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ANOTACE 

 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou krizové komunikace maloobchodních 

potravinářských řetězců s použitím pragmatických lingvistických metod. V teoretické 

části se zabývám teorií řečových aktů z pohledu Johna L. Austina a Emila Benvenista, 

teorií konverzačních maxim Paula Grice a teorií argumentace. Všechny tyto postupy 

používám při analýze tiskových zpráv vydaných obchodními řetězci v případě 

potravinové kauzy. Zajímá mě tedy, jakým způsobem autoři tyto nástroje v tiskových 

zprávách používají za účelem co nejefektivnější krizové komunikace, která má zajistit 

vysvětlení nastalé krizové situace a má předejít ztrátě zákazníků a dobrého jména 

společnosti. Zaměřím se také na nejčastější chyby, kterých se autoři tiskových zpráv 

dopouštějí.  

Cílem diplomové práce je zjistit, zda je napříč různými komunikovanými 

krizovými tématy možné nalézt nějaké opakující se mechanismy. Výchozí hlavní 

hypotézou je totiž domněnka, že přestože se liší komunikované krizové situace, 

používané argumentační postupy jsou si v jednotlivých zprávách velmi podobné a často 

se opakují. 

Klíčová slova: pragmatika, řečové akty, konverzační maximy, argumentace, krizová 

komunikace, potravinová kauza, tisková zpráva.  
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis focuses on an analysis of crisis communication in food retail 

chains, using pragmatic linguistic methods. In the theoretical part I deal with speech 

acts theory from the viewpoint of John L. Austin and Emile Benveniste, Grice´s 

Cooperative Principles and the Theory of Argumentation. I use all these methods in 

analyzing press releases published by retail chains in the case of a negative food affair. I 

am therefore interested in the way those linguistic tools are used by the authors in the 

press releases in order to communicate most effectively in a time of crisis, so as to 

prevent the loss of either costumers or the good name of the company. I will also focus 

on the most frequent mistakes made by the authors of press releases. 

The aim of my thesis is to find out whether it is possible to find some repetitive 

mechanisms used in the communication of different crisis topics. The main hypothesis 

is that although there are different crisis situations which need to be communicated, 

communication methods used in individual press releases are similar and they often 

recur.     

Key words: pragmatics, speech acts, cooperative principles, argumentation, crisis 

communication, food affair, press release. 
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1. ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci budu zkoumat, jakým způsobem komunikují 

maloobchodní řetězce v případě potravinových kauz, kterými je například nález 

zkaženého zboží, nezákonné manipulování s datem spotřeby u některých potravin a 

podobně. Bude mě zajímat krizová komunikace prostřednictvím tiskových zpráv.  

S nástupem pragmatického myšlení v lingvistice se do popředí dostalo zkoumání 

komunikační funkce jazyka, s čímž se pojí vznik mnoha nových děl, zabývajících se 

jazykem nejen jako nástrojem předávání informací, ale i jako prostředkem 

k mimojazykovým účelům, neboli k přímému konání.  

V teoretické části práce se tak zaměřím na přístupy z analytické filosofie jazyka, 

kterými je metoda řečových aktů, za jejíhož zakladatele je pokládán John L. Austin se 

svým dílem Jak udělat něco slovy, zaměřím se také na jeho následovníka Emila 

Benvenista. Budu se snažit předložit a porovnat pohledy zmíněných autorů na řečové 

akty, a zároveň hledat rozdíly či pojící prvky mezi jednotlivými přístupy. Bude mě 

zároveň zajímat, co bylo na Austinově teorii kritizováno, či naopak to, čím byla pro 

ostatní autory inspirující. Tím, že se budu snažit při svém výzkumu na tiskové zprávy 

uplatnit metodu řečových aktů od různých autorů, se budu snažit ukázat, zda se 

s ohledem na jejich přístup budou nějak lišit i výsledky analýzy jednotlivých tiskových 

zpráv. Chtěla bych vyzkoumat, jaká pravidla pro správné tvoření performativů jsou 

v tiskových zprávách porušena a jaké performativy jsou zde nejčastěji používány.  

Dále se budu zabývat teorií konverzačních maxim, se kterou přišel Paul Grice. 

Důležité pro mě bude zjistit, jaké konverzační maximy jsou v tiskových zprávách 

porušeny a jaké má takový postup následky. Další problematikou, na kterou se 

v teoretické části zaměřím, je teorie argumentace, nejčastější typy chybných argumentů 

a rétorické postupy při tvorbě přesvědčivého projevu. Při svém výzkumu tyto teorie 

využijí ke zjištění, jaké chybné argumentační postupy autoři tiskových zpráv používají 

při svém vyjadřování. Pomocí těchto metod budu při samotném výzkumu analyzovat 

devět vybraných tiskových zpráv obchodních řetězců Kaufland, Ahold a Billa, od 

každého řetězce se zaměřím na analýzu tří tiskových zpráv. Předpokládám, že ve 
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zkoumaných textech se mi podaří nalézt mnoho druhů chybných postupů, přestože ty 

mohou bez následné analýzy působit logicky a formálně správně.    

Při svém výzkumu jsem si pro analýzu zvolila více tiskových zpráv, protože mou 

hlavní hypotézou, kterou se budu snažit ověřit (či naopak vyvrátit) je předpoklad, že 

přestože se liší komunikované krizové situace, používané argumentační postupy jsou si 

v jednotlivých zprávách velmi podobné a často se opakují. 

Efektivní krizová komunikace má zajistit vysvětlení nastalé situace a předejít 

ztrátě zákazníků a dobrého jména společnosti. Cílem mé diplomové práce bude tedy 

ukázat na analýze jednotlivých tiskových zpráv, jaké následky má snaha o dodržení 

pravidel správné krizové komunikace na nakládání se zmíněnými pragmatickými 

jazykovými nástroji. 
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2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY A HYPOTÉZY 

 

Cílem mého výzkumu je prokázat pravdivost či nepravdivost hlavní hypotézy, že 

přestože se liší komunikované krizové situace, argumentační postupy se od sebe velkou 

měrou neliší.  

Velmi důležité je stanovit si přesně vymezené výzkumné otázky, protože jedině 

díky tomu se můžeme opravdu držet toho, co jsme se rozhodli zkoumat. Stanovení 

výzkumného problému nám tak jednoznačně ohraničuje výzkum a vyděluje, co zkoumat 

chceme a co pro nás již není atraktivní. 
1
 

Výzkumné otázky, na které se budu svým výzkumem snažit najít odpověď, jsou 

následující:  

1. Jaké jsou v tiskových zprávách používány argumentační postupy? 

2. Jsou ve zkoumaných tiskových zprávách porušovány konverzační maximy? 

Pokud ano, jaké? Jaké má takový postup následky?  

3. Jsou nalezené performativní řečové akty vyjádřeny ve zkoumaných sděleních 

explicitně, nebo se jedná o nepřímé implikatury? 

Mé hypotézy potom zní:  

Hypotéza I: Předpokládám, že ve zkoumaných tiskových zprávách budou 

používány shodné argumentační postupy (i přesto, že se budou lišit krizové situace, ke 

kterým se řetězce vyjadřují) a že řetězce budou využívat paralogismy.   

Hypotéza II: Předpokládám, že v nalezených tiskových zprávách budou 

porušovány kooperační maximy, čímž bude dosaženo konverzačních implikatur. 

Hypotéza III: Předpokládám, že performativy nalezené v tiskových zprávách 

nebudou vyjádřeny explicitně, ale bude se jednat spíše o nepřímé implikatury. 

                                                           
1
 BĚLÍK, Václav. Tvorba odborné práce. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. Str. 13 
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3. METODOLOGIE A CÍLE VÝZKUMU  
 

Pro zodpovězení mých výzkumných otázek a potvrzení či vyvrácení hypotéz, 

které popisuji v předchozí kapitole, je relevantní použití kvalitativního výzkumu, který 

povedu s použitím metod analytické filosofie jazyka, konkrétně budu využívat metodu 

řečových aktů a konverzačních maxim. Je důležité na začátek zdůraznit, že analýza 

textu pomocí těchto nástrojů není ničím neobvyklým. Předmětem analýzy nemusí být 

jenom mluvené projevy, v dnešní době moderních sdělovacích prostředků se i u textu 

rozhodujeme, zdali v textu převažuje například funkce informativní, přesvědčovací, 

manipulativní atd., a zkoumáme, jaké jazykové prostředky se podílejí na dominanci 

těchto funkcí. 
2
 

Jak jsem již zmínila, budou mě zajímat lingvistické styly a rétorické prostředky 

použité v daném prostředí 
3
 (v daných tiskových zprávách). Vybrané tiskové zprávy mi 

tak poslouží za prvé jako nástroj k poukázání na rozdílné teoretické přístupy k řečovým 

aktům a konverzačním maximám, zároveň však teoretické postupy použiji k analýze 

sdělení, která jsou v tiskových zprávách obsažena. 

Při analýze mě bude zajímat zejména, jaké řečové akty zde můžeme nalézt a jak 

se bude pohled na jednotlivé zprávy lišit podle jednotlivých autorů, jimiž se v teoretické 

části zabývám, to znamená, že se budu snažit vhodnost a nevhodnost použitých 

jazykových prostředků hodnotit také z pohledu těchto lingvistů. 

Dále se zaměřím na to, jakým způsobem je ve zkoumaných tiskových zprávách 

vedena argumentace, tj. jaké rétorické postupy jsou v tiskových zprávách voleny a zda 

zde můžeme nalézt i nějaké typy chybné argumentace. Zajímat mě bude také to, zda 

jsou v těchto textech nějakým způsobem porušeny konverzační maximy, tak jak je 

popisuje Grice. Dalším aspektem, na který se zaměřím, budou nezdary, kterými je buď 

selhání či zneužití při vyjádření použitých performativů, tak jak se jimi zabývá Austin 

ve svém díle Jak udělat něco slovy a Emile Benveniste. Dále budu zkoumat, jaké typy 

performativů jsou v tiskových zprávách použity a jakým způsobem (zda explicitně či 

                                                           
2
 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. Str. 148 

3
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Str. 52 
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implicitně). Budu se zajímat z hlediska řečových aktů pouze o aspekt ilokuce, to 

znamená, že mě bude zajímat záměr vyvolat určitý účinek u posluchače, či čtenáře, ne 

reálný účinek, kterého bylo, či naopak nebylo dosaženo. Všechny zmíněné prostředky 

tvoří nástroje k vedení komunikačních strategií.    

Kvalitativní metodu zkoumání jsem si vybrala z toho důvodu, že se budu snažit 

porozumět podstatě zkoumaného jevu do hloubky, mým cílem tedy bude rozebrat 

podrobně jednotlivé tiskové zprávy obchodních řetězců a z analýzy vyvodit následné 

závěry a možné nové názory a poznatky. Je důležité zdůraznit, že podstatou 

kvalitativního výzkumu není „zjišťování frekvenčních rozpoložení nějakých 

proměnných v populaci. V takovém výzkumu pracujeme s tolika proměnnými, že úvahy 

o jejich statistickém podchycení by vedly k ohromným a nerealizovatelným rozsahům 

výběru.“ 
4
  

 

                                                           
4
 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. 2. vyd. Praha: Portál, 2008. Str. 148 
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4. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ POUŽÍVANÝCH 

V MÉ PRÁCI 

 

Považuji za velmi důležité zde vysvětlit základní pojmy, které používám 

v průběhu celé své diplomové práce.  

Pod pojmem krizová komunikace rozumím takovou komunikaci, která je jedním 

z nástrojů Public relations, neboli vztahů s veřejností, zkráceně PR. Při PR komunikaci 

se jedná „o budování dobrých vztahů s různými cílovými skupinami díky získávání 

příznivé publicity, budování dobrého „image firmy“ a řešení či odvracení nepříznivých 

fám, pověstí a událostí.“ 
5
 Druhá část věty velmi dobře vyjadřuje podstatu krizové 

komunikace, jedná se tedy o řešení či odvracení nepříznivých fám, pověstí a událostí. 

Daná firma si tak buduje a zachovává své dobré jméno a pověst. „Krize je náhlá událost 

nebo dlouhodobý problém (případně aktivovaný náhlou nehodou), která dokáže 

poškodit pověst firmy nebo instituce, ovlivnit její hodnotu (cenu akcií) a mít vliv na 

další rozvoj.“ 
6
 Tisková zpráva je potom jedním ze základních a nejvýznamnějších 

prostředků, jak výše zmíněných cílů zachování dobrého jména a pověsti firmy 

dosahovat. Právě vzhledem k tomu, jaká závažnost je připisována správně vedené 

krizové komunikaci, považuji krizové tiskové zprávy za bohatý materiál pro zkoumání 

jazykových prostředků a řečových aktů, které jsou považovány za způsob, jakým jazyk 

může proměňovat svět, resp. v tomto případě způsob, jakým jazyk může zvrátit či 

zmírnit nastalou krizovou komunikaci.  

Pojem maloobchodu potom chápu dle Kotlerovy definice jako „veškeré aktivity, 

spojené s prodejem zboží nebo služeb přímo konečným spotřebitelům pro jejich osobní, 

neobchodní použití.“ 
7
 

Jak jsem již zmínila v úvodu diplomové práce, pojmem potravinová kauza 

rozumím událost, týkající se například nálezu zkaženého zboží, nezákonnou manipulaci 

s datem spotřeby, nález hlodavců či škůdců na prodejně, nařčení z klamání spotřebitelů 

                                                           
5
 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. Str. 888 

6
 CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2012. Str. 24 

7
 KOTLER, Philip. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. Str. 577 
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apod. Jedná se tak o jakékoliv nekalé chování ze strany daného obchodníka, ať už 

záměrné, či nezáměrné. 
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5. PRAGMATICKÝ PŘÍSTUP K JAZYKU A ŘEČOVÉ AKTY 

 

Nyní bych ráda popsala skutečnosti, které vedly k tomu, že se vědecká pozornost 

začala zaměřovat na komunikační aspekt jazyka a s tím na řečové akty. Zaměření na 

řečové akty přišlo společně, či jako důsledek komunikačně-pragmatického obratu 

v jazykovědě, který nastává po celém světě v roce 1970 – „jedná se o odklon od 

systémově orientované lingvistiky a příklon k lingvistice orientované komunikačně.“ 
8
 

Důležité začalo být v této době pozorovat jazyk z hlediska jeho společenské funkce, 

začal se tedy klást důraz na účel jazyka a na to, že znakové systémy jsou prostředky 

k mimojazykovým účelům.
9
 „Význam věty není koneckonců nic jiného než její 

schopnost sloužit jako nástroj k vykonávání smysluplných promluv.“ 
10

 

Často se tento pohled zavádí do jazykovědy pod pojmem „pragmatika.“ Důležité 

jsou tedy i okolnosti vyřčení promluvy, ne jen vztah od příjemce k adresátovi. „Zájem 

se přesunul z jazykového systému na jazykovou komunikaci a společenské funkce 

jazyka, neboť koncentrace a omezení jazykovědy na (interní) znakový systém jazyka 

vedly k přílišné reduktivnosti.“ 
11

 Jazyk tak začal být pokládán za aspekt, který přispívá 

k formování společnosti. Ráda bych na začátek zmínila i to, jak definuje pragmatiku 

Stanford encyclopedia of philosophy. „Jaký je vztah mezi významem slov, tím, co 

mluvčí míní vyslovením těchto výroků, konkrétními okolnostmi jeho výroku, jeho 

záměry, činy a tím, co se snaží sdělit? To jsou některé z otázek, které se pragmatici 

snaží zodpovědět; typy otázek, které přibližně řečeno slouží k charakterizaci oboru 

pragmatiky.“ 
12

 

Díky znalosti jazyka bychom měli být schopni pochopit něco z toho, co mluvčí 

řekl, aniž bychom znali kontext promluvy, pokud mluvčí hovoří jednoznačně a stejným 

jazykem jako my. Takové pochopení smyslu nám ale nenaznačuje nic o tom, co 

                                                           
8
 HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. vyd. Praha : Academia, 1991. Str. 11 

9
 Tamtéž. Str. 11 

10
 KOŤÁTKO, Petr. Význam a komunikace. 1. vyd. Praha: Filosofia, 1998. Str. 13 

11
 HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. vyd. Praha : Academia, 1991. Str.12 

12
 http://plato.stanford.edu/entries/pragmatics/ [cit. 23.4.2014] 
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promluva chtěla implikovat. Zde je jasně vidět rozdíl mezi tím, co je přímo řečeno a 

tím, co je nepřímo vyjádřeno. K pochopení toho, co je přímo řečeno, nám stačí jazyk, 

ovšem ke zjištění toho, co je nepřímo vyjádřeno musíme znát kontext promluvy a 

musíme být schopni vyvodit i nepřímý význam této promluvy. Tento bod poukazuje na 

zásadní potřebu rozlišit mezi sémantikou a pragmatikou. Dle Tsohadzidise je velmi 

důležité, pokud se chceme dopátrat konkrétního významu nějaké promluvy, propojit 

význam věty v obecném slova smyslu s významem, který jí dává konkrétní mluvčí. 
13

    

Zatímco sémantika se zabývá tím, co mluvčí řekl, pragmatika se zaměřuje na to, co tím 

mluvčí mínil v konkrétní situaci, význam tak není zobecnitelný na každý výskyt dané 

věty. „Zatímco sémantika se týká vztahů mezi jazykovými výrazy a tím, co tyto výrazy 

označují, pragmatika zkoumá vztahy mezi těmito výrazy a těmi, kdo je užívají či 

interpretují.“ 
14

    

Pro můj výzkum bude zásadní textová lingvistika. Protože mnoho jevů není 

vysvětlitelných pouze z hlediska gramatiky, muselo dojít k přehodnocení stávajícího 

přístupu. Jako nejvyšší jazyková jednotka začal být chápán text, nikoliv věta. 
15

 S tímto 

krokem samozřejmě přichází potřeba použití zcela nových metod zkoumání – na text 

nelze aplikovat stejná pravidla jako na řeč, i zde jsou zahrnuty komunikační aspekty a 

otázky hledající účel s jakým byl text napsán a podobně. 

Textová lingvistika se potom dělí se na textovou sémantiku, pragmatiku, syntax a 

fonetiku.
16

 Ve svém zkoumání se budu nejvíce zaměřovat na textovou pragmatiku, která 

se zabývá „funkcemi textů v mimojazykovém kontextu“ 
17

  

Základním východiskem pro mou práci bude dílo Johna L. Austina a jeho práce 

Jak udělat něco slovy. Jak jsem již naznačila, Austin se v tomto díle zabývá řečovými 

akty. Zaměřuje se na lidské promluvy, při kterých člověk „něco dělá tím, že něco říká.“ 

„Filosofové příliš dlouho předpokládali, že úlohou „tvrzení“ může být pouze popisování 

                                                           
13

 TSOHATZIDIS, Savas L. Foundations of speech act theory. 1. vyd. Taylor&Francis Routledge, 1994. Str. 3 

14
 MARVAN, Tomáš. Otázka významu. 1. vyd. Praha: TOGGA, 2010. Str. 176 

15
 HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. vyd. Praha : Academia, 1991. Str. 134 

16
 Tamtéž. Str. 135 

17
 Tamtéž. Str. 135 
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určitého stavu věcí nebo konstatování určité skutečnosti, ale tak to není, stejně tak 

můžeme naší promluvou někomu něco přikazovat, přát si či něco připouštět.“ 
18

 Řečové 

akty jsou potom minimálními jednotkami, pomocí nichž se řeč uskutečňuje jako určitá 

činnost. 
19

 Je důležité uvědomit si, že řečové akty se nezaměřují na nějaké normy, podle 

kterých se jazyk řídí, ale na to, jak jazyk může proměňovat svět.  

 

                                                           
18

  AUSTIN, John L. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. Str. 19 

19
 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. Str. 27 
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5.1 PERFORMATIVNÍ VĚTY 
 

Na začátku svého díla Austin přichází celkem odhodlaně se záměrem jasně od 

sebe odlišit věty, jejichž podstatou je pouze sdělit nějakou informaci, od vět, jejichž 

vyslovením dochází přímo k provedení nějaké činnosti. Proto v počátku svého 

zkoumání rozděluje výroky na dva základní typy: konstativní a performativní. 

Konstativní výpovědi, jak už napovídá název, tedy něco konstatují, mohou být pravdivé, 

či nepravdivé a slouží ke sdělení nějaké informace. Mnohem zajímavějším typem 

výpovědi je pak pro Austina právě výpověď performativní. Výpovědní akty, které do 

takové kategorie spadají, jsou dle Austina tyto: „»nepopisují«, „neoznamují“ ani 

nekonstatují vůbec nic, nejsou „pravdivé“ či „nepravdivé“; a vyslovení věty znamená 

vykonání určitého činu, anebo je jeho součástí – tento čin by sám přitom normálně 

nebyl popisován jako řečení něčeho.“ 
20

 Vyslovením performativní věty nepopisuji svou 

činnost, ale přímo danou činnost provádím. „Vyslovit takovou výpověď znamená 

vykonat čin, ne pouze něco konstatovat.“ 
21

  

Přičemž je důležité, že neexistuje pouze jeden způsob, jak lze daný řečový akt 

uskutečnit, ale je mnoho způsobů jak ho formulovat, k tomuto zjištění ale Austin 

dochází postupně. Zároveň Austin zdůrazňuje, že základním rozdílem mezi konstativem 

a performativem je také fakt, že zatímco k pronesení konstativu nemusí být přítomen 

nikdo, kdo ho slyší, k platnému pronesení performativu zde posluchač být musí. Tato 

podmínka je samozřejmá, když si uvědomíme, že v performativu jde vždy o vykonání 

nějakého aktu pomocí slov, kdy musí být přítomen alespoň jeden člověk, vůči kterému 

je daný akt vykonán. 

Fakt, že teorie mluvních (řečových) aktů, neboli řečových jednání je součástí 

komunikačně-pragmatického obratu, je zřejmá už z názvu tohoto fenoménu, který 

odkazuje na nějaké užití, řečový akt je tedy považován za jednání. Pomocí slov 

provádím konkrétní vyslovený čin, nejedná se o pouhý popis prováděné činnosti. 

                                                           
20

 AUSTIN, John L. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. Str. 22 

21
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Je zde „snaha pojmout jazykové znaky jako prostředky k určitému účelu.“ 
22

 Při 

zkoumání řečových aktů jde zde tedy o zjišťování toho, co provádíme tím, že mluvíme a 

jak tím můžeme nabádat k činnosti někoho dalšího (zde se jedná již o nejazykovou 

činnost). „Základními složkami lidské komunikace už nejsou slova nebo věty, nýbrž se 

jimi stávají mluvní jednání (mluvní akty), která jsou spojena s dalšími (rovněž 

mimojazykovými) jednáními.“ 
23

 Jazykem tedy nemusíme pouze něco konstatovat, ale 

provádíme pomocí něj také různé činnosti. „Proto pojem intence mluvčího (neboli 

záměr mluvčího) – který je vyjádřen „ilokucí“ – hraje v teorii mluvních aktů centrální 

roli.“ 
24

 

Začala se tedy do stávajících jazykových modelů zařazovat také intence mluvčího 

a ilokuční akt – došlo k překročení hranic gramatiky a začalo záležet na použití jazyka 

v komunikačních situacích. 
25

 Zásadní rozdíl mezi gramatickým a komunikačním či 

situačním významem věty Helbig vidí v tom, že gramatika zkoumá vlastnosti věty, 

které jsou ve všech kontextech stejné, zatímco komunikační smysl výpovědi, na který se 

zaměřuje pragmatika, je dán konkrétní situací a jejím kontextem. Prvním průkopníkem, 

který přišel s rozpracováním teorie řečových aktů, byl právě John L. Austin.  

                                                           
22

 HELBIG, Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. vyd. Praha : Academia, 1991. Str. 159 

23
 Tamtéž. Str. 159 

24
 Tamtéž. Str. 159 

25
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5.1.1 PODMÍNKY PRO VYTVOŘENÍ A ZDAŘILÉ 

VYKONÁNÍ ŘEČOVÉHO AKTU 
 

Austin v průběhu celé své knihy dochází postupně k dalšímu a dalšímu 

upřesňování podstaty performativního řečového aktu, aby nakonec došel k závěru, že 

nelze dopředu stanovit jasné gramatické či lexikální podmínky, které musí výpověď 

splňovat, abychom ji mohli označit za performativ. Nejdříve si však stanovuje 

jednoduché kritérium, že bude zkoumat a pokládat za performativ slovesa v první osobě 

jednotného čísla oznamovací způsobu, činného rodu. Příkladem mohou být například 

věty: „Dávám a odkazuji své hodinky svému bratrovi“ – vyskytující se v poslední vůli, 

nebo věta: „Křtím tuto loď jménem Královna Alžběta“ – vyslovené při roztříštění láhve 

o příď. 
26

 Takové přísné rozlišení ale autor sám později zavrhuje jako nedostačující a 

slovesa splňující tyto přísné podmínky poté označí za explicitní performativy. 

Jedním z významných autorů, kteří se zabývali kritikou a pokračováním v 

Austinově přístupu k řečovým aktům, byl Emile Benveniste. V průběhu své diplomové 

práce chci ukázat rozdíly v jejich chápání této problematiky nejen teoreticky, ale hlavně 

v praktické části, kde se budu snažit poukázat, jak by na řečové akty nalezené 

v tiskových zprávách oba autoři nahlíželi, zda by se jejich pohled lišil a v čem. Důležité 

pro mě bude při analýze také rozlišit, jak by performativy v tiskových zprávách oba 

autoři analyzovali podle svého prvotního a pozdějšího rozlišení. Je totiž velmi zajímavé 

pozorovat, jak se v průběhu svého bádání oba autoři postupně vzdávají přísných 

podmínek, které si stanovují na jeho začátku.  

Ve svém díle Problems in general linguistics si Benveniste stanovuje nejdříve 

stejně jako Austin přísnou definici toho, co je vlastně performativní promluva. Dle jeho 

názoru musí být za performativní výroky pokládány pouze takové výroky, kdy sloveso 

v první osobě přítomného času v oznamovací větě provádí nějaký rozkaz, nabádání, či 

nařízení, které nemusí být směřováno pouze k někomu jinému, ale i k osobě, která tento 

performativ vyslovuje. 
27

 Příkladem může být například věta: „Nařizuji, aby došlo 

                                                           
26

 AUSTIN, John L. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. Str. 23 

27
 V originále: declarative-jussive verb, apeluje na nějaké povinnosti či závazky 
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k mobilizaci obyvatelstva,“ nebo „Přísahám, že tě zabiju.“ Zároveň musí splňovat obě 

tyto podmínky: musí k něčemu nabádat, ale tento příkaz musí být formulován jako 

oznamovací věta. 
28

 Sloveso splňující pouze jednu z těchto dvou podmínek není 

považováno za performativ. Můžeme tak vyrozumět, že mezi performativy se dle 

Benvenista řadí pouze takové, které Austin rozlišuje jako explicitní.  

Proto zatímco podle Austina bude věta: „Pojď sem!“ performativem, pro 

Benvenista podle prvotního striktního rozdělení ne, taková věta by pro něj byla pouhým 

imperativem. Pro Benvenista bude věta performativem až ve tvaru: „Přikazuji ti, abys 

sem přišel.“  

Není tomu tak ani kvůli tomu, že nesplňuje gramatickou formu performativu, 

protože Benveniste stejně jako Austin dochází k tomu, že gramatická forma není 

nejdůležitějším rozlišovacím kritériem, ale zcela zásadní je fakt, že účinek, který věta 

vyvolá, není rozhodující. Proto i když tento rozkaz s největší pravděpodobností 

v posluchači vyvolá to, že opravdu k mluvčímu půjde, Benveniste oponuje: „empirický 

důsledek není to, co se počítá“. 
29

  

Důležitým kritériem tedy je, že performativní výpověď není performativem proto, 

že by nějak upravovala situaci jednotlivce, ale proto, že je sama o sobě aktem. 
30

 Rozdíl 

mezi rozkazem a performativem nám pomůže rozpoznat právě požadavek na 

gramatickou formu takového výroku. V takovém případě je třeba mít na paměti pravidlo 

o první osobě přítomného času. U imperativu není tento striktní tvar důležitý a to by 

nám mělo poskytnout dostatečné rozlišení. Austinovo tvrzení, že perlokučních účinků 

lze dosáhnout i nelokučními prostředky podle Benvenista je značně zavádějící a 

s takovým rozdělením nesouhlasí. Respektive právě proto, že imperativ může být 

vykonán i neverbálně, nepovažuje ho za performativní akt: „není to performativ, 

protože nepojmenovává mluvený akt, který má být proveden.“ 
31

  

                                                           
28

 BENVENISTE, Emile. Problems in general linguistics. 1. vyd. University of Miami Press, 1971. In PETREY, 
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Dále velice silně kritizuje Austinův názor, že i pouhá cedule „pozor pes“ na plotě 

kolem něčího domu může fungovat jako performativ, provedení aktu varování před 

psem. Podle Benvenista jsou performativní akt varování a cedule na plotě se slovy 

„pozor pes“ zcela odlišné prostředky, v druhém případě se jedná spíše o nějaký signál, 

který nás na něco upozorňuje, stejně jako například cedule nad vchodem do obchodu. 

„Extralingvistická implikace nesmí být považována za ekvivalent k jazykovému 

projevu; tyto typy vychází ze zcela odlišných kategorií. U signálu jsme to my, kdo 

dodávají funkci varování.“ 
32

 Benveniste zde poukazuje na to, že signály či indexy jsou 

nějakou konvenční procedurou zavedenou ve společnosti, zatímco reakce na explicitně 

vyjádřený performativ by neměla být napříč kulturami a společenskými konvencemi 

rozdílná.  

Při dalším zkoumání však Benveniste dochází, stejně jako Austin, k zjištěním, 

která ho začnou přivádět k závěru, že nelze stanovit takto striktně neměnné podmínky 

pro performativy. Protože pro pragmatický přístup k jazyku je nejdůležitější jeho 

použití těmi, kdo jazykem mluví, Benvenistova teorie požadovala další upřesnění, 

přirozeně vyplývající z toho, jak se autor hlouběji ponořoval do problematiky řečových 

aktů a jejich variability při používání. Důležitý je tedy uživatel jazyka. 

Dle Petreyho názoru je však Benvenistův přístup zmatený a nedůsledný, protože 

mluví o společnosti a jazyku, přičemž míchá oba tyto pohledy dohromady. Pokud je 

předmětem zkoumání jazyk, je tento pohled na performativy čistě lingvistický, pokud se 

zkoumání zaměřuje na společnost, je naopak čistě sociální.  

Proto zatímco Austin pokládá interakci mezi jazykem a společností za jádro svého 

zkoumání, Benvenistovo kategorické odmítání směšování těchto dvou oblastí vede 

k tomu, že jádrem jeho zkoumání je právě tato neslučitelnost, která činí tento přístup 

značně rigidním. Zajímavé je, že Benveniste jednou charakterizuje performativ jako 

čistě ligvistickou záležitost, jindy zase jako čistě společenskou, ale vždy prohlašuje, že 

správný přístup je právě ten, o kterém mluví a žádný jiný. 
33

 Můžeme tedy říci, že 

zatímco Benveniste je ve své teorii možná až příliš přísný a akurátní, protože vychází ze 
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strukturalistického přístupu k jazyku, v porovnání s ním je naopak Austinova teorie 

celkem volná a jeho přístup mírně laxní.  

Benveniste nahlíží na společnost podobně jako na jazyk, jako na systém, který má 

pevně daná pravidla, která fungují a podle nichž se musí okolnosti vždy řídit. Austin je 

orientován více na samotné použití jazyka společností, předpokládá, že jakkoli mohou 

být pravidla používání jazyka nastavena přísně a jasně, společnost je vždy schopná si je 

upravit podle svého a jazykové konvence si modifikovat podle potřeby. Pro jeho teorii 

je důležité, že „nemůžeme slova vytrhnout z jejich sociálního prostředí, ve kterém něco 

dělají.“ 
34

 Ve své knize Jak udělat něco slovy Austin podle Petreyho jednoznačně 

rozlišuje dvojitou podstatu každého řečového aktu, jíž jsou neoddělitelné složky 

verbální a společenská.  

Benveniste pak pokračuje dále a stanovuje jako další přípustnou variantu 

performativu sloveso vztahující se k objektu v predikativní formě. Je tedy naprosto 

správné, když za performativní výpovědi budeme pokládat i věty jako: „Rozhoduje se, 

že pan X je vinen.“ apod. Důležité ovšem je, aby větu vyřkl ten, kdo má příslušné 

pravomoce. Benveniste tak dochází k názoru, že nejen jeho původní definice je jediným 

správným kritériem, pokládá za platný performativ i takový výrok, který může 

proběhnout mezi člověkem „nadřízeným“ a „podřízeným“, což je podmínka, kterou 

Austin již dříve nazval sociálními konvencemi, když definoval své podmínky pro 

zdařilé performativy:  

(A.1) „Musí existovat nějaká přijatá konvenční procedura, která má určitý 

konvenční účinek, procedura zahrnující vypovídání určitých slov určitými osobami za 

určitých podmínek“, a dále  

(A.2) „jednotlivé osoby a okolnosti musí být v daném případě přiměřené k 

tomu, aby se oné speciální procedury, která má být použita, mohlo použít.“  

(B.1) „Procedura musí být provedena všemi účastníky správně“ a 

(B.2) „zároveň i úplně“ 
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(Γ.1) „Kde tato procedura – jak tomu často bývá - má být použita lidmi, kteří 

mají určité myšlenky či určité city, nebo jako základ určitého následného chování 

některého z účastníků, pak osoba, která se na ní podílí (a takto se jí dovolává), 

musí ony myšlenky a city skutečně mít, a účastníci musí mít záměr tak a tak se 

chovat“ a dále  

(Γ.2) „skutečně se takto následně chovat musí.“ 
35

 

Můžeme tak vidět, že jednou oblastí, kterou pokládají oba autoři za nutnou pro 

vytvoření platného performativu je oblast autority. Mezi další podmínky patří fakt, že 

vyslovení takových vět konstituuje zvláštní stav, či staví mluvčího do zvláštního 

(jiného) postavení, lidé se po vyslovení příslušného performativního řečového aktu musí 

náležitě chovat. Příklad se svatbou nám poslouží asi jako nejvíce zjevný, ale stačí si 

vzpomenout i na imatrikulace nových studentů, kteří při ceremonii slibují poctivost při 

svém studiu. 

Petr Koťátko tvrdí stejně jako Austin, že samotná slova jsou závazkem. Když 

člověk něco verbálně slíbí, zavazuje ho to nejen z nějakého vnitřního pocitu povinnosti, 

ale jednoduše proto, že „dal“ svůj slib, který je platný už tím, že ho mluvčí vyslovil. 

„Tak v tvrzení, že p, se mluvčí prezentuje jako někdo, kdo věří, že p; ve slibu vykonat 

akt α se mluvčí prezentuje jako někdo, kdo zamýšlí vykonat akt α; a v prosbě, aby 

adresát vykonal akt β, se mluvčí prezentuje jako někdo, kdo si přeje, aby adresát 

vykonal β.“ 
36
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5.1.2  NEZDARY PŘI VYTVÁŘENÍ A VYKONÁVÁNÍ 

PERFORMATIVŮ 
 

Pravidla popsaná na konci předchozí kapitoly dokazují to, že oba lingvisté se 

začali nakonec při posuzování platnosti performativu zaměřovat spíše na společenské 

okolnosti dané promluvy, než na její formální stránku. Proto nyní krátce popíšu, jaké 

nezdary mohou podle nich nastat, když tyto podmínky nebudou dodrženy. Austin 

porušení pravidel pro zdařilé performativy nazývá nezdary a rozděluje je na dva 

základní typy, v originále „misfires“ a „abuses.“ 

Misfire (selhání) nastává například tehdy, když nemáme oprávnění uvedenou 

formuli pronést - nemůžeme tedy daný akt vykonat, či formuli proneseme nesprávně. 

Austin uvádí příklad se svatbou, kdy by oddávající nebyl starosta, ale úředník, my 

bychom byli už jednou vdaní či ženatí a podobně. V takovém případě k vykonání a 

naplnění aktu vůbec nemůže dojít a takový akt potom Austin nazývá neúčinným, či 

nulitním, akt se dostal pouze do stádia pokusu. Jedná se o porušení či nedodržení 

Austinových podmínek pro zdařilé performativy označených písmeny latinské abecedy.   

Stejný pohled zastává i Emile Benveniste, když tvrdí, že kdokoliv může na 

náměstí zakřičet: „Vyhlašuji úplnou mobilizaci,“ ale když mluvčímu chybí nezbytná 

autorita, takový výrok není nic jiného než slova, stává se marným voláním, pošetilostí či 

bláznovstvím. 
37

 Tato podmínka je více než pochopitelná a považuji ji za zcela 

logickou. Dennodenně se setkáváme s lidmi, jejichž výroky nebereme dost vážně, 

považujeme je za směšné či za projevy bláznovství. Když bezdomovec na ulici křičí, i 

když jsou jeho výroky sebevíc závažné, asi nikdo si z jejich prohlášení nedělá těžkou 

hlavu.  

Pro zdařilé vykonání performativu je také potřeba, aby okolnosti, ve kterých jsou 

slova pronášena, byly určitým způsobem přiměřené a často musí další osoby konat 

nějaké příslušné úkony. Příkladem nefunkčnosti může být dle Austina například věta: 
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„Toto ti dávám,“ když ve skutečnosti druhému člověku nic nepředám. 
38

Austin tedy 

zdůrazňuje, že „sama slova nás zavazují.“ 
39

 

Abuse (zneužití) nastává tehdy, když k vykonání aktu sice dojde, ale neupřímně, 

procedura je tedy zneužita. Takový případ nastává například tehdy, když nehodlám 

dodržet slib, který jsem dal či říkám někomu: „gratuluji“, když ve skutečnosti z jeho 

úspěchu nemám radost a podobně. 
40

 Jedná se tak o nedodržení Austinových podmínek 

pro zdařilé performativy označených řeckým písmenem. 

„Jak udělat něco slovy tedy klade ostrou dělicí čáru mezi prvními čtyřmi pravidly 

pro řečové akty, které Austin označuje A a B a jež specifikují, že konvenční procedura 

musí existovat a musí být správně uplatněna a posledními dvěma, které označuje 

řeckým písmenem Γ a využívá je k uvedení záměrů a chování mluvčího.“ 
41

 Pro Austina 

je tak důležitá distinkce mezi individuálními a sociálními požadavky. Toto rozlišení pro 

Emila Benvenista nehraje příliš velkou roli, vystačí si s podmínkou nutnosti mluvčího 

mít příslušnou autoritu k tomu, aby mohl určitý performativ vykonat.  

Zcela zásadní myšlenkou pragmatického přístupu k jazyku je to, že vždy 

nahlížíme na promluvu a okolnosti společně. U performativu je tedy důležité, že nám 

nestačí vědět, co bylo řečeno, ale v jakých to bylo řečeno podmínkách, stejně jako nám 

nestačí vědět pouze, co je napsáno, ale v jakém typu dokumentu to je. 
42
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5.2 LOKUČNÍ, ILOKUČNÍ A PERLOKUČNÍ ASPEKT 

PROMLUVY 
 

Zánik Austinova rozlišení mezi konstativy a performativy dal vzniknout opozici 

mezi lokucí a ilokucí. 
43

 Protože prosté rozdělení výroků na performativy a konstativy 

se stalo neudržitelným, Austin rozlišuje v promluvě tří různé aspekty řeči, které nám 

pomohou rozlišit, kdy se jedná o řečový akt, jehož vyslovením něco konáme. Těmito 

třemi aspekty jsou: lokuční (jehož součástí je akt fonetický, fatický a rhétický), ilokuční 

a perlokuční akt. Když něco běžně říkáme, jedná se o „performanci lokučního aktu, 

takže zkoumání výpovědí tohoto druhu a v tomto ohledu bude zkoumáním lokucí neboli 

plných jednotek řeči.“ 
44

  

U fonetického aktu se jedná pouze o pronášení určitých zvuků, fatický akt je 

potom vypovídáním jistých slov, tj. zvuků určitého typu, které patří k určitému slovníku 

a rhétický akt je postup, kdy se těchto slov používá s jistým více, či méně určitým 

smyslem a referencí. 
45

 Lokuční akt tedy znamená něco obecně říci, je to například 

kladení otázky či odpovídání na ni apod. Má svůj určitý význam. 

Ilokuční akt (kterým je například hrozba, varování, prosba, slib…) je právě 

provedením aktu uskutečňující se, když něco říkáme. 
46

 Vykonání ilokučního aktu má 

určitou platnost. „Jedná se o akt, který konáme v souladu s určitou konvencí.“ 
47

 Aby 

byl ilokuční akt proveden správně, vyžaduje porozumění lokučnímu aktu ze strany 

posluchače. 
48

 Právě ilokuční akt mě bude v mém výzkumu zajímat – tedy to, s jakým 

záměrem je promluva vyřčena. Nebudu se zaměřovat na perlokuční akt – na to, co 

svými promluvami mluvčí docílili, jaký to mělo reálný důsledek. Pro můj výzkum je 
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totiž nejrelevantnější zjištění, jaké záměry se snažili „mluvčí“ do pronášených sdělení 

(tiskových zpráv) vložit. 

   Perlokuční akt je takový akt, který je vykonaný se záměrem vyvolat v mluvčích, 

posluchačích či osobách nějaké účinky na jejich pocity, myšlenky či jednání a takových 

účinků bylo dosaženo. Perlokuční akt v sobě tedy vždycky zahrnuje způsobení nějakých 

důsledků.  

„Pro perlokuční akty je charakteristické, že odpovědi, které se má docílit, nebo 

následné sekvence je možné vedle toho – nebo i zcela – dosáhnout nelokučními 

prostředky: má-li být například někdo zastrašen, dá se toho dosáhnout tím, že před ním 

zamáváme klackem nebo na něj namíříme pistoli.“ 
49

 Austin takové prostředky nazývá 

nekonvencionálními. Zároveň je také obvyklé, že mluvčí mohl pronášet sdělení 

s určitým ilokučním záměrem, ale bylo dosaženo jiného perlokučního účinku, než 

zamýšlel. Mohu se například snažit někoho zesměšnit, ale místo toho docílím toho, že 

se posluchač rozčílí. „Dvěma základními Austinovými zásadami je, že referent není 

primární a že perlokuční chování neovlivňuje ilokuční identitu.“ 
50

 Tato podmínka 

pouze potvrzuje to, že pro určení ilokuční platnosti není důležité, jakých reálných 

důsledků bylo po vyrčení performativu dosaženo, ale to, s jakým to bylo provedeno 

záměrem. Právě proto mě bude v mém zkoumání zajímat ilokuce odděleně od perlokuce 

také proto, že výsledky, kterých bylo dosaženo, jednoduše není možné postihnout proto, 

že psaný text postrádá jedinečnou vlastnost mluveného slova existovat právě a 

neopakovatelně „tady a teď.“  

Pro bližší pochopení trichotomie lokuce/ilokuce/perlokuce můžeme říci, že 

lokuční aspekt řeči je „vyslovení věty, která se skládá ze slov nějakého existujícího 

jazyka, je gramaticky dobře utvořená a má určitý význam.“ 
51

 V ilokučním aktu jde 

potom o vyslovení věty s určitým záměrem, mohu něco slibovat, vyhrožovat, omlouvat 

se apod. Poslední zmíněný aspekt řeči – perlokuční – je „dosažení určitých 
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mimokomunikačních účinků u adresáta promluvy – v tom, že ho o něčem přesvědčíme, 

že ho zastrašíme, uklidníme, překvapíme, pobavíme, ztrapníme apod.“ 
52

 

Marvan zdůrazňuje, že nejdůležitějším rozdílem mezi perlokučním a ilokučním 

aktem je to, že zatímco správná realizace ilokučního aktu spočívá již v tom, že 

posluchač pochopí, co se mu větou mluvčí snaží sdělit, tak perlokuční akt byl správně 

realizován až tehdy, kdy se mluvčímu podaří vyvolat v posluchači požadovanou akci. 
53

 

Proto například věta: „Zavři okno!“ je z ilokučního aspektu naplněná již tehdy, kdy 

dojde k vyslovení věty mluvčím a posluchač pochopí, co po něm mluvčí žádá, ale z 

perlokučního hlediska až tehdy, kdy posluchač opravdu půjde zavřít okno. Důležité je 

nicméně zdůraznit, že „lokuční, ilokuční a perlokuční akt nepředstavují tři akty, které 

jsou mluvčím realizovány jeden po druhém, nýbrž různé aspekty téhož promluvového 

jednání.“ 
54

 

Sandy Petrey, který se ve své knize Speech acts and Literary theory zabýval 

problematikou řečových aktů nejen v podání Austina, ale i dalších autorů, jejichž 

přístupy se snažil s tím Austinovým porovnávat, tvrdí, že „ilokuce má k lokuci takový 

vztah, jako řečové akty k řeči.“ 
55

 Dle Petreyho je tedy zřejmé, že ilokuční síla, či 

ilokuční aspekt promluvy nemůže být realizován bez existence lokučního aspektu, který 

není ničím víc, než fyzickým pronesením daných slov. Proto zatímco je lokuční aspekt 

jedné promluvy pořád stejný, jeho ilokuční aspekt může mít mnoho variant. Při ilokuci 

tak jde zejména o to, že mluvčí adresátovi dané promluvy dává najevo, jak si má danou 

promluvu vyložit, pochopit ji a jak s daným významem nakládat. Zásadním způsobem 

tak přesahuje to, co bylo vysloveno.   

Věta „Okno je otevřené,“ Vás může varovat, abyste z něj nevypadli, žádat Vás, 

abyste ho zavřeli, informovat Vás o stavu věcí atd. 
56

 Může někdy sloužit jako konstativ 

a někdy naopak jako performativ. Rozlišení na konstativy a performativy tedy není 
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rozhodně tak jednoduché, jak se možná na začátku četby Austinovy knihy může zdát. 

Konkrétní význam promluvy proto nejlépe poznáme z kontextu, závisí na 

společenských konvencích a konkrétní situaci. 
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5.3 TŘÍDY PERFORMATIVŮ 
 

Při svém zkoumání se budu zaměřovat i na to, do jaké skupiny lze nalezené 

performativy zařadit a z jakého důvodu. Austin při definování performativů rozlišuje 

třídy výpovědí podle jejich ilokuční platnosti. Dle perlokuční platnosti to dost dobře 

nejde, protože, jak jsem již zmínila, věta může být sice vyslovena s určitým záměrem, 

ale může dojít k zcela jinému účinku na chování adresáta. Těmito třídami jsou:  

 Verdiktivy – „spočívají v tom, že se vysloví nějaké úřední nebo neoficiální 

rozhodnutí, a to na základě důkazů nebo důvodných domněnek o hodnotě nebo faktu.“ 

57
 Mezi verdiktivy patří například vyjádření: zprošťovat, shledávat vinným, dovozovat, 

vyměřovat, popisovat, analyzovat, odhadovat… 

 Exercitivy – „je to formulace kladného nebo záporného rozhodnutí o nějakém 

jednání nebo jeho vyhlášení. Rozhodnutí o tom, jak něco má být.“ 
58

 Například: 

jmenovat do funkce, povolit, degradovat, odsoudit, přikázat… 

  Komisivy – „Cílem komisivu je zavazovat mluvčího k jistému jednání.“ 
59

 

Příkladem potom jsou výroky jako slibovat, dojednat dohodu, zamýšlet, přísahat, 

garantovat, hodlat, přihlašovat se k něčemu… 

 Behavitivy – „ty v sobě zahrnují pojem reakcí na jednání a osudy druhých lidí a 

postojů k předchozímu nebo bezprostředně očekávanému jednání někoho druhého i 

výrazů těchto postojů.“ 
60

 Například: pro pozdravy máme „vítat“ a „dávat sbohem“, pro 

přání „požehnat“, „zatracovat“, „připíjet“ 
61
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 Expozitivy – „se užívají při aktech výkladu zahrnujících vysvětlení stanoviska, 

vedení argumentace a objasnění způsobů použití a referencí“ Například: „nyní se 

zaměřím na; cituji; uvedu jako příklad“…
62

  

„Souhrnně lze říci, že verdiktiv je vynášením soudu, exercitiv je uplatněním vlivu 

nebo moci, komisiv je přijetím závazku nebo vyhlášením úmyslu, behavitiv je zaujetím 

postoje a expozitiv má jasněji prezentovat důvody, argumenty a sdělované zprávy.“ 
63

  

Vyjmenované kategorie samozřejmě nelze pokládat za přesný výčet všech sloves, 

která mohou sloužit jako performativy, ale spíše jako pokus o co největší systematizaci, 

která nám má pomoci definovat podmínky existence performativu. Kraus tvrdí, že 

v žádném případě nemůžeme tyto třídy performativů považovat za nějaký slovník, 

v němž by bylo každé sloveso opatřeno nějakým vlastním ilokučním významem, 

protože každá odpovídající performativní funkce daného výrazu vyplyne vždy až na 

základě užití v kontextu a odvíjí se také od splnění všech podmínek úspěšnosti daného 

řečového aktu. 
64
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6. PAUL GRICE  
 

Dalším aspektem, který mě bude ve zkoumaných tiskových zprávách zajímat, jsou 

řečové maximy, kterými se zabýval Paul Grice. Bude mě zajímat, zda jsou v textech 

nějakým způsobem porušena tato pravidla kooperace, případně jaká z konverzačních 

maxim je zde porušena a jaké mají tato porušení důsledky. 

Grice zkoumá obecné podmínky týkající se konverzace jako takové bez ohledu na 

její téma. Hlavním pojmem Griceova zkoumání je potom pojem implikatura. 

„Implikovat znamená něco říkat v určitých kontextech a rozpoznat určitá slova jako 

členy té rodiny, s níž je spjato sloveso implikovat.“ 
65

 Implikovaný význam je rozdílný 

od doslovného významu. Jedná se o význam na pozadí vyřčených slov. Hlavní účel 

komunikace potom Grice vidí v záměru vyvolat nějakou reakci u jiné osoby, motivaci či 

přesvědčení k určitému jednání právě pomocí použití implikatur. „M něco míní svou 

promluvou tehdy a jen tehdy, když zamýšlí vyvolat u A určitou reakci na základě 

rozpoznání tohoto záměru. Rozpoznání výchozí intence, která je vlastní motivací 

promluvy, teď už nemůže být zamýšlena jako pouhý vedlejší účinek promluvy, ale jako 

cesta k naplnění výchozí intence (tj. k vyvolání přesvědčení, že p).“ 
66

 

Uveďme si to na příkladu. Baví-li se spolu dva lidé a účastník konverzace 

(nazvěme si ho A), se zeptá: „Co bys chtěl teď dělat?“, na což účastník B odpoví: „Mám 

hlad,“ sémantický (přímý, „slovníkový“) význam promluvy bez jakýchkoliv implikací 

je takový, že B sděluje A, že je hladový. Je ale samozřejmé, že v kontextu promluvy se 

B snaží dát A najevo, že by se chtěl jít někam najíst a činí tak v reakci na otázku: „Co 

bys chtěl teď dělat?“ Adekvátní reakce tedy bude taková, že účastníci začnou řešit, kam 

se půjdou najíst, nikoli že A řekne například: „Aha, to je mi líto, tak půjdeme třeba na 

výlet.“ 
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6.1 IMPLIKATURY A KONVERZAČNÍ MAXIMY 
 

Grice rozlišuje tedy implikatury dvojího druhu. Konvenční implikatura, která je 

implikována přímo významem a oproti ní konverzační implikatura, což je obsah, který 

lze vyvodit z promluvy.  

 „Konverzační implikatura je něco, co je komunikováno pomocí promluvy, tím 

pádem náleží do její celkové interpretace, ale nenáleží ani lingvistickému významu 

vyřčené promluvy, ani tomu, co je vyslovením dané věty řečeno; jedná se o aspekt 

interpretace, který je vnější vůči tomu, co je řečeno.“ 
67

 K pochopení takové promluvy 

člověk musí být schopen význam nepřímo vyvodit. Jazykové konvence nestačí k tomu, 

abychom rozkryli význam promluv, ale je nepopiratelné, že se o ně reálná komunikace 

opírá.  

Aby mohla komunikace dobře probíhat a lidé byli schopni se navzájem domluvit, 

musí být naplněn princip kooperace. „Čiň svůj příspěvek ke konverzaci tak, jak je 

vyžadováno, na tom stadiu, kde se vyskytne, v souladu s přijatým účelem nebo směrem 

rozhovoru, do něhož jsi zapojen.“ 
68

 Tato kooperace má 4 kategorie (konverzační 

maximy): 

MAXIMA KVANTITY:  

1. Čiň svůj příspěvek tak informativním, jak je vyžadováno. (pro současný účel 

konverzace) 

 2. Nečiň svůj příspěvek informativnějším, než je vyžadováno.  

Grice k této zásadě zdůrazňuje, že když mluvčí podává příliš mnoho informací, 

dochází ke zmatením a posluchač může v těchto nadbytečných informacích hledat 

omylně něco důležitého. 
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MAXIMA KVALITY: Pro naplnění této maximy se člověk musí snažit, aby jeho 

vyjádření bylo pravdivé.   

1. Neříkej to, o čem jsi přesvědčen, že je to nepravdivé.  

2. Neříkej nic, pro co nemáš přiměřené důkazy. 

MAXIMA RELACE: „Buď relevantní.“ Výpověď účastníka konverzace, která se 

netýká předmětu konverzace, snižuje možnost, aby konverzace plynule pokračovala, tím 

pádem vede ke zmatení dalších účastníků.  

MAXIMA MODALITY: Jedná se o zásadu, která je spojena spíše s tím, jak bylo něco 

řečeno, než co bylo řečeno. Grice touto zásadou míní podmínku: „Buď jasný.“ Člověk 

by se měl vyhnout tomu, aby byl nejasný, nejednoznačný, zároveň by měl být stručný a 

uspořádaný. 
69

  

K maximě kvantity lze poznamenat také, že mluvčí by neměl přeceňovat, ani 

podceňovat míru znalostí předpokládaných u posluchače. Pokud je princip kooperace 

porušen právě v nedodržení maximy kvantity, může dojít k zahrnutí příjemce příliš 

mnoha informacemi, čímž se vytrácí transparentnost a účel promluvy. Opačným 

extrémem je samozřejmě poskytnutí pouze omezeného množství informací, které může 

také značně zkreslovat výsledný dojem adresáta z daného projevu. Mezi porušení této 

maximy patří i použití tautologií. 
70

  

Maxima kvality předpokládá, že adresát dané promluvy nebude záměrně maten a 

uváděn v omyl. J. Kraus ale zdůrazňuje, že ohled na kontext je důležitý i u posuzování 

dodržení tohoto kooperačního pravidla. Kladná odpověď na otázku „Umíte anglicky?“ 

může být pravdivá v situaci, kdy jsme žádáni o radu s cestou na vlak, ale bude působit 

nepravdivě, pokud budeme například muset tlumočit do angličtiny nějaký náročný 

odborný text. Je tedy třeba brát ohled na kontext i v tomto případě. 
71
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U maximy relace je důležité, že se „neopakujeme a nevracíme k tomu, co jsme již 

probrali, co je již dostatečně známo.“ 
72

 Jednoduše porušení takové maximy můžeme 

popsat jako odbíhání od tématu. Poslední maxima vyžaduje, aby člověk nemluvil 

mnohoznačně a mlhavě. Obsah této maximy je předmětem praktické stylistiky a její 

narušení je považováno za nevhodné, ale zároveň je i signálem ironie, anekdoty apod. 

Opět je zde nutné brát v úvahu kontext daného projevu a celkovou charakteristiku 

adresáta/adresátů, jimž je daný projev či text určen.  

Je tedy zcela zřejmé, že právě používání těchto zásad a jejich nedodržování dává 

vzniknout konverzačním implikaturám a významům, které nejsou doslovné. Implikatury 

z velké části závisí právě na dodržování těchto pravidel. Dodržení popsaných pravidel je 

potřeba k tomu, aby docházelo k maximálně efektivní výměně informací. Samozřejmě 

že dodržování všech popsaných zásad je samozřejmě pouhým ideálním stavem, 

konverzace může fungovat, i když některá ze zásad bude porušena, ale je možné, že se 

při porušení některé ze zásad promluva stane méně pochopitelnou ostatním účastníkům 

komunikace. Takové porušování, které je často samozřejmě spíše záměrné, než 

nezáměrné (například odmítnutí vyjadřovat se k tématu, které nám je nepříjemné) je 

tedy zavádějící. Pochopení takové konverzace tak často závisí i na bystrosti účastníků a 

schopnosti rozpoznávat jasně myšlenkové postupy mluvčího. Komunikace se považuje 

za úspěšnou tedy za podmínek, že adresát pochopil, co mu chtěl mluvčí sdělit. 

Grice zdůrazňuje, že „u kohokoli, komu záleží na cílech, které jsou centrální pro 

konverzaci/komunikaci (jako poskytování a přijímání informací, ovlivňování ostatních i 

jinými sebe), se musí očekávat, že má zájem, jsou-li dány vhodné okolnosti, podílet se 

na rozhovorech, které budou užitečné jen za předpokladu, že jsou vedeny v obecném 

souladu s principem kooperace a zásadami.“ 
73

 Grice také upozorňuje, že popsané 

podmínky pro správné fungování konverzace nejsou aplikovatelné samozřejmě pouze 

na řeč, ale na jakoukoliv činnost, kde je vyžadována kooperace účastníků. V tomto 

ohledu zmiňuje Grice situaci při opravě auta, kdy ten, kdo opravuje auto, předpokládá, 

že mu druhý člověk při žádosti o hasák nepodá například vařečku. Účastníci této 
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kooperace mají nějaký okamžitý společný cíl, ale tyto cíle na sobě nemusí být závislé a 

mohou být dokonce konfliktní. Příspěvky účastníků do sebe však musí zapadat a tato 

konverzace ve správném případě není bezmyšlenkovitě ukončena.  

Grice tvrdí, že svou teorii konverzačních maxim načrtl rozlišení, které dělí 

promluvu podle třech různých aspektů. Podle toho, co je řečeno, co je konvenčně 

implikováno a co je nekonvenčně implikováno. 
74

 Griceovy konverzační implikatury 

jsou tedy závislé na konkrétní situaci, ve které se autor a adresát nachází. Vyjádření, 

které se obvykle používá s určitým významem, může být v různých situacích použito 

k vyjádření významu rozličného. „Čas od času to, co mluvčí přirozeného jazyka míní 

vyslovením věty svého jazyka, není identické s tím, k jakému významu by byla tato 

věta použita standardně: stejně jako to, že člověk může při speciálních příležitostech 

použít kladivo k otevření zamčených dveří, nevyvrací definici kladiv jako nástrojů, 

které jsou v populaci uživatelů kladiv, do níž tento člověk patří, standardně užívány 

k přitloukání spíše než k otevírání zamčených dveří.“ 
75
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7. ŘEČOVÉ AKTY A KOOPERAČNÍ PRINCIPY V TEXTU  
 

Protože se snažím ve své diplomové práci aplikovat řečové akty a kooperační 

maximy na písemnou podobu jazyka, chtěla bych se nyní zaměřit na to, jakým 

způsobem k této problematice přistupovali samotní autoři těchto zkoumaných teorií.  

Austin byl filosofem běžného jazyka, proto podle jeho názoru literatura nezapadá 

do běžných použití jazyka. Je tomu tak proto, že podle něj se slova uspořádaná v textu 

dostávají mimo dosah sociálních konvencí, s kterými přirozeně potřebují reagovat, aby 

mohla vykonávat svou funkci. 
76

 Je také důležité si připomenout, že Austin se zabývá 

vážným použitím jazyka, umělecké či jakékoli jiné „nedoslovné“ použití se pro něj 

stává nerelevantním. Na tento fakt odkazuje hned první pravidlo pro zdařilé 

performativy a Austinův komentář, že slova jednoduše musí být vyřčena vážně a jejich 

autor je musí vážně mínit. „Tak například to nesmí být řečeno žertem nebo to nesmí být 

napsáno v básni.“ 
77

 Austin tvrdí, že v případě kdy jazyk vstupuje do literární formy, se 

ilokuční složka vytrácí a zůstává pouze ta lokuční. 
78

 

Tiskové zprávy však nelze v tomto ohledu považovat za literární podobu jazyka. 

Slova jsou zde míněna vážně, alespoň to všichni předpokládají, a pro zkoumání 

řečových aktů v textu je čtenář dostatečným článkem v interakci a osobně pokládám 

jeho existenci za dostačující pro to, aby mohl být řečový akt proveden. Takový čtenář 

ale samozřejmě musí být přítomen, což je ale stejně tak podmínkou u vykonávání 

řečového aktu verbálně. Když není přítomen posluchač, není možné žádný řečový akt 

provést.  

Podle mého názoru Austina irituje na literatuře fakt, že v tomto případě zde jazyk 

nefunguje v přirozené formě, jako když jím mluvíme, slova jsou zde použita jiným 

způsobem, často uměleckým. K tomu Austin říká přímo, že jazyk je v uměleckém 

vyjadřování použit způsobem „parazitujícím na normálním užívání jazyka – jde o 

způsoby spadající do teorie platnostního oslabení (etiolizace) jazyka. Toto všechno 
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z našich úvah vylučujeme.“ 
79

 Já však typ textu, kterým se zabývám já, rozhodně za 

bezcenný nepovažuji a věřím, že má smysl ho zkoumat, protože tiskové zprávy mají za 

úkol změnit daný stav věcí a přesvědčit adresáty daného textu o určitém pohledu na věc. 

Autoři tiskových zpráv se tedy snaží o vykonání určitých řečových aktů, pomocí nichž 

by požadovaných cílů dosáhli.   

Při bližším prozkoumání Austinova díla Jak udělat něco slovy uvidíme, že 

s pohledem autora na performativitu v textu to není tak přísné, jak se může na první 

pohled zdát. Při popisu možných kritérií pro performativy sám Austin píše, že za 

performativy lze považovat i psané věty typu: „Tímto dáváme na vědomí, že…“ a 

zdůrazňuje, že takové věty jsou typické pro použití v legálních a úředních souvislostech 

a často je pro ně v písemné podobě typická přítomnost právě slova „tímto,“ pomocí 

něhož je adresátovi textu dáváno najevo, že výpověď dané věty v psané formě je přímo 

aktem varování, pověřování apod. Jednoduše řečeno, že je daný projev v psané formě 

performativním. Stejně jako u mluveného projevu zde ale nelze jednoznačně určit 

kritéria, která musí daná věta splňovat, aby mohla být jednoznačně považována a 

rozpoznána jako performativní. 
80

 Vždy zde opět záleží na okolnostech promluvy, či 

v našem případě na okolnostech, za jakých je daný text k adresátovi šířen a dochází 

mezi nimi k interakci.  

Stejně jako u mluveného projevu je také důležité, aby bylo možné zjistit, kdo je 

autorem textu, který má mít určitou performativní hodnotu. U mluveného projevu je 

zjištění autorství samozřejmě jednodušší, protože předpokládáme, že ten, kdo promluvu 

pronáší, je také tím, na koho se odvoláváme při zjišťování oprávnění dané osoby 

performativní akt vůbec vykonat. U psaného projevu bývá zpravidla připojen podpis 

jeho autora, abychom mohli zjistit, jestli došlo k vykonání performativního aktu, či 

naopak došlo k nějakému nezdaru. „Tak tomu musí být proto, že psané výpovědi nejsou 

spjaty se svým zdrojem takovým způsobem jako výpovědi mluvené.“ 
81

 Při zkoumání 

toho, zda měla daná osoba vůbec právo určitý performativní akt vykonat, se musíme 

v psaném projevu jednoduše spolehnout na autora, který je u publikace textu uveden. 
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V případě tiskových zpráv je jako autor textu uvedena spíše firma, které se krizová 

situace týká, budu tak předpokládat, že se jedná o osobu, která je oprávněná vystupovat 

jménem dané společnosti. Často se může jednat i o pracovníka PR agentury, která je 

pověřená vykonáváním krizové komunikace společnosti.          

Nemůžeme tedy jednoznačně říci, že by Austin z oblasti pozornosti zcela 

vypouštěl písemné projevy a že by popíral jejich schopnost působit performativním 

způsobem, ale z celé jeho knihy Jak udělat něco slovy je patrné, že text je pro něj oproti 

verbálnímu projevu až druhotným. Petrey tvrdí, že Austin tímto svým postojem dělá 

chybu, protože „jeho koncentrace na sílu slov něco činit při verbální výměně tváří v tvář 

ho zaslepila vůči tomu, že věci mohou být dělány i skrze psaná slova v literárním 

textu.“ 
82

 Proti tomuto názoru staví Petrey fakt, že například v autoritářských 

politických režimech je stejně nebezpečné psát něco nepovoleného jako to říkat. 

Příklady za komunismu vězněných spisovatelů, píšících „nevhodně a protirežimně“ 

podporují jednoznačně argument, že psaná slova mají stejnou možnost fungovat jako 

prostředek konání, jako slova mluvená. 

Považovat text za podklad pro zkoumání ilokuce nás jednoznačně vede k tomu, že 

musíme brát v úvahu i společenské okolnosti vzniku textu. Při zkoumání řečových aktů 

v textu se nám sice rozplývá rozlišení mluvčí/posluchač, ale teorie řečových aktů nám 

zůstává. 
83

 Pro Austina je u textu dalším problémem jeho nezávislost na čase a svém 

původci. Je možné k textu přistupovat prakticky kdykoli a není zde důležitá momentální 

přítomnost jeho původce, na rozdíl od mluveného slova, které je na svém původci 

existenčně závislé. To ale neznamená, že by to znemožňovalo text zkoumat pomocí 

řečových aktů.  

Petrey zdůrazňuje, že Austinova teorie se nezaměřuje na akty mluvčích, ale 

obecně na akty řečové. Absence mluvčího při podepisování smluv, poslední vůli apod. 

dokazuje, že to, že při provádění jiných performativních aktů jsou zde mluvčí přítomni 
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je pouze dílem náhody, ne nějakou neměnnou podmínkou, která musí být splněna, 

abychom mohli mluvit o správném řečovém aktu, který má smysl zkoumat.  
84

  

Již jsme zmínili, že pro vystopování významu je důležitý kontext a konvence, nic 

nám to tedy neříká o tom, že by zde musel být přítomen mluvčí. Performativ má stejnou 

schopnost fungovat jak v psané, tak mluvené formě. Kearns tvrdí, že „jak mluvčí, tak 

spisovatelé a jejich publikum (když mluvčím a spisovatelům rozumí) vykonávají 

lingvistický akt.“ 
85

 Používá zde záměrně výraz lingvistický akt, místo výrazu řečový 

akt, který podle Kearnse mylně implikuje předpoklad, že za předmět zkoumání je třeba 

pokládat pouze to, co bylo vysloveno nahlas, ale tomu tak zjevně není.   

Jiří Kraus zastává názor, že performativní funkce může být přítomná v mluvené 

řeči stejně dobře jako v textu a zdůrazňuje, že „performativní věty se kritériu 

pravdivosti vymykají a úspěšně nebo neúspěšně svým vyslovením nebo napsáním 

vykonávají akt, který označují.“ 
86

 Musíme si tak uvědomit, že v dnešní moderní době, 

plné nových komunikačních médií, které jsou čím dál interaktivnější, se stávají 

prostředky komunikace a nositeli významu i takové způsoby, které by se ještě před pár 

lety považovaly za nemyslitelné. 

„I když Austinova teorie řečových aktů se původně vztahovala jen na oblast 

běžného hovoru a konverzace, její principy se uplatňují v projevech povahy veřejné a 

oficiální a jsou podmíněny zákonitostmi jednotlivých ustálených žánrů.“ 
87

 Díky 

společně sdílenému kontextu mezi autorem a adresátem promluvy tak dochází 

k porozumění. Ilokuční složka nám zde jednoduše dává najevo, jak máme s daným 

textem nakládat a jakým způsobem jeho význam uchopit a do daného kontextu nás 

uvádí. Řečový akt pronesený v určité konkrétní situaci (ať už mluvené či psané) je tedy 

motivován určitým řečovým záměrem (obsahuje určitou ilokuční sílu). 
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Griceova teorie konverzačních maxim podle názvu napovídá, že se vztahuje vždy 

na určitou sociální interakci, J. Kraus však k této problematice tvrdí, že ačkoliv Grice 

měl na mysli zejména skutečný dialog řečových partnerů, vztahují se jeho čtyři 

konverzační maximy, podílející se na principu spolupráce, obecně i na porozumění a 

stylizaci situací, které jsou monologické. 
88

 Ale i sám Grice zdůrazňoval, že popsané 

podmínky pro správné fungování konverzace nejsou aplikovatelné samozřejmě pouze 

na řeč, ale na jakoukoliv činnost, kde je vyžadována nějaká kooperace účastníků. 

Jednoduše řečeno se jedná o principy, které musí být splněny tehdy, když má být 

sociální interakce účinná a fungující.   

V případě psaného projevu a interpretace textu se jedná zcela jasně také o 

interakci, při které však není autor daného textu momentálně přítomný, důležité však je, 

jaký význam do daného projevu vložil a jaký význam interpretuje ten, komu je daný 

text určen. „Informace obsažené v textu jsou tím relevantnější, čím je autorovo 

komunikační úsilí nižší a kognitivní účinky u příjemce vyšší.“ 
89

 To znamená, že čím 

menší vlastní intenci musí autor daného textu vyvinout pro dosažení určitého 

porozumění ze strany příjemce, tím lze text považovat za relevantnější a spolehlivější. 

Psaný projev dává autorovi možnost vyhnout se přímé interakci s adresáty projevu 

„tváří v tvář,“ což na jednu stranu umožňuje mnohem větší prostor pro fabulaci, díky 

nemožnosti adresátů vyslovit okamžité námitky, na druhou stranu je písemný projev 

právě z tohoto důvodu velmi riskantní. To, co bylo jednou napsáno a zveřejněno, již 

nejde pozměnit a v době čtení a interpretace textu uvést na pravou míru, pokud čtenář 

textu porozuměl jiným způsobem, než tím, který zamýšlel jeho autor.  

Implikovaný význam tak nelze dovysvětlovat a poupravovat tak, jak to umožňuje 

klasický mluvený projev, přestože prostředky pro vytváření nepřímých implikatur 

zůstávají u mluveného i písemného projevu vlastně stejné. Autorovi textu se nabízí 

stejně jako autorovi mluveného projevu možnost využívat kooperační principy, 

paralogismy, sofismata a argumenty (viz. kapitola této diplomové práce: Chybné 
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argumentační postupy), pomocí nichž dochází v komunikaci právě k narušení 

zmiňovaných Griceových pravidel kooperace. 
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8. POJEM VÝZNAMU 
 

 Ve své diplomové práci se snažím ukázat, jak budou různé pohledy na řečové 

akty a na performativní projevy v textu ovlivňovat vnímání jednotlivých sdělení 

v tiskových zprávách a jejich význam. Zaměřím se proto nyní hlouběji na to, jak 

uchopit samotný pojem významu a jak se jednotlivé jazykové teorie, kterými se 

v diplomové práci zabývám, k otázce významu vyjadřují. Při zkoumání tiskových zpráv 

mě bude zajímat zejména to, jaký význam se do textu snažili jeho autoři vložit, protože 

finální interpretaci daného textu samozřejmě postihnout nelze a bude se lišit podle 

jednotlivých vnímatelů.  

Jiří Kraus tvrdí, že právě teorie konverzačních maxim mění představy o jazykové 

komunikaci, jako o nějakém ideálním přenosu obsahů od jednoho účastníka 

komunikace k druhému a naopak dává prostor pro určitý autorský záměr a na druhé 

straně pro určité příjemcovo porozumění, které se od sebe mohou lišit i ve velké míře. 
90

 

Jak jsem již zmínila, Austin se jako filosof běžného jazyka zaměřuje na význam 

slova z hlediska jeho běžného použití v lidské komunikaci. Austin především tvrdí, že 

správně řečeno má význam pouze věta, ne jednotlivé slovo. 
91

 To svůj význam získává 

právě až použitím ve větě. Můžeme tak říci, že význam slova je neoddělitelný od 

významu věty, ve které se vyskytuje a jež determinuje jeho význam. Tato teze 

samozřejmě nijak nepopírá, že lze určit význam slova, tím by celkem ztrácely význam 

slovníky, ale dle mého názoru se snaží ukázat, že ke své existenci slovo stejně potřebuje 

věty, ve kterých bude moci být vyslovené, a tyto věty nebudou postrádat smysl. „Když 

ve slovníku „hledáme význam slova,“ najdeme jen pomůcky, na jejichž základě 

porozumíme větám obsahujícím dané slovo.“ 
92

  

Pro Austina je tedy velmi důležité a zásadní, že nelze odlišit význam slova, který 

by byl daný předem, bez jeho použití, oproti významu, který nalézáme při vyslovení 

v nějaké konkrétní promluvě. Oba tyto aspekty jsou spojeny v jeden. Při výpovědi je 
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zároveň přítomný lokuční i ilokuční aspekt. Význam nějakého vyjádření tedy nelze 

zkoumat odděleně od promluvy, ve které se nachází.  

Komplikovanější situace tedy nastává, snažíme-li se rekonstruovat to, co je 

vlastně obecným významem slova a jak takový význam zjistit. Podle Austina je 

základní mýlkou, které se dopouštíme při hledání významu slova, předpoklad, že 

„všechna slova jsou jména, tj. ve skutečnosti vlastní jména, a proto něco zastupují nebo 

designují tak jako vlastní jména.“ 
93

  

Zcela jistě nelze mediální produkty, mezi něž řadíme právě i tiskové zprávy, 

považovat za produkty s fixovaným obsahem, protože do popředí se dostává právě 

otázka jeho významu. 
94

 Mnohokrát jsem již zmínila, že vždy záleží na kontextu a je 

potřeba zohlednit jak kontext, ve kterém byl daný text stvořen, tak kontext, ve kterém je 

vnímán konkrétním adresátem. „Záměr (intence), s nímž byl produkt sestavován a 

nabízen, se může podstatně lišit od toho, jak byl při konkrétním užití pochopen 

(interpretován). 
95

 Mediální komunikace, ať už se jedná o mluvenou či psanou formu, 

neumožňuje (v případě, že se nejedná o interaktivní médium) dodatečné upřesňování 

významu, tak jako to umožňuje osobní forma komunikace.  

Můžeme však říci, že při vnímání významu jakéhokoliv mediálního sdělení se 

vždy autoři daného sdělení spoléhají na to, že autor i uživatel sdílí společné soudy a 

představy o kulturním a sociálním prostředí a mají představu o tom, co je v dané 

společnosti přijatelné. 
96

 Zároveň u tiskových zpráv autor nutně musí předpokládat 

jistou obeznámenost příjemce s tématikou, ke které se tisková zpráva vyjadřuje a počítá 

s jistou obeznámeností příjemce s proběhlými událostmi. Tiskové zprávy mají možnost 

ovlivňovat příjemce pomocí vhodně volených jazykových výrazů a hlavně pomocí 

vhodně volených argumentačních postupů, jimž se věnuji samostatně v následujících 

kapitolách.  
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Musíme si neustále připomínat, že sama společnost spoluutváří kulturu a s tím i 

její společně sdílené významy. Proto bychom neměli při analýze textu podlehnout 

dojmu, že je v něm zakotven jeden jediný možný význam (či nějaký pevně daný 

dešifrovatelný záměr, který do textu autor vložil), který za všech okolností znamená to, 

co si autor představoval. Proto je nabízená interpretace pouze jednou z potenciálních 

interpretací daného mediálního produktu. Význam se mění v čase, což platí velmi silně 

u uměleckých děl. Neznamená to ale, že bychom neměli autora mediálního sdělení 

hledat, protože ten vkládá do daného sdělení prvky, které mají vést průběh interpretace 

daného sdělení uživatelem. 
97

 Jsou však způsoby, jak adresáta navést k interpretaci, 

kterou chce autor sdělit. K tomu slouží autorovi právě volba určitého slovníku, či volba 

rozmanitých argumentačních nástrojů.  

Záleží potom jenom na příjemci daného mediálního sdělení, resp. na čtenáři dané 

tiskové zprávy, jaký postoj k nabízené interpretaci významu zaujme. Čtenář buď může 

jednoduše přijmout dominantní pozici daného sdělení a nabízenou interpretaci; nebo 

může dominantní pozici sdělení sice pochopit, ale aplikovat ho na svůj vlastní sociální 

kontext, čímž se s daným textem dohaduje; nebo může čtenář dominantní pozici sdělení 

sice pochopit, ale zamítne ji a zaujme k nabízené interpretaci opoziční postoj. 
98
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9. ARGUMENTACE A KOMUNIKAČNÍ ASPEKTY 

 

Dalším aspektem, který budu v tiskových zprávách zkoumat, jsou rétorické 

postupy a argumentační nástroje použité při výstavbě textu. Protože jsem již zmínila, že 

řečové akty a konverzační maximy řadíme do pragmatického přístupu k jazyku, kde nás 

zajímají zejména činy a vliv řeči na stavy světa, potažmo změny, jakých pomocí jazyka 

můžeme dosáhnout, rétorika a argumentace je zařazením celé problematiky do širšího 

kontextu. Rétorika se chápe jako umění správného a přesvědčivého vyjadřování a s tím 

spojená argumentace jako obhajování určitých tvrzení při tvorbě takových 

přesvědčivých projevů. Podle Krause šlo rétorice „od počátku především o to, aby věci, 

které se mohou stát, a tím i vysvětlovat tak nebo jinak a mohou tedy být předmětem 

sporů a polemik, představila pomocí argumentů v co nejvěrohodnějším světle.“ 
99

  

Ilokuční síla performativních řečových aktů se totiž stejně jako rétorika snaží o 

vyvolání nějakého účinku na adresáty daného projevu. J. Kraus zároveň tvrdí, že stejně 

tak chybné argumenty, které popisuji v kapitole Chybné argumentační postupy, jsou 

moderní teorií komunikace chápány jako prostředky narušování Griceovy maximy 

řečové kooperace. 
100

 Tedy nejen dodržování pravidel spojených s řečovými akty a 

konverzačními maximami, ale také jejich porušování je při argumentaci využíváno.  

Netvrdím, že pojmy řečového aktu a argumentu se dají ztotožnit, ale můžeme říci, 

že některé řečové akty mohou být v některých případech součástí argumentu. 

„Argument je často součástí delších mluvených a psaných projevů, pojednání, diskusí a 

rozprav, může být zřetězený, když je tvořen vzájemně navazujícími jednoduchými 

argumenty, takže může svým rozsahem a složitostí pojem mluvního aktu přesahovat.“ 

101
 

„Lingvisté se stále častěji obracejí k dějinám rétoriky, ve kterých nacházejí nejen 

historické zdroje aktuálních problémů, ale i jejich zajímavá řešení a nezřídka také 
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vhodnou terminologii. K návaznosti na rétoriku se přihlašují badatelé zabývající se 

teorií textu, problematikou řečových aktů, teorií konverzačních maxim a komunikační 

relevance, kritické analýzy diskurzu apod.“ 
102

 V tiskových zprávách, vydaných při 

příležitosti nějaké krizové komunikace, jsou rétorické postupy využity za účelem co 

možná nejlepšího vyrovnání se s nastalou krizovou situací a udržením si zákazníka a 

dobré pověsti dané firmy, proto se budu zaměřovat právě na to, jaké persvazivní 

techniky je možné ve zkoumaných textech nalézt. Z tohoto důvodu nyní uvedu teorii 

základních komunikačních postupů moderní marketingové komunikace, která tyto 

postupy svým způsobem vytrhla z kontextu mnohem složitější nauky, než si vůbec sama 

uvědomuje. To je také jeden z aspektů, který se budu snažit ve své diplomové práci 

ukázat – jak zachází autoři tiskových zpráv s pragmatickými jazykovými nástroji při 

snaze o naplňování pravidel krizové komunikace, jak moc jsou tyto postupy intuitivní, 

či zda dochází k jejich zneužívání.  

Kraus tvrdí, že prestiž rétoriky jako integrálního oboru se časem vytratila a 

rozpadá se na dílčí obory, z nichž si tradiční předmět rétoriky, jímž je přesvědčování a 

získávání auditoria, přivlastňují v čím dál větší míře obory nové, modernější, jako je 

teorie komunikace, masových médií, propagandy, reklamy, marketingu a podobně. 
103

     

Původní vznešené cíle rétoriky jako umění nakládání s jazykem jsou tak svým 

způsobem znásilňovány k již mnohem méně vznešeným komerčním účelům. Je více než 

jasné, že vhodných rétorických postupů si musí být lidé zodpovědní za krizovou 

komunikaci dané firmy vědomi a marketingová komunikace se o ně zásadním 

způsobem opírá a s jejich pomocí si vytváří vlastní vhodné komunikační postupy.   

Při jakékoliv krizové situaci je nejvíce ohrožena pověst dané firmy, v našem 

případě nějakého maloobchodního řetězce. Proto by účinná krizová komunikace měla 

být zaměřena na eliminaci těchto následků. Z hlediska správně vedené krizové 

komunikace existuje pět základních variant, kterými je vhodné postupovat, z nichž 

většinu je dobré mezi sebou vzájemně kombinovat. 
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1. Přiznání plné odpovědnosti.  

Toto pravidlo je považováno za velmi účinné. Díky tomu vedení daného 

obchodu ukáže svou lidskou stránku a dává společnosti pocit morální 

nadřazenosti nad daným řetězcem, u kterého pochybení nastalo. Potřebné je 

dostatečné vyjádření lítosti a prosba o odpuštění.  

2. Odmítnutí odpovědnosti. 

Tento postup, zcela zjevně opačný proti prvnímu, je vhodné aplikovat pouze 

tehdy, když opravdu daný subjekt za nastalou situaci odpovědný není. Je 

zároveň vhodné poukázat na skutečného viníka nastalé události. Pro takové 

tvrzení je však nutné mít k dispozici dostatek věrohodných důkazů.  

3. Poukázání na polehčující okolnosti. 

Vzniklou situaci je vhodné představit jako výsledek působení sil, které nebylo 

možné mít pod kontrolou, jako dílo náhody, následek nedostatku informací 

(došlo k náhlé a nečekané změně, o které nebyli všichni dostatečně a včas 

informováni), či vliv změny podmínek (změny byly zapříčiněny činností 

druhých, případně objektivní změnou podmínek). 

4. Zmírnění pobouření. 

Vhodným postupem je nabídnutí náhrady a kompenzace poškozeným 

zákazníkům. Štědrost obchodního řetězce posiluje dobrý výsledný dojem 

z krizové komunikace firmy. Je vhodné poukázat na pozitivní rysy činnosti 

z minulosti a prosazovat vlastní cíle jako zájem celé společnosti.  

5. Poskytnutí záruk. 

Pokud je to možné, je vhodné se zaručit, že se podobná situace již nebude 

opakovat. Zároveň je vhodné zmínit, jaká opatření hodlá chybující subjekt 

přijmout a co nejrychleji je uvést do praxe. 
104
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Z hlediska slohového členění řadíme tiskové zprávy mezi útvary přesvědčovací a 

argumentativní, protože jejich hlavním úkol je čtenáře přesvědčit. Kraus popisuje, že 

„cílem těchto řečnických útvarů je získat posluchače na řečníkovu stranu a zdůvodnit, 

ospravedlnit nebo vyvrátit určitý názor, vyvolat, nebo naopak odmítnout určitý způsob 

jednání.“ 
105

  

Výše uvedená pravidla, pocházejících z marketingové příručky, věnující se 

efektivnímu vedení krizové komunikace, toto zařazení mezi argumentační a 

přesvědčovací řečnické styly velmi dobře potvrzují. Je patrné, že klasické rétorické 

postupy jsou uplatňovány „většinou s malou jistotou a spíš intuitivně, než záměrně, i 

v současné době bez ohledu na to, jaké místo rétorika a péče o kulturu veřejného 

vystupování ve školní výchově a ve společenské komunikační praxi zaujímají.“ 
106

 Je 

však dobré mít na paměti, že současné rétorické postupy doteď využívají rétorické 

základy, které byly načrtnuty již v antické kultuře, a nejedná se tedy zdaleka o něco 

převratně nového, ačkoli došlo samozřejmě k velkým proměnám způsobu vedení této 

komunikace. „I když obecné principy společenského dorozumívání se v průběhu dějin 

překvapivě shodují, bylo by naivní se domnívat, že nároky na jejich teoretický popis a 

praktické zvládnutí zůstávají stejné.“ 
107

 Já se tedy budu snažit právě poukázat ve 

zkoumaných textech na tyto praktiky a obecná pravidla pro správné vyjadřování, 

přestože jsem si vědoma toho, že zde budou značně pozměněna a ovlivněna 

specifickým účelem, za kterým jsou použita. 

Rétorika se nemusí samozřejmě vztahovat pouze k řeči mluvené, stejně tak může 

stejné postupy využívat i text. „Šíření znalosti písma a především pak rozvoj tisku 

rozdíl mezi rétorikou mluvených a rétorikou písemných textů stírají ještě více.“ 
108

 Při 

analýze jednotlivých tiskových zpráv mě bude zajímat zejména to, zda právě snaha o 

dodržení těchto základních pravidel krizové komunikace nevede k porušování pravidel 

pragmatického přístupu k jazyku - Griceových pravidel kooperace a Austinových či 
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Benvenistových podmínek pro zdařilé vytvoření a vykonání performativního řečového 

aktu.       

Důležitou proměnou v současných rétorických postupech je to, že cílí na mnohem 

masovější okruh publika. Je tomu tak i v případě krizové komunikace. Není výjimkou, 

když daný obchodník vydá tiskové prohlášení například s použitím některé ze 

sociálních sítí. „Masové auditorium se stalo nejen objektem působení zpravodajských a 

reklamních agentur, ale začínají se jím zabývat i mnohé teoreticky a prakticky 

orientované výzkumy, které čerpají z poznatků rétoriky a neorétoriky.“ 
109

 Internet je 

využíván ke krizové komunikaci z toho důvodu, že poskytuje zejména rychlost, která je 

při krizové komunikaci tím nejdůležitějším a nejúčinnějším aspektem.  

Důležité je, že při tvorbě argumentačního textu či řeči je důležité odhadnout 

pocity a názory publika, na které je komunikace zaměřena, aby argumentační projev 

mohl tyto předpoklady úspěšně změnit či vyvrátit. Je zároveň důležité zdůraznit, že 

použité argumenty jsou „povahy věcné, racionální, i citové, emocionální.“ 
110

 Proto 

použití emocionálně zabarvených výrazů, či citově vypjaté vyznění textu je důležité 

vnímat také jako jeden ze základních argumentačních a rétorických postupů, pomocí 

nichž se jejich autor snaží dosáhnout co nejpřesvědčivějšího projevu. 
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9.1 PRINCIPY TVOŘENÍ ARGUMENTŮ A SPRÁVNÉHO 

USUZOVÁNÍ 

 

Pokusím se nyní popsat základní pravidla fungování argumentačního vyjadřování. 

Na rozdíl od důkazu, který má vést k jednoznačně pravdivému závěru, argument 

existuje jako nástroj prosazování správnosti a účinnosti mínění ve světě praxe, kterou je 

například politika, morálka, výklad historických jevů či reklama. 
111

 Argumentace se 

podle Krause liší od vědeckých metod dokazování tím, že se řadí mezi vyjednávací a 

přesvědčovací praktiky. „Argumentace má své místo tam, kde se objevuje v oblasti 

mínění nějaký skutečný nebo zdánlivý konflikt, který je třeba vyřešit a překonat.“ 
112

 

V případě mého výzkumu tedy půjde o překonání či vyřešení nějaké krizové situace 

takovým způsobem, aby došlo k eliminaci negativních vlivů na veřejné mínění 

zákazníků o daném obchodníkovi.  

V mluvním aktu participuje argument následujícím způsobem: „Každý argument 

má dvě základní části. To co tvrdí a co zdůvodňuje, se nazývá závěr, a to, co uvádí jako 

důvod pro tento závěr, se nazývá jeho předpoklad nebo premisa. Premis může mít 

argument více. Nalezneme-li tedy tvrzení spolu s uvedením jednoho nebo více důvodů, 

můžeme posuzovanou výpověď považovat za argument.“ 
113

 Základním cílem 

argumentace je podložit dané závěry dostatečnými a věrohodnými zdůvodněními. 

J. Kraus tvrdí, že důkazy a argumenty při projevu lze hledat nejen v příslušném 

vědním oboru, ale i v oborech příbuzných, či v názorech, které momentálně ve 

společnosti převažují. Vývoj lidské komunikace vedl podle Krause k tomu, že za 

argumentaci už v žádném případě nepovažujeme pouze podobu: „relevantní premisy – 

inference – závěr,“ ale i izolované tvrzení, či tvrzení s nevyjádřenými premisami nebo 

závěrem. 
114

 „Za součást argumentace můžeme považovat jakékoli tvrzení proto, že text 
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vnímáme jako gramaticky i významově souvislý, soudržný (koherentní) celek.“ 
115

 

Zároveň Kraus tvrdí, že tento fakt dává čtenáři určitého textu prostor proto, že prakticky 

jakékoliv tvrzení v textu obsažené může být jak premisou, tak závěrem dané 

argumentace. Zabývat se budu tedy spíše analýzou formulací, pomocí nichž autor 

obhajuje tvrzení ve svém projevu. Záleží hlavně na schopnosti čtenáře, jak dovede 

odlišit, která z tvrzení jsou uvedena na podporu určitého názoru (a mohou být vnímána 

jako premisy) a která naopak nějaký konečný názor (závěr) předkládají. „O argumentaci 

tedy jde tehdy, můžeme-li souboru určitých tvrzení rozumět tak, že jedno zdůvodňuje, 

ospravedlňuje, vysvětluje, zakládá, implikuje tvrzení druhé, popř. že jedno tvrzení 

umožňuje druhému důvěřovat, spoléhat se na jeho platnost, tvrdit, že jedno je příčinou, 

zdůvodněním, předpokladem, následkem druhého.“ 
116

   

V následující kapitole tak popíšu nejčastější chybné argumenty tohoto typu, 

předpokládám totiž, že při analýze se mi podaří najít mnoho chybných způsobů 

argumentace. Tento fakt je způsoben také tím, že při každé krizové komunikaci je nutné 

jednat co nejrychleji, dané usuzování se tak často nemá možnost opřít o dostatečně 

reprezentativní materiál, protože na jeho vyhledávání jednoduše není při tvorbě krizové 

komunikace dostatek času.        
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9.1.1  CHYBNÉ ARGUMENTAČNÍ POSTUPY 

 

Základním problémem při lidské komunikaci je, že se často necháváme přesvědčit 

pouhou formou argumentu, nikoliv jeho reálným obsahem. 
117

 Schopnost rozpoznat tak 

příslušné argumenty jako chybné se tak stírá. Protože mě při analýze jednotlivých 

tiskových sdělení bude zajímat zejména nerespektování pravidel, popíšu nyní základní 

prohřešky, kterých se mluvčí může při své argumentaci dopustit nevědomky, ale častěji 

i vědomě.  

Neplatné argumenty nazýváme paralogismy, které se podle aristotelské tradice 

dělí na paralogismy vznikající z chybného použití jazyka kvůli jazykové víceznačnosti a 

paralogismy, které vznikají díky logicky nesprávné formě usuzování. Pokud jsou 

neplatné argumenty použity záměrně, nazýváme je sofismaty. 
118

 

Díky použití paralogismů, sofismat a argumentů dochází v komunikaci k narušení 

Griceových pravidel kooperace. Paralogismy vznikající kvůli jazykové víceznačnosti 

mohou být buď lexikální, nebo syntaktické, kvůli nejednoznačně vytvořené skladbě 

věty.  

Neplatné argumenty porušující pravidla logického usuzování jsou následující 

(uvádím pouze takové typy chybných argumentů, které ze své podstaty mají možnost 

být použity ve zkoumaných tiskových zprávách):  

- směšování příčinné a časové posloupnosti a uvádění falešné příčiny 

k prezentovanému závěru, příčina se nesmí předpokládat příliš snadno na základě 

pouhé následnosti, která mohla být náhodná 

- směšování vlastností celku a částí 

- ukvapené zobecňování a sporné či chybné analogie 

- důkaz kruhem, který staví argumentaci na tom, co je teprve potřeba dokázat 
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- odvádění pozornosti, snaha odvést pozornost od tématu tam, kde je to pro 

mluvčího výhodnější 

Následující argumenty se již nacházejí za hranicí logického usuzování, protože 

jsou založeny na konvencích, vírách, předsudcích či osobních vlastnostech a 

společenském postavení účastníků daného řečového aktu: 

- argumentum ad personam: při tomto typu argumentu nezáleží na tom, co partner 

v debatě či posuzovaná osoba řekli či vykonali v daném řečovém kontextu, ale na 

tom, jaké o nich panuje mínění, či jaká obraz o nich podá mluvčí 

- argumentum ad autoritatem: při takovém typu argumentu se řečník opírá o 

výroky autorit, které jsou uznávané buď všeobecně, či pouze řečníkem samotným 

- argumentum ad baculum: při tomto typu argumentu řečník vyhrožuje či 

předpokládá, že si je komunikační partner vědomý jeho mocenského postavení 

- argumentum ad ignorantiam: při tomto typu argumentu je předstíraná zdánlivá 

nevědomost mluvčího 

- argumentum ad misericordiam apeluje na shovívavost adresáta daného projevu, 

autor se dovolává soucitu a sympatií za účelem vyhnutí se nepříjemnostem 

- argumentum ad populum zneužívá populistických prohlášení a apeluje na přízeň 

davu 
119

 

Podle B. Švandové mezi chybné a neplatné argumenty tohoto typu zařazujeme 

ještě následující (opět uvádím pouze takové typy argumentu, které svou podstatou a 

vzhledem k podstatě psaného textu umožňují použití v tiskových zprávách):  

- argument ad verecundiam vyzdvihuje zdánlivou autoritu, či naopak znevažuje a 

zpochybňuje autoritu skutečnou 

- argument otrávení studny, při kterém dojde ke znevážení protiargumentu ještě 

dříve, než se o něm začne mluvit. Předem se tak zastánce určitého názoru 

zesměšní, či zneváží 
120
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10.  VÝBĚR ZKOUMANÉHO VZORKU 

 

Jak jsem již zmínila, budu využívat při svém výzkumu kvalitativní metody 

zkoumání. Při vybírání vzorku tak nejsou jednotky pokládány za jednotky „výběrové,“ 

proto mou ambicí nebude zjišťovat četnost výskytu určitých jevů v populaci, ani o 

statistické závěry z práce s daty. 
121

 

Výběr vzorku tiskových zpráv pro můj výzkum probíhal tzv. účelovým 

vzorkováním. Počet případů a jejich výběr v takovém případě závisí na účelu studie. 
122

 

„Účelový vzorek představuje výběr prvků z důvodu jejich specifické charakteristiky s 

vědomím, že nejde o výběr reprezentativní.“ 
123

 

Vyhledávání tiskových zpráv k diplomové práci jsem prováděla od října 2013 do 

března 2014. Protože se budu ve svém zkoumání zaměřovat na krizovou komunikaci, 

rozhodla jsem se vybrat tiskové zprávy obchodních řetězců, které byly za rok 2013 

nejvíce pokutovány Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Z tohoto žebříčku se 

zaměřím na pět nejvíce pokutovaných obchodních řetězců, kterými je Tesco, Kaufland, 

Ahold (provozovatel sítě prodejen Albert), Penny Market a Billa. 
124

 Tiskové zprávy 

jsem vyhledávala přímo na internetových stránkách jednotlivých obchodních řetězců, 

v sekci: Tiskové zprávy 
125

, na stránkách České tiskové kanceláře, v sekci: PR servis 
126
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a v mediálním vyhledávacím programu NEWTON Media a.s. 
127

 Zmíněné prostředky, 

pomocí nichž jsem tiskové zprávy vyhledávala, považuji za natolik relevantní zdroje 

s tak širokým pokrytím médií, že předpokládám, že jsem tím eliminovala možnost 

přehlédnutí některých tiskových zpráv. 

Původně jsem se chtěla soustředit na výběr zpráv pouze z roku 2013, k němuž byl 

vydán zmiňovaný žebříček pokut, ale z důvodu malého počtu případů, splňujících má 

kritéria výběru vzorku, jsem rozšířila období pro výběr zpráv i na rok předchozí, tj. rok 

2012. Podle žebříčku pokut k roku 2012 prvních pět nejpokutovanějších řetězců zůstalo 

stejných, akorát v jiném pořadí, mohla jsem se tedy soustředit na stejné obchodní 

řetězce. Žebříček na rok 2012 u prvních pěti příček je v následujícím pořadí: Tesco, 

Ahold, Billa, Penny Market a Kaufland. 
128

 Relevantní pro mě jsou pouze tiskové 

zprávy s krizovou tématikou, to znamená zprávy týkající se například reakcí na nález 

zkaženého zboží, nezákonnou manipulaci s datem spotřeby, nález hlodavců či škůdců 

na prodejně, nařčení z klamání spotřebitelů apod.  

Také jsem původně zamýšlela kritéria pro výběr zkoumaných zpráv omezit pouze 

na první tři nejpokutovanější řetězce, ale protože obchodní řetězec Tesco bohužel 

nezveřejnil za mnou zkoumané období žádnou tiskovou zprávu, která by se týkala 

krizové komunikace, rozhodla jsem se vzorek rozšířit i o obchodní řetězce, které 

obsadily v žebříčcích čtvrté a páté místo. Protože jsem však u obchodníka Penny 

Market narazila na stejný problém jako u řetězce Tesco, zkoumaný vzorek finálně 

obsahuje tiskové zprávy obchodů Kaufland, Ahold a Billa za rok 2012 a 2013. Samotné 

obchodní řetězce jsem se o poskytnutí tiskových zpráv rozhodla nekontaktovat 

z prostého důvodu, že když nebylo možné dohledat požadované zprávy všemi 

zmíněnými prostředky, kterými jsem je dohledávala já, předpokládám, že žádné vydány 

nebyly, případně by neměl možnost s nimi přijít do kontaktu ani běžný zákazník jako 

běžný uživatel sdělovacích prostředků, tisková zpráva by tak nenaplnila svůj potenciál 

nějakým způsobem působit na zákazníka a ovlivňovat jeho spotřebitelské chování.  
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Fakt, že řetězce Tesco a Penny Market nezveřejnily za zkoumané období let 2012 

a 2013 žádnou tiskovou zprávu týkající se krizové komunikace je způsoben tím, že v 

mnoha krizových situacích obchodní řetězce reagují pouze prostřednictvím svých 

tiskových mluvčích, kteří poskytnou krátké vyjádření do médií, ale pro účely mého 

výzkumu je nutné se zaměřit na samostatná tisková prohlášení, která poskytují 

rozsáhlejší materiál k analýze. Tisková zpráva ze své podstaty poskytuje autorovi i 

mnohem větší prostor pro argumentaci a umožňuje na rozdíl od prostého vyjádření 

tiskového mluvčího do médií dodatečné úpravy a v rámci časových možností i 

příležitost k promýšlení komunikačních strategií než je zveřejněna, přestože je jasné, že 

krizová komunikace musí být vždy velmi rychlá.  

Celkový počet zkoumaných tiskových zpráv je devět. Ke zkoumání jsem si 

vybrala od každého obchodního řetězce vždy tři tiskové zprávy, přičemž jsem se snažila 

při výběru o pestrost témat, ke kterým se tiskové zprávy vyjadřují, kritériem pro finální 

výběr vzorku tedy bylo, aby se komunikovaná témata v tiskových zprávách co nejméně 

opakovala. 
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11. ANALÝZA TISKOVÝCH ZPRÁV - SPOLEČNOST 

KAUFLAND 

11.1 ZPRÁVA ČÍSLO 1 
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První zprávou, na kterou se ve své analýze zaměřím, je zpráva obchodního řetězce 

Kaufland ze dne 9.4.2013, vydaná jako vyjádření k natáčení pořadu Potravinový 

inspektor od TV Nova na prodejně v Kolíně.  Pořad potravinový inspektor se zaměřoval 

na potravinové řetězce, zejména potom na kontrolu zde prodávaného čerstvého zboží, 

nejvíce ovoce a zeleniny. Při natáčení reportáže v kolínském Kauflandu došlo ke 

slovnímu konfliktu moderátora s ochrankou obchodu. Ochranka se opakovaně 

pokoušela reportéra se skrytou kamerou z obchodu vykázat, ale to se nepodařilo a 

reportér pokračoval v natáčení.  

Začátek tiskové zprávy, zabývající se popisem obvyklého chování obchodního 

řetězce Kaufland vůči natáčení na jeho prodejnách se jasně snaží dát čtenáři najevo, že 

obchodní řetězec se stal obětí nevhodného chování televize Nova. Jedná se o nelogický 

argument, nazývaný argumentum ad misericordiam, neboli argument, který se dovolává 

soucitu u adresáta. Na tento argument poukazují výroky: „Zásadně vždy 

komunikujeme…“ v porovnání s „Televize Nova ovšem hrubým a agresivním 

způsobem…“ Zjevně tak v použití tohoto typu argumentace můžeme zpozorovat snahu 

o naplnění pravidla krizové komunikace, kterým je poukázání na polehčující okolnosti.    

Ve čtenáři je tak vyvolán pocit, že obchodní řetězec byl v tomto případě poškozen, 

protože jindy se chová vůči natáčení vstřícně a staví se takto do role oběti.  

Podle Austina hned v druhém odstavci můžeme nalézt performativ odsuzování 

daného chování. Tento performativ by Austin s největší pravděpodobností zařadil mezi 

behavitivy, protože se zde jedná o reakci na jednání druhých lidí a vyjádření postoje k 

tomuto předchozímu jednání a vyjádření citů vyvolaných proběhlými událostmi. Věta: 

„Toto jednání odsuzujeme v maximální možné míře,“ obsahuje performativ dokonce v 

explicitní formě, podle Austina je tedy naprosto gramaticky správně vyjádřen. I přes 

Benvenistovy přísné podmínky pro posuzování performativů předpokládám, že by daný 

výrok považoval za performativ, protože nabádá adresáty k tomu, aby se na televizi 

Nova, která natáčení iniciovala, pohlíželo s opovržením. Tento performativ je v tiskové 

zprávě použit jako důsledek snahy o odmítnutí odpovědnosti za nastalou situaci, což je 

další pravidlo krizové komunikace. Spatřujeme zde spíše snahu odpovědnost převést na 

protistranu, kterou je v tomto případě televize Nova. 



61 

 

Podle Austina je specifickým problémem při použití behavitivů fakt, že zde je 

značný prostor pro neupřímnost, při použití tohoto performativu však nepředpokládáme, 

že by mluvčí nemyslel svůj performativ upřímně, protože by se tím sám poškozoval. 

Vyjadřuje zde jednoznačné pobouření a není tedy důvod mu tento postoj nevěřit. Dá se 

tedy předpokládat, že tato podmínka pro zdařilé performativy zde byla splněna. 

Odstavec dále pokračuje výčtem dalších prohřešků, kterých se televize dopustila 

při natáčení dané reportáže a snaží se odvést pozornost od skutečného problému, kterým 

je nález zkaženého zboží na prodejně. Věty: „Existují svědci, kteří se domnívají…“ jsou 

pro argumentaci zcela nedostačující a staví tak argumenty na naprosto nepodložených a 

nedůvěryhodných domněnkách. Dané vyjádření zároveň porušuje i Griceovu maximu 

kvality, která přikazuje, aby člověk netvrdil něco, pro co nemá dostatečné důkazy. 

Podmínky této maximy se v podstatě shodují s pravidlem krizové komunikace, které 

nabádá k odmítnutí odpovědnosti pouze tehdy, když máme dostatečné důkazy na 

podložení našeho tvrzení. 

Vyjádření o přítomnosti vlastního kamerového systému není dostatečným 

důkazem, protože informace o kamerovém záznamu není dále rozebírána. V tomto 

vyjadřování můžeme spatřovat i náznaky argumentace pomocí vyhrožování - 

argumentum ad baculum. Právě vyjádření týkající se svědků, kteří zřejmě viděli 

nevhodné chování, poukazuje na snahu obchodníka ukázat své dominantní postavení a 

neohroženost.  

Domnívám se, že zde nebyla ani příliš vhodným způsobem dodržena maxima 

relace. Obchodní řetězec ve svém vyjadřování není stručný a naopak se zaměřuje na 

poskytování informací, které čtenáře matou a odvádějí od hlavního problému, kterým je 

nález zkaženého zboží a konflikt reportéra s ochrankou. K samotnému konfliktu 

reportéra s ochrankou se zpráva v podstatě nevyjadřuje vůbec.  

Dalším chybným argumentem, který je v tiskové zprávě použit, je argument ad 

verecundiam, který spočívá ve znevažování a zpochybňování autority. Na této argument 

poukazují výroky: „TV Nova neobjektivně, populisticky a velmi agresivně tvoří 

reportáže v našich prostorách,“ nebo „Naše vyjádření je sestříhané a přizpůsobené 

zamýšlenému výsledku.“ Neobhajuji tímto chování televize Nova, ale v tomto případě 
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je, jak jsem již zmínila, tento typ argumentace nevhodný, protože obchodní řetězec 

nemá žádné důkazy.  

Poslední odstavec je naopak konstruován poměrně dobrým způsobem. Vysvětluje 

logicky, jakým způsobem se mohlo stát, že se na prodejně objevilo zkažené zboží a 

podkládá závěry logickými argumenty. „Ovoce a zelenina je velmi choulostivý druh 

potravin vzhledem k tomu, že se při normální teplotě, která na prodejnách panuje, 

rychle kazí.“ Za vhodný krok považuji poskytnutí záruk, které je vyjádřeno pomocí 

performativní věty: „Není na žádné z našich prodejen problém tyto poškozené kusy 

reklamovat. Bez diskuze obdrží zákazník peněžní částku zpět nebo plody rádi 

vyměníme.“ Zde můžeme vidět podle Austina řečový akt slibu, který zařazujeme mezi 

komisivy, jejichž účelem je zavazovat mluvčího k určitému jednání. V tomto případě 

performativ není vyjádřen explicitně. Podle Benvenista by se tak v tomto případě o 

performativ nejednalo, protože daný slib nebyl uvozen slovesem v první osobě. 

Jazyk použitý v tiskové zprávě je zajímavý hlavně z hlediska pojmové osy. 

Objevují se zde hojně citově vypjatá slova: „neslušné, bezohledné, populistické.“ 

Celkové vyznění tiskové zprávy je tak hodně emotivní.  

Z pohledu řečových aktů tak tisková zpráva, jejímž účelem je zejména urovnání 

nastalé situace a zachování dobrého jména společnosti, obsahuje příliš málo 

performativních výrazů. Celkově je vedena spíše s použitím konstativních vět, které ve 

spojení s porušováním Griceových kooperačních maxim přináší mnoho nepřímých 

implikatur, jako je například snižování důvěryhodnosti reportérů a vážnosti celé kauzy. 

Tisková zpráva rovněž nepoužívá vhodně argumentační postupy, až na jednu výjimku 

jsou všechny argumenty usuzovány nesprávně, čímž dochází zároveň ke značnému 

snižování dojmu serióznosti daného obchodníka. V tomto případě si tak obchodní 

řetězec daným vyjadřováním spíše zhoršuje situaci a dle mého názoru by bylo 

prospěšnější, kdyby použil více performativních výrazů, pomocí nichž by jasně vyjádřil 

své názory a postoje. V tomto případě dochází spíše k nepřímému naznačování a 

obchodník se k celé situaci nestaví příliš věcně.  
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11.2 ZPRÁVA ČÍSLO 2 
 

 

Tato tisková zpráva byla vydána na základě zjištění nevyhovujících látek 

v konzervě tuňáka. Nevyhovující stav výrobku byl zjištěn přímo samotným obchodním 

řetězcem, tedy dříve, než došlo k jakémukoliv zásahu vyšších orgánů, jako například 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jedná se tak spíše o preventivní opatření, 

proto i použitý jazyk je mnohem více emotivní a celkové vyjadřování velmi věcné.    

Můžeme zde tím pádem nalézt spíše konstativní věty, protože se obchodník snaží 

spíše o nezaujaté okomentování určité situace a především informování zákazníků o 

učinění určitých preventivních opatření. Musíme si však uvědomit, že se zde nejedná 

pouze o nezaujaté popsání situace, kdy zákazníci mohou vracet určitý výrobek, ale také 

o přiznání toho, že daný prodejce (Kaufland) nabízel nekvalitní zboží, ačkoliv se tento 

fakt snaží tisková zpráva spíše upozadit. 

Ačkoliv je tedy tisková zpráva spíše konstativní, hned v nadpisu si můžeme 

všimnout performativního řečového aktu, který však nemá přítomné sloveso. Výzva 
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k navrácení zboží obsahuje sice neosobní vazbu, ale čtenáři je po přečtení zcela jasné, 

jaké konání po něm tisková zpráva požaduje. Austin, který v průběhu zkoumání 

performativních řečových aktů neustále upřesňoval své podmínky pro zdařilé 

performativy a podobu řečových aktů, které mohou být považovány za performativy, by 

tak toto vyjádření za performativ považovat určitě mohl, protože časem začíná 

rozlišovat, že je důležité, zda dané vyjádření způsobí u adresáta nějaké konání, či se o 

tento cíl alespoň snaží. Není pro něj v takovém případě rozhodující, jaké gramatické 

podmínky dané vyjádření splňuje, či nesplňuje. Řečový akt, přestože neobsahuje 

sloveso, by bylo možné s největší pravděpodobností (přestože zařazení není 

jednoznačné a řečový akt může spadat do více kategorií najednou) zařadit mezi 

behavitivy. Jedná se opět o vyjádření nějakého sociálního chování a sám Austin akt 

vyzývání mezi tuto skupinu zahrnuje. „Čtvrtá třída je velmi nesourodá, behavitivy mají 

co dělat s postoji a sociálním chováním. Příklady jsou omluvy, blahopřání, 

doporučování, kondolování, proklínání a vyzývání.“ 
129

 Pro Emila Benvenista by však 

daná neosobní vazba bez použití jakéhokoliv slovesa představovala problém. Již jsem 

zmínila, že i sám Benveniste uznal, že neosobní vazba například v psaném dokumentu 

může fungovat jako performativ, musí zde však být obsaženo sloveso. Tato věta však 

gramaticky vystupuje spíše jako konstativní věta, proto by existenci performativu 

v tomto případě zcela jistě neuznal. Můžeme tak vidět, že Benvenistův přístup 

k řečovým aktům je oproti tomu Austinovu značně teoretičtější a nevyjadřuje tak příliš 

prakticky situace, při nichž pomocí slov proměňujeme svět kolem sebe.   

V prvním odstavci potom nenacházíme v podstatě žádný performativ, jedná se 

pouze o konstatování potřebných informací, u nichž lze ověřit, zda jsou pravdivé, či 

nejsou. Věty zde vyjádřené mají informativní charakter, který má zákazníka uvést do 

dané problematiky. Věta: „Kaufland Česká republika stahuje…“ by se mohla jevit jako 

performativ, protože by mohla pomocí této věty vlastně vykonávat daný akt, v tomto 

případě se však jedná opravdu spíše o konstativ, protože pouze komentuje již vykonané 

chování daného obchodníka. Pronesením dané věty se již tedy žádné konání 

neuskutečňuje.  

                                                           
129

 AUSTIN, John L. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. Str. 148 
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Druhý odstavec pokračuje dále v konstativním způsobu vyjadřování, z hlediska 

řečových aktů je tak zajímavá zase až věta: „Ostatní výrobky nebo šarže nejsou 

dotčeny.“ V podstatě by před větu stačilo doplnit pouze spojení: Ujišťujeme zákazníky, 

že… Z této věty můžeme cítit snahu ujistit zákazníky před obavami ze zakoupení jiných 

šarží daného výrobku, můžeme tak z Austinova pohledu tuto větu považovat za 

performativní. 

Poslední odstavec tiskové zprávy obsahuje hned několik performativů. Hned na 

začátku je patrný určitý slib, či ujištění, že zákazníci nemusí mít obavy a mohou zboží 

vrátit, takový řečový akt Austin zařazuje do skupiny komisivů, které zavazují mluvčího 

k určitému jednání, v tomto případě k poskytnutí garance vrácení peněz. Poslední věta 

je opět výzvou ke konání. Zákazníci jsou nabádáni k určitému konání – volání – 

v případě dotazů či pochybností. Opět zde tedy nacházíme performativ ze skupiny 

behavitivů. Benveniste by však opět kritizoval fakt, že se nejedná o explicitní vyjádření, 

performativy by tak pro něj byly neplatné, resp. by daná vyjádření vůbec za 

performativy nepovažoval. 

Z hlediska argumentace v tomto případě neposkytuje tisková zpráva příliš 

materiálu ke zkoumání, protože je svým stylem převážně informativního charakteru a 

nevyjadřuje nějaké ostré stanovisko či polemiku s nastalou situací, ve které se snaží 

obhájit svůj názor. Je však zajímavé, že zde není žádným způsobem zastoupen akt 

omluvy za nastalé chování, což je hned první podmínkou správné krizové komunikace. 

Absence jakéhokoliv behavitivu tak vlastně vede k dojmu, že obchodník nezaujatě 

popisuje nastalou situaci, poskytuje zákazníkovi určité záruky, ale z tiskové zprávy není 

cítit žádná lítost či právě snaha o omluvné chování. Tyto postupy implikují názor, že 

obchodník vlastně za danou situaci není odpovědný. Můžeme se tím pádem domnívat, 

že obchodník není při svém vyjadřování zcela upřímný, Austin by tedy mohl namítnout, 

že zde není zcela splněna podmínka pro zdařilé performativy, která vyžaduje, aby autor 

určité promluvy opravdu upřímně cítil vyjadřované postoje.  

Pokud se podíváme na tiskovou zprávu z hlediska Griceovy teorie konverzačních 

maxim, zdá se, že maxima kvantity je v podstatě splněna. Dané vyjádření poskytuje 

dostatečné množství informací. Nalezneme zde přesný popis zboží i informace o tom, 

kam se případně obrátit při žádosti o další informace. Chybějící akt omluvy však 
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naopak maximu kvantity narušuje, protože tisková zpráva jednoduše neposkytuje 

veškeré informace, které jsou důležité.  

Za největší chybu této tiskové zprávy tak považuji fakt, že performativ výzvy je 

v podstatě jediným druhem použitého performativu, čímž se obchodník staví spíše do 

role nezaujatého informátora o celé události. Lze tedy říci, že právě i díky naprostému 

vynechání performativního aktu omluvy, ve spojení se strohým věcným jazykem 

tisková zpráva implikuje v adresátovi pocit, že k žádnému pochybení, které by stálo za 

omluvu, ze strany obchodníka nedošlo a mluvčí si zachovává vůči adresátovi svou 

neohroženou dominantní pozici. Tento postup přisuzuji snaze o odmítnutí odpovědnosti, 

což je jedno z pravidel krizové komunikace, které zde sice není vysloveno, ale je 

nepřímo implikováno právě použitím a naopak nepoužitím výše zmiňovaných 

performativů. 
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11.3 ZPRÁVA ČÍSLO 3 

 

 

Tato tisková zpráva byla vydána v souvislosti s uzavřením jedné z prodejen 

Kaufland, na základě zákazu vydaného Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí 

z důvodu zjištění přítomnosti škůdců na prodejně. Na prodejně byly inspekcí nalezeny 

zejména myší exkrementy a prokousané potraviny, jak ve skladu, tak přímo na 

prodejně, došlo i k nalezení uhynulých myší v regále s potravinami. Zároveň byly 

v regálech přímo na prodejně nalezeny návnady proti hlodavcům, které by na takových 

místech vůbec neměly být umístěny. Prodejna musela být uzavřena, než došlo ze strany 

obchodníka ke sjednání nápravy. 

Tato tisková zpráva hned ve své první větě obsahuje performativní řečový akt, 

který si můžeme charakterizovat jako poskytnutí vysvětlení, či vyjádření k nastalé 

situaci. Zároveň však daná performativní věta může být klasifikována také jako žádost. 

Stojí zde za pozornost, že žádost je vyjádřena v podmiňovacím způsobu, autor se tak 

snaží o zdvořilost a zároveň navozuje dojem, že si uvědomuje své podřízené postavení, 

do kterého byl díky pochybení uveden. Tyto performativy a podmiňovací způsob jsou 
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použity jako důsledek snahy o naplnění pravidla krizové komunikace, kterým je 

přiznání odpovědnosti a vyvolání morální nadřazenosti většinové společnosti nad 

daným obchodníkem. Tento postoj však příliš nekoresponduje s vyjádřeními v dalších 

částech tiskové zprávy, které si nyní rozebereme.    

  V prvním celistvém odstavci tisková zpráva podává informace o tom, jakým 

způsobem funguje na prodejně ochrana před hlodavci a ostatními škůdci. Čtenář má 

získat dojem, že o prodejnu je řádně pečováno: „je velmi pečlivě obhospodařovaná; vše 

je řádně zaprotokolováno.“ Tisková zpráva tak spíše vysvětluje, jaké postupy volí 

prodejna v ochraně před škůdci, žádným způsobem zde však není explicitně vyjádřeno, 

co se na prodejně vlastně stalo. Autor se záměrně vyhýbá tomu, aby problém 

pojmenoval, a snaží se odvádět pozornost od pochybení. Tento postup je zde dle mého 

názoru aplikován za účelem poukázání na polehčující okolnosti, což je opět jedno ze 

základních pravidel krizové komunikace, v tomto případě se však prezentované důvody 

za polehčující okolnosti nedají považovat.  

Nacházíme zde tím pádem několik chybných argumentačních postupů, které se 

vzájemně prolínají. Prvním chybným postupem je uvádění falešné příčiny spolu s 

odváděním pozornosti od tématu. Autor argumentuje tím, že prodejna je prakticky nová 

a pravidelně čištěná jako vysvětlení k tomu, že na prodejně byly nalezeny stopy po 

hlodavcích. Vzhledem k tomu, že na prodejně bylo nalezeno i velké množství 

zkaženého či poškozeného zboží, tento argument si tak spíše protiřečí a vyvolává ve 

čtenáři pocit, že se obchodník zbavuje odpovědnosti za vzniklou situaci a pokračuje v 

klamání zákazníka. 

Vyjadřování tak působí jako by si autor zdánlivě nebyl vědom toho co se v 

prodejně stalo a předstíral nevědomost, aby se opravdu zbavil zodpovědnosti. Takový 

postup nazýváme argumentum ad ignorantiam. Věta o monitorovacích staničkách má 

reagovat na kritiku spojenou s tím, že na prodejně byly nalezeny návnady přímo 

v regálech s potravinami. Opět zde vidíme stejný způsob argumentace jako 

v předchozím odstavci. Vyjádření opět nemluví k věci a nedotýká se nastalého 

problému. Můžeme zde ještě jasněji vidět, že se obchodník snaží zbavit zodpovědnosti, 

protože argumentuje tím, že návnady byly na prodejnu umístěny externí firmou, ne 

přímo zaměstnanci daného obchodu, snaží se tak přenést odpovědnost na danou firmu. 
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Zde můžeme nalézt opět snahu o nepřiznání plné odpovědnosti, což je jeden z kroků 

krizové komunikace, pro které však musí mít člověk velmi dobré důkazy, aby 

argumentace nepůsobila lacině, jako v tomto případě.  

I dle tučného zvýraznění textu vidíme, že největší důraz je kladen na oznámení 

faktu, že prodejna byla znovu otevřena. Věta: Kontrola SZPI již shledala…navíc 

obsahuje překlep, což rozhodně příliš nepodporuje přesvědčivost a profesionální dojem. 

Autor ani příliš vhodně nerespektuje Griceovy maximy kooperace. Maxima kvantity 

není naplněna z toho důvodu, že čtenáři je poskytnuto mnoho informací o normálním 

fungování prodejny, ale v podstatě žádné informace o proběhlé kauze. Vzhledem k 

zcela chybnému způsobu argumentace není ani příliš vhodně naplněna maxima kvality, 

když si autor v argumentaci protiřečí. 

Poslední věta působí jako vhodně použitá, obchodník se zde omlouvá, čímž 

alespoň částečně dává najevo, že si uvědomuje své pochybení. Vidíme tak zde 

performativní řečový akt omluvy, který řadíme mezi behavitivy. Daný performativ je 

vyjádřen explicitně, což je velké plus i pro Emila Benvenista a jeho přísný vybíravý 

přístupu k performativům. V tomto vyjádření se mluvčí dožaduje shovívavosti od 

adresátů promluvy, jeho podmínky pro zdařilé performativy jsou tak splněny. Zvolení 

tohoto performativu tak považuji za velmi vhodný krok.  

Austinovy podmínky pro zdařilé performativy však s největší pravděpodobností 

splněny nebyly a dochází zde ke zneužití (abuse). Protože tisková zpráva zcela jasně 

implikuje, že daný obchodník odmítá převzít odpovědnost za vzniklou situaci a pouze 

se snaží odvést pozornost od problému, či odpovědnost přenést na někoho jiného, dá se 

předpokládat, že vyjádřená omluva není myšlena upřímně. 

Na základě všech popsaných pochybení, jak v použitých performativech, tak v 

Griceových maximách a argumentačních postupech považuji krizovou komunikaci 

v této situaci za nevhodně vedenou a nesplňující podstatu krizové komunikace. Tato 

tisková zpráva naopak vyvolává v adresátovi pocit, že obchodník odmítá přiznat 

odpovědnost a implikuje spíše negativní významy, zejména neupřímnost a dojem 

vytváření chabých výmluv.  
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12. ANALÝZA TISKOVÝCH ZPRÁV - SPOLEČNOST AHOLD 

12.1 ZPRÁVA ČÍSLO 1 

 

Tato tisková zpráva společnosti Ahold byla vydána v souvislosti s nálezem sýrů 

s přelepeným datem spotřeby. Na prodejně tak bylo prodáváno zboží s již reálně 

prošlým datem spotřeby, na štítku však bylo datum spotřeby o pět dní pozdější. Pár dní 

po tomto nálezu Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila stejný případ 

v jiné pobočce daného maloobchodu. Tato tisková zpráva byla vydána k prvnímu 

nálezu, ale vědomí toho, že se podobný nález opakoval, nám poskytuje další důležité 

informace zvláště k posuzování podmínek pro zdařilé performativy, tak jak je definuje 

Austin.  

Po přečtení tiskové zprávy je jasně vidět, že obchodník chce zákazníkům dát 

najevo, že si je vědom vážnosti nálezu a celé situace. První odstavec je v podstatě 

konstativní, snaží se o objektivní popsání situace a otevřené poskytnutí všech důležitých 

informací. V porovnání s první i třetí tiskovou zprávou společnosti Kaufland můžeme 

vidět, že se obchodník nevyhýbá upřímnosti a nesnaží se ani od problému odvést 
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pozornost či jej znevažovat. Poskytuje přesně požadované množství informací, aby 

čtenář dané tiskové zprávy byl uveden do problematiky. Maxima kvantity je tedy 

dodržena velmi schopně. Popsané maximy jsou naplněny, protože se obchodník snaží o 

přiznání plné odpovědnosti jako základního pravidla krizové komunikace. Z hlediska 

argumentace je zajímavá hlavně poslední věta prvního odstavce: „I když se jedná o 

ojedinělý nález…“ Z této formulace můžeme cítit snahu obchodníka zmírnit pobouření 

a poukázat na polehčující okolnosti. Můžeme tak částečně nalézt argumentaci kruhem, 

protože tato argumentace staví své závěry na tom, co je teprve potřeba dokázat. Tvrdí, 

že se jednalo o ojedinělý nález, což je předpoklad, který nebylo možné v době psaní 

zprávy doložit a podepřít dostatečnými argumenty. Bylo by naopak potřeba dokázat 

pravdivost této zdánlivé premisy, aby se mohlo tvrdit, že se jedná o nešťastnou náhodu. 

Navíc víme, že o pár dní později došlo k podobnému nálezu, tím pádem by se 

jednalo o vyvozování závěru z falešných premis, protože předpokládáme, že podobné 

praktiky byly prováděny pravidelně a záměrně, díky čemuž mohlo k opakovaným 

pochybením a jejich odhalení dojít. V takovém případě je zcela jasně porušena maxima 

kvality, která vyžaduje pravdivost mluvčího. Zároveň zde můžeme spatřovat i snahu o 

provedení argumentu ad misericordiam, který se dovolává shovívavosti u adresáta, 

poukázáním právě na polehčující okolnosti, kterými má být v tomto případě ojedinělost 

nálezu. Poukázání na polehčující okolnosti je zároveň jedním z pravidel krizové 

komunikace, v tomto případě je však z výše uvedených důvodů naprosto nevhodným 

krokem.  

Zároveň však věta dále pokračuje ujištěním, že se řetězec nálezem hodlá zabývat a 

uvědomuje si její vážnost. V poslední větě tak můžeme vidět performativní řečový akt 

jakéhosi zavázání se k dalšímu jednání. Tento řečový akt by byl klasifikován jako 

komisiv, právě proto, že zavazuje mluvčího k určitému jednání, v tomto případě 

k vypořádání se s nastalou situací. Performativ zde není vyjádřen explicitně, proto by 

podle Benvenista nebyl úspěšný, ale podle Austina z daného vyjádření můžeme celkem 

jasně vyrozumět snahu obchodníka o poskytnutí určitých záruk. Poskytnutí záruk je 

rovněž jednou z podmínek správně vedené krizové komunikace. 

Druhý i třetí odstavec je potom vyjádřením kompetentní osoby k nastalé situaci 

formou přímé citace. Můžeme zde nalézt opět přiznání odpovědnosti či vyjádření lítosti 
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nad nastalou situací, teď už explicitně vyjádřené pomocí věty: „Jsme si vědomi 

závažnosti nálezu…“ Věta tak obsahuje performativní vyjádření ze skupiny behavitivů. 

Vyjádření dále pokračuje performativním aktem slibu v ujištění, že prodejnu prověří 

audit a přistoupí se i k takovým krokům, aby se pro příště zabránilo podobné krizové 

situaci. Performativní akt slibu zde není vyjádřen explicitně, opět by tak podle 

Benvenista nebyl použit efektivně. Performativ by byl podle tohoto autora utvořen 

správně, kdyby obsahoval doslovné vyjádření: „Slibujeme, že…“ Při provádění 

performativního aktu zde nedojde k selhání, protože jsou dodrženy všechny podmínky, 

aby mohl být akt omluvy proveden, ale v souvislosti s pozdějším nálezem dalšího 

zkaženého zboží můžeme předpokládat, že zde při provádění performativního aktu 

došlo spíše k jeho zneužití, protože se problém objevil právě na další prodejně. Poslední 

odstavec obsahuje performativ odsouzení či kritiky proběhlého chování. Stejně jako 

v předchozím odstavci zde také nacházíme performativ slibu, který opět není vyjádřen 

explicitně, proto zde nastává stejný problém jako u předchozího. Zajímavostí je, že 

tisková zpráva opět neobsahuje performativ omluvy, což považuji s ohledem na 

závažnost nálezu za velké pochybení.  

Analýza této tiskové zprávy nám tedy ukazuje, že kdyby nedošlo k následnému 

zjištění dalšího podobného pochybení v jiné prodejně, mohli bychom ji považovat za 

poměrně vhodně stylizovanou. Kromě chybějícího aktu omluvy jsou v tiskové zprávě 

použity patřičné performativy a zpráva vhodným způsobem naplňuje základní 

podmínky účinné krizové komunikace. S přihlédnutím k následným událostem v ní však 

spatřuji právě zneužití při vyjadřování performativů a sofismata (záměrně falešné 

argumentativní způsoby) a celkový pohled na vhodnost použitých jazykových 

prostředků se tak radikálním způsobem mění.  



73 

 

12.2 ZPRÁVA ČÍSLO 2 
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Tato tisková zpráva vyžaduje ze všech zkoumaných tiskových zpráv nejvíce 

vysvětlení a uvedení do problematiky, což považuji za nevhodný aspekt. Hned na 

začátek tak můžeme zpozorovat nedodržení zejména Griceovy maximy kvantity a 

modality. Zpráva poskytuje příliš obsáhlé množství neuspořádaných informací, 

v kterých se čtenář jen obtížně orientuje. 

V tomto případě tisková zpráva reagovala na rozhodnutí Státní veterinární správy, 

která zjistila pochybení u značení masných výrobků, prodávaných v pobočkách 

maloobchodního řetězce Albert. Jednalo se zejména o uvedení nepravdivého složení, či 

označení masných výrobků vyšší skupinou jakosti, než do které výrobek opravdu 

spadal. Média ovšem pochybila, protože publikovala informaci, že se jednalo o 

mnohem větší množství uzenin, než ve skutečnosti. Rovněž byly zveřejněny nepřesné 

informace o průběhu řízení s daným obchodním řetězcem.  

Nadpis tiskové zprávy nás díky použití výrazu „upřesnění“ indirektně odkazuje 

k faktu, že se jedná o upřesnění z důvodu nesprávně podaných informací, které musí být 

touto tiskovou zprávou uvedeny na pravou míru. Daná formulace by se dala považovat 

za performativní řečový akt vyjadřující nesouhlas s určitým chováním či postupem.  

První tučně vyznačený odstavec tiskové zprávy (tzv. perex) je veden pomocí 

konstativních vět. První věta čtenáře informuje o důležité informaci, že společnost 

Ahold byla o postupu a nálezu primárně zpravena prostřednictvím médií a až následně 

samotnou Státní veterinární správou. Za pozornost stojí však hlavně poslední věta 

perexu. Zde můžeme nalézt ne příliš neutrálně zabarvené slovo: „nařčena.“ Tato věta 

jednoznačně opět odkazuje k nesouhlasu s uveřejněnými informacemi a k odsouzení 

faktu, že média zveřejnila nepřesné informace. Z hlediska pojmové osy a nepřímé 

implikace lze tak větu považovat za performativní, řadící se významově do skupiny 

behavitivů, protože se snaží ve čtenáři vyvolat snahu o přehodnocení informací, které 

mu byly nabídnuty dříve prostřednictvím médií. 

V druhém odstavci potom společnost argumentuje faktem, že byla o 

nesrovnalostech oficiálně informována až o den později, než došlo k jejich úniku do 

médií. Obchodník se tak snaží částečně zbavit odpovědnosti a tím zmírnit pobouření, 

které tato událost vyvolala, zároveň se snaží ve čtenářích vyvolat dojem, že se 
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obchodník stal obětí. Tento postup při krizové komunikaci jednoznačně vede k použití 

chybné argumentace, kterou je v tomto případě právě odvádění pozornosti.  

Ve třetím odstavci můžeme hned na začátku nalézt argumentaci, která předstírá 

zdánlivou nevědomost obchodníka (argumentum ad ignorantiam) o nekalém chování a 

záměrném klamání zákazníka. K této argumentaci odkazuje hned první věta daného 

odstavce: „Jsme velmi překvapeni…“ Dále můžeme nalézt snahu o zpochybnění 

výsledků kontroly pomocí vyjádření: „Obdrželi jsme jejich (myšleno dodavatelů) 

vyjádření, které nesouhlasí s výroky SVS.“ Dané vyjádření lze pokládat za performativ, 

pomocí něhož se snaží obchodník degradovat daný kontrolní orgán a snížit 

důvěryhodnost jeho výroku.  

Spatřujeme zde rovněž chybnou argumentaci, zvanou argument ad verecundiam, 

která se snaží znevážit a zpochybnit určitou autoritu, v tomto případě Státní veterinární 

správu. Zároveň můžeme spatřit porušení Griceovy maximy kvality, která vyžaduje 

pravdomluvnost a vyjadřování pouze takových tvrzení, pro které má autor dostatečné 

důkazy. V tomto případě obchodník není momentálně schopen doložit, jaké tvrzení SVS 

nekoresponduje s tvrzením dodavatele, proto se nedá považovat za relevantní argument. 

Pomocí tohoto mechanismu se obchodník snaží zbavit odpovědnosti a zdůraznit, že 

k pochybení došlo ze strany dodavatele, což je opět jeden z obvyklých postupů při 

krizové situaci. Po citaci odstavec pokračuje konstativním vyjádřením, které má čtenáře 

informovat o podniknutých krocích. V zákazníkovi je tak upevněn pocit, že obchodník 

nebere vyjádření SVS na lehkou váhu (přestože tedy na jednu stranu váhu daného 

vyjádření zpochybňuje, dává tímto najevo, že si uvědomuje moc, kterou orgán 

uplatňuje).  

V následujícím odstavci se obchodník snaží opět částečně poukázat na polehčující 

okolnosti a osvětlit důvody, proč stažení výrobků neproběhlo hned, ale až po zveřejnění 

výsledků kontroly v médiích. Můžeme však na rozdíl od předchozího odstavce, kde 

došlo ke zpochybnění autority, vypozorovat vyjádření, které vyjadřuje respekt 

k autoritě, kterou je Státní veterinární správa. Vyjádření již neobsahuje žádné citově 

zabarvené výrazy, ani se nesnaží postup kontrolního orgánu komukoliv vyčítat. Snaží se 

o objektivní uvedení příčin, které vedly k pomalejší reakci obchodníka na dané 

pochybení. Daný odstavec tak splňuje všechny požadované kooperační maximy.  
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Další odstavec tiskové zprávy již vyjadřuje vyjádření nespokojenosti s postupem 

SVS a můžeme tak zde nalézt performativní vyjádření, značící nesouhlasný postoj. 

Z pohledu Emila Benvenista by žádný z vyjádřených performativů nebyl uznán za 

správně vytvořený, protože se nejednalo o explicitní vyjádření, ale pouhé nepřímé 

implikace.  

Konec předposledního odstavce však vyjadřuje nesrovnalost. Přestože ve zprávě 

nalézáme formulaci, která čtenáře ujišťuje o tom, že kontrolní orgán následně uznal své 

pochybení a vyjádřil se omluvně na stranu obchodníka, slibované vyjádření v posledním 

odstavci vůbec nenajdeme. Místo avizované citace samotného kontrolního orgánu tak 

poslední odstavec obsahuje citaci generálního ředitele společnosti Ahold.  

Můžeme daný fakt přičítat nepozornosti při tvorbě tiskové zprávy, pokud bychom 

však odhlédli od tohoto faktu, můžeme tento postup pokládat za jednoznačné porušení 

skoro všech Griceových konverzačních maxim. Vyjádření spolu nekorespondují, jedná 

se tak o porušení maximy relace. Přestože má následovat vyjádření kontrolního orgánu, 

následuje v tiskové zprávě vyjádření jiné osoby. Tím je narušena i maxima kvality, 

protože poslední věta pátého odstavce prezentuje informaci, která následně není 

splněna, není tím pádem pravdivá. Poskytnutá informace tak je nadbytečná, čímž 

dochází i k porušení maximy kvantity. Protože se maxima modality podle Grice 

vztahuje spíše k formě, jakou je něco sdělováno, než k obsahu daných informací, 

můžeme pokládat tuto konverzační maximu jako jedinou za dodrženou. Přestože 

vyjádření v posledním odstavci nekoresponduje s avizovanou informací v předchozím 

odstavci, je vyjádření vedeno jasně a srozumitelně.  

V posledním odstavci tedy můžeme nalézt zvláště ve větě: „Podnikáme všechny 

možné kroky…“ performativ slibu či garance. Takový performativ Austin řadí mezi 

komisivy, které samotného mluvčího, či autora daného performativního vyjádření 

zavazují k určitému jednání do budoucna. Opět však performativ bohužel není vyjádřen 

explicitně. Poslední odstavec se snaží obchodníka popsat jako oběť cílené negativní 

mediální kampaně a snaží se tak o odvrácení pozornosti od tématu. Takový postup 

můžeme klasifikovat jako chybnou argumentaci odbíhání od tématu.  

Performativ vyjádření omluvy v tiskové zprávě bohužel opět vůbec nenacházíme. 

Tisková zpráva tak působí spíše jako snaha zbavit se odpovědnosti a poukázat na 
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pochybení Státní veterinární správy, aby došlo ke zmírnění závažnosti pochybení, které 

učinil samotný obchodník. V porovnání s první analyzovanou tiskovou zprávou od 

společnosti Kaufland však tato zpráva dodržuje pravidla pro krizovou komunikaci o 

poznání úspěšněji, pokud odhlédneme od pochybení s chybnou citací, nepůsobí tak 

výhružně a negativně, ale přesto tato pravidla krizové komunikace uplatňuje spíše 

intuitivně, díky čemuž zde dochází k mnoha selháním, zejména v použité argumentaci a 

dodržování kooperačních maxim.  
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12.3 ZPRÁVA ČÍSLO 3 
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Tato tisková zpráva se vyjadřuje, stejně jako první tisková zpráva společnosti 

Kaufland, k natáčení pořadu Potravinový inspektor. Moderátor tohoto pořadu objevil při 

návštěvě Albertu v Praze – Invalidovně balíčky masa s barevnými skvrnami a následně 

prodejnu navštívil společně se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, která 

vydala žádost o kontrolu šarže daného masa. 

První odstavec je, stejně jako u ostatních tiskových zpráv, spíše konstativní, 

zaměřím se tak rovnou až na další část tiskové zprávy. V druhém, krátkém odstavci, již 

můžeme nalézt polemiku s názorem prezentovaným televizí Nova, která ve svém 

pořadu tvrdila, že společnost Ahold byla nucena stáhnout veškeré maso dané šarže 

z prodeje. Argumentace je vedena správným způsobem a zcela legitimně se ohrazuje 

proti neoprávněnému nařčení. Protože má autor pro svoje argumenty dostatečné důkazy, 

je tento postup zcela v pořádku. V tomto vyjádření můžeme zároveň nalézt 

performativní řečový akt nesouhlasu s určitým chováním, konkrétně s nepravdivým 

nařčením, jedná se tak o behavitiv, protože vyjadřuje právě určitý postoj mluvčího 

k uskutečněnému chování. Podle Benvenista by se nejednalo o správně utvořený 

performativ, protože zde opět nenacházíme explicitní vyjádření. Pomocí použití této 

performativní věty se autor zprávy snaží přesvědčit čtenáře o svých přetrvávajících 

kvalitách a snaží se o změnu názoru, který si mohl člověk udělat na základě zhlédnutí 

televizní reportáže o kontrole masa v této prodejně. 

Další odstavec popisuje kroky, které obchodník provedl s cílem vyrovnat se co 

nejlépe s nastalou krizovou situací. Daný popis má vyjádřit zodpovědný přístup 

obchodníka k celému problému: „Ihned jsme provedli…“ Celý tento odstavec je veden 

pokorným tónem, čtenáře tak staví do morálně nadřazené role, zároveň se však snaží 

poukázat na polehčující okolnosti, kterými má být výjimečnost případu a fakt, že 

kontrolní mechanismy, které jsou nastaveny dobře, v tomto případě bohužel selhaly. 

V teoretické části své práce jsem již zmínila, že právě poukázání na polehčující 

okolnosti je velmi důležitým aspektem krizové komunikace. Ve chvíli, kdy je alespoň 

trochu možné poukázat na jindy správně fungující mechanismy, je vhodné tento postup 

využít. Přestože z hlediska marketingových pravidel pro krizovou komunikaci vše 

vypadá v pořádku, z hlediska argumentace můžeme vidět, že obchodník ji staví na 
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falešných premisách. Argumentuje tím, že k barevným změnám na mase může dojít 

díky kontaktu folie s masem a snaží se poukázat na nezávadnost takového stavu. 

Zároveň však tvrdí, že v takových případech jsou ihned dané výrobky odevzdávány 

speciální likvidační firmě.  V případě barevné změny způsobené pouze kontaktem masa 

s folií by však nebylo potřeba maso likvidovat, když se jedná o pouhou „kosmetickou“ 

vadu.  

Argumentace si tak protiřečí. Protože Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

u tohoto případu vydala žádost o kontrolu šarže daného masa, muselo se přirozeně 

jednat o závažnější problém, než pouhou barevnou změnu z důvodu kontaktu masa 

s obalovou folií. Obchodník tak v tomto případě používá chybnou analogii, protože 

tvrdí, že nese-li maso známky barevných změn, děje se tak z důvodu kontaktu masa 

s fólií. Nelze však vyvozovat, že barevné změny v tomto případě byly způsobeny pouze 

touto příčinou. Tato argumentace je nejvíce v rozporu s maximou modality, která 

požaduje, aby se autor promluvy vyjadřoval jasně, jednoznačně a uspořádaně. V tomto 

případě však není příliš jasné, jaká byla podle autora příčina barevných změn na mase a 

zda je objevení barevných skvrn neobvyklým signálem, či není potřeba se touto 

skutečností znepokojovat.  

Čtvrtý odstavec tiskové zprávy již obsahuje performativní vyjádření omluvy. 

Věta: „Tato individuální kauza, ke které došlo v uvedené prodejně, nás velmi mrzí a 

všem našim zákazníkům se velmi omlouváme,“ odkazuje k performativnímu aktu 

omluvy hned dvakrát, díky použití spojení „mrzí“ a „velmi se omlouváme.“ Je 

zajímavé, že zatímco v prvním případě není performativ omluvy vyjádřen explicitně, 

tudíž by ho Benveniste neakceptoval jako správně utvořený, ve druhém případě 

nacházíme akt omluvy v explicitní podobě. Z formálního hlediska by tak byl 

performativ platný jak pro Austina, tak pro Benvenista. Zároveň odstavec pokračuje 

ujištěním a poskytnutím určitých záruk, že daný řetězec dělá vše pro to, aby se nastalá 

situace neopakovala, můžeme tak vyjádření charakterizovat jako slib, že se situace 

nebude opakovat. Tento performativ slibu ovšem není vyjádřen explicitně. 

Tisková zpráva dále pokračuje performativní větou, která má být žádostí o 

vyslyšení argumentů a zároveň odmítnutím a nesouhlasem s odvysílanou reportáží a 

informacemi, které zde byly podány značně zavádějícím dojmem. Věta: „Současně 
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bychom se rádi vyjádřili…“ tak obsahuje dva řečové akty najednou - performativní 

řečový akt, který lze klasifikovat jako žádost o možnost zhodnotit tuto situaci (díky 

použitému podmiňovacímu způsobu), toto vyjádření je však zároveň už samotným 

aktem hodnocení, které Austin charakterizuje jako verdiktiv.  

První bod vyjádření v podstatě polemizuje s určitými výroky stejným způsobem 

jako na začátku tiskové zprávy. Druhý bod je zajímavý z hlediska použití explicitního 

performativu ze skupiny expozitivů: „zdůrazňujeme…“ Tyto performativy se používají 

právě při podání vysvětlení určitého stanoviska. Tento performativ tak jasně dává 

čtenáři najevo, že se po něm vyžaduje, aby změnil svůj názor, který si mohl udělat na 

základě informací poskytnutých ze strany TV Nova. Z formálního hlediska je tak daný 

performativ použit naprosto správně a účinně a jak Austin, tak Benveniste by jeho 

použití zcela jistě ocenili. Performativ je použit jako důsledek snahy o naplnění pravidla 

krizové komunikace, kterým je odmítnutí odpovědnosti a opět je zde vhodně použit 

argument dostupných důkazů.  

Poslední věta této poměrně obsáhlé tiskové zprávy je performativním aktem 

vyjadřujícím kritický a nesouhlasný pohled s prezentovanými informacemi, které autor 

považuje za zavádějící a chybné, bylo by však také možné performativ klasifikovat i 

jako vyjádření neplatnosti předchozí argumentace. Jedná se však o nepřímou implikaci, 

ne o explicitně vyjádřené performativy.   

Z hlediska Griceových maxim tisková zpráva splňuje vhodně pravidla kooperace. 

Je důležité všimnout si, že při každém tvrzení, ve kterém tisková zpráva oponuje 

určitým faktům, je přítomná poznámka, že obchodník je schopen danou skutečnost 

doložit potřebnými dostatečně relevantními způsoby. Všechny maximy tak považuji za 

splněné, až na výjimku popsanou výše, týkající se nevhodné argumentace u popisu 

faktu, jak může dojít k barevným změnám na mase.  

Je zajímavé krátce si porovnat tuto tiskovou zprávu s první zprávou společnosti 

Kaufland, která byla rovněž reakcí na kauzu vzniklou díky natáčení pořadu Potravinový 

inspektor. V tomto případě se autor snažil vyvarovat snižování autority televizního 

pořadu. Spíše se snaží otevřeně vyrovnat s krizovou situací a poskytnout co nejvíce 

faktů, které by mohly zmírnit pobouření a zlepšit obraz společnosti, který byl nastalou 

kauzou narušen. Teprve po vyjádření podřízeného stanoviska je z hlediska pravidel 
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krizové komunikace vhodné přistoupit k výrazům, které se vyjadřují nesouhlasně 

k informacím, které byly prezentovány v médiích zkreslujícím, nepřesným způsobem a 

poškozují dobré jméno společnosti neprávem. Pozitivně hodnotím také použití 

explicitně vyjádřených performativů – performativ omluvy a performativ zdůraznění 

vysvětlení určitého názoru. Performativy v této podobě jsou zřetelnější a důraznější, než 

nepřímé implikatury.  
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13. ANALÝZA TISKOVÝCH ZPRÁV - SPOLEČNOST BILLA 

13.1 ZPRÁVA ČÍSLO 1 

 

 

 

Tato tisková zpráva byla publikována 5.3.2012. Před samotnou analýzou této 

tiskové zprávy považuji za důležité zmínit fakt, že událost, ke které se tisková zpráva 

vyjadřuje, se odehrála v době, kdy se začalo objevovat velké množství kauz, týkajících 

se záměrné manipulace s daty spotřeby u potravin. Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce v této době zaznamenala zvýšený počet přestupků, které dle jejího vyjádření 

mohly souviset s navýšením sazeb DPH u potravin od počátku roku 2012. Jednalo se 

tedy již o několikátou kauzu tohoto typu v řadě. 

Nadpis tiskové zprávy stejně jako u několika předchozích zpráv obsahuje 

performativní vyjádření postoje k nastalé události. Performativ není vyjádřen explicitně, 

přesto větu za performativní výrok považuji, protože se snaží vyvolat ve čtenáři snahu o 

přehodnocení předchozího názoru a zároveň pomocí tohoto výroku vyjadřuje nesouhlas 

s proběhlými událostmi.  



84 

 

V prvním odstavci nacházíme jako obvykle spíše konstativní věty, které mají 

čtenáře uvést do problematiky a nezaujatě popsat situaci, ke které došlo. Za zvláštní 

pozornost však stojí konec prvního odstavce, který obsahuje dedukci uvedenou slovy: 

„Z toho jednoznačně vyplývá, že…“ V tomto případě mluvčí tvrdí, že vzhledem 

k tomu, že byla nesrovnalost zjištěna pouze u čtyř výrobků velmi malé hmotnosti, 

vyplývá z tohoto faktu, že se nejednalo o záměrnou manipulaci s datem spotřeby.  

Tato dedukce při prvním prozkoumání působí spíše nejasně a vyžaduje bližší 

vysvětlení. Mluvčí v této inferenci totiž zamlčuje jednu premisu, jedná se tedy o 

entymému, neboli neúplný sylogismus, který J. Kraus popisuje v rétorice právě jako 

velmi častý prostředek deduktivního usuzování. 
130

 Touto zamlčenou premisou je 

předpoklad, že je obecně známým faktem, že falšování potravin se děje pouze s větším 

množstvím výrobků (aby se toto nekalé chování vůbec vyplatilo), tím pádem ze zjištění 

nesrovnalosti pouze u čtyř kusů potravin malé hmotnosti jednoznačně vyplývá, že 

v tomto případě se o falšování nejednalo. Předpokládat tuto premisu za tak zjevnou, že 

ji mohu zamlčet, nepovažuji v tomto případě za příliš vhodné řešení, protože logický 

postup není čtenáři jasný ani po pečlivějším přečtení. Přestože se tedy jedná o 

entymému, tato argumentace působí spíše jako by k prezentovanému závěru uváděla 

falešnou příčinu, což je postup, který řadíme mezi chybné způsoby argumentace. 

Zmíněnou dedukci však můžeme klasifikovat také z pohledu řečových aktů, protože se 

zde jedná o vyjádření určitého rozhodnutí na základě důvodných domněnek či důkazů. 

Takový performativ Austin řadí mezi verdiktivy, přestože by se nejednalo o explicitní 

vyjádření a podle Emila Benvenista by se tak o provedení ilokučního aktu nejednalo.    

Druhý odstavec pokračuje vyjádřením nesouhlasného stanoviska se zprávami 

prezentovanými v médiích. Všechny argumenty jsou prezentovány opět 

netransparentním způsobem, tisková zprávy tak ztrácí na srozumitelnosti, což se velmi 

negativně podepisuje na její účinnosti a schopnosti měnit negativní mínění společnosti. 

Spatřuji tak v této tiskové zprávě porušení zejména Griceovy maximy kvantity, protože 

zpráva neposkytuje dostatečné množství informací, aby čtenáři bylo sdělení 

srozumitelné, a zároveň vyjádření porušuje maximu modality, která vyžaduje právě 

jasné a srozumitelné vyjadřování, které bude působit jednoznačně a uspořádaně. 

                                                           
130

 KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. Str. 68 
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Sdělení, které se snaží tisková zpráva prezentovat je následující: SZPI shledala 

nesoulad mezi zbožím, které by mělo být přítomné na prodejně na základě kontrolního 

systému a zbožím, které bylo na prodejně reálně přítomné. Z toho důvodu se SZPI 

domnívala, že zboží není dohledatelné z důvodu záměrné manipulace s informacemi o 

tomto zboží. K této nesrovnalosti však došlo díky systémové chybě, která určité zboží 

špatně označila.  

Třetí odstavec tiskové zprávy opět pokračuje ve vyjadřování stanoviska a 

upřesňování informací prezentovaných v médiích. Média prezentovala informaci, že 

v jedné z prodejen řetězce Billa bylo posunuté datum spotřeby výrobku. Tato informace 

však byla prezentována zavádějícím způsobem. V tomto případě se opět jednalo o 

systémovou chybu. Trvanlivost potravin prodávaných u obslužných pultů s lahůdkami 

bývá obvykle uváděná do 3 dnů. V tomto případě systém špatně vygeneroval přelepky a 

datum spotřeby vážených uzených šprotů bylo chybně uvedeno o dva dny delší. 

V průběhu celé tiskové zprávy můžeme zaznamenat snahu obchodníka o poukázání na 

polehčující okolnosti, v tomto případě tento způsob považuji za oprávněný, ale bohužel 

se argumentace v celkově nejasném a zmateném vyjadřování autora hodně ztrácí. 

Z hlediska řečových aktů je pro nás důležitá zejména citace na konci třetího odstavce: 

„Chování poškozující naše zákazníky a naši firmu tolerovat nebudeme. Toho si musí 

být všichni vědomi.“ Toto vyjádření bych klasifikovala jako performativ slibu, protože 

se jeho vyřčením mluvčí zavazuje k určitému budoucímu jednání, jedná se tedy o 

komisiv. Performativ však není vyjádřen explicitně, ale jedná se o nepřímou 

implikaturu, protože postrádáme před větou vyjádření: „Slibujeme, že, “ podle Emila 

Benvenista by tedy performativ opět nebyl vytvořen správně a o žádné provedení slibu 

by se v tomto případě nejednalo, což je samozřejmě velmi radikální pohled na řečové 

akty. V tomto kroku můžeme spatřovat i přijetí odpovědnosti.  

Poslední odstavec tiskové zprávy je poukázáním na provedené kroky, tento motiv 

je součástí jednoho z pravidel správné krizové komunikace, kterým je poskytnutí záruk, 

aspekt tedy považuji za vhodně užitý. Tento krok nespočívá pouze ve slibu, ale i v co 

nejrychlejším uvedení slibovaných kroků do praxe. Z hlediska normativní osy, která 

spočívá ve výběru vhodných a nevhodných výrazů, nacházíme chybně utvořený 

slovesný tvar. Jedná se o chybu hned v první větě posledního odstavce: „…společnost 
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Billa zavedla řadu systémových opatření, které mají opakování podobné situace 

zabránit.“  

Jak jsem však popsala, z hlediska kooperačních maxim, ani použitých způsobů 

argumentace tisková zpráva není sestavena příliš úspěšně. V celém textu nenalezneme 

ani nepřímé implikatury, natož explicitní vyjádření omluvy, což je aspekt, který je 

z hlediska úspěšné krizové komunikace první a nejdůležitější bod. Tisková zpráva tak 

ve čtenáři vyvolává spíše pocit zmatení a její čtení je značně nekomfortní. 
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13.2 ZPRÁVA ČÍSLO 2 
 

 

 

Tato tisková zpráva reaguje na článek, který byl zveřejněn 30.7.2012 v bulvárním 

deníku Blesk. Článek se zabýval kritikou faktu, že přestože je určitý výrobek 

pojmenován bio, nevylučuje tento fakt možnost obsahu určitých chemických látek 

v takovém výrobku. Článek dále popisoval společnost Billa jako jednoho z obchodníků, 

nabízejících právě bio výrobky s obsahem těchto nežádoucích látek.  

V prvním odstavci můžeme kromě obvyklých konstativních vyjádření spatřit také 

performativní vyjádření, obsahují ilokuční záměr prohlášení určitého výroku za 

neplatný. Jedná se o vyjádření: „…tedy i v produktech Naše bio Jemná paštika a Naše 

bio Jemný salám, povoleno.“ Přestože má tato věta konstativní charakter, je ve zprávě 

použita s určitým ilokučním záměrem, kterým je vyvolat změnu mínění. Takový 

performativ zařazuje Austin mezi exercitivy, které slouží k vydání rozhodnutí o určitém 

jednání. Pomocí tohoto řečového aktu tak prodejce obhajuje fakt, že jeho chování je 

v souladu s veškerými nastavenými pravidly. Emil Benveniste by opět namítl, že 

v takovém případě nemůže být o performativu vůbec řeč a věta by pro něj ztrácela 

jakoukoliv ilokuční sílu. 
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Z hlediska jazykových prostředků, na které se ve svém zkoumání zaměřuji, je 

druhý odstavec již mnohem bohatší. Hned v první větě, která je citací generálního 

ředitele společnosti, si můžeme všimnout chybné argumentace. Tato věta se zcela jasně 

snaží o bagatelizování problému. Vidíme zde několik druhů chybné argumentace 

najednou. Můžeme zde nalézt argumentum ad ignorantiam, což je typ argumentu, který 

předstírá zdánlivou nevědomost. Mluvčí v tomto případě předstírá, že nechápe kritiku 

faktu, že bio výrobky obsahují aditiva a místo toho se v tiskové zprávě dále opakuje, že 

dané chování je v souladu se zákonem. Je zde možné nalézt také argument ad 

verecundiam, což je takový typ argumentace, který znevažuje určitou autoritu. Toto 

vyjádření se zjevně snaží o snížení vážnosti celé situace poukázáním na to, že se při 

diskuzi o škodlivosti aditiv jedná o určitou fámu, která mezi lidmi běžně koluje a není 

příliš založená na pravdě. Zároveň můžeme danou argumentaci chápat i jako argument 

otrávení studny, který spočívá v tom, že se zastánce určitého názoru předem zneváží. 

Vyjádření tak implikuje, že každý kdo by si chtěl dále myslet, že používání aditiv 

v biopotravinách je špatné, bude považován přinejmenším za někoho, kdo věří každé 

hlouposti. Lze zde tedy spatřovat i porušení Griceovy maximy modality, která vyžaduje 

při vyjadřování jasnost, jednoznačnost a uspořádanost. Všech zmíněných nepřímých 

implikatur je však dosaženo právě proto, že tato maxima dodržena není a vyjádření 

nepřímo naznačuje jiný význam, než který vyslovuje nahlas.  

Odstavec pokračuje další citací generálního ředitele, ve které můžeme nalézt 

performativní vyjádření ze skupiny exercitivů, jedná se o degradaci autorů článku 

deníku Blesk. Pomocí vyjádření: „Doufám, že zveřejnění zavádějících informací 

v Blesku bylo způsobeno pouze nízkou informovaností autorů článku o biopotravinách 

a ne zlým úmyslem,“ tak autor spíše nepřímo implikuje, že autory článku podezřívá ze 

záměrné snahy poškodit společnost Billa. Pro jejich chování tak nabízí pouze dvě 

vysvětlení: buď jsou autoři článku hloupí a nedobře se informovali o tématu, o kterém 

psali, nebo se záměrně rozhodli poškodit jméno společnosti Billa. V tomto postupu 

můžeme opět vidět argument ad verecundiam, znavažující určitou autoritu. U tohoto 

vyjádření je snaha znevážit autoritu ještě jasnější, než v první části tiskové zprávy. 

Tento způsob argumentace je způsoben snahou o aplikaci jednoho z pravidel krizové 

komunikace, kterým je odmítnutí odpovědnosti za vzniklou situaci.  
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V první větě posledního odstavce můžeme hned první větu klasifikovat jako 

performativ obsahující ilokuční záměr kritiky názorů, které ve společnosti o aditivech 

v potravinách kolují. Daný performativ není vyjádřen explicitně. Poslední odstavec 

tiskové zprávy porušuje pravidlo krizové komunikace, které umožňuje poukázat na 

polehčující okolnosti, pokud má autor pro tvrzení dostatek důkazů. Tím je potažmo 

porušena i maxima kvality, protože autor tvrdí právě něco, pro co dostatek důkazů 

nemá, nebo je alespoň dále neprezentuje: „Ne všechny látky jsou totiž zdraví škodlivé a 

mnoho z nich dokonce lidskému tělu prospívá.“  

Problémem celé tiskové zprávy zůstává fakt, že zatímco autor tiskové zprávy se 

snaží pomocí všech možných důkazů potvrdit, že jeho chování bylo a je v souladu se 

zákonem, který obsah určitých aditiv v biopotravinách povoluje, článek v deníku Blesk 

poukazoval na fakt, že je daný zákon absurdní a nelogický a z nezákonného chování v 

tomto článku nikoho neobvinil. Autor tiskové zprávy tak ve snaze zbavit se 

odpovědnosti a poukázat na polehčující okolnosti nedodržuje maximu relace, která 

vyžaduje, aby se příspěvky každého účastníka konverzace vztahovaly k tématu a 

navazovaly na sebe.  

Nerespektování této maximy potom vede ke vzniku dalšího typu chybné 

argumentace, kterým je snaha o odvedení pozornosti od skutečného problému k 

otázkám, které jsou pro mluvčího výhodnější. Proto ačkoliv se celý článek zabývá 

prezentací důkazů, které mají podpořit argumenty mluvčího, že jeho výrobky obsahují 

pouze látky zákonem povolené, musíme tato vyjádření klasifikovat jako irelevantní a 

celá tisková zpráva tak po naší analýze působí spíše velmi neprofesionálním dojmem, 

který porušuje nejen pravidla pro vedení krizové komunikace, ale zejména pravidla pro 

správné a efektivní argumentační vyjadřování.  
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13.3 ZPRÁVA ČÍSLO 3 
 

 

Poslední tisková zpráva reaguje na podobnou událost jako předchozí zpráva této 

společnosti, přesto pro nás bude zajímavé zaměřit se na její analýzu, zejména z důvodu 

rozdílného přístupu k původci kritiky. Začátek tiskové zprávy můžeme považovat za 

induktivní vyvozování závěru. Tisková zpráva tvrdí, že opakované testy ukázaly 

nezávadnost bio olivového oleje, proto se dá předpokládat, že výrobek „bio olivový 

olej“ je nezávadný. První větu tiskové zprávy bychom tak mohli klasifikovat i jako 

performativ dovozování, který Austin zařazuje mezi verdiktivy. Užitím této věty autor 

„vysloví nějaké úřední nebo neoficiální rozhodnutí, a to na základě důkazů nebo 

důvodných domněnek o hodnotě nebo faktu.“ 
131

 Tímto způsobem je vyjádřen i 

v samotném nadpisu tiskové zprávy: „Olivový olej Naše bio je v pořádku.“  

První odstavec dále pokračuje poskytnutím garance (což je jeden z kroků správné 

krizové komunikace), že i navzdory zmíněnému závěru společnost Billa provede nový 

test zmiňovaného výrobku, který danou indukci upevní, nebo naopak vyvrátí. Dále 

autor tiskové zprávy správně postupuje poukázáním na uvedení slibovaných kroků do 

praxe díky dočasnému pozastavení prodeje. Dává tak najevo, že událost nebere na 

lehkou váhu, přestože důkazy hovoří spíše o neoprávněné kritice. Co se týče postoje 

                                                           
131

 AUSTIN, John L. Jak udělat něco slovy. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000. Str. 149 
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k autoritě, kterou je v tomto případě časopis dTest, můžeme vidět velký rozdíl oproti 

reakci na stížnosti bulvárního plátku Blesk. V tomto případě zde nenacházíme žádnou 

snahu o znevážení autority. Autor článku pouze vyjadřuje nesouhlas s prezentovanými 

závěry, a protože má pro své tvrzení dostatek důkazů, je tento krok nejen v souladu s 

pravidly správné krizové komunikace, ale potažmo i s dodržováním Griceovy maximy 

kvality.  

Druhý odstavec tak obsahuje vyjádření vlastního stanoviska společnosti 

k prezentovaným závěrům společnosti dTest. V podstatě se však jedná pouze o 

zopakování závěrů prezentovaných v prvním odstavci této tiskové zprávy, tentokrát 

v citaci generálního ředitele společnosti. Díky přímé řeči zde nacházíme explicitní 

performativ vyhlášení záměru: „Do detailního prověření, ke kterému dojde v řádu dnů, 

jsme se ale rozhodli preventivně jeho prodej zastavit.“ Vyjádření performativu je 

v tomto případě přesto lehce sporné. Předpokládám, že Austin by dané vyjádření 

považoval za explicitní vyjádření komisivu, který mluvčího zavazuje k určitému 

jednání. Emile Benveniste je však ve svém přístupu značně přísnější. Dle jeho názoru 

musí performativ po formální stránce splňovat přísné normy. Protože performativ 

postrádá explicitní vyjádření typu: „Tímto se zavazujeme, že jsme se rozhodli,“ 

domnívám se, že dle jeho přístupu by se v daném případě o performativ opět nejednalo 

a akt určitého zavázání se k budoucímu jednání by zde nebyl účinně proveden.  

Poslední odstavec tiskové zprávy se opět zaměřuje na poskytnutí důkazů o 

nezávadnosti výrobku, který byl společností dTest kritizován. V tomto ohledu můžeme 

spatřit snahu o zbavení se odpovědnosti a zmírnění pobouření prostřednictvím 

poskytnutí dostatečných důkazů a poukázáním na okolnosti, které mluví ve prospěch 

obchodníka. Z hlediska maximy kvality je tak vyjádření splněno, protože autor tvrdí 

něco, pro co má zcela správně dostatečné důkazy, jejichž platnost lze snadno ověřit. 

Podle mého názoru tisková zpráva dodržuje i maximu kvality, protože podává 

dostatečné množství informaci, potřebné k pochopení prezentovaného záměru, problém 

spočívá spíše ve způsobu, jakým jsou informace čtenáři prezentovány. Spatřuji zde 

spíše porušení maximy modality, která požaduje po mluvčím stručnost a uspořádanost. 

V tomto případě by pro pochopení sdělení plně stačilo, aby byly argumenty 

prezentovány jednou a nebylo by potřeba je opakovat v každém odstavci tiskové 



92 

 

zprávy. Maximu relace považuji také za splněnou, protože tisková zpráva se vyjadřuje 

k věci a vhodně reaguje na argumenty sdružení dTest.    

Můžeme vidět, že daná tisková zpráva se vyjadřuje převážně direktně, 

nenacházíme zde tedy nepřímé implikatury. Analýza ukázala, že zvolená argumentace 

nepoužívá ani paralogismy, či sofismata. Tento fakt přičítám i tomu, že se nejednalo o 

tak závažnou krizovou situaci, jako ve většině ostatních analyzovaných zpráv. 

Performativ omluvy v tomto případě nenacházíme, protože obchodník v komunikaci 

dokazuje, že z jeho strany nedošlo k žádnému pochybení, ale i přesto se rozhodl 

přistoupit k určitým preventivním krokům, čímž ve čtenáři vyvolává pocit morální 

nadřazenosti, která způsobuje větší shovívavost při posuzování jakékoliv kauzy či 

celkově krizové situace. Vyjádření snažící se vyvolat shovívavost ale není tak 

prvoplánové, abychom ho mohli klasifikovat jako chybnou argumentaci ad 

misericordiam, v tomto ohledu je tedy způsob argumentace v pořádku.  
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14. ZÁVĚR 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala analýzou tiskových zpráv 

maloobchodních řetězců, vydaných při příležitosti rozličných potravinových kauz. 

V teoretické části jsem představila přístup Johna L. Austina a Emila Benvenista 

k problematice řečových aktů, shodné aspekty jejich teorií i jejich rozdílné pohledy. 

Dále jsem popsala teorii konverzačních maxim, zavedenou Paulem Gricem a základy 

správné argumentace i nejčastěji používané chybné typy argumentů. Pomocí těchto 

metod jsem při samotném výzkumu analyzovala devět vybraných tiskových zpráv 

obchodních řetězců Kaufland, Ahold a Billa, od každého řetězce jsem analyzovala tři 

tiskové zprávy.   

Analýza jednotlivých tiskových zpráv ukázala, že snaha o dodržení základních 

pravidel krizové komunikace vede k porušování pravidel pragmatického přístupu 

k jazyku. Dochází k porušení Griceových pravidel kooperace stejně jako Austinových a 

Benvenistových podmínek pro zdařilé vytvoření a vykonání performativního řečového 

aktu. Stejně tak jsou v tiskových zprávách používány chybné argumentační postupy. 

Ani samotná pravidla krizové komunikace často nejsou dobře naplňována. Nejčastějším 

prohřeškem se stává tvrzení něčeho, pro co autor nemá dostatečné důkazy, aby došlo ke 

zbavení se zodpovědnosti. To s sebou zároveň nese porušení maximy kvality, tento fakt 

ale rozeberu samostatněji níže u II. hypotézy. Dalším velmi častým prohřeškem je snaha 

o poukázání na polehčující okolnosti, která velmi často zapříčiňuje, že obchodník 

odvádí pozornost od tématu, nebo se při argumentaci točí v kruhu a argumentuje něčím, 

co má naopak teprve dokázat. Velmi častou chybou je nepozornost při snaze vytvořit 

tiskovou zprávu co nejrychleji, dochází tak k mnoha překlepům a netransparentnímu 

vyjadřování při argumentaci.  

Moje hlavní hypotéza, která tvrdila, že přestože se liší komunikované krizové 

situace, nalezneme zde v podstatě stejné argumentační postupy, se spíše potvrdila, i 

když zde můžeme pozorovat dva základní typy vedení argumentace. Nezáleží příliš na 

tom, o jakou situaci se v krizové komunikaci jedná, ale spíše se argumentace odvíjí od 

toho, kdo byl původcem odhalení daných nedostatků. Pokud byl obchodník nařčen ze 

strany nějakého vysoce postaveného orgánu, jako je Státní zemědělská a potravinářská 
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inspekce či Státní veterinární správa, byla argumentace vedena spíše pomocí odvádění 

pozornosti, snahy poukázat na nevhodnou shodu okolností, či uvádění falešných příčin 

pro určité závěry. Dalším oblíbeným způsobem argumentace byl v takovém případě 

rovněž argument předstírání zdánlivé nevědomosti.  

Zatímco pokud byl původcem obvinění bulvární deník Blesk či televizní stanice 

Nova, obchodník argumentoval nejčastěji znevažováním dané autority, ale použil i 

argument vyhrožování či argument otrávení studny. Na druhou stranu bylo možné 

v podstatě ve všech zkoumaných tiskových zprávách zpozorovat snahu o snížení 

závažnosti objevené potravinové kauzy, kromě první tiskové zprávy společnosti Ahold, 

ve které obchodník absolutně přiznal svou chybu a zavázal se ke sjednání nápravy. 

Oblíbeným argumentem byl také argument ad misericordiam, který se dovolává u 

adresáta soucitu či shovívavosti. Druhá část hlavní hypotézy, která tvrdila, že řetězce 

budou využívat paralogismy, se tedy také zjevně potvrdila.  

Toto rozdělení na dva základní typy argumentace samozřejmě nelze považovat za 

definitivně závazné, protože například analýza druhé zprávy společnosti Ahold ukázala, 

že přestože byla původcem obvinění Státní veterinární správa, kterou považuji za 

dostatečně autoritativní instituci, tisková zpráva i v tomto případě obsahovala 

argumenty znevažující autoritu daného orgánu. Zároveň je mi jasné, že nelze z těchto 

závěrů vyvodit nějaké pravidlo aplikovatelné na tiskové zprávy všeobecně, o to se však 

ani kvalitativní analýza nesnaží. Spíše jsem analýzou jednotlivých zpráv zjistila, že 

obchodníci se uchylovali k chybné argumentaci kdykoliv bylo alespoň trochu možné, 

aby taková argumentace zněla oprávněně.   

Hypotéza II se potvrdila. Všechny zprávy obsahovaly porušení nějaké 

konverzační maximy, nejčastěji porušovanou maximou byla maxima kvality, zejména 

proto, že řetězce argumentovaly něčím, pro co neměly dostatečné důkazy. Často se tak 

snažily zbavit odpovědnosti za nastalé události a poukázat na polehčující okolnosti. 

Porušení maximy kvality mělo však za následek spíše fakt, že argumentace působí 

nedůvěryhodně. Další nejčastěji porušovanou kooperační maximou byla maxima 

kvantity. Obchodní řetězce při argumentaci velmi často podávaly zbytečné množství 

informací, které pro adresáta ve výsledku byly spíše matoucí a odváděly pozornost od 

hlavního tématu, kterým bylo určité pochybení ze strany obchodníka. Opačným 
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extrémem bylo poskytnutí tak malého množství informací, že argumentace byla velmi 

nesrozumitelná a čtenář má tak velmi těžkou práci s pochopením hlavního sdělení dané 

tiskové zprávy. Celkově jsem ve zkoumaných zprávách nalezla porušení všech čtyř 

kooperačních maxim. Tento fakt přisuzuji i tomu, že sám Grice tvrdil, že se jedná pouze 

o ideální modely toho, jaké aspekty by měla naše vyjádření splňovat, ale v praxi jsou 

tato pravidla zcela běžně porušována, čímž je dosaženo právě konverzačních implikatur.  

Hypotéza III se také potvrdila. Řetězce se bohužel velmi často brání vyjádření 

jakýchkoliv performativů a volí raději způsob konstativního popisu proběhlých událostí, 

pokud se nejedná o nějakou závažnější kauzu. Explicitnímu vyjádření určitých 

performativů se tak autoři tiskových zpráv brání ještě více. Největší problém zde 

nastává právě s přiznáním plné odpovědnosti a omluvou. Performativ omluvy 

obsahovaly pouze dvě tiskové zprávy (třetí tisková zpráva společnosti Kaufland a třetí 

zpráva společnosti Ahold), pozitivní je, že v obou případech byl performativ omluvy 

vyjádřen explicitně. Nejvyužívanějším typem performativů byly behavitivy, které slouží 

k vyjádření postojů k určitému předchozímu či očekávanému chování. Jak se ukázalo i 

s aktem omluvy, behavitivy zdaleka nejsou vždy použity k vyjádření lítosti či 

smířlivého stanoviska, ale naopak často slouží i k vyjádření nesouhlasného postoje 

s postupy, kterými bylo odhaleno určité nekalé chování ze strany daného obchodníka. 

Dalšími nejčastěji používanými performativy byly komisivy, které zavazují autora 

daného performativu k určitému jednání. Nejčastěji se jednalo o slib nápravy. Přestože 

se tedy obchodníci ve zkoumaných tiskových zprávách spíše bránili přímému přiznání 

odpovědnosti, ve finále se často zavazovali k přijetí určitých kroků, které měly 

eliminovat opakování stejného pochybení.  

Zjistila jsem také, že pohled Johna L. Austina na řečové akty mnohem lépe 

postihuje situace, při kterých něco vykonáváme pomocí slov. Z pohledu Emila 

Benvenista by totiž nebyly řečové akty v tiskových zprávách v drtivé převaze správně 

formálně vytvořeny, tudíž by ani k žádnému vykonání řečového aktu nedošlo. Ve 

většině případů totiž zkoumaná vyjádření postrádala právě explicitní vyjádření toho, 

jaký ilokuční akt se autor při svém vyjádření snaží vykonat. Pohled Emila Benvenista je 

tak při praktickém použití dost těžko udržitelný, na druhou stranu však jeho přístup 

přináší důležitý poznatek, že kdybychom při vyjadřování opravdu dodržovali jeho 

přísné podmínky pro tvoření performativů, byla by naše vyjádření velmi jasná a 
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nedocházelo by k takové pluralitě interpretací jako při našem obvykle volnějším 

nakládání s jazykovými pravidly.  

Pět pravidel krizové komunikace, která popisuji v kapitole Argumentace a 

komunikační aspekty by dle mého názoru mohlo být naplňováno i s mnohem menším 

zneužíváním a porušováním jazykových pravidel, kterými jsou právě konverzační 

maximy, pravidla pro zdařilé performativy či správné argumentační postupy a techniky. 

Samozřejmě si uvědomuji, že o některých těchto jazykových pravidlech autoři 

tiskových zpráv často nemají ani ponětí, ale základem každé krizové komunikace by 

ideálně mělo být tvrzení pouze toho, pro co má autor dostatečné důkazy, přiznání 

odpovědnosti, neznevažování autority od které obvinění pochází a explicitní vyjádření 

omluvy.    
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