkce můžeme prvky nonverbální komunikace rozdělit do čtyř 

základních kategorií. Symboly mají funkci zástupnou, nejčastěji přikazují, udělují 

pokyny, vyjadřují fyzický stav, urážejí, bezeslovně odpovídají, vyjadřují city a emoce, 

popisují, prosí. Ilustrátory doprovázejí a doplňují verbální projev, jsou jeho přirozenou 

složkou. Regulátory slouží k usměrnění komunikace, převedení jejího toku jinam (k 

jinému účastníkovi), k jejímu zrychlení, zpomalení apod. Nemusejí být výrazné, ale 

přesto vyjadřují záměr jedince účastnit se, nebo se neúčastnit debaty. Adaptéry pak 

neuvědomělými pohyby naznačují vnitřní stav zejména stres, nejistotu, nepohodlí (třeba 

při zaměření přímé pozornosti na jedince). Pomocí těchto gest se lidé snaží zvládnout 

sami sebe (ČERNÝ, 2012: 42 – 45). 

Výklad a interpretace nonverbálních projevů je úzce spjatá s kulturou dané 

společnosti a jejími zvyklostmi. 

 

2. 2. 1. 2. 1 Paralingvistika 

Paralingvistika je obor, který se zabývá mimoslovními parametry mluvného 

projevu. Zkoumá nástroje řeči a jejich změnu v průběhu komunikátorovy promluvy. 

Metajazykem sdělujeme to, co nelze zapsat – definuje způsob, jakým lidé něco sdělují, 

zahrnuje všechny dimenze, kterými lze řeč obohatit jako rychlost, hlasitost, výšku hlasu, 

intonaci, plynulost a členění projevu (využívání pomlk a pauz, kouskování řeči), 

obsažnost sdělení a kvalitu jeho podání (strohost popř. květnatost projevu), chyby v řeči 

(jako přeřeknutí) a výslovnost (např.: ČERNÝ, 2012: 137 – 145, POYATOS, 2002). 

Analýzou těchto doplňků hlasového projevu je možné rozpoznat vnitřní rozpoložení – 

emoce, stres, rozrušení, neklid nebo naopak vyrovnanost, sebejistotu apod. 

 

2. 2. 1. 2. 2 Mimika 

Mimika – pohyby obličejového svalstva – vyjadřuje zejména emoce 

(KŘIVOHLAVÝ, 1988: 34), ale také názory, momentální náladu atd. Na základě 
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pohybu mimických svalů jsou lidé schopni u druhých rozpoznat šest základních emocí, 

jsou to hněv, znechucení, strach, štěstí (radost), smutek a překvapení (VYSEKALOVÁ, 

2014: 152 - 153; ČERNÝ, 2012: 110 – 113). 

„Například štěstí se dá podle Ekmana s velkou přesností (98%) určit z dolní 

části obličeje, což ovšem neznamená, že jiné partie jsou při usuzování na tuto emoci 

naprosto opomíjeny. Přesnost odhadu šťastného výrazu lze ještě zvýšit, pokud si 

všimneme třeba oblasti očí a víček. V té se nejsnáze diagnostikují smutek a strach 

(67%). V oblasti čela a obočí se nejlépe zaznamenává překvapení (79%). Rozčilení se 

podle Ekmana primárně nesoustředí v žádné zóně, je rozvrstveno po celém obličeji.“ 

(ČERNÝ, 2012: 111) 

 

2. 2. 1. 2. 3 Gestika 

Gestika je součástí rozsáhlejší vědy o pohybech tzv. kineziky
13

. Většina gest je 

realizována rukama, přestože ne všechny pohyby rukou mohou být označeny za gesta 

(KRAUSS, CHEN a CHAWLA In: ZANNA, 1996: 392). Jsou vědomá i nevědomá. 

Pomáhají mluvčímu se vyjádřit – zastupují slova, zlepšují srozumitelnost sdělení, jsou 

názorná, kompletují vyznění promluvy. 

Význam gest je velice rozsáhlý (druhy, funkce, způsoby užití atd.). V mezilidské 

komunikaci se hojně využívají ilustrační gesta. Ta upřesňují tvary, rozměry a velikost, 

prostor a umístění v něm popř. pohyb v něm a omezují se tak nejvíce na pohyby horních 

končetin a hlavy. Dále pak ta, která symbolizují předměty, činnosti. 

 

2. 2. 1. 2. 4 Proxemika 

Proxemika je nauka o přiblížení, resp. oddálení mezi interagujícími osobami. 

Umístěním a orientací v prostoru lidé vyjadřují vzájemné vztahy (náklonnost a 

odtažitost). Osobní zóna jedince (prostor v jeho dosahu) je pomyslně rozdělena do čtyř 

sfér klasifikovaných na základě toho, komu je dovoleno se v nich pohybovat 

(proximita)(KŘIVOHLAVÝ, 1988: 43 – 54, ČERNÝ, 2012: 53 – 60). 

                                                 
13

„Jejím autorem je R. Birdwhistell, který rozlišuje kiny jako nejmenší pohybové jednotky, dále složitější 

kinémy, ještě složitější kinemorfy a poté kinemorfické konstrukce.“ (ČERNÝ, 2012: 73) 

 „Kinezika zahrnuje všechny druhy pohybů. Jde-li ale o pohyby určitých částí těla, setkáváme se 

s označením speciálním. Chironomie či chirologie (z řeckého cheir – ruka) tvooří část kinetiky a 

pojednává o pohybech rukou. Zvláštní část chirologie tvoří řeč hluchoněmých).“ (KŘIVOHLAVÝ, 1988: 

66).  
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Intimní sféra (těsný kontakt až cca 40 cm) je určená pouze pro partnery a 

rodinné příslušníky. V osobní sféře (45 cm až 120 cm) probíhá běžná komunikace mezi 

dvěma lidmi, oproti tomu v sociální sféře (120 cm – 360 cm) probíhají formální jednání, 

obchodní schůzky a skupinové debaty. Veřejná sféra (od 360cm až hranice dosahu 

smyslového vnímání) pak zahrnuje veškeré ostatní dění. Tyto vrstvy se během 

sociálního aktu mohou prolínat, popř. redefinovat (např. jízda hromadnými dopravními 

prostředky je typickým příkladem narušení těchto sfér). Rozdílný přístup je možný 

pozorovat u extrovertů a introvertů – extroverti, jakožto otevřené osoby, komunikují 

z větší blízkosti. 

 

2. 2. 1. 2. 5 Posturologie 

Posturologie zkoumá postoje člověka (z fyzického hlediska), držení těla a vlivy, 

které na ně působí. Zabývá se celkovým tělesným vyjádřením v určitém okamžiku, ať 

už osoba stojí, sedí, klečí nebo leží, uspořádání končetin s ohledem na stabilizaci a 

pohodlí má vliv na vyjádření skrytých psychických stavů. Pro navázání příjemného 

komunikačního prostředí je typické že jeden člen se v držení a poloze těla přizpůsobuje 

druhému. Tzv. zrcadlení je pak důkazem naladění na komunikačního partnera (ČERNÝ, 

2012: 61 – 72, ŠPAČKOVÁ, 2011: 63). 

 

2. 2. 1. 2. 6 Haptika 

Taktilní kontakt (dotek) je centrálním nositelem sdělení v oblasti haptiky. 

Formou přímého spojení s tělem adresáta odesílatel předává jasné sdělení. Zpravidla se 

jedná o uvědomělý akt, který je realizován jako reakce na silný podnět (př. pohlavek, 

pohlazení, poplácání po zádech…). Pomocí doteku, jako chycení za ruce, jsou 

v jediném okamžiku oběma stranám předávány informace o tlaku, který působí na 

deformaci kůže, o teplotě či chladu, bolesti a vibracích (KŘIVOHLAVÝ, 1988: 54 – 

57), které je možné kognitivně zpracovat do komplexních poznatků o stavu druhého 

(jak psychickém, tak fyzickém). 

 

2. 2. 1. 2. 7 Oční kontakt 

Oči mají funkci nejen jako přijímač, ale také jako vysílač. Podle Křivohlavého 

(1988: 75 – 84) je pohled jádrem mimoslovní sociální komunikace. Je zdrojem 

mnohých vyjádření – definuje vztahy ve skupině i mezi dvěma jedinci, může být 

důkazem libosti/ nelibosti, zájmu/ nezájmu, chuti/ nechuti se zapojit do konverzace, 
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soustředění, vyjadřuje emoce, náladu, pokyny/ příkazy, pohnutky, záměry a mnoho 

dalšího. Význam pohledu je určován na základě zaměření pohledu (zacílení na terč 

zájmu), doby trvání bodového zaměření (jak dlouho „stojí“ oči), četnosti pohledů na 

různé terče, sledu pohledů (sekvence, kam se osoba dívala před tím a kam se dívá nyní), 

celkového objemu pohledů (četnost pohledů a jejich celková délka), úhlu pootevření 

očních víček (oči dokořán/ přivřené), průměru zornice (značí úroveň emocionálního 

vzrušení), odklonu směru pohledu od normály obličeje
14

 (natočení obličeje ve směru 

pohledu očí), mrkacích pohybů (zejména frekvence), tvarů a pohybů obočí a vrásek 

v očním okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Normála je pomyslná kolmá osa na plochu obličeje. 
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3. Teorie sebeprezentace 

V sociální interakci je možné uvažovat jedince jako příjemce role, se kterou se 

po čas aktu ztotožňuje a díky níž zaujímá ve společnosti určité postavení. Vylepšování 

scény a expozice statusových symbolů, vzhled a způsob vystupování vyjadřují 

příslušnost k určité společenské třídě, upravují způsob nahlížení na jedince.  

„Za prvé, jednotlivci často podporují dojem, že úloha, kterou právě sehrávají, je 

jejich jedinou úlohou, nebo alespoň jejich nejdůležitější úlohou. Jak již jsme naznačili, 

obecenstvo na druhé straně také často předpokládá, že to, co je jim jednotlivcem 

předkládáno, je vyčerpávajícím zobrazením jeho charakteru. Jak praví známý citát 

z Williama Jamese: ‚…Můžeme prakticky říci, že má tolik různých společenských 

vlastních já, kolik existuje rozdílných skupin osob, na jejichž mínění mu záleží. Obvykle 

každé z těchto skupin odhaluje odlišnou stránku vlastní osobnosti…‘“ (GOFFMAN, 

1999: 50) 

Při tomto procesu jedinec vystavuje publiku svou fasádu
15

, kterou při 

představení postupně mění podle vývoje dané situace (tzv. socializace úlohy) za užití 

složek komunikace popsaných zejména v předchozí kapitole. Při svém představení 

ukazuje idealizovaný aspekt sebe sama a přisvojuje si hodnoty společnosti, které jsou 

pokládané za obdivuhodné a všeobecně uznávané (zejména pak ti, kdo jich sami nejsou 

hodni). „Má-li jedinec během svého představení vyjádřit ideální normy, musí se vzdát 

určité činnosti a nebo ji skrýt, pokud těmto normám neodpovídá.“ (GOFFMAN, 1999: 

45) 

V některých případech, přestože se jedincova fasáda zdá být zcela v pořádku, 

mohou z jeho zákulisí
16

 prosáknout do předního regionu
17

 nechtěné projevy např. 

nezáměrná gesta
18

, která naruší celkové vyznění projevu a která mohou způsobit, že již 

tak skeptické publikum prohlásí celé představení za falešné. Drobné přeřeknutí či 

                                                 
15

 Fasáda je ta„část jedincova představení, která slouží obecným ustáleným způsobem k výkladu situace 

pro ty, kdo představení sledují. Fasáda je tedy standardní výrazové vybavení, které jednotlivec záměrně či 

mimoděk užívá během svého výkonu.“ Lze ji rozdělit na scénu, která zahrnuje vybavení, nábytek a 

rozmístění rekvizit v prostoru, a osobní fasádu, která se vztahuje přímo k účinkujícímu (jeho vzhled a 

způsob vystupování. (GOFFMAN, 1999: 29 – 36)  
16

 Zákulisí nebo-li tzv. zadní region jedince ohraničuje tu část, ve které se osoba připravuje na svůj výkon. 

Je to „místo vztahující se ke konkrétnímu představení, kde je dojem vyvolaný výkonem vědomě popírán“ 

(GOFFMAN, 1999: 113). 
17

 Přední region lze chápat jako oblast, ve které se snaží jedinec vzbudit dojem. Přichází zde do kontaktu 

s publikem, které neustále kontroluje dodržování konvencí v tomto regionu. 
18

 „Měli bychom dodat, že jednotlivec zodpovědný za nechtěné gesto může vážně zdiskreditovat svůj 

vlastní výkon, výkon svých týmových spoluhráčů nebo výkon podávaný obecenstvem.“ (GOFFMAN, 

1999: 203) 
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poskočení hlasu pak může v souboji argumentů znamenat pro oponenta signál k dalšímu 

útoku na proponenta. „Jako postavy prezentující se obecenstvu však nesmíme podléhat 

žádným náladám.“ (GOFFMAN, 1999: 57) 

Aby k tomu docházelo, co možná nejméně, je důležité zaměřit se na 

management dojmů a dramaturgii výkonu. Dramaturgická loajalita je založená na 

zásadě týmové hry. Ve vyhrocených situacích se může stát, že slabý člen týmu prozradí 

důležité tajemství a tím se celý dojem zhroutí. Značí, jak je podstatná soudržnost 

skupiny. Dramaturgická kázeň vyžaduje, aby se prezentátor, který přestože je plně 

ponořený do svého právě probíhajícího výkonu, bral v potaz dramaturgicky 

nepředvídatelné události, které by jeho představení mohly narušit. V souvislosti s tím 

poskytuje výhodu dramaturgická obezřetnost. Ta zahrnuje přípravy na nečekané 

události, analyzuje hrozby a příležitosti, ke kterým je přistupováno uvážlivě a 

s respektem (GOFFMAN, 1999: 207 – 213). 

Posuzováním tváře prezentující osoby pak jedinec podvědomě shromažďuje 

informace o jeho schopnostech, charakteru a vlastnostech
19

. Vzhled účinkujícího 

komunikuje za něj samotného. Studie Nikolaase N. Oosterhofa a Alexandera Todorova 

(2008) potvrzuje, že signifikantní rysy lidského obličeje ovlivňují pozorovatelova 

rozhodnutí o důvěryhodnosti a kompetentnosti pozorovaného. Ostrost rysů je 

klasifikovaná jako dominantní, jejím opakem je mladistvý vzhled až dětské zakulacené 

rysy. Důležitou roli zde hraje první pohled. Pokud se ve tváři kombinují prvky 

familiárnosti a atraktivnosti, zvyšuje to např. šance politických kandidátů na úspěch 

(OLIVOLA a TODOROV, 2010). Proto se vzhledu před vystoupením věnují patřičné 

přípravy. 

Jelikož se v dnešní době klade velký důraz na kvalitu vystupování, setkáme 

s množstvím kurzů a příruček, které slibují že klienta/ čtenáře/ diváka naučí, jak se 

správně chovat, jak mluvit, jak gestikulovat, jak se oblékat apod. Tzv. mediální tréninky 

učí také jak vystupovat před kamerou, jak komunikovat s moderátorem, jak odpovídat 

na otázky a další užitečné tipy a triky. Jsou velmi populární mezi manažery a politiky. 

 

                                                 
19

 Hlavní roli při posuzování povahy člověka podle jeho obličeje hraje mozkový orgán amygdala. 

Amygdala je střediskem pro zpracovávání emocí např. strachu nebo radosti a upevňování vzpomínek. Na 

základě soudů, které jsou vytvořeny amygdalou za pomoci lidských asociativních schopností, jsou 

posuzovány a odhadovány záměry člověka popř. zda je schopen je opravdu uskutečnit. Přesto na základě 

vyvolaných dojmů se interagující osoby pouze snaží odhadnout charakter svého protějšku, a proto jen na 

základě zevního zkoumání nelze určit, zda jsou jejich soudy správné a relevantní (Oosterhof, N. N., 

Todorov, A. 2008). 
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4. Aplikace teoretických základů na chování jedince 

Na jedince je možné marketingově pohlížet ze dvou úhlů: 

1) jako na produkt samotný (výrobek kombinovaný se službou) – jeho 

charakter a vlastnosti se stávají kvalitativními parametry; jeho vzhled a tělesná stavba 

jeho obalem; jeho schopnosti a dovednosti vykazují výkon; jeho inteligence je jako 

výsledek předchozích investic do inovací a „upgradů“; jeho nasazená maska jako 

nastavení optimalizace pro cílovou skupinu apod. – je produktem svých rodičů, 

společnosti, kultury, vlastní píle; má svůj cyklus počínající uvedením do světa, přes růst 

a nabírání na síle, přes nejproduktivnější období až do stádia útlumu výkonnosti
20

; 

nebo 

2) jako na marketingového manažera – provádí analýzy svého okolí a svého 

postavení v něm (positioning); upravuje strategie „prodeje“ na základě odezvy od 

příjemců sdělení; vytváří vzájemně prospěšné vztahy za účelem dosažení cílů svých 

nebo celé skupiny, jejímž je členem; rozhoduje o tom, na jaké oblasti a trhy se zaměřit a 

vyhodnocuje jejich potenciál vzhledem ke svým potřebám; ustanovuje cenu své přízně, 

popř. určuje výši nákladů, které vynaloží na získání určitého statku atd. 

Člověk jako produkt má v porovnání s běžným hmotným produktem několik 

výhod. Zatímco již vyrobená věc zůstane po zbytek své existence stejná – s tímtéž 

designem (i přestože ho lze dozdobit), s těmi stejnými funkcemi (např. upgrade 

softwaru je v případě výrobku již přetvořením jeho vlastní podstaty, vývoj nové verze 

téhož zase zcela novou věcí) apod. – člověk se může s každým okamžikem sám měnit, 

přizpůsobovat, a přitom zůstat stejný. Může se rozhodnout upravit své chování. Tohoto 

principu lze využít v oblasti služeb, jelikož tam se kombinují obě tyto složky a společně 

vytvářejí výsledný celek a dojem na zákazníka. 

Jako manažer koriguje právě tyto změny. Sám z okolí přijímá data a informace, 

které zpracovává a vyhodnocuje ve vztahu ke své osobě, následně se rozhoduje, jak se 

zachová a jakou reakci na podněty vykoná. Během celého procesu také určuje kdy, 

jakým způsobem, kde. Zodpovídá za vedení. Je zadavatelem i agenturou, která kampaň 

realizuje. Dlouhodobě se snaží si utvořit před publikem image, která by byla součástí 

                                                 
20

 Životní cyklus výrobku. 1. fáze – uvedení výrobku na trh (nejnáročnější fáze, je nutná podpora prodeje, 

která je finančně náročná), 2. fáze – růst (když se výrobek uchytil – získává si své zákazníky, rostou i 

prodeje, přesto je nutné stále podporovat investicemi), 3. fáze – zralost (výrobek vykazuje největší zisky, 

již je zavedený v myslích spotřebitelů), 4. fáze  - ústup (tržby postupně klesají, výrobek již není pro 

cílovou skupinu atraktivní) ((KOTLER a KELLER, 2013) 
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jeho fasády (masky). Svou celkovou strategii přitom skládá z menších časových úseků, 

ve kterých jsou na dílčí úkoly využívány operativní taktiky. I když proponent přichází 

do dialogu připravený, zanalyzoval svého oponenta, připravil si podklady pro své 

argumenty a seznámil se s podrobnostmi, přesto až do posledního okamžiku pouze 

odhaduje, jak se bude komunikace vyvíjet. Stane se, že jeho nachystaná taktika nemá 

patřičný efekt a je nutné ji změnit. Strategie však zůstává, stejně jako cíle, které chce 

jedinec naplnit.  

Podle svých možností a příležitostí, popř. hrozících nesnází během komunikace, 

kalkuluje s verbálními a nonverbálními projevy jako nástroji pro prezentaci své 

osobnosti. Cílem je ovlivnit názor publika na jeho osobu, resp. roli jakou představuje. 

V následujících oddílech budu oba tyto pohledy propojovat, jelikož ve své 

podstatě se v člověku spojují obě tyto složky. Navíc pokud uvažujeme o marketingu 

jako o holistickém konceptu, kdy jsou všechny procesy na sobě závislé a jsou vzájemně 

propojené, potom je nutné v následných analýzách takto přistupovat i k člověku. Jedinec 

během komunikace současně zapojuje obě stránky – první pro momentální zdokonalení 

sama sebe, tu druhou na řízení expozice a projevů produktu. Nepracují jedna na úkor 

druhé, není mezi nimi vytvářen poměr, obě pracují na stejném výsledku, s intenzitou 

odpovídající situaci
21

. 

 

4. 1 Jedincův marketingový mix 

Koncept a parametry produktu jsem již popsala výše při klasifikaci jedince. 

Místo (place) lze vztahovat k prostředí, ve kterém se objekt pohybuje a kde předvádí 

svá vystoupení. Vymezuje své působiště, v tomto kontextu o něm lze uvažovat jako o 

instituci (vzdělávací zařízení, nápravné zařízení, pracovní místo atd.), která svou 

povahou definuje jedince a jeho společenské zařazení. Referuje také k místu setkávání 

se se svým publikem/ spotřebiteli, dostupnosti, původu apod. V porovnání s místem 

(place) v běžném marketingovém významu se vztahují k tomu stejnému. Popisem 

distribučních cest může být vytvořen příběh (odkud jsem, jak jsem se k vám dostal, kde 

jsem nyní, kam půjdu) a důraz na místo pak může mít podstatný vliv na spotřebitele. 

                                                 
21

 Propojení obou těchto konceptů je možné dobře pozorovat například při přímém prodeji – kdy se v 

jedné osobě spojuje manažer marketingové strategie a dojmů s prodavačem jako jedincem s vlastními 

zájmy a osobními kvalitami. 
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Podle povahy prostředí, kde se setkává produkt se spotřebitelem (místo 

prezentace), lze také upravovat způsob komunikace a styl promluvy. 

Pomocí komunikačních nástrojů, které jsou podstatou propagace (promotion), 

jedinec nastavuje komunikační prostředí. Vybere kanály (viz Příloha č. 3), kterými bude 

přenášet své sdělení. Tyto kanály mohou být těmi nejvhodnějšími pro potřeby situace a 

recipienta, ale nemusejí. Pokud manipulátoři dají přednost svým potřebám a touhám, 

skladba kanálů může být vytvořena na úkor příjemce a komunikace tím utrpí.  

Navazováním vztahů ve svém okolí (public relations) si jedinec tvoří základnu 

pro budoucí reklamu
22

. Zajišťuje si tak také zázemí – pozitivní nazírání dává prostor pro 

přehlédnutí, popř. ignorování nechtěných gest a nezáměrných výkyvů v projevu, které 

by u osoby, která žádný vztah k účinkujícímu nemá (třeba při procesu jejího 

„získávání“), mohly mít vážné následky. Tento princip funguje i v negativně naladěném 

prostředí, kde je prostor pro chyby minimální a kde navíc tyto podmínky mohou být o to 

více stresující a pravděpodobnost dramaturgických přešlapů se zvyšuje v závislosti na 

destabilizaci emočního stavu účinkujícího. 

V sociálním kontextu cena (price) nemůže být předvedena na finance, jelikož 

reálně nedochází k žádnému nákupu, tedy vznikají další druhy oceňování. Nejčastější 

formou je vyjádření podpory, souhlasu. Nejlepším příkladem je udělení hlasu 

politickým kandidátům ve volbách. Podpora je zde převedena do hmatatelné formy 

(hlasovací lístky) a lze ji snadno kvantifikovat (procenta, počet mandátů). Cena je stejně 

jako v marketingové teorii výsledkem kompromisu mezi dvěma stranami interakce s tím 

rozdílem, že není zaručená oboustranná výhra (win-win) – zmanipulované jednání 

přináší užitek jen manipulátorovi, zatímco manipulovaná osoba strádá. Další odlišností, 

s tím související, je také to, že v tržním prostředí právní předpisy upravují práva a 

povinnosti prodávajícího a nakupujícího. Pokud je kupující s produktem nespokojen 

(produkt je vadný), má právo dožadovat se vrácení svých peněz, které za něj zaplatil. 

Zákony také chrání spotřebitele před nekalými praktikami prodávajících a poskytují mu 

zázemí v řešení konfliktů. V běžné komunikaci může být souhlas odvolán, názor 

změněn, vztah rozvázán, nicméně již investovaný čas a důvěra v danou osobu jsou 

                                                 
22

 V sociálním kontextu běžné mezilidské komunikace ovšem nelze reklamu chápat zcela v tradičním 

slova smyslu. Jedná se o šíření dojmů o druhé osobě, o sdílení názorů s dalšími členy společenství. Jistě, 

člověk se může prezentovat i v tradiční reklamě (zejména pak celebrity a slavné osobnosti), kde působí 

jako ambasadoři značek a propagují výrobky a služby, propůjčují své vlastnosti a společenské postavení 

produktu. Tato forma se ale již nachází v oblasti marketingové komunikace, z hlediska sebeprezentace 

jedince lze v takovém výstupu zkoumat jen prvky verbální a nonverbální komunikace prezentující osoby, 

které jsou využity v procesu přesvědčování (popř. manipulace). 
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nevratné. Podobně je tomu i v případě politiků – jakmile udělíme hlas, již ho nelze vzít 

zpět. Při změně názoru na politika, či jeho stranu je možné naléhat na jeho odvolání 

z funkce, příp. v dalších volbách hlasovat jinak. 

 

4. 2 Sebeprezentace – taktika a strategie 

Marketingové strategie jsou v rámci řízení vystupování a chování pro jedince, 

jako jednotlivce i jako člena týmu, příliš složité. Přesto v životě člověka lze 

vypozorovat jakousi životní strategii – jaké vztahy navazuje, v jakém prostředí se 

pohybuje a jakým způsobem se projevuje, tím vědomě či nevědomě směřuje ke svému 

životnímu cíli. Na cestě za jeho dosažením se stejně jako produkt na trhu potýká 

s různými typy překážek jako konkurencí, recesí, vnějšími hrozbami apod. 

Na základě zhodnocení svých jednotlivých silných a slabých stánek, příležitostí 

a hrozeb z okolí (SWOT analýza) si plánuje taktické postupy, jak je překonat, resp. jak 

je využít, aby dosáhl cílů nastavených celkovou strategií. Poznatků z této analýzy, 

výzkumu svého okolí a dílčích výsledků sociálních interakcí využívá následně 

k případnému přeformulování strategie, přehodnocení cílů. 

Podle svých ambicí a schopností může využít marketingových strategií jako lídr, 

vyzyvatel, následovník nebo výklenkář. 

a) Lídr (ovládá největší podíl tržního segmentu
23

) – je ve středu dění, sám si 

určuje postupy a nové způsoby, jak ovlivňovat své okolí; stále navazuje nová 

partnerství a výhodné vztahy; chrání si svojí osobnost i své okolí před 

narušiteli, důležitá je dramaturgická kázeň (výpadek z role by mohl 

znamenat ztrátu části segmentu, resp. podporující základny). 

b) Vyzyvatel
24

 (snaží se získat větší tržní podíl) – jeho podstatou je útočit na 

lídra s cílem převzít jeho postavení; riskantní, ale může se vyplatit, zvlášť 

pokud není lídr dostatečně silný. 

                                                 
23

 Lídr ovládá tržní segment, určuje ceny, nové trendy, udává celkový směr. Aby zůstal stále jedničkou, 

musí se snažit pokrýt veškerou poptávku a uspokojit požadavky spotřebitelů. Musí také ochraňovat svůj 

stávající podíl – nevystavovat slabiny a předcházet útokům (popř. je musí umět zvládat). Musí být také 

proaktivní a nestagnovat, důležité jsou stálý rozvoj a inovace (KOTLER a KELLER, 2013). 
24

 Vyzyvatel napadá jak lídry (většinou firmy větší než on), tak stejně velké firmy, tak i menší podniky. 

Uchyluje se k tomu zejména v okamžiku, kdy cítí slabinu lídra, který např. neobsluhuje segment dobře 

(KOTLER a KELLER, 2013). 
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c) Následovník
25

 – kopíruje nebo inovuje to, co dělá lídr; vybírá si ty taktiky, 

které jsou vyzkoušené a účinné, sklízí pouze ovoce, učí se lepšímu jednání, 

inspiruje se. 

d) Výklenkář
26

 – soustřeďuje se na menší skupiny; navazuje partnerství 

založená na specifických potřebách, které jsou podrobně definované a díky 

tomu jsou vztahy stabilní. 

Z marketingového hlediska lze mluvit o positioningu, tedy procesu, kdy se 

produkt (v tomto případě jedinec) snaží zaujmout příznivé místo v myslích spotřebitelů 

(interagujících osob). Jedná se o stanovování pozice na trhu prováděné na základě 

vymezování se vůči konkurenci a vytváření pozitivních asociací a vjemů navázaných na 

produkt. 

 Pomocí taktických plánů si stanovuje spíše krátkodobější cíle. V rámci 

dramaturgické obezřetnosti se v profesionálním prostředí provádějí analýzy konkurentů, 

popř. možných oponentů, aby se předešlo možným chybám v promluvě. Na přípravách 

se mohou podílet poradci pro komunikaci. 

 

4. 3. Sebeprezentace – nástroj přesvědčování a manipulace 

„Tři věci tedy působí, že řečník sám dochází víry… Jsou to rozumnost, ctnost a přízeň.“ 

(Aristoteles, 1948, s. 103) 

Cílem následujícího oddílu je rozebrat, jak a jaké nástroje komunikace používají 

čeští politici k získání přízně publika a zvýšení své důvěryhodnosti. Za prvé se zaměřím 

na verbální složku, zejména na rozpoznávání pseudoargumentace, za druhé na 

neverbální prostředky, tedy na odhalování přesvědčovacích a manipulativních technik 

v politických projevech a způsobů úpravy dojmů. V rozborech budu brát ohled na 

změny a vývoj komunikační situace v čase.  

Za komunikační situaci byly vybrány předvolební debaty, a to na základě své 

podstaty.  Nabízejí totiž určité možnosti pro odhalení jedincových skrytých motivů a 

                                                 
25

 Následovník si udržuje stabilní podíl na trhu. Jeho strategií je držet se lídra popř. jiné firmy, která má 

v segmentu úspěch a přejímat její nápady. Následovník má téměř nulové náklady na vývoj nového 

produktu a zisky mohou být tudíž o to vyšší (KOTLER a KELLER, 2013). 
26

 Výklenkář (market-nicher) se zaměřuje na drobné segmenty, které nejsou dostatečně atraktivní pro 

velké podniky. Jeho zaměření je velice specifické, protože oblast podnikání je úzká – to je výhoda i 

nevýhoda. Výhodné je to proto, že je zde intenzivnější spojení s cílovou skupinou, což zajišťuje lepší 

diferenciaci jejích potřeb, na které je možné přesně se zaměřit. Profitabilita je tudíž veliká. Problém je ale 

v tom, že výklenek (niche market) může „vyschnout“ nebo může být napaden (KOTLER a KELLER, 

2013).  
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triků. Každá zkoumaná debata je dlouhá více než hodinu. Během okamžiků v horkých 

křeslech před kamerou, za působení vnitřního stresu a tlaku okolí, jsou politici 

neobnaženější. Jejich možnost kontroly jak vývoje události komplexně, tak svých 

bezprostředních reakcí a emocionálního stavu se v závislosti na těchto faktorech snižuje, 

jelikož okolí nepodléhá jejich režii, ba naopak mají jen malý vliv na její směřování. 

Odhalují tak sami své záměry mnohem více a jejich přetvářka či manipulace jsou lépe 

patrné. 

Ke kvalitativnímu zkoumání byly vybrány ukázky z období let 2012 až 2014. 

V tomto čase na našem území proběhly všechny typy voleb
27

. Média také poskytla 

rozsáhlejší programy a projekty v období před volbami (např. poprvé byly zrealizovány 

televizní debaty s kandidáty na hejtmany před krajskými volbami v roce 2012). Mezi 

lety 2012 a 2014 také Česká republika prošla nezanedbatelnou legislativní proměnou 

(zavedení přímé volby prezidenta, která byla zrealizována poprvé v roce 2013). Materiál 

ke zkoumání byl vybrán z archivu České televize konkrétně ze záznamů ČT 1 a 

zpravodajského kanálu ČT 24. 

Soubor byl vybrán s použitím kritérií, která patřičné ukázky vyhodnotila, jako 

nejvhodnější s ohledem na charakter setkání (předvolební debata) a motivy účastníků 

(získání voličské podpory). Dále podle kritérií jako např. počet účastníků debaty, 

náročnost komunikačního prostředí z hlediska interaktivnosti a soustředěnosti, formát 

debat a schopnosti moderátora, potřeba ovlivnění a vytvoření dobrého dojmu, prostor 

pro analyzování sebeprezentace tak, jak ji vnímá většina cílové skupiny (skrze 

masmédia). 

 

4. 3. 1. Rozbor verbální komunikace 

4. 3. 1. 1 Argumentační taktiky 

Používané argumentační taktiky (klasifikace podle Szymanka, 2003 a Krause, 

2008) v promluvách politiků (figurantů) a jejich záměry z hlediska jejich 

sebeprezentace: 

                                                 
27

 Volby do Senátu Parlamentu ČR proběhly a) v roce 2012 – 1. kolo: 12. – 13. 10., 2. kolo: 19. – 20. 10; 

b) v roce 2014 – 1. kolo: 10. – 11. 10., 2. kolo: 17. – 18. 10. 

První přímá volba prezidenta republiky se odehrála v roce 2013 – 1. kolo: 11. – 12. 1., 2. kolo: 25. – 26. 

1. 

Volby do krajských zastupitelstev proběhly 12. – 13. 10. 2012, do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

proběhly 25. – 26. 1. 2013; do zastupitelstev obcí 10. – 11. 10. 2014; do Evropského parlamentu 23. – 24. 

5. 2014. 
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a) Argument autoritou – obhajoba názoru tím, že ho sdílí jiná osoba – 

osobní autorita, známí osobnost, expert (člověk s dostatečnými 

informacemi a zkušenostmi s předmětem obhajoby) 

 Tento argument byl použit u všech favoritů na post hejtman ve 

volbách do zastupitelstev v roce 2012, stejně jako u kandidátů na 

prezidenta před volbami v roce 2013. Jako autority sloužili 

spolupracovníci, přátelé, rodinní příslušníci apod.
28

 

Podle výběru prezentujících osob a jejich výkonu lze soudit, jak se na výkon 

připravovali. To tvoří také vizitku samotnému kandidátovi (v některých případech 

kandidátovi pomáhají, v jiných naopak škodí např. svou nejistotou, nezkušeností i 

obsahem sdělení, přestože úmysl byl dobrý). Autorita zde má sloužit jako expert na 

daného kandidáta a tím poskytovat potenciálním voličům další úhly pohledu, názory ke 

zvážení a představit kandidátovi vlastnosti, které by mohly být ve volbě relevantní. 

Vysílá poselství, že kandidát je důvěryhodný, že stojí zato v něj vložit svou důvěru a že 

opravdu má ty vlastnosti, které prezentuje, že má. Jedná se o stejný model, jaký 

používají značky ve svých reklamách. 

b) Argumentum ad verecundiam – odkaz na významnou osobnost (či 

dokonce na autoritu a úspěchy samotného autora) s cílem zastrašit/ 

ohromit jeho důležitostí., vyvolat respekt, příp. strach 

 „Co se týče vystoupení z Evropské unie, to říká i generální 

guvernér České národní banky…“ FRANZ, Vladimír, třetí 

prezidentská debata z 9. 1. 2013, 52. minuta [cit 2015-04-22] 

 

 „Tak pane redaktore, já si myslím, že členství v Evropské unii je 

pro nás naprosto životním zájmem. Bez spolupráce s dalšími 

evropskými zeměmi bychom byli zcela ztraceni. Mimo jiné 

uvědomovali si to i Masaryk s Benešem při vzniku 

Československa…“ DIENSTBIER, Jiří, třetí prezidentská debata, 

53. minuta [cit 2015-04-22] 

                                                 
28

 Tento model byl sice vytvořen Českou televizí, nicméně je využíván jako nástroj pro ovlivnění voličů. 
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Použitím odkazu na autoritu během promluvy se kandidát snaží těžit z jejího 

respektu a vážnosti. Důraz na tuto osobu má zastrašit ostatní protivníky, slouží jako 

nástroj zvyšování vlastní důvěryhodnosti, kompetentnosti, demonstrace vlastních 

znalostí apod., tedy podpoření kvalitativních parametrů produktu. 

 

c) Argumetum ad hominem – útok odkazující na nedůvěryhodnost 

oponenta, jako protiklad k argumentu autoritou poukazuje na to, že 

oponent tou autoritou není 

 „A já jenom žasnu nad tím, jak mí dva předřečníci, kteří měli 

v době svých funkcí, v tomto, v této státní správě, anebo i v této 

legislativě, opravdu možnost, zcela zásadním způsobem 

ovlivňovat, a teď to nemyslím nikterak špatně, ale svými 

legislativními kroky, funkčnost právě té soudní soustavy, že teprve 

tady slyším, že by někdo dbal jako prezident na to, aby soudy 

soudily funkčně a aby se všechno zpružnilo, když strana paní 

poslankyně Roithové v podstatě v posledních třiadvaceti letech, 

snad vyjma dvou, byla ve všech vládách.“ BOBOŠÍKOVÁ, Jana, 

první prezidentská debata z 3. 1. 2013, 19. minuta [cit 2015-04-

22] (diskuse na téma problému v soudnictví)   

 

 „Jestli si pamatujete, tak před volbami do ruského parlamentu, 

mým heslem bylo ‚Co slíbím, to splním‘ a také to tak dodržuji – 

(přerušení moderátorem) – na rozdíl od paní Bobošíkové, která 

říkala, že už nebude nikdy kandidovat a pak říkala, že to byl omyl. 

To je o tom dodržování slova.“ ROITHOVÁ, Zuzana, první 

prezidentská debata, 24. minuta [cit 2015-04-22] (rozvoj rozepře 

s J. Bobošíkovou)  

Upozorněním na nekvality oponenta se proponent snaží dosáhnout jeho 

znevážení jako autority. Přestože může být založen na faktech, jejich obsah se 

soustřeďuje kolem chyb protivníka s cílem oslabit jeho pozici v diskuzi. Relevance 

poskytnutých informací je pochybná. Taktika může být jak obranná, tak útočná. 

 



   

 

33 

  

d) Argumentum ad personam – osobní útok na protistranu za účelem její 

diskvalifikace, bez přímé vazby k tématu diskuze  

 „Tak já si myslím, že především by se měla nastavit naprosto 

přísná pravidla financování volební kampaně tak, aby kampaň 

například Miloše Zemana, která je tři až pětkrát větší než moje, 

nestála třetinu. Ale Miroslav Šlouch je zřejmě kouzelník 

s penězi.“  DIENSTBIER, Jiří, prezidentská superdebata z 10. 1. 

2013, 26. minuta [cit 2015-01-20] (při reakci na otázku, jaké 

chyby v přímé volbě prezidenta republiky by se měly napravit ve 

volbě další) 

Podobně jako v případě argumentu ad hominem se jedná o taktiku cílící na dobré 

jméno a postavení oponenta. Pomocí argumentu ad personam se ten, jenž ho používá, 

snaží stočit diskusi k tématu, jež by pošpinilo toho, o kom je daná řeč vedena. Nezřídka 

se jedná také o urážku a provokaci. Mluvčí přitom chce sám sebe prezentovat jako toho 

lepšího a čestnějšího, nicméně se tím sám staví do role podlého. 

 Opakem může být argumentum ad orationem, který je zaměřen 

výhradně proti tvrzením protivníka a nikoli proti jeho osobě 

(SZYMANEK, 2003: 64) 

 

e) Argumentum ad consequentiam – struktura argumentu nabádá k tomu, 

aby příjemce zamítl tvrzení, jelikož z něj pro recipienta vyplívají 

nevýhodné či špatné závěry 

 „Podívejte se, všichni toužíme po tom jíst co nejvíce jablek, tedy 

spotřebovávat, ale pokud ta jablka nechceme dovážet, tak musíme 

sázet nové jabloně a obnovovat ten často chátrající jabloňový 

sad. Když to nebudeme dělat, tak se v prvních letech nic neděje, 

dovezeme více jablek, no a za ten dovoz budeme muset zaplatit, 

takže se budeme zadlužovat.“ ZEMAN, Miloš, druhá 

prezidentská debata ze 7. 1. 2013, od 53. minuty [cit 2015-04-22] 

(reakce na dotaz divačky, jak vytvořit nová pracovní místa a jak 

zefektivnit českou ekonomiku)  

Tento argument by mohl být legitimním, racionálním argumentem používaným 

v rozhodovacím procesu. Vyřčené premisy ovšem nesplňují objektivní kritéria, jelikož v 
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sobě již obsahují závěry, které nemusí nastat (např. sad nemusí často chátrat). Cílem je 

představit své stanovisko tak, aby vyhovovalo teorii. Prezentátor pak působí jako 

znalec, který má řešení. Srozumitelná explikace rovněž přispívá k dojmu správnosti 

tvrzení. 

Pozn.: Tato promluva je také příkladem metafory, která zde ozvláštňuje projev a 

pomáhá porozumění problematice. 

f) Argumentum ad populum – slouží k vyvolání vděčnosti, využívá 

prostosti diváků/posluchačů (jejich neznalost tématu apod.), mluvčí se 

prezentuje jako jeden z lidu/ posluchačů 

Může současně využívat argumentu ad misericordiam, tedy apelu na 

milosrdenství, lítost, skrze emoce publika/ oponenta působí na jejich/ jeho 

rozhodovací procesy 

 „… vidíme v České republice, že země je slušná, dobrá země, kde 

stojí zato žít a já nenechám, abychom náš domov pořád viděli 

v černých barvách. Tady žije spousta talentovaných lidí, kteří 

dokázali ve všech oborech tu zemi během jedné generace obrátit 

naruby, a já nedovolím, abychom se o ní bavili – o svém domově 

– abychom se bavili jako o zemi zmaru. “ NĚMCOVÁ, 

Miroslava, předvolební superdebata před volbami Poslanecké 

sněmovny ČR (dále jen PS ČR) z 24. 10. 2013, 45. minuta [cit 

2015-01-20] 

Cílem je vyvolat pocit sounáležitosti s mluvčím (případně s celým sociálním 

uskupením). Prezentátor se snaží spojit s publikem na emoční bázi, vystupovat jako 

citově založený člověk (zatratit zdánlivou lhostejnost a chladnost), vyvolat přízeň na 

základě lidských sdílených vlastností a stanovisek, které se vztahují k celkové 

společenské situaci. Prezentátor vystupuje jako jeden z lidu, usiluje o to být ve středu 

zájmu a spojovat lidi na základě soucitu. Potlačením racionální složky ve voličově 

(spotřebitelově) úsudku získá v diskuzi výhodu před konkurenty. Jeho vlastní 

emocionálnost však může v porovnání s ostatními kandidáty působit jako 

vykalkulovaná, jako je tomu v tomto případě, kdy se části promluvy několikrát opakují. 
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g) Argumentum ad auditores – zaměřený na získání sympatií publika, 

využívá vtipu nebo bonmotů k naklonění auditoria na svoji stranu a 

vytvoření tlaku na oponenta 

 „Dovolte, abych se vám představil. Jsem ruský agent, a to 

jmenovitě agent společnosti Lukoil.“ ZEMAN, Miloš, 

prezidentská superdebata, 9. minuta [cit. 2015-20-01] 

 

  „…rozhodně by to nebyl první krok, že bych měnila vozový park 

s ohledem i na finanční prostředky. Jinak já hrozně ráda jezdím 

na kole… A dokonce vlastním vysoké kolo z roku 1890, který tady 

vlastně u nás má velkou tradici. Značka Kohout z kolbenky ze 

Smíchova, prostě to je věhlasná značka, prostě je to skvělá 

záležitost. Všem doporučuji, jezděte na vysokém kole, budete více 

vidět.“ ROITHOVÁ, Zuzana, prezidentská superdebata, 55. 

minuta [cit 2015-01-20] 

 

 „Bude zkoušení? (přerušení moderátorem) Žáci jsou na to zvyklí 

ze školy.“ ŽÁK, Zdeněk, předvolební superdebata před volbami 

do PS ČR, 53. minuta [cit 2015-04-22] (reakce na otázku 

moderátora na obsah volebního programu SPOZ týkající se 

důchodového systému) 

V komunikaci platí „co je zábavné, je i atraktivní“. Nejinak je tomu i v tomto 

případě. Pokud mluvčí užívá zábavných a vtipných prvků (zejména nadsázky, ironie, 

vtipů) ve své promluvě umě, může sklidit úspěch. Sympatie publika mu dodávají 

výhodu. Posluchači, resp. diváci se následně nerozhodují jen racionálně, ale podléhají i 

osobnímu zalíbení v kandidátovi, čehož si je on sám vědom. Vtip je v tomto případě 

prvkem manipulace s auditoriem. Je to ovšem podmíněno schopnostmi mluvčího. 

Jestliže je jeho prezentace chabá, účinek je opačný a vtip kontraproduktivní. Podstatné 

je vyvarovat se trapnosti a směšnosti, neboť ty mají také vliv nejen na celkovou 

důvěryhodnost jedince a jeho kompetentnost k výkonu patřičné funkce, ale také na 

souzení jeho osobnosti z lidského hlediska. 
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h) Argumentum ad absurdum – argument dosahující krajnosti, přijetí 

jedné premisy je podmíněné přijetím jiné, která je ovšem nepřijatelná / 

absurdní 

  „Kdybych psal divadelní hru, nějakou tragédii, a někdo by tam 

někoho zabil, také bych jaksi – to nebylo nabádání k vraždě.“ 

FRANZ, Vladimír – prezidentská superdebata, 21. minuta [cit 

2015-01-20] (při otázce, zda není zvláštní, že Vladimír Franz ve 

svých dřívějších fejetonech vyjadřuje neúctu ke státním 

symbolům, když kandiduje na post prezidenta republiky) 

 

 „Tady určitě všichni mají velké firmy a řídí něco v životě tak tomu 

rozumí“ BABIŠ, Andrej, superdebata před volbami do PS ČR, 

62. minuta [cit 2015-01-20] (při obhajobě své kompetence řídit 

zemi a rozhodovat o důležitých věcech (v této situaci konkrétně o 

druhém pilíři důchodového systému) po reakci publika (smích 

vyjadřující, pobavenost))  

 

 „Primátor může hodně, rada může ještě víc, zastupitelstvo 

nejvíce, ale nikdo z nás není pán Bůh.“ ONDERKA, Roman, 

předvolební debata z Brna z 24. 9. 2014, 10. minuta [cit 2015-04-

22] 

Pomocí tohoto druhu argumentu se mluvčí snaží poukázat na směšnost situace/ 

výroku. Tato forma není adekvátní reakcí – slouží jako východisko, využívá 

nerelevantních tvrzení. Prezentátor se snaží uniknout. Přestože se snaží působit, jako že 

je nad věcí a že se nenechá vyvést z míry, užití absurdního argumentu svědčí o tom, že 

jedinec neví, jak jinak reagovat. V některých případech vytváří dojem nezralého až 

dětinského. 

i) Argumentum ab exemplo – pomocí vlastností jiného prvku jsou 

potvrzovány dané teze – odvolávání se na správnost A při posuzování 

správnosti B z důvodu podobných/ stejných vlastností 

 „Ale když se podíváme, jak krizí, kterou procházela Evropská 

unie, pokud jde ohled na nezaměstnanost, prošli ostatní země, tak 

Slovensko, prosím, má dnes nezaměstnanost dvojnásobnou než 
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má Česká republika, dotýká se zhruba 14 % (přerušení 

moderátora) Polsko má 10 %…“ NĚMCOVÁ, Miroslava, 

předvolební debata před volbami do PS ČR, 43. minuta [cit 2015-

04-22] (reakce na výtky oponenta týkající se vysoké 

nezaměstnanosti s tím, že Česká republika na tom není tak 

špatně)  

Sebeprezentace jako silného hrdiny v období krize je součástí strategie lídra, na 

kterého doráží vyzyvatel (Miroslava Němcová je v tomto konkrétním případě napadána 

jako zástupkyně tehdy vládnoucí politické strany (ODS) Miroslavem Sobotkou (ČSSD). 

Vytvářením pozitivního dojmu o vlastních úspěších na základě jejich porovnání 

s jinými, horšími příklady, je typickým zastíráním vlastní neschopnosti. 

j) Ignoratio elenchi – tím, co proponent říká, dokazuje jinou podstatu než 

tu, která měla být dokázána, důsledkem může být podsouvání určitého 

jednání protivníkovi s cílem zdiskreditovat ho 

 „My jsme řekli několikrát a v této kampani jsme to řekli hned na 

úvod, že jsou věci, které se nám určitě nepodařily. Že tou krizí 

jsme prošli slušně, to tady opakuji poněkolikáté, protože nechci se 

dívat na Českou republiku jako na spálenou zemi, jako na zemi, 

kde se nic nedaří, kde živnostníci nepracují. My jsme živnostníky 

drželi, my je nemáme za příživníky na rozdíl od sociálních 

demokratů, my jim nechceme zakroutit krk tak, jak se domnívám, 

že nastane ze strany komunistů, až půjdeme tou světlou cestou 

k socializmu do roku 2014 nebo do kterého, prostě jsem 

přesvědčená, že i to, co se nám nepovedlo, nakonec vidíme 

v České republice, že země je slušná, dobrá země, kde stojí zato 

žít…“ NĚMCOVÁ, Miroslava, předvolební superdebata před 

volbami do PS ČR, od minuty 44. minuty [cit 2015-04-22] 

(reakce na otázku moderátora Václava Moravce, zda by se měla 

podle jejího názoru ODS, jako vládnoucí strana, za něco omluvit) 

 

 „Ale taky by mohl být jenom procedurální, že by třeba zjednodušil 

proceduru, jak se uplatňuje nárok na náhradu škody a pak si to 

umím představit, ale nemá smysl, aby ten zákon přímo nějaký 
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nárok na náhradu škody zakládal. – Moderátor: „On s tím 

nápadem přišel, zde Váš vedle sedící kolega Karel 

Schwarzenberg.“ – „Já vím, protože se vyděsil, že sedí ve vládě, 

která odpovídá podle Ústavy za amnestii vyhlášenou prezidentem 

republiky a chtěl to samozřejmě před prezidentskými volbami 

lidem, které to pochopitelně naštvalo, nějak kompenzovat.“ 

DIENSTBIER, Jiří, třetí prezidentská debata, od 24. minuty [cit 

2015-04-22] (diskuze na téma vzniku zákona o odškodnění lidí, 

kteří utrpěli újmu amnestií ze začátku roku 2013)  

Základní strategií v tomto případě je odvést pozornost od tématu, které se 

nepříjemně otírá o nedostatky jedince, nebo jeho politické strany a obrátit ji nejlépe 

k oponentovi. Hlavním smyslem je přednesení zdánlivě relevantních poznatků, dokázat 

nesprávnost/ nevhodnost jednání protistrany a přitom působit jen jako důsledný. Toto 

sdělení pak vrhá na jeho podavatele příznivé světlo, neboť publikum to vnímá jako 

odhalení, které oceňuje. 

 

4. 3. 1. 2 Ostatní prvky verbálního projevu 

Na vnímání povahy jedince se velkou měrou podílí styl jeho mluveného projevu. 

Jelikož se jedná o formální situaci, je spisovná vrstva jazyka vnímána jako nejvhodnější, 

používá se jak neutrální, tak hovorová složka, nespisovná forma je spíše nevhodná. 

Přesto význam nespisovnosti roste. Spolu s hovorovou češtinou přibližují trochu 

vzdáleného politika širší veřejnosti a např. uvolňují napětí
29

 (KRAUS In: 

ČMEJRKOVÁ a HOFFMANNOVÁ, 2003). Styl promluvy se přizpůsobuje modelu 

vnímání sebe sama – pokud tedy účinkující vchází na scénu, jako kultivovaný 

gentleman popř. elegantní dáma, pochopitelně volí tu nejspisovnější mluvu, pokud ale 

chce působit uvolněně a bezprostředně používá méně formální projev.  

                                                 
29

 Tento trend se neprojevuje jen v mluvených projevech, ale je možné ho rozpoznat např. i na 

obrazových materiálech např. jeden ze sloganů hnutí ANO v komunálních volbách v roce 2014 zněl 

„Bezpečnější Praha? Prostě na to dohlídneme.“ U stejného příkladu je možné také pozorovat, že tato 

tendence se promítá do celého propagačního materiálu např. i volbou oblečení – kandidáti bez kravat 

naopak v rozepnutých bílých košilích apod. 
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 PŘ.: Zdeněk Žák, pražský volební lídr Strany práv občanů Zemanovci, 

vstupuje do předvolební superdebaty (debata před volbami do PS ČR 

v roce 2013) s pozdravem „Ahój!“  

Použití spisovné vrstvy češtiny se vlivem vývoje diskuse v čase mění. Důraz na 

spisovnost ustupuje kvůli stupňování debaty a její vyhrocenosti. Mluvčí se musí více 

soustředit na to, jak formulovat své odpovědi na otázky, obhajovat svá stanoviska a 

argumenty, následkem toho upozaďuje důraz na spisovný projev. Prioritou je obsah. 

Vlivem emocionálního rozkolísání se v promluvě objevují jak chyby ve 

slovotvorbě, tak i syntaxi i celkové stylistice (kompozici sdělení). 

a) Lexikologické prvky (příklady) 

 chybná slovotvorba – nešpatnější 

o chybné skloňování při oslovování 

PŘ.: „Pane Moravec…“ místo „Pane Moravče…“ (např. Zuzana 

Roithová, první prezidentská debata, 29. minuta, [cit 2015-04-22] – jedná 

se o nezáměrné vybočení, jelikož následně kandidátka užívá tvar 

vlastního jména správný) 

 užívání expresivních výrazů prachy, zacvakat, blbost a slov ve vrstvě 

obecné češtiny 

 rétorické figury  

o metafora: vytahovat soudce jako králíky z pytlíku (J. Fischer), 

prezident se chová jako chytrá horákyně, ani nahá, ani oblečená 

(J. Dienstbier) 

o synekdocha: stát někomu za zadkem (V. Franz) 

o personifikace: aby soudy soudily, Evropská unie nařizuje 

Lexikální prvky by neměly být voleny na úkor vážnosti a respektu mluvčího. 

Slovní zásoba a její použití svědčí nejen o inteligenci a intelektu, ale také o charakteru a 

osobnosti. Rozhodnutí kandidáta o formě, jakou bude prezentovat, by mělo vycházet 

z úvah o tom, jaké zisky mu to může přinést a jaké ztráty může jeho reputace naopak 

utrpět. Z marketingového hlediska hodnotí možnosti a hrozby přicházející z okolí 

(SWOT analýza). 

b) Syntaxe 

Běžné chyby vyskytující se v projevu: 
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 anakolut – vyšinutí z větné stavby (začátek věty má jinou konstrukci než 

její konec, úseky na sebe nenavazují)  

PŘ.: „Já se omlouvám, že budu až nechutně konkrétní, protože sdělovat vám, 

že asi všichni, jak tady sedíme, podporujeme investice do vzdělání, není nic 

překvapivého, ale také není řešením.“ ZEMAN, Miloš, druhá prezidentská 

debata, 61. minuta [cit 2015-04-22] 

 

 kontaminace – smíšení větných vazeb 

PŘ.: „… to odůvodnění musí být jasné, přesvědčivé a srozumitelné, to 

jsou parametry na to odůvodnění.“ FISCHER, Jan, první prezidentská 

debata, 43. minuta [cit 2015-04-22] Správně: parametr něčeho (tohoto 

odůvodnění) 

PŘ.: „…nebudí dobrý pocit do společnosti, když někdo si samozřejmě 

zařídí takový servis…“ FRANZ, Vladimír, třetí prezidentská debata, 30. 

minuta [cit 2015-04-22] Správně: nevnáší dobrý pocit do společnosti/ 

nebudí dobrý pocit ve společnosti 

 

 zeugma – zanedbání rozdílné vazby větných členů  

ilustrační příklad: ukončete výstup a nástup do soupravy  

 

 atrakce – chybná skladební spodoba sousedních větných členů  

ilustrační příklad: Vstal před sluncem východem. 

 

Pomocí skladby slov ve větě může mluvčí lépe naznačit své záměry a 

vypíchnout podstatné věci (aktuální větné členění) např. to, co chce zdůraznit, klade na 

konec sdělní (pozn. důležitost jednotlivým slovům ve větě přikládá také důraz hlasu a 

další paralingvistické prvky). 

 Základní typ slovosledu (neutrální): Podmět (S) – Sloveso (V) – Předmět (O) 

Svou roli má ve výpovědi také slovesná osoba, která vyjadřuje vztah mluvčího 

k danému tématu i skupině, ke které přísluší. Použití první osoby množného čísla může 

sloužit jako nástroj snížení vlastní odpovědnosti jedince a její přenesení na celou stranu, 

jako nástroj pro mobilizaci publika ať za účelem vlastní podpory, či napadení 

protistrany. 
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Schéma A (zdroj OUAHDJINOVÁ, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma B (zdroj OUAHDJINOVÁ, 2015) 
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c) Celková kompozice a stylistika
30

 

Pokud chce mluvčí dojít víry, musí jeho výkon být vyvážený a celkově dobrý. 

Pokud nemá nadání pro řečnické výstupy, o to pečlivější musí být jeho příprava. U 

méně zdatných účinkujících, jako je např. Vladimír Franz, je z projevu velmi patrná 

nervozita a nejistota. Ta se projevuje častými přeřeky, dlouhými pauzami vyplněnými 

hlasitými vycpávkovými pazvuky – klasicky ehm, em. Dále je pak možné slyšet 

zamotané větné konstrukce, v nichž se ztrácí smysl původní myšlenky. Dochází tak 

k narušení narace a sdělení je pro posluchače/ diváka nejasné. Adresát není schopný 

vyslat sdělení v takové podobě, aby ho adresát mohl bezpečně dekódovat. Tím může 

v publiku vyvolat pochyby, neboť dramaturgická nekázeň negativně přispívá k oslabení 

celkového dojmu a ovlivňuje způsob nazírání na účinkujícího. 

Oproti tomu např. projev Táni Fischerové či Zuzany Roithové působí přirozeně a 

důvěryhodně. Jedinec tedy musí kalkulovat se svými silnými a slabými stránkami 

(SWOT analýza) a efektivně s nimi pracovat. 

 

4. 3. 2. Rozbor nonverbální komunikace 

Potřeba mluvčího poskytnou určitou výpověď (např. při reakci na oponentův 

útok) má vliv na paralingvistické parametry. V nich se promítá naléhavost, která je 

patrná hlavně v intonaci, rytmice a hlasitosti. Mluvčí: 

a) zpomalí – zvýrazňuje určitá slova a pasáže (je důležité, musíme, orgány byly 

schopny…), prokládá slova mnohými odmlkami, aby se zaručila srozumitelnost. 

Tento styl promluvy je podobný výkladovému stylu u vyučujících. Celý projev je 

převážně v jedné, vyrovnané hladině hlasitosti, popř. se hlasitost zvýší při 

kladení důrazu, 

b) zrychlí – snaží se vysvětlit celý problém a nechce, aby ho moderátor nebo 

kdokoli jiný přerušil. Vyhýbá se odmlkám na konci vět, které by mohly dát 

prostor pro zasažení do projevu – pauzy, které jsou patrné, slouží pouze pro 

vyzdvižení slova či pro nádech. Celá promluva je vedená na vyšším stupni 

hlasitosti a v rychlejším tempu (tento způsob projevu může ale také znamenat 

nepřipravenost popř. zaskočenost, a pokud není pronášen s dostatečným 
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 Drobná pochybení, která nemají zásadní vliv na vnímání zkoumané osoby, byla z analýzy vyloučena. 
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důrazem a doprovázený dalšími podpůrnými prvky neverbální komunikace, také 

rozrušenost). (OUAHDJINOVÁ, 2015: 9) 

Důraz na různé části věty (celé promluvy) je kladen také pomocí celé horní části 

těla. Celková dikce je podpořena pohyby hlavou, patrné je zejména časté přikyvování, 

které je koherentní s rytmem řeči, a také pohupování trupu směrem dopředu a dozadu 

pro ještě větší posílení efektu. Podstatnou roli zde také hraje pohled, který je při 

vysvětlování důležité problematiky upřený na recipienta (zejména moderátora, popř. 

jinou osobu, která položila otázku). Pokud se promluva stočí k zájmu občanů, obrací se 

mluvčí do publika, a to nejen pohledem, ale natáčí se celým tělem a jeho slova jsou 

doprovázena širší gestikulací. Snaží se tak s diváky neztrácet kontakt, získává si tak také 

jejich pozornost a hledá u nich podporu. 

Pokud je pravdivost komunikátorových slov zpochybňována, a on není natolik 

morálně silný, aby své emoce lépe hlídal, vkrádá se do jeho hlasu hrubost a ostrost, 

která může působit až agresivně. V tomto případě rozhořčení doprovází také živá 

mimika – svraštěné obočí a nakrabacené čelo, ztvrdnutí rysů v oblasti úst, přimhouření 

víček a nakrčení svalů u kořene nosu (projevy znechucení, hněvu). Tuto bojovnost je 

možné pozorovat při rezolutním odmítání předkládaných faktů či při živém až prudkém 

vysvětlování problému. V některých kontextech působí rušivě a osobu 

znedůvěryhodňuje, neboť přehnané bránění vyvolává pochybnosti o pravdivosti slov. 

Při vysvětlování může působit falešně, efekt je tak opačný, než jaký jedinec zamýšlel. 

Obrázek č. 1 
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Další demonstrací síly při čelení otázce apod. je napřímení trupu před začátkem 

argumentu či důležitého sdělení. Jedinec vyjadřuje svou dominanci – zdvihne mírně 

ramena, nakloní se dopředu a pozvedne bradu. Tím pomyslně přenese váhu na tvrzení. 

Toto chování je patrné zejména u mužů. 

Obrázek č. 2 

Výrazným explicitním gestem je ukazování. Zatímco je ruka v pěst, vytrčený 

ukazováček opět přikládá důraz na části sdělení. Symbolizuje ale spíše problém s 

nepřítelem, ať je jím kdokoli či cokoli: odpůrce, konkurent, problém spojený 

s hmotnými věcmi či nehmotnými záležitostmi. Pokud není slovně stanoveno jinak, lze 

ho ve většině případů interpretoval jako „Dejte si pozor!“, a to jak v negativním, tak 

„pozitivním“ smyslu. Může působit apelativně a upoutávat pozornost, ale také hrozivě, 

bojovně. 

Obrázek č. 3 
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Dále jsou využívána gesta zejména pro výčet položek a také ta která operují 

s neviditelnými objekty v imaginárním prostoru, např. je zařazují do kontextu, 

zastřešují, přenášejí z jedné strany na druhou, popisují proces apod. 

Obrázek č. 4 
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Gestikulace hlavou pak dává divákovi návod, jak sdělení interpretovat – 

kroucení, souhlasné přikyvování. Popř. vyjadřuje názor a aktuální postoj k otázce či 

tvrzení, které jsou vysílány směrem k němu. Způsob natočení či naklonění hlavy na 

stranu pak zvyšuje čitelnost pozorovaného. 

Obrázek č. 5 

 

V předvolebních debatách jsou významná také regulační gesta, která jsou 

užívána zejména ve směru od politika k moderátorovi či konkurentům, kteří se snaží 

přerušit jeho promluvu, nebo naopak v případě, kdy se on snaží přerušit jejich. Dává tak 

jasně najevo své intence a chuť komunikovat. Jedinec vykazuje aktivitu, reaktivnost a 

plnou účast. Takto použitá gesta slouží jako demonstrace schopností a kompetentnosti. 

Obrázek č. 6 (mezinárodně používané gesto pro time-out nebo-li přestávku) 
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S postupnou proměnou komunikační situace, gradací atmosféry, zvyšováním 

nepříjemných otázek a celkového tlaku, graduje i nonverbální komunikace. Stává se 

živější, procítěnější. Gesta jsou obšírnější, jejich koordinace ztrácí na elegantnosti a 

umírněnosti, stoupá frekvence těch prvků, které řečníkovi pomáhají ve vyjadřování a 

postupu myšlenky, patrné je rozpomínání se na naučené fráze, argumenty a podkladové 

informace. Tento styl komunikace naznačuje rozhořčení, popř. nesnáze. 

Obrázek č. 7 
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Dalším jevem je nervozita, která se projevuje nechtěným rozkolísáním 

managementu dojmů. V běžné komunikaci jsou typické nervózní posunky jako 

upravování vlasů, posouvání brýlí, cvakání s propiskou, hraní si s prsty na rukou apod. 

Většina politických kandidátů prošla školeními a kurzy, které je naučily, jak se těmto 

projevům vyvarovat. Nervozita je tak patrná např. z postoje, resp. sedu, který vykazuje 

strnulost, je uzavřený (jedinec si chrání své břicho) a mírně nahrbený. Na obrázku č. 8 

jsou rozpoznatelné oba typy držení těla, jak uvolněný (K. Schwarzenberg), tak v tenzi 

(V. Franz), včetně mezistupně (neutrální), který představuje účastník uprostřed (J. 

Dienstbier). Nervozita má také vliv na plynulost řeči
31

. 

Obrázek č. 8 
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 Poznatek neuvažuje vady řeči. 
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Uvolněnost, popř. disciplinovanost lze prezentovat také svým celkovým 

vzhledem. Lidové rčení říká, že „šaty dělají člověka“. Na tuto formu projevu lze 

pohlížet jako na obal výrobku (packaging) – upraveností a volbou oděvu (barevnost, 

design, funkčnost, adekvátnost atd. – podobné parametry jako u výrobků) lze navenek 

komunikovat celkovou osobnost jedince i jeho přístup k životu, dané komunikační 

situaci nebo příslušnost ke skupině.  

Obrázek č. 9 
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Na soudy o důvěryhodnosti mají negativní vliv projevy studu. Pokud tak jedinec 

vyjadřuje svoje nepohodlí a nejistotu týkající se tématu hovoru, které souvisí s jeho 

osobou nebo osobami, popř. věcmi jemu blízkými, jedná se o zásadní pochybení. 

Rozhodně působí velmi rušivě a účinkující pozbývá přesvědčivosti a jeho slova 

důvěryhodnosti. 

Obrázek č. 10 
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Tzv. vykrucování se z nepříjemných otázek celkově nepůsobí dobře. Jedinec tak 

jasně vyjadřuje motiv, který je za jeho slovy, tedy uniknout ze situace sice poníženě, ale 

nezraněně, a to za použití triku. Jako marketingový manažer se na základě hrozby 

zvenčí (otázka moderátora) rozhodl změnit komunikaci. 

Obrázek č. 11 

V oblasti obličeje má velký význam na vyvolání přízně úsměv. Pokud se jedná o 

upřímný, nenucený a vhodný projev, působí přátelsky a vzbuzuje sympatie. V případě 

falešného úsměvu (není zapojen celý obličej), nemusí vyvolat pocity nepřátelství, ale 

působí jako nevhodná obranná reakce. Pokud je takového úsměvu spolu s povzdechem 

využíváno jako doprovodných prvků např. při vyjadřování nesouhlasu, jedinec působí 

blahosklonně a rádoby chápavě k nevzdělanosti či snahám protivníka o jeho vyřazení 

z debaty. Používání úsměvu v předvolebních debatách je nastíněno ve Schématu C. 

Schéma C (zdroj OUAHDJINOVÁ, 2015) 
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Závěr 

 Pro vytvoření relevantních dojmů o jednotlivci jako produktu, jsou podstatné 

komplexní informace. Posuzující osoby (ty, které si chce účinkující naklonit) lze ovšem 

ovlivnit tak, aby nahlížely na účinkujícího subjektivně a přehlížely jeho případné chyby. 

Ve své práci jsem zkoumala složky komunikace jednotlivě pouze pro větší názornost. 

Zjistila jsem, že hlavním cílem jedincovy strategie je mít úspěch a získat si respekt a 

dlouhodobou podporu publika (svého okolí). Dílčí taktiky jsou pak využívány k úpravě 

komunikace v předním regionu a fasády (scéna, vzhled a způsob vystupování). Pomocí 

přizpůsobených argumentů, které jsou zaměřeny buď na jedincovy kvality, nebo 

protivníkovy chyby, je možné ovlivňovat mínění ostatních zdánlivě relevantními 

informacemi. Naléhavost a důležitost sdělení, nebo jeho částí podporuje nonverbální 

komunikace jako např. rázování rukama, pokyvování hlavou, popř. celou horní 

polovinou těla, mimika a intonace hlasu. Důležitá je koherence projevů, vybočení jako 

jsou nezáměrná gesta (projevy studu, vytáčky) či nesouvislost a zamotanost sdělení, 

mohou negativně narušit celkový dojem, jelikož recipient nemůže zprávu správně 

zachytit a interpretovat. Jedinec, by měl podléhat vlastnímu managementu dojmů a 

dramaturgii výkonu, které koriguje jako marketingový manažer sebe sama. 

 Své strategie, plány a následně činy provádí se záměrem přesvědčit členy cílové 

skupiny o výhodách sebe jako produktu, o své důvěryhodnosti a přimět je k podpoře. 

 Koncept popsaný v této práci poukazuje na možnost implementace 

marketingové strategie do společenského života. S využitím jejích principů a nástrojů je 

možné lépe definovat dříve nespecifikované abstraktní cíle jedince a rozebrat, s 

podporou jakých prvků své osobnosti a komunikačních dovedností se jich snaží 

dosáhnout.  

Pomocí marketingových teorií koncept usnadňuje analýzu chování člověka 

v běžné interakci a identifikaci motivů (cílů) pro toto jednání. Jeho význam pro praxi 

spočívá zejména v náhledu na zkoumaného marketingovýma očima, což umožňuje 

komplexně a s nadhledem posuzovat jeho styl komunikace a nástroje přesvědčování, 

příp. manipulace. Ve své práci také poukazuji na to, že je důležité vnímat i významy, 

které se skrývají za milými, resp. rozzlobenými slovy či jinými projevy nálady, emocí 

nebo charakteru. Sebeprezentace je v marketingové strategii významným nástrojem, 

protože má schopnost ovlivňovat mínění druhých. 
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Summary 

For creating of relevant impressions about an individual (as product) is complex 

information essential. Adjudicators (these, whose favour the performer want to win) 

could be influenced such way that they would regard the performer subjectively and 

would ignore his eventual flaws. In my thesis I have been examining compounds of a 

communication separately for the better illustration only. I found out that the main 

ambition of the individual strategy is to have a success and to gain a respect together 

with a long-term support of the audience (his surroundings). Partial tactics are then used 

for a modification of a communication in a front region and a façade (a scene, an 

appearance and the way of expressing). Using customized arguments which are focused 

on a person’s qualities either or opponent’s flaws is possible to influence the opinion of 

others with seemingly relevant information. Urgency and importance of the message or 

its parts are supported by nonverbal communication such as energetic hand gesture, 

nodding or swinging with the upper part of a body, facial expression and voice 

intonation. Important is the coherence of all expressions, sideslip as are unintended 

gestures (expressions of shame, evasions), discontinuity or involution can negatively 

disrupt the whole impression, because the recipient cannot capture and interpret the 

message properly. The individual should succumb to his own management of 

expressions and to the dramaturgy of the performance which is he directing as 

marketing manager of himself. 

His strategies, plans and subsequently actions are carried out with the intention 

to persuade members of the target group about advantages of him as a product, his 

trustworthiness and to cause them to support him. 

 The concept described in this thesis points to a possibility of the implementation 

of the marketing strategy in a social life.  Using the strategy’s principles and tools, it is 

also possible to define previously unspecified abstract goals of the individual and to 

analyze using which elements of his personality and communication skills is he trying 

to attain them. 

 With the help of marketing theories concept facilitates the analysis of a human 

behaviour in common interactions and identification of motives (aims) for this 

demeanour.  For a practice is significance mainly in the outlook on a surveyed subject 

using marketing perspective, which enables to qualify his communication style and 

tools of a persuasion (eventually manipulation) comprehensively and at distance. In my 
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thesis I also point at the relevance of a perception of meanings which are hidden behind 

kind (angry) words or other demonstration of mood, emotions or character. Self-

presentation is in the marketing strategy the meaningful instrument, because it has 

power to affect other’s people judgment. 
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