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1. ÚVOD
Argumentování v soudních síních probíhá v rámci procesu tzv. aplikace práva,
tj. činnosti státních orgánů při rozhodování o subjektivních právech a povinnostech
účastníků řízení. Argumentování je využíváno v široké škále činnosti státních orgánů, od
interpretace právních norem až po výsledné rozhodnutí soudu. Z moderních procesních
zásad vyplývá požadavek, aby soudce své rozhodnutí odůvodnil přesvědčivě, stručně a
jasně.1 Výkon soudnictví je veřejnou, a tedy veřejností kontrolovatelnou funkcí.
Přesvědčivost rozhodování soudců (v odůvodnění rozsudků, ale i v celém průběhu řízení)
má vliv na důvěru občanů ve státní instituce, na legitimitu státní moci vůbec. Argumentace
spočívá v samých základech demokratické společnosti, má svůj rozměr státoprávní i
etický.2
Umění argumentovat lze přičíst к vysokým nárokům na soudcovské povolání,
к širokému souboru kompetencí soudce. S těmito požadavky je však v rozporu všeobecné
podceňování komunikačních (argumentačních) dovedností při odborné přípravě budoucích
adeptů soudnictví na tuzemských právnických fakultách. 3 Specifické problémy pak plynou
z toho, že adresátem rozhodování soudců je převážně laická, nikoli

soudcovská

(právnická) veřejnost. 4 Jejich argumentace tudíž musí být srozumitelná pro běžného
uživatele národního jazyka (souvislost s výše uvedenou legitimitou moci je zřejmá).
Současná praxe soudních rozhodnutí však mnohdy budí zdání, že „ bývá forma, používání a
frekvence

kvaziodborných

výrazů

důležitější

než samotný

obsah

a

srozumitelnost

rozhodnutí. Soudci se bojí používat přirozené a výstižné obraty a zastírají své myšlenky do
soudcovských klišé, která se během let vytvořila. "5

V občanském soudním řádu (o.s.ř.) je tento princip zakotven v § 157 odst. 2.
* Machová, 2005a; Jirásková, 2005.
4
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Navrženo proto je zavedení povinného předmětu Právní hermeneutika na všech těchto fakultách (srov.
Gerloch - Maršálek, 2003.)
К jak zásadním nedorozuměním můžou rozdíly v kompetencích soudců a laických subjektů řízení vést,
přesvědčivě na příkladu z praxe demonstroval M. Šejvl (2003).
Jirsa, 2005: s. 108 - 1 lOn. Pravdivost tohoto tvrzení si může každý ověřit, setká-li se jen (alespoň napoprvé)
s oblíbenou formulací poučení v závěru rozsudku: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od
doručení к Městskému soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu. Je ovšem nutné podotknout, že někteří
soudci si neobratnosti a možné nejasnosti této výpovědi uvědomují a snaží se (více či méně úspěšně, srov.
přílohu A a C) tento nedostatek napravit. Hojně se vyskytuje i v jiných úředních listinách.

5

Cílem této práce je pokusit se vymezit sémantické souvislosti názoru, pro který se
argumentuje, a užitých argumentů na jeho podporu. Dotýkáme se též některých úzce
souvisejících aspektů syntaktických a pragmatických. Za základní zdroj jazykového
materiálu k lingvistické analýze argumentace byl zvolen argumentační diskurz v soudních
síních. Za účelem této práce bylo sledováno cca 40 soudních případů metodami přímého
pozorování, audiozáznamů a dílčích písemných záznamů hlavních líčení (ústních jednání)
a interpretací písemných rozsudků (zejména jejich odůvodnění) civilních a trestních soudů
v první

i

druhé

instanci.

(Pořízení

videozáznamů,

které

v kombinaci

s přímým

pozorováním doporučujeme zejména к postižení pragmatické dimenze argumentace,
nebylo v možnostech této práce).
Při samotném písemném vyhotovování této práce byla dána přednost teoretickému
aspektu stanovené problematiky před výčtem shromážděných argumentací soudců, jejichž
příklady vybíráme jen účelově vzhledem

ke stanovenému tématu práce.

Naopak

analyzujeme i některé „modelové příklady" převzaté z dostupné literatury, které se
soudním diskurzem bezprostředně nesouvisejí. Důvodů nás k tomu vedlo několik:
1) uvést úplný výčet jazykových prostředků argumentace v soudních diskurzech není
v možnostech této práce; neorientujeme ji kvantitativně;6
2) analýza argumentace v dostupné literatuře nevychází dostatečně z přirozeného jazyka,
jeho sémantiky, proto vedle nabízených řešení „modelových příkladů" stavíme též
analýzu na sémantice přirozeného jazyka založenou;
3) podle našeho soudu je žádoucí se zabývat rozdíly mezi sémantikou přirozeného jazyka
a sémantikou tradiční (extenzionální) formální logiky, která se argumentaci cíleně
věnuje, avšak na otázku, jaká je sémantická souvislost argumentu a názoru - jeden
z výchozích momentů akceptability argumentace - neodpovídá;
4) na „modelových příkladech" lze snáze demonstrovat základní sémantickou i formální
strukturu argumentace, jejich vzájemný vztah i vztah argumentačních výpovědí (jejich
propozic) s různými komunikačními funkcemi к týmž premisám (úsudkům), z nichž
vycházejí / na něž odkazují.

6

Tím se lišíme od obsáhlé studie (výstup Kořenský a kol.: 1999), zaměřené na kvantitativní popis prostředků
celého právního jazyka.
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2. TEORIE ARGUMENTACE

O argumentaci tradičně pojednávají rétorika a logika. Jako součásti interpretace
práva se o ni zajímá též právní věda (teorie práva). Zatímco logika se zaměřuje na
principy logického (převážně deduktivního) vyplývání závěru z premis, rétorika neopomíjí
studovat možnosti přesvědčivého působení řeči na posluchače, kterého chce řečník svým
stanoviskem zaujmout.
Exaktnost formálně-logických postupů nabízí právní vědě potřebnou hráz proti
relativismu v procesu interpretace práva, na druhé straně je však právní praxe při
interpretaci nejen právních předpisů, ale i ostatních relevantních textů či chování účastníků
různých řízení při aplikaci práva vystavena hrozbě přílišného formalismu. Klasické
formálně logické postupy interpretaci značně zjednodušují a zprůhledňují, samy o sobě
však к přesvědčivé argumentaci nepostačují. К právně-teoretickému sporu 7 o to, z d a j e
interpretace záležitostí kognitivní, tj. poznáním kognitivního významu slov (otázkou ryze
sémantickou), nebo „výkladovou," hodnotící (hermeneutickou, pragmatickou), zastává
rétorika postoj shrnující:
E. Lotko 8 vymezuje rétoriku jako nauku o tom, Jak přesvědčit posluchače a získat
ho pro

stanovisko

vyvozováním,

řečníkovo

optimálními

prostředky

obsahovými

(např.

kompozičními postupy), jazykovými

argumenty,

(např. volbou

logickým
vhodných

jednotek lexikálních a syntaktických) a neverbálním chováním", tedy chápe rétoriku jako
teorii účinné (tj. funkční, účelné, nikoli účelové) komunikace integrující všechny aspekty
argumentačních a interpretačních postupů. Účelem argumentace je odůvodnit nějaké
tvrzení tak, aby bylo přesvědčivé.
Interpretuj eme-li např. normativní text, opíráme se o různé (též pro právní diskurz
tzv. specifické) argumenty, jež sestavujeme tak, aby jimi bylo možné přesvědčivě prokázat
cestu, kterou jsme ke svým závěrům dospěli, a aby svou silou (váhou) zároveň přesvědčily
(potenciálního) příjemce o oprávněnosti / správnosti těchto závěrů. Jestliže interpretujeme
např. ústně podané tvrzení / svědectví o nějaké události, při posuzování jeho věrohodnosti
stoupá význam zejména pragmatických aspektů (např. status, role, věrohodnost subjektu,

7
8

Srov. Knapp, 1995.
Lotko, 2003: s. 98.

7

verbální i neverbální prostředky / signály míry jeho jistoty / přesvědčení o sdělovaném
tvrzení atd.). Sémantická analýza (slov) je nutným předstupněm analýzy pragmatické.
Integrující pojetí rétoriky odpovídá chápání rozsahu lingvistických disciplín
minimálně od 50. let 20. stol., od tzv. komunikačně pragmatického (též lingvistického)
obratu9 v paradigmatech

společenských věd, který byl umožněn a předznamenán

strukturalisty, jejich znakovým pojetím jazyka (langue) jako systému prostředků (pravidel)
funkčně užitých,

realizovaných

v mluvě

(parole),

v aktuální

komunikační

situaci

s konkrétním obsahem výpovědi a komunikačním záměrem mluvčího. Argumentace jako
převážně řečový projev chování argumentujícího člověka je především vždy komunikační
událostí s určitým komunikačním cílem (byť by jím měla být „interní" snaha jedince
dobrat se nějakého závěru, řešení teoretického problému atd.) a má vždy jazykovou,
znakovou / sémiotickou povahu. 10
Teorie argumentace budované na základě klasické formální logiky primárně
vycházejí pouze z jedné vrstvy sémiozy a zužují pojem argumentace na rovinu
syntaktickou, na formalizovaný způsob vyplývání pomocí tzv. logických operátorů
(některých spojek a jejich přesně vymezených významů a funkcí). Nedůvěra к lidské řeči
učinila z logiky abstraktní vědu o formách a zákonech teoretického myšlení.11 Z původně
gramatických (syntaktických) jevů přirozeného jazyka prostřednictvím definic logika
vytvořila tzv. logickou syntax doplněnou logickou sémantikou, které sice lingvistiku
v mnohém inspirovaly a inspirují, avšak jejich definice (paradigmata) se nekryjí zcela
s významy nesenými přirozenými jazyky ani se zkušenostmi rodilých mluvčí s reálným
světem.12 Nahrazením jazykových výrazů (nositelů významů, pojmů) symboly s účelově
(ad hoc) definovanými významy a funkcemi, které ze syntaktických vztahů mezi nimi
plynou, došlo к vytvoření formalizovaného, symbolického jazyka, jemuž má podle těchto
představ v logických analýzách výroků jazyk přirozený sloužit pouze v roli komunikačního
metaj azyka.

Viz např. Švehlová, 2001 : s. 68 - 69.
VizTondl, 2001.
u Švehlová, 2001: s. 83.
Srov. Machová, 2001: s. 45.
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Pro argumentaci, kterou lingvistika chápe především jako řečový, mluvní
komunikační akt (odehrávající se v přirozeném jazyce) je naopak symbolický jazyk
klasické formální logiky využitelný nejspíš jako abstraktní model pravidel racionálního
odůvodňování, jemuž se reálná komunikace více či méně vzdaluje. Ve vývoji logického
myšlení se stále častěji ukazuje, že nárokům komunikantů na vyjádření různých
pragmatických

aspektů (modalit, postojů, hodnocení atd.), ale i obsahových /

sémantických souvislostí mezi jednotlivými argumenty a závěry / názory, mezi
argumenty zřetězenými koherentně či kontradiktorně, s postupnou

posloupností či

s jedním argumentačním jádrem apod. (viz analýzu soudních rozhodnutí) symbolický
jazyk klasické formální logiky nevyhovuje. Proto vznikaly různé tzv. neklasické logiky,
jež však často ve snaze udržet exaktnost postupů jen doplňují tradiční abstraktní schémata
o ten či onen pragmatický aspekt, tu či onu „významovou kategorii" (modálni operátor např. nutnosti, možnosti apod.). Jinými slovy abstraktní logická schémata dobře slouží při
analýzách výroků - předdefinovaných typů větných struktur, nekonečnou variabilitu
prostředků přirozeného jazyka, tedy i typů struktur, a především smysl výpovědí
v závislosti na konsituaci jim přiřazený se však touto cestou nedaří uspokojivě postihnout.
Někteří logikové této skutečnosti čelí promýšlením nových pojmů, definic a termínů nebo
přiřazováním obměněného významu termínům stávajícím (jde o přirozený proces;
zajímavé je sledovat v poslední době poměrně hojné publikace od různých autorů). Jiní se
navracejí к samotné podstatě sémiotického charakteru jazyků a (ve spolupráci s lingvisty)13
studují znovu povahu přirozeného jazyka a možnosti jeho analýzy.
Oboustranná (vzájemná) inspirace zainteresovaných

vědních oborů

(logiky,

lingvistiky, ale i dalších) je šancí pro studium argumentace, neboť ta, vyjádřená vždy
v komunikaci konkrétními prostředky přirozeného jazyka, nepochybně reprezentuje
jistou myšlenkovou operaci (abstrakci) odůvodnění, která je jejím definičním rysem.
Mimořádně zajímavé přitom může být to, že již Aristotelés, s jehož jménem se počátky
vědeckého studia rétoriky i logiky tradičně spojují, konstituoval oba tyto obory ve
vzájemné shodě a pozoruhodné provázanosti (tedy nikoli v jejich odtažitosti či protikladu).

13

Viz např. Materna - Pala - Zlatuška, 1989.
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2.1 Aristotelova a r g u m e n t a t i v n í rétorika

Argumentace byla v antice považována za součást rétoriky již v dobách před
Aristotelem. Rozkvet rétoriky v antice souvisí s tehdejším uvědoměním si role řeči
v životě společnosti, jejího funkčního užití zejména v oblasti občanské aktivity
jedince. 14 Od počátků se rétorikou rozumí jen taková řečová činnost, „jíž jde o ovlivnění
auditoria, a to v určité chvíli a s využitím těch okolností, které řeč doprovázejí".

Rétorika

od doby svého vzniku vychází ze dvou nezbytných předpokladů - ze svobody slova a „ ze
svobody

jednám,

umožňující

auditoriu

к nejpřesvědčivější

z možných

variant

mocenskými
chování

a

tlaky

nevynucený

k nejlepšímu

příklon

z předložených

argumentů ".15
Aristotelés je považován za samostatného racionálního myslitele, který z předchozí
tradice antické rétoriky (a dialektiky) vychází a kriticky ji dovršuje. Jeho myšlenky jsou
nejen dodnes živé, ale mnohé z nich překvapí i dnes svou aktuálností. Hned v první části
své Rétoriky (česky 1948; 1999 spolu s Poetikou) Aristotelés obhajuje užitečnost tohoto
oboru (jeho pohledem spíš řečnického umění) a staví paralelu mezi ním a dialektikou
(dialektickou logikou). Dokazování a jeho formy popisuje spojitě s komunikací: z reálně
užitých argumentací odvozuje jednotlivé druhy řečnických důkazů / úsudků, které dalšími
příklady demonstruje; zájmem o řečníka (autora), auditorium (adresáta), styl přednesu
apod. se věnuje též komunikační praxi samotné. Jako pragmatické bychom dnes kromě
Jiného označili antické funkční dělení předmětu rétoriky16 na řeči oslavné, poradní
(politické) a soudní, které Aristotelés empiricky dokládá řadou příkladů argumentů
čerpaných ze soudní či politické praxe, ale i ze známých výroků soudobých osobností
společenského života či z krásné literatury. Jeho přínosem však je především pohled na
rétoriku jako metodologii přesvědčivého odůvodňování,17 která vychází z logického

Aristotelés také rétoriku к naukám politickým přímo usouvztažftuje.

Kraus, 1998: s. 19.
„ Řečnictví se dělí na tři druhy; neboť zrovna tolik je také skupin posluchačů. " Posluchač „Jest cílem řeči"
a je nutně buď jenom divákem neboje posuzovatelem, který rozhoduje - rozhodčím o tom, co se stalo, je
soudce, „ a konečně ten, kdo posuzuje řečníkovu schopnost, je neúčastným posluchačem. A tak jsou nutně
tři druhy řečí, jež řečníci pronášejí, druh poradní, soudní a slavnostní. " (Aristotelés: 1948, s. 38).
„Opravdu vědecká rétorika zabývá se odůvodňováním " (Aristotelés, 1948: s. 28).
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sylogismu18

a staví

se (podobně

s názory

Platónovými)

odmítavě

keristickému

přemlouvání / sofismatu / rétoričnosti apod. 19
Aristotelovo chápání argumentace (jak dokládá šíře jeho zájmu logika - rétorika)
nelze redukovat na abstraktní model formálního odvozování syntaktických konstrukcí,
v systematičnosti jeho úvah je nutné spatřovat skutečně již vědecké smýšlení než cokoli
jiného. Aristotelés hledá nějaké sjednocující (obecné) hledisko pro korektní argumentaci,
tj. takovou, která (řečeno současně) dodržuje pravidla racionálního argumentačního
diskurzu, ale současně neztrácí nic ze svého umění „vystihnouti, co je přesvědčivé

20

.

V jeho díle tkví poznání, že v etické argumentaci není možné první bez druhého: Jedině
racionálně průkaznou argumentaci lze považovat za korektně přesvědčivou.
Východiskem Aristotelovy argumentace je vytváření tzv. (řečnických) obecných
úsudků (enthymémat)

na základě tzv. obecných hledisek / míst (topoi).

Zatímco

к vymezení kategoriálních rysů termínu enthyméma se autor průběžně vrací a nebývá tedy
21

vcelku problém s jeho chápáním, u termínu topos je situace komplikovanější. J. Kraus
hovoří o četných nejasnostech s jeho výkladem i překladem do národního jazyka, také o
upozorněních „Aristotelových komentátorů" na různé pojetí tohoto termínu v jeho Rétorice
a Topice. Jde o natolik klíčové pojmy Aristotelovy Rétoriky, které jsou základem každé
argumentace a jejichž (odlišná) interpretace teorii argumentace zásadním způsobem
ovlivňuje, že se u jejich výkladu ještě alespoň krátce pozastavíme.
2.1.1 Enthyméma

Enthyméma

Aristotelés opakovaně vymezuje jako druh sylogismu - úsudku.

Enthymematickému sylogismu pak přisuzuje atributy řečnický, obecný. 22 Obecné chápe
v protikladu к jedinečnému, vlastnímu nějakému individuu. Řečnické týká se persváze.
Vedle enthymématu mezi dokazovací, přesvědčovací prostředky řadí Aristotelés
příklad. Enthyméma / sylogismus zastupuje dedukci, příklad / návod postupy induktivní.

18

„ Úkolem rétoriky jest, abychom poznali, co je skutečně přesvědčivé i co je přesvědčivé jenom zdánlivě,
zrovna jako v dialektice běží o skutečný i zdánlivý sylogismus " (tamtéž s. 30)
,
" „Jejím úkolem není přemlouvání, nýbrž aby dbala toho, co jest v každé jednothve věc, přesvědč,ve
(ibid.).

20
21
22

Aristotelés, 1948: s. 31.
Kraus, 1998: s. 33.

.
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^

Těžiště Aristotelova vymezení termínu e n t h y m é m a v jeho Rétorice nalezneme zhruba mez. s 26 - 40 a
159 - 179 (překlad z r. 1948), koreferuje o něm i jinde. Cílem naš. práce není Aristotelovy úvahy

11

Zde je nutné v souladu s Aristotelem zdůraznit, že odůvodňování - argumentace
zahrnuje oba tyto postupy: indukci - příklad i dedukci - sylogismus / enthyméma.
Argumentace tedy není jen induktivním vysuzováním z příkladů, ale ani pouhým
dosazováním libovolných proměnných do formálního logického schématu generujícího
„obecné pravdy". Dedukcí a indukcí je však pojem argumentace z určitého pohledu
vyčerpán: Argumentujeme buď z obecného (obecně uznávaného - rozumíme tím: v daném
aktuálním světě), anebo z příkladu (z jedinečného jevu) - nebo ze souboru více příkladů
(těchto jevů). Podle Aristotela jiné přesvědčovací prostředky / prostředky dokazování
neexistují a jsou přibližně
poznatelnější
13

tvrzení."

V

a většině lidí přístupná,
„Přesvědčivé
24

enthymématu. "

Sylogismus.

jsou

rovnováze:
sylogismus

„Indukce je přesvědčivější,

zřejmější

vnímám

však je důraznější a účinnější proti těm, kteří hájí

tedy neméně řeči, jež uvádějí příklady,

„ Páteří dokazování, " 25 „ nejvlastnějším

"

ale více znepokojují

víra -; nejsou-li však, užívá se oněch jako svědectví
dodatky, podobají

a jako vysvětlujícího
se svědectvím

řeči,

opačná
užívající

dokazovacím prostředkem je však

„Příkladů je pak třeba užívat i jako důkazů tam, kde není enthymémat

uvedou-lí se však jako vysvětlující

a pro

- neboť těmito se budí

dodatku k enthymématiim.

a svědek vždy a všude dochází víry.

(...)
(...)

věci prospěje již jeden svědek, je-li hoden víry. "26

Soustředíme-li se na jejich charakteristiky, můžeme říci, že rozdíl mezi obecně
uznávaným a jedinečným příkladem, který tento status nemá, spočívá v obsahu řečeného
(co je pomocí jazyka vyjádřeno), v rovině sémanticko-kognitivní (jaký kognitivní význam
je řečenému připisován), pragmatické (jaký smysl lze v aktuálním světě, daném místně,
časově a kulturně, řečenému přiřadit) a konečně v oblasti dialektické (zda tvrzení v takto
interpretovaném vyjádření obsažené je v tomto světě obecně uznávané či nikoli).
Formální, výrazová stránka enthymématu se na tomto popisu podílí jen okrajově:
syntaktická struktura je především odrazem struktury sémantické, obsahu řečového
aktu,27 resp. syntax není jen záležitostí formální a výrazným způsobem participuje na

monograficky zpracovat, proto se na tomto místě omezíme na stručné pojednání bez přesných citací jeho
textu a čtenáře odkazujeme na zmíněné pasáže čtivého a inspirativního Aristotelova spisu.
23
Aristotelés, 1975: s. 35.
24

Aristotelés, 1948: s. 33.

25

V souladu s Aristotelovými názory v této práci pojmově odlišujeme argumentaci a dokazovaní
(apodiktický sylogismus), neboť ne každou argumentaci lze považovat za dokazování (resp. argument za
důkaz - k tomu viz níže).
26
Aristotelés, 1948: s. 1 5 3 - 154.
,
,
, , .
27
V této práci z důvodu konvence často hovoříme o „převážně" řečovém aktu či chovám, chceme-h
zdůraznit komunikační charakter výpovědi (v lingvistickém, nikoli právním smyslu), avšak je zřejme, že
řečového aktu se pravidelně účastní též složky neverbální, takže výraz „převážně" lze považovat za
nadbytečný.
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významu výpovědi 28 (srov. níže argumentaci a predikátovou logiku). Ostatně Aristotelés
sám v rozlišování enthymématu a zdánlivého enthymématu odděluje enthyméma a
formu, jež sice к jeho vyjádření náleží, avšak není jeho podstatou. 29 Tím pochopitelně není
nikterak zpochybněn fakt, že každou argumentaci můžeme znázornit jednoduchým
schématem, strukturou skládající se ze dvou základních členů: z argumentu / důvodu
(východiska) a závěru / názoru, mezi nimiž je široce kauzální vztah.
Na jedné straně tedy nelze argumentaci zaměňovat s její formální strukturou
(zužovat pojem argumentace na významy její formálně-syntaktické struktury), na druhou
stranu je si však nutné uvědomit, že také každý příklad, má-li obstát jako člen argumentace
splatností / ve funkci argumentu, vyžaduje též svůj výrazový protiklad -

závěr

argumentace. Proto také každý příklad musí být zaznamenatelný formou Aristotelova
enthymématu, čímž se

vystavuje riziku, že nebude daným auditoriem považován za

dostatečně reprezentativní, a tudíž přesvědčivý - že bude enthymématem jen zdánlivým.
Pokud jsme již pro pochopení podstaty Aristotelova enthymématu zmínili stránku
dialektickou, prozradili jsme tím další kategoriální rys tohoto termínu. Řečnický
sylogismus Aristotelés opakovaně přirovnává к sylogismu dialektickému, podle něho
s přesvědčovacími

prostředky

„je

tomu

zrovna

tak jako

i v dialektice",

neboť

v argumentaci se nejčastěji vychází z toho, co je , jenom" pravděpodobné, argumentace je
oblastí názoru, mínění: „ Řečnické úsudky jenom

zřídka bývají odvozeny z naprosto

nutných vět - neboť to, o čem se má rozhodovat a uvažovat, může ve většině případů býti
take jinak

(...); to, z čeho se tvoří enthymémata, jednak sice jest nutné, jednak

však

z největší části bývá skoro zpravidla. " 30 Argumentace je otázkou míry pravděpodobnosti
vyslovených závěrů / názorů založené na pravidelném vztahu mezi argumenty a závěry
v aktuálním světě - pakliže se tyto závěry v tomto světě nejeví přímo jako nutné, takže by
příslušné argumenty (při pravdivosti tvrzení v nich obsaženém) měly váhu důkazu.
Argumentovat podle Aristotela tedy znamená usuzovat nejen pouze z toho, co je nutné, ale

" Viz Machová, 2001 : s. 39 - 42n.
Podle Aristotela (1948: s. 174 - 175) se obecná hlediska zdánlivých enthymémat týkají především
výrazové stránky buď tak, že se „poslední větný člen vyjadřuje v úsudkovém tvaru ", „ ačkoliv se vlastně
neutvořil žádný závěr", nebo „užije-li se stručného a protikladného tvaru vlastního enthymématům, neboť
takový způsob vyjadřování náleží enthymématu a to, co je tak vyjádřeno, zdá se být enthymématem
pro
^vnější tvar a podobu slovního výrazu ", nebo konečně užije-li se „ stejně znějících slov ".
Aristotelés, 1948: s. 35.
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též z toho, co je pravděpodobné. Aby mohl soudit podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, má se soudce ve své činnosti tímto pravidlem usuzování řídit.31
Konečně posledním, avšak nikoli nepodstatným rysem řečnických úsudků je jejich
odlišnost od ostatních sylogismů po stránce pragmatické: Chceme-li argumentovat
přesvědčivě, pak bychom především měli dbát na přiměřenost naší řeči. Aristotelés se
v tomto bodě dotýká toho, co bychom dnes nazvali kvalifikací („ znalost podstaty

a

povahy předmětu, o němž máme mluvit a utvořit sylogismus ") a kompetencí (do té pod
pojmem pragmatická kompetence zahrnujeme též kvalifikaci, zkušenosti a celý komplex
schopností a dovedností spjatých s kompetencí komunikační, včetně jazykové).
Argumentovat kvalifikovaně, tj. přiměřeně к předmětům řeči, pro něž máme
„pohotově vybranou sbírku důvodů pro možné a nejčastěji
považuje Aristotelés za „hlavní
Přiměřená kompetenci auditoria

způsob

výběru

se vyskytující

důkazů podle

pravidel

případy",
topiky"?1

je pak argumentace tehdy, když úsudky mluvčího

vycházejí „z toho, co je v dosahu myšlenkového okruhu posuzujícího

obecenstva" - pak

v tomto pojednání hovoříme o reálném příjemci, adresátovi / daném auditoriu - „nebo
těch, s jejichž míněním to souhlasí"

33

- tedy kompetentního auditoria, které nemusí být

nutně vždy totožné s adresátem / daným auditoriem a jehož autority se argumentující
mluvčí dovolává (viz kap. o akceptabilitč argumentace).
Argumentovat máme zásadně vždy z toho, co je obecně srozumitelné, čím
podrobněji však dané auditorium / adresáta známe, tím více bychom měli být schopni svou
argumentaci přizpůsobit jeho kompetencím. Vždy ovšem platí, že srozumitelné úsudky
především nemají vycházet „z věty, jež jest myšlenkově

vzdálena",

protože by byly

nejasné.
Naopak za zbytečně mnohomluvné Aristotelés výslovně označuje ty argumentační
projevy, které uvádějí „všechny střední členy" úsudkového schématu, tj. nadbytečně
vyjadřují ty myšlenkové obsahy (propozice), jež jsou auditoriu zřejmé. Ve správně
utvořeném enthymématu tak vždy chybí (alespoň) jeden z jeho soudů. Proto tento termín
dále v práci používáme ve smyslu implicitní, v komunikaci explicitně nevyřčené, (popř.
tež záměrně) zamlčené premisy, jež mívá zpravidla v dané komunikační situaci povahu
presupozice. Které myšlenkové obsahy (propozice) pak budou v konkrétní argumentaci

Tamtéž, s. 181.
Tamtéž, s. 161.
Op. cit., s. 159.
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explicitně prezentovány, které presuponovány a které například zastírány, to závisí na vůli
argumentujícího člověka, na jeho výběru vhodných / přiměřených argumentů a na
poctivosti jeho jednání. Argumentující - má-li mít jeho počínání zamýšlený efekt - vždy
z řady možností volí pouze takové argumenty, o nichž se domnívá, že dané auditorium
přesvědčí.

2.1.2 Obecná hlediska

Jednotlivé způsoby obecných hledisek (topoi), z nichž se enthymémata odvozují,
uvedené Aristotelem v Rétorice,34 vyjmenovávat nebudeme, raději se v krátkosti zaměříme
na některé aspekty výkladu samotného termínu topos, neboť rétorika je podle tohoto autora
protějškem dialektiky (topiky), dialektika tvoří základ rétoriky a rétorika je zase jejím
praktickým užitím. 35 Ze srovnání textu Rétoriky a Topik dochází K. Berka 36 к závěru, že
význam termínu topos se v těchto Aristotelových spisech liší. Rozdíl je však nejspíš v
zaměření těchto textů, začlenění Topik do celku Organa (což v překladu znamená
„prostředky") - oproti jinak koncipované Rétorice - a v neposlední řadě ve vědeckých
paradigmatech, s nimiž к interpretaci těchto textů přistupujeme. Lingvista, který respektuje
logiku Berkova výkladu, akcentuje jiné sekvence než filozof z pohledu formální logiky.
V Rétorice jsou dialektické a řečnické sylogismy chápané jako ty úsudky, „jež se
vztahují к takovým předmětům,

které (...) náležejí к obecným hlediskům

nichž věc může býti pozorována
základními prvky enthymémat,

38

a předmět projednáván"

37

(topoi), podle

Obecná hlediska jsou pak

„větami", jež lze užít společně pro všechna diskutovaná

témata.39 Úkolem dialektiky (topiky) je metodické vyvozování závěrů z toho, co je
pravděpodobné o každé dané otázce, a jednoznačné, nerozporné dokazování. 40 Tedy
argumentování, jež - řečově (v promluvě) realizováno - má za cíl přesvědčit adresáta o
správnosti názoru anebo provedeného důkazu (dokazování jako specifický případ
argumentace je vhodné odlišovat, jak jsme již poznamenali). Jestliže jsme již výše označili
sylogismus (enthyméma) / řečnický

úsudek a indukci / příklad za druhy dialektických

34

Aristotelés, 1948: s. 162-174n.

35

Aristotelés, 1999: s. 25 a dále poznámky A. Kříže к tomuto textu na s. 246.

36

Berka, 1975: s. 8n.
7
Aristotelés, 1948: s. 37.
38
Tamtéž, s. 161-162.
39

Srov. tamtéž, s. 38.
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argumentů, 41 pak dodejme, že jak sylogismy (enthymémata), tak argumenty vznikají
z premis. 42
Premisa je jedním z ústředních pojmů pro výklad Aristotelovy topiky i
argumentačních schémat a procesů, kterým se v této práci věnujeme. Jestliže hlavním
pravidlem topiky je obstarat si pro argumentaci к danému problému přiměřenou „sbírku
důvodů", pak prostředky, kterými si dostatek sylogismů a indukcí 43 opatříme, jsou čtyři:
vyhledání premis; schopnost rozlišit, v kolika významech se vše říká; nalézt rozdíly;
vyšetření podobností. „ Vjistém smyslu" však také tři poslední prostředky jsou premisami,
neboť podle každého z nich lze utvořit premisu: jedna bude mít základ v různosti významů,
druhá v rozdílech, třetí v podobnostech. Obecný charakter premis je zajištěn tím, že jimi
dle Aristotela přibíráme mínění všech lidí nebo většiny nebo moudrých, a těchto buď všech
nebo většiny nebo těch, kteří jsou nejvíce znalí; dále též protivy těch mínění, jež se
obvykle vyskytují, a opak těchto protiv; také to, co je pravděpodobné a podobné. Konečně
to, co se zdá platným ve všech případech nebo ve většině případů, je třeba přijmout jako
východisko a přijatou tezi, z psaných textů pak především definice pojmů a další rozvíjející
pojednání o předmětu řeči; stranou nezůstávají ani výroky (význačných) jednotlivců. 44
Premisa je tak určena obsahově (propozičně), pojmově.
К pochopení Aristotelových úvah je nutné uvědomit si, že jimi usiluje o vytvoření
uceleného systému argumentování, který nabízí možnostem našeho poznání v reakci na
„bezbřehý relativismus" a cílenou manipulaci ze strany tehdejší sofistiky a eristiky.
Premisy (původně otázky) stojí v centru jeho metody jakožto obecně přijaté či přijatelné
teze - předpoklady, které mohou být v konkrétních situacích zdrojem přesvědčivých
argumentů (důvodů, popř. důkazů). К etickému, nemanipulativnímu argumentování však
nedostačuje formálně-syntaktická analýza na úrovni větných či souvětných výpovědí,
především musíme znát jejich sémantiku, lexikální i gramatické významy slov, 45 způsoby
a kontext jejich užití ve výpovědích atd., abychom mohli stanovit, co se o čem vypovídá a

40

Aristotelés, 1975: s. 25.
Aristotelés, 1975: s. 35.
Tamtéž, s. 27.
43
V některých překladech (také českém - viz pozn. 3, kap. 13, 1. knihy Topik, 1999: s. 200) jsou (patrně
z formálně logických důvodů) z Aristotelova textu vypuštěna slova o indukci (epagógé), podle našeho
soudu však věcně správná, neboť uvedené prostředky se vztahují na oba typy řečově realizovaných
argumentací.
44
Aristotelés, 1975: s. 36 - 37.
,
,
.
. . . . . . .
„(...) při argumentaci ti, kdo neznají význam slov, dopouštějí se nesprávnych usudku, a to jak tehdy, když
rozmlouvají sami, tak tehdy, když poslouchají jiné" (Aristotelés, 1978: s. 24).
1

16

zda je to přesvědčivé. Aristotelés se skutečně těmito otázkami ve svých spisech zabýval,
jejich zodpovězení považoval za nezbytné k tomu, aby bylo možné pro daný problém
vyhledat takové hledisko, které poskytne argumenty.
Topoi (obecná hlediska, místa apod.) lze nejobecněji vymezit jako pravidla pro
užívání slov v náležitých významech a jejich organizování (spojování, asociování) do
premis, jakož i pro realizaci vzniklých úsudků ve výpovědích tak, aby poskytly argumenty,
které povedou к přesvědčení daného auditoria. Obecná hlediska slouží k sylogistickému
vyvozování závěrů, avšak vycházejí z komunikace v přirozeném jazyce a z analýzy tohoto
jazyka,

(obecně

řečeno)

zahrnují

produkční

i

reprodukční

(interpretační)

fázi

argumentování, strategii řazení replik v sekvenci a volbu jejich obsahových náležitostí
v reakci na promluvu komunikujícího partnera. 46
Aristotelovy úvahy imponují svou šíří, systemizací dosaženého poznání, 47 ale také tím,
že mnohé z nich otevírají otázky, které jsou dodnes v centru lingvistického zkoumání. Jeho
slovy „každá premisa

(...) ukazuje buď na rod (tj. genus proximum, sém generický,

nadřazený) 48 nebo na zvláštní vlastnost (tj. differentia specifica, sém nebo sémy diferenční,
podřazené) nebo nahodilou vlastnost"49

(významy přiřazené jen v určitém specifickém

kontextu, tedy asociace typu konotací a významy, jež se vypovídají v syntagmatu, zejména
predikačním, avšak netvoří součást definice významu definienda - např. druhovému pojmu
„člověk" se vedle rodového pojmu „živočich" přisuzují též nahodilé vlastnosti jako „bílý",
„vzdělaný" apod.).
Aristotelés tak buduje svou argumentaci na hierarchické struktuře významů slov,
zakládá popis systému jazyka, vymezuje vztahy hypo- a hyperonymie, ale též
charakterizuje synonymii, homonymii atd. Nej pozoruhodnější však je jeho vymezení
povahy jazykového znaku včetně termínů označující a označované i arbitrárnosti jejich
vztahu (jde o konvenci). Saussurovské vymezení pojmu pojem: , fakta vědomí, která jsou
v mozku asociována s reprezentacemi jazykových znaků čili akustickými obrazy sloužícími
kjejich

46

vyjadřování",50

jenž je ve štrukturalistické tradici již jednotně terminologicky

Srov. Aristotelovo shrnutí této „metody rozmlouvání" v závěrečné kapitole spisu O sofistických

důkazech

47

Z a r t ľ h f ; a ľ o ^ r A r l ľ t e " l é 7 s 6 v d é č í jiným, zejména svým kolegům z Akademie, především Platónovi,
to však není tématem této práce.
48
Srov. Machová, 2001: s. 27 - 31n.
49
Aristotelés, 1975: s . 2 7 .
50Saussure, 1989: s. 48.
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nahrazen výrazem označované,51

je Aristotelovu myšlení velmi blízké. 52 Premisa je

složená z těchto pojmů (intenzí, nikoli věcí) a jako předpoklad, počáteční soud, je dále
neodůvodňovaným, uznávaným východiskem, jinak bychom podstupovali nekonečný
regres dokazování. Premisy jsou na základě pojmového aparátu (a to je všechno intenze)
vybudované hierarchické struktury myšlení, na něž ve své argumentaci odkazujeme
(původně jsou u Aristotela v komunikaci aktualizovány jako otázky, později již jde o
sylogistickou formu).

3. ARGUMENTACE, LINGVISTIKA A FORMÁLNÍ LOGIKA
Umění argumentovat chápeme spolu se S. Machovou (Machová,

2005a) jako

činnost, jež patří к základním prvkům lidské kultury. Argumentování je pak „ takový druh
persváze

(přesvědčování),

v němž se v jisté komunikační situaci užívá к přesvědčování

usuzování, rozumu. " Zkoumání argumentace prvotně historicky spojujeme s rétorikou (viz
výše), do centra lingvistického zájmu se posunulo před 40 lety v souvislosti s analýzou
diskurzu. Lingvistika se argumentací zabývá v rozsahu všestranné analýzy celého
argumentačního diskurzu. 53 Lotkův úspěšný Slovník lingvistických

termínů pro filology

(Lotko, 2003) sice ještě termíny argument a argumentace jako samostatné slovníkové heslo
neuvádí, 54 avšak pod heslem rétorika řadí argumenty - vedle logického vyvozování к obsahovým prostředkům persváze. 55
Argumentování lze tedy vymezit jako obor (druh) lidské činnosti zabývající se
racionálním odůvodňováním jako jedním z druhů persváze. Základní kategoriální rysy
termínů

argument,

argumentace,

argumentování,

vycházíme, ve své stati postihuje S. Machová.

56

z jejichž

vymezení

v této

práci

SSJČ (1989, s. 49) uvádí argument jako

důvod, řidčeji jako důkaz (matematicky pak nezávislou proměnnou); argumentaci jako
souhrn důvodů, důkazů, odůvodňování, dokazování; atd.

51

Op. cit., s. 97.

52

Viz již samotný počátek dvou jeho spisů Kategorie a O vyjadřování,

! 3 Machová, 2005a: s. 135n.

ale i jinde (Rétorika,

. ,

Poetika)

, ,

E. Lotko ve své Rétorice (vyd. 1997) vymezuje termín argumentace spiše jako dokazovaní ve smyslu
logického usuzování, to je však příliš úzké pojetí (srov. Šamalová, 2005: s. 53n.): pojem argumentace je
širší než pojem logického usuzování (viz níže: Tondl, 1997a: s. 54n).
* Lotko, 2003: s. 98.
. .
,,
_
ч
Kupř. vztah termínů argumentování a argumentace je budován na rozdílu mezi činností (procesem, dějem)
a výsledkem této činnosti (viz Machová, 2005a: s. 134n).
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Podle L. Tondia 57 je třeba v souvislosti s argumentací rozvíjet tyto metodologické
přístupy: klást důraz na kompetenci, věnovat se tzv. intenzionálním operátorům a zdůraznit
omezenost čistě formálních přístupů. Argumentací rozumí „úsilí, a to nejen explicite
projevené, např. výčtem toho, co nazýváme argumenty, ale jakékoliv další akty navozující
žádoucí usuzování,
komunikace к přijetí,
postoje (...)."

které má přímo
zdůraznění

nebo nepřímo dovést účastníka

nebo ospravedlnění

uváděného

dialogu

stanoviska,

nebo

názoru,

Argumentaci výslovně chápe v širším smyslu než výlučně v kompetenci

logiky, chápané jako teorie usuzování. Také A. Weston58 vymezuje argumenty jednoduše
jako „pokusy podpořit jistá stanoviska důvody".

3.1 Predikátová logika

Klasická extenzionální predikátová logika operuje s vlastní sémantikou jazyka,
odlišnou od sémantiky jazyka přirozeného. Termínem argument označuje subjekty nebo
objekty, kterým se predikátem připisují nějaké vlastnosti nebo mezi nimiž predikát
vyjadřuje nějaký vztah. Predikáty jsou pak míněna tvrzení, že určitý subjekt nebo objekt
má nějakou vlastnost nebo že je ve vztahu s nějakým jiným objektem či subjektem. 59 Tato
sémantika pracuje s argumenty jako se subjekty a objekty mimojazykové reality a jejich
třídami - tedy s extenzemi. Na druhé straně zařazuje argumenty jako nezávislé proměnné
do výrokového kalkulu. Predikát je definován jako funkce aplikovaná na argumenty hodnoty, jejichž počtem ve výpovědi je stanovena četnost predikátu (dvouargumentový =
dvoučetný predikát). Aby nedocházelo к mylným závěrům a paradoxům, doplňuje tato
logika nezávislé proměnné pravdivostní hodnotou a kvantifikátory. 60 Ve skutečnosti však
tyto prostředky logické usuzování paradoxů nezbavují (srov. dobře známý Fregeho příklad
Večernice a Jitřenky nebo propozici Současný francouzský král je plešatý, jejíž extenze je
nulová), z povahy jazykového znaku lze vysuzovat toliko srozumitelnou propozici
(srozumitelný obsah výpovědi, nikoli pravdivost tvrzení; viz též dále). Do centra
pozornosti se tak dostávají logiky intenzionální.61

58 Tondl,
59

1997: s. 54n.
Weston, 2001: s. 7.

б о V i z n a P ř - K ^ P P - Gerloch, 2000: s. 72n.
6i Srov. Švandová, 1999a: s. 117n.
Srov. M a t e r n a - P a l a - Z l a t u š k a , 1989: s. 51n.; Cmorej,2002: s. 47n.
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Námitky к tomuto chápání argumentu a argumentace lze však vznést ještě z jiného
úhlu pohledu: V predikátové logice (zabývá se jen jednoduchým výrokem, tj. z formálního
hlediska jednoduchou větou) vystupuje argument v libovolné valenční (ale i nevalenční)
pozici. Z toho, co bylo výše řečeno o četnosti predikátu, dokonce nápadně vysvítá
podobnost s tím, čemu ve valenční syntaxi říkáme aktant. Jestliže však přijímáme pojetí
argumentu jako důvodu, pak tím také říkáme, že argument je sémanticky vždy kauzálním
adverbiálem, není součástí intence predikátom a neobsazuje valenční pozice predikátu, je
toliko nevalenčním okolnostním určením - tedy zároveň určujeme, který je to aktant
(sémantický participant - jde primárně o sémantickou strukturu). Tak kupř. propozice
Mladistvý kradl v samoobsluze

chléb, žádný argument neobsahuje a sama je pouhým

tvrzením, nikoli argumentací, pokud není usouvztažena v kontextu к nějakému závěru
(dalšímu názoru apod.), např.: Měl by být (proto) potrestán. Naopak propozice Mladistvý
kradl z hladu [=protože měl hlad (argument)] argumentací nepochybně být může.

3.2 Výroková logika

V předchozí pasáži jsme argument charakterizovali jako (v širším smyslu) „důvod",
tedy z větně členského hlediska jako kauzální adverbiální určení. 62 Primárně se však toto
Příslovečné určení vyjadřuje souvětně (propozičně, lexikální vyjádření je až sekundární).
V centru naší pozornosti tak leží především souvětné výpovědi. Jimi se na poli logiky
zabývá logika výroková. Klasická formální logika analyzuje souvětné výpovědi jako
složené výroky, argumentaci pak jako složené výroky ve tvaru logické implikace (jestliže
P. potom q). Její charakter demonstrujeme na následujícím příkladu: 63

Výpovědní forma konkrétních výpovědí samozřejmě může být různá, hovoříme zde o sémantické struktuře
(schématu)
argumentačních výpovědí (srov. dále).
63
Využili jsme veřejně dostupné, medializované argumentace státní zástupkyně (Události ČT, 20.1.2006).
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Příklad 1
Názor / Závěr (q): Mimořádná

výše trestů pro mladistvé

obžalované

byla

přiměřená.
Argumenty:
pl) 2+2 = 4
p2) 2+2 = 5
p3) Obžalovaní trestný čin nespáchali.
p4) Obžalovaní trestný čin spáchali.
p5) Obžalovaní spáchali trestný čin vraždy obzvláště zavrženíhodným

způsobem.

К reálně užité argumentaci (zvýrazněné tučně) jsme v příkladu 1 účelově přidali některé
další argumenty tak, abychom postihli základní sémantickou strukturu argumentační
výpovědi. Nejprve budiž řečeno, že všechny námi uvedené argumenty (pl - p5) jsou
z hlediska formální výrokové logiky správně užity a výše napsaný závěr / názor (q) z nich
logicky vyplývá. Za logicky neplatné se totiž považují pouze takové argumentace, v nichž
P je pravdivé a současně q je nepravdivé. Toto na pohled paradoxní pravidlo má své
kořeny ve správné úvaze, jak implikaci rigorózně interpretovat: není např. vyloučeno, že
dojde ke splnění p, avšak q nenastane, ale také platí, že z nesplnění p nutně nevyplývá
cokoli pro q (implikace nezahrnuje všechny možné příčiny či podmínky splnění q; ve hře
jsou ale také modalita a epistemické postoje mluvčího atd.) apod.64 Již Aristotelés k tomu
poznamenává, že ty, „ kdo vyvozují pravdivý závěr z nepravdivých premis, není spravedlivé
stíhat výtkou."6S

Přesto ale jasně vidíme, že к přijetí argumentů (pl

- p5) jako

dostačujících66 к odůvodnění názoru / závěru q potřebujeme něco navíc. Jak připomíná
V. Jirásková,67 je to opět již Aristotelés, kdo upozorňuje na to, že „z nepravdivých [premis]
však je možno pravdivý závěr vyvodit, ale nikoli závěr, proč něco je pravdivé, nýbrž pouze
že je pravdivé."™ Takto tedy můžeme pouze konstatovat nějaký svůj závěr, avšak
Požadavku jeho dostačujícího odůvodnění jsme se vyhnuli. Aby tomu tak nebylo, nelze,
než spolu s L. Tondlem postulovat problematiku sémanticky konzistentní argumentace,

Viz Knapp - Gerloch, 2000: s. 214n.
Aristotelés, 1975: s. 180 (s odkazem na Analytiky).
Postulát, aby argumenty dostačujícím způsobem odůvodňovaly příslušný závěr, formuluje jako jednu ze
základních podmínek akceptability argumentace T. Govierová (Govier, T.: Practical study oj argument.
Wadsworth, 1997. - cit. dle Šamalová, 2005).
67Belmont:

6s

66

Jirásková, 2005: s. 130.
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která je spojena s otázkou typu „proč" v obsahovém (propozičním) smyslu. 69 Shrneme-li
tedy tyto úvahy, pak docházíme к závěru, že akceptabilní může být jen taková
argumentace, mezi jejímiž propozicemi p, q (tj. obsahem výpovědí p, q) je kauzální vztah
(ptáme se po široce chápaném důvodu). Argumenty uvedeného příkladu 1 to dobře
dokládají:
Názor / Závěr (q): Mimořádná

výše trestů pro mladistvé

obžalované

byla

přiměřená.
p l ) 2+2 = 4
p2) 2+2 = 5
pl je (v námi strukturovaném světě) tzv. evidentně pravdivým argumentem
(přesněji

řečeno

argument

pl

obsahuje

tvrzení,

které

je

považováno za tzv. evidentně pravdivé)
p2 je evidentně nepravdivým argumentem
pl

ani p2 se závěrem q evidentně obsahově nesouvisí (nenajdeme
standardní

auditorium,

shledalo),

irelevantní

které
je

by zde

tedy

u

obsahovou

nich

otázka

souvislost
kauzálního

mezipropozičního vztahu к závěru q
p3) Obžalovaní trestný čin nespáchali.
p3: bez znalosti mimojazykového kontextu (evidence) nevíme, zda je
argumentem pravdivým či nikoli
p3 negativně obsahově souvisí s propozicí q, kauzalita je negativní
p4) Obžalovaní trestný čin spáchali.
p4: bez znalosti mimojazykového kontextu (evidence) nevíme, zda je
argumentem pravdivým či nikoli
p4 obsahově souvisí s propozicí q, pro kvalifikované auditorium však nikoli
dostačujícím způsobem (viz dále)
p5) Obžalovaní spáchali trestný čin vraždy obzvláště zavrženíhodným

způsobem.

p5: bez znalosti mimojazykového kontextu (evidence) nevíme, zda je
argumentem pravdivým či nikoli

68 ,
69

.

Aristotelés, 1961: s. 93.
v
i z Tondl, 2001: s. 6.
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p5: propoziční obsah výpovědi p5 je pro kvalifikované auditorium v
(pozitivním) kauzálním vztahu к obsahu závěru q, jde o jediný
akceptovatelný argument v tomto příkladu (za splnění celého
souboru

dalších

podmínek

-

srov.

kap.

o

přesvědčivosti

argumentace)

Vysvětlení: Pro akceptabilitu argumentu není podstatné, zda to, co se v jeho
propozici o mimojazykovém světě vypovídá, v konkrétním případě skutečně také nastalo.
Pokud bychom však takovou evidenci měli, pak (za předpokladu, že závěr nutně, popř.
alespoň pravděpodobně z argumentu vyplývá) by tento argument bylo možné chápat za
přímý důkaz (tedy jakýsi „kvalifikovaný" důvod). Vycházíme-li však z toho, že
argumentace p5, proto q byla pronesena ve veřejném médiu a evidence na prokázání
pravdivosti tohoto tvrzení předložena nebyla, pak lze odůvodněně předpokládat, že
(počítáme-li s auditoriem, které nebylo zúčastněno páchání dotčeného trestného činu ani
prokazování skutkového stavu v soudní síni) pro adresáta / dané auditorium může mít
toliko hodnotu akceptovatelného argumentu (nikoli tedy důkazu). Zároveň jde ovšem
toliko o akceptabilitu (tj. přijatelnost, nikoli reálné přijetí) argumentu auditoriem, není tím
tedy dotčena možnost auditoria přijmout / nepřijmout předkládaný názor / závěr (viz kap. o
přesvědčivosti argumentace).
Akceptabilitu argumentů ve vztahu к argumentaci uvedené v tomto příkladu
můžeme snadno ověřit, nahlédneme-li do příslušného zákona. Z § 79 odst.2 trestního
zákona (č. 140/1961 Sbírky z. ČR) v kombinaci s § 219 odst.2 téhož zákona zjistíme, že
a r g u m e n t u j e výrokem o skutkovém stavu v těchto ustanoveních popsaném. Jinými slovy
Pokud dojde к naplnění skutkové podstaty vraždy za podmínek předpokládaných v těchto
ustanoveních (zvlášť zavrženíhodný

způsob provedení), lze uložit mladistvému pachateli

trest odnětí svobody v mimořádné výši. Státní zástupkyně tak svůj názor o výši trestu
opřela o tvrzení (svůj názor, a posléze i názor soudu), že došlo к naplnění těchto
zákonných ustanovení.
Z toho tedy konečně vyplývá: Ani argument p4 nemůže být pro kvalifikované
auditorium dostačujícím к odůvodnění závěru q, neboť „pouhý" fakt, že mladistvý spáchá
trestný čin vraždy, nepostačuje v právním řádu ČR к uložení tak vysokého trestu. Jistě si
však lze představit celou řadu laických (nekvalifikovaných) adresátů u televizního
Přijímače, kteří tento fakt neznají. Proto je nutné počítat také s tím, že

nekvalifikované
23

auditorium může za dostačující, a tedy i (potenciálně) akceptovatelný považovat též
argument p4. (Jednoduše shledá mezi propozicemi p4 - Obžalovaní trestný čin vraždy
spáchali a závěrem / názorem q kauzální vztah. Každé kvalifikované auditorium však ví,
že mylně. To je také jeden z problémů argumentování к laické veřejnosti, jehož si ovšem
byl vědom již Aristotelés - srov. níže).
Akceptabilitu argumentů je tedy nutné zkoumat ve vztahu к auditoriu, jde o jev
relační, vztahový: Argumentace je vždy vztažena к předmětu řeči a k (byť třeba
potenciálnímu) auditoriu - k diskurzu, ve kterém se pohybuje. Podle toho také autor volí
své argumenty, jejich formulaci, řazení, svou strategii persváze. Chce-li dosáhnout svého
záměru (skutečně auditorium přesvědčit) nemanipulativními

prostředky, je

nucen

respektovat povahu auditoria, tj. volit argumenty (příklady, evidenci apod.) z okruhu jeho
myšlenkového dosahu / diskurzu, aby pro něj mohly být akceptovatelné. Jinak lze jen stěží
uvažovat o racionální persvázi. Můžeme však hovořit o argumentech akceptovatelných
v jednotlivých typech diskurzu, včetně diskurzu osobního (s vědomím

značného

zjednodušení), jejichž reálnou akceptaci auditoriem lze předpokládat či očekávat. Přestože
výsledek není nikdy jistý, autor předpokládá alespoň minimální názorovou konzistenci
auditoria vzhledem к jeho kompetencím a ostatním dispozicím (časovým, událostním
apod.) а к takto profilovanému auditoriu se (v lepším případě) svou argumentací obrací.
Proto také čím více dané auditorium zná, tím větší si obvykle činí nároky na predikci
výsledného persvazivního efektu.
Propozice zmiňovaných ustanovení zákona vystupovaly v této reálně užité
argumentaci (p5, proto q) jako implicitní a presupované premisy - enthymémata. Ke
kauzální souvislosti mezi nimi indirektně, avšak sémanticky konzistentně odkazovala
autorka této argumentace.
Za základní princip sémanticky konzistentní argumentace jsme shledali kauzální
souvislost mezi propozicemi argumentačních výpovědí.
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4. LINGVISTICKÁ ANALÝZA ARGUMENTACE

Argumentaci v této práci zkoumáme jako přirozenou součást běžné lidské
komunikace, která probíhá v přirozeném jazyce. К výhodám tohoto přístupu lze počítat:
1) Odpadá rozpor mezi symbolickým jazykem logiky a životem (realitou),70 mezi
teoretickým rozborem premis a tím, co mluvčí skutečně říká a co svými slovy míní.
Jinak řečeno nejde nám jen o to ověřit formálně logickou platnost užité argumentace,
za neméně důležité považujeme prostřednictvím přirozeného jazyka postihnout
komunikační záměr, jenž produktor (častěji mluvčí) svou argumentací sledoval, a
smysl, který adresát podle ustálených konvencí dané společnosti této argumentaci je
schopen (dle svých možností) přiřadit.
Také lingvista pochopitelně při svém bádání může pracovat nanejvýš s určitým
sociálním modelem reality, neboť ani při sebedokonalejším zahrnutí sociální role a
individuálních zvláštností jedince komunikujícího v jedinečné situaci nelze postihnout
často i nepodmíněné psychické dění uvnitř osobnosti komunikujícího člověka. Toto
omezení je však dáno samou podstatou lidského poznání a jeho možnostmi. Produktor
odhaduje kompetence auditoria (adresáta či recipienta), předpokládá u něj jistou
evidenci (např. znalost tématu) a dosaženou životní empirii a podle toho svou
argumentaci volí (též přizpůsobuje). To najde svůj odraz v komunikační strategii,
zejména v komunikačním záměru, jejž lze z užitých výpovědí vyčíst.
Ze souboru dat o komunikační situaci jsme schopni například určit (sémantickou
či pragmatickou) nepatřičnost užití i jinak formálně bezchybné argumentace (problém
je posunut do jiné roviny nebo se zástupně argumentuje jen některým jeho okrajovým
aspektem, popř. z autority), která je takto ve svém důsledku manipulací. Proto nemůže
být považována za přesvědčivou / akceptovatelnou argumentaci. Z celé komunikační
situace pak lze usuzovat na to, zda argumentace byla klamavá v důsledku produktorova
záměru či jeho neznalosti zásad etické argumentace (event, nepozornosti). Průkazně
ověřit tato podezření však můžeme jen obtížně, další evidencí či patřičnou reakcí
v dialogu.71

™ Srov. Švehlová, 2001: s. 83.
Zahájíme tzv. dialog o významu - viz Machová, 1998.
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2) Odstraněn je terminologický rozpor, kdy logika označuje pojmem premisa jednoduché
výroky i výroky složené z těchto výroků, takže obvykle v jedné premise jsou obsaženy
závěr a druhá premisa (v našem pojetí se často kryje s argumentem, avšak nejde o
vztah totožnosti, nýbrž abstraktního předpokladu a konkrétní, různě modifikované
výpovědi, jíž produktor к tomuto předpokladu nějakým způsobem odkazuje). Např.
Aristotelem uváděné enthyméma odvozené z obecného hlediska protikladu 72 je
•

73

zapisováno touto logickou konstrukcí :
(Modus ponens)
Argumentace: Býti rozumný je dobré, neboť býti nerozumný jest

škodlivé.

Premisa 1 : Jestliže být nerozumný je škodlivé, pak být rozumný je dobré.
Premisa 2: Být nerozumný je škodlivé.
Závěr: Proto být rozumný je dobré.
Přitom výpověď označená jako druhá premisa je v argumentaci evidentně důvodem
(chápáno v širším smyslu), jímž má být odůvodněno tvrzení obsažené v závěru /
názoru argumentace, a proto ji podle našeho soudu nelze považovat za nic jiného než
právě za argument tohoto tvrzení (závěru / názoru). Naznačené logické schéma ji
pojímá jako premisu (tedy předpoklad) obsaženou spolu se závěrem v premise první.
Součást jedné premisy jako nedílného funkčního celku se tak osamostatňuje a
vystupuje ve stejné funkci, jakou má původní celek, jehož byla součástí, tedy ve
funkci premisy. (To vychází z tautologické povahy implikace při formálně logické
analýze výroků, neodpovídá to však vždy - tedy ani pojmově - argumentaci jako
konkrétní řečové realizaci teoretického schématu, jak ukážeme dále.) Naproti tomu
naší optikou termín premisa ponecháváme jen pro první výpověď (na druhém řádku
schématu) takto výše označovanou. Chápeme ji jako logický (myšlenkový, teoretický)
Předpoklad, z něhož v komunikaci konkrétně realizovaná argumentace vychází a
kterým také lze logicko-sémantickou platnost celé argumentace s pomocí formálně
logických postupů ověřit.

,з Aristotelés, 1948: s. 163.

Švandová, 1999b: s. 160.
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4.1 P r e m i s a : p ř e d p o k l a d a r g u m e n t a c e

Premisu vymezujeme jako racionálně utvořenou hypotézu 74 (srov. výše), jež se
účastní komunikační události (většinou pouze) implicitně, nepřímo, sekundárně 75 prostřednictvím argumentačních výpovědí, které s ní obsahově korespondují a jimiž je
argumentace

řečově

aktualizována.

(Argumentaci

lze

z argumentačních

výpovědí

interpretovat, zpětně rekonstruovat lze rovněž premisu - viz dále.) Pokud bychom chtěli
argumentovat ustanovením nějakého právního předpisu tak, že subsumujeme skutkový
stav nějakému obecnému pravidlu, pak premisa odpovídá tomu, co se v právní terminologii
nazývá elementární normou, tedy vždy některé z dvojic strukturálních prvků právní
normy hypotéza + dispozice // hypotéza + sankce.

76

Z lingvistického hlediska je premisa / hypotéza kauzální výpovědí (v širším
smyslu) s významem otevřené podmínky možné. Její strukturu můžeme znázornit ve
formě jestliže p, (pak / potom) ?. 77 Z příslovečných určení příčiny (tedy kauzálních v

širším smyslu) je právě podmínka možná nositelem společné části významů celé této

skupiny příslovečných určení.78 Je proto dokonale uzpůsobena к vyjádření obecně platné
premisy - předpokladu, z něhož argumentace v konkrétní komunikační situaci vychází
(přesněji: к němuž odkazuje). Navíc je pravděpodobné, že její struktura dobře koreluje se
strukturami lidského myšlení, neboť (podle R. Jakobsona) 79 pořadí větných částí

75

Touln^nův po^dàvek (Toulmin, S.E: 0 « the Uses of Arguments, 1958; cit. dle Kraus, 2004: s 38 - 39n.)
aby byla argumentace zkoumána jako reálná komunikace a argumenty aby pouze neopakovaly to co j.ž
bylo v premisách obsaženo, je sice správný, avšak jeho řešení nakonec komunikační prax, neodpovídá: Za
argument totiž nelze považovat až reakci na nesouhlas aud.tona s předloženou a r g u m e n a c č , tez, a j.ž
vůbec nemáme opodstanění tvrdit, že autor je povinen tuto reakc, aud.tonu ye formě kvahtativně vyšších
argumentů p o s u n o u t - je-li zahájen dialog o významu, může byt presto neochota produktora dále
argumentovat hodnocena ako porušení kooperačních, ale i zdvořilostních maxtm komunikace. Obecne
Předpoklady či fakta obecné povahy bývají při argumentování nejčastěji pouze implikovány, avšak
(zpravidla jako presupozice) zahrnuty do výpovědi Jejího propozičního obsahu smyslu takže je můžeme
Z Výpověd rekonstruovat (v podobě premis) a v kontextu jejich užití interpretovat. Praktickou stránku
(ekonomičnost vyjádření, ale i prostor pro manipulaci) takovéto rétorické argumentace ve svém
enthymématu post hl již Aristotelés (viz výše). Uvádět předpoklady a rozsah platnostt svých závěru ovšem ve vědecké a r g u m e n t a c i - je obsahem Popperova pojmu falzifikace hypotéz (viz napr. Popper,
1995), nikoli však nutnou součástí argumentace jako takové. Z hlediska komun,kačníljюefektu by
Toulminovy požadavky na argumentaci mnohdy byly dokonce neproduktivní (nadbytečné), byt jim nelze
76"P№ snahu o názornost, korektní přístup к auditoriu a důraz na přirozený jazyk.
77 К těmto pojmům viz např. Buguzsak - Čapek - Veverka, 1996: 66n.
78 Srov.

Machová, 1972: s. 21 - 23.

79 Tamtéž, s. 24.

Jakobson, 1995: s. 47.
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(podmínka předchází část důsledkovou) je v kondicionálních větách jediné přípustné, nebo
neutrální, bezpříznakové ve všech jazycích.
Protože je argumentace komunikační událostí, tedy součástí živé komunikace lidí,
její slovní vyjádření (konkrétní aktualizovaná podoba) se od logického „myšlenkového
prototypu" - premisy - může více či méně odlišovat. Nelze pochopitelně očekávat, že
komunikanti (zejména v běžném hovoru) vždy užijí totožnou formulaci к vyjádření téhož
obsahu. Argumenty i argumentace jsou v komunikaci kontextově podmíněné a situačně
vázané, pojmově se s premisou nekryjí.
S výše řečeným však není v rozporu, pokud mluvčí zformuluje svou argumentaci
jako otevřenou podmínku možnou ve tvaru jestliže p, q - tedy ve tvaru premisy.
V takových případech jde o specifický typ argumentace, jejíž obecné znění signalizuje
velmi malou angažovanost mluvčího, jeho minimální ochotu zavázat se osobně к platnosti
obsahu sdělení (srov. dále příklady 4.1, 4.2n). Argumentující člověk ovšem může tuto
výpovědní formu využít к rozmanitým (dílčím) komunikačním cílům. Jedině pragmatickou
analýzou - např.

odlišením

jednotlivých typů direktivních komunikačních funkcí výpovědí

- lze poté v konkrétních situacích vysledovat skutečnou míru této angažovanosti mluvčího
od lhostejnosti až po neodbytnou naléhavost či hrozbu fyzickým násilím. Sémantická a
Pragmatická analýza výpovědí (textu) podává rámcovou (omezenou) dělicí linii mezi
argumentací a manipulací, vymezuje akceptovatelnou argumentaci a její argumentační sílu,
charakterizuje, к jakým druhům persváze jednotlivé akty náležejí, jejich persvazivní
Potenciál a proč tomu tak je (viz kapitolu o přesvědčivosti argumentace).

4.2 Základní podoba argumentace: p, proto q

Argumentaci v textu snadno poznáme v základní podobě argument, proto závěr /
názor, často však v promluvě takto explicitně vyjádřena nebývá. Abychom jasně viděli, co
je / má být čím zdůvodněno, je vhodné ji nejprve z aktuálně užité formulace do základní
podoby argument, proto závěr převést.
Zřetelně oddělit závěr / názor od zbytku argumentace výrazem proto ve své
rukověti pravidel argumentace doporučuje A. Weston, 80 jde o standardní uzuální
Prostředek zápisu argumentace také v logicky zaměřených studiích, jež v této práci

80

Weston, 2001: s. l i n .

28

citujeme. Záznam argumentace v podobě s „proto" je významově konverzní к formulaci
typu protože argument, závěr / názor. Inverze formální struktury záleží v komunikaci
pouze na tom, z jaké perspektivy budeme na široce kauzální souvislost mezi oběma
stranami argumentace nahlížet. Usuzujeme tak ze vzájemného vztahu mezi obsahy
81

(propozicemi) kauzálních výpovědí:
Jestliže chceme jazykově prezentovat některý ,jev" (výsek světa) jako příčinu /
důvod jiného ,jevu" (výseku světa), tedy prezentovat propoziění obsah jedné výpovědi
jako příčinu / důvod propozičního obsahu výpovědi jiné, užijeme spojovacího výrazu typu
protože {poněvadž, jelikož,

že, když, jak, ...). Např.: Protože mě bolí hlava, půjdu si

lehnout.
Máme-li naopak tento významový vztah uchopit jako důsledek (závěr, konkluzi) /
následek (výsledek) jedné propozice vyplývající z propozice jiné, vyjádříme jej prostředky
typu proto (tedy, tudíž; a proto, a tedy; účel: takže; aby; proto, aby; ...). Např.: Bolí mě
hlava, proto si půjdu lehnout.
Oba typy souvětných struktur se tedy vzájemně významově doplňují a podmiňují,
liší se pouze syntaktickou formou. Struktury se spojovacími výrazy typu proto bezpečněji
Poukazují na závěr / názor argumentace tím, že tzv. věty důsledkové, které uvozují a jimiž
je závěr zastoupen, mohou stát pouze za větami, z jejichž obsahu důsledek / následek
vyplývá82 (u vět účelových tomu tak být nemusí, i když zpravidla bývá).
V případě subjektivního členění výpovědi (subjektivního slovosledu), tj. má-li
mluvčí nějaký, zpravidla emociální zájem na řazení réma - téma, vyžaduje adverbium
Proto další významové upřesnění {aby, že, protože,

...), které často bývá lexikálně

vyjádřeno: Proto jsem mu zakroutil ruku, aby nás přestal ohrožovat svým nožem. Proto
jsem mu zakroutil ruku, že nás ohrožoval nožem. *Proto jsem mu zakroutil ruku

-protože

na nás vytáhl nůž. (se zvýrazněným důrazem) Proto jsem mu zakroutil ruku, vždyť měl
nůž! / měl v ní (totiž) nůž!. Výjimku tvoří situace, kdy mluvčí ponechá kauzální souvislost
blíže nedourčenou. Tím však argumentaci ve svůj neprospěch oslabuje, anebo se snaží
manipulovat, např. zastíráním faktů či předstíráním skutečností jiných (Např. výpovědí
Proto jsem mu zakroutil ruku - držel nůž. lze zastírat to, že ve skutečnosti svého protivníka
napadl sám mluvčí, a spoléhat na to, že adresát vyrozumí předstíraný - avšak nevyřčený opak.) Subjektivní slovosled může mluvčí zvolit také z důvodu potřeby textového

Viz

Mluvnice češtiny III, 1987: s. 480 - 487, 493.
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navazování (koherence) či v reakci na partnerovu repliku v dialogu. Vždy však formulace
s proto vyžaduje doplnění, má-li se mluvčí chovat kooperativně (srov. A: Můžeš mi
vysvětlit, proč už zase ležíš a nic neděláš?B: Proto! - Bolí mě hlava.).
Všechny zmíněné (ojedinělé) případy antepozice výrazu proto naznačují, že užité
adverbium v nich neplní

svou primární

syntaktickou

funkci -

neuvozuje větu

důsledkovou, 83 nejde o formulaci argument, proto závěr, ale o strukturu typu protože (v
podobě (proto) závěr, protože

argument).

Chceme-li se tedy přidržovat postupu od

argumentu к závěru, rovněž tyto konstrukce transformujeme a odstraníme z nich formální
zdvojení spojovacích výrazů. (Proto jsem mu zakroutil ruku, že nás ohrožoval nožem. =
Zakroutil jsem mu ruku, protože nás ohrožoval nožem. - Ohrožoval nás nožem, proto jsem
mu zakroutil ruku.)
Prezentace kauzálního vztahu z pohledu závěr, protože
argument,

argument

//

protože

závěr vychází z toho, že věty typu protože nemají v souvětí vůči závěru /

názoru, jehož jsou příčinou / důvodem, primárně určené pořadí - ve formální souvětné
struktuře zaujímají libovolnou syntaktickou pozici (mohou bez dalšího stát před, za i
v interpozici vzhledem к větě dominující). 84 Tato jejich vlastnost může výrazně znesnadnit
interpretaci argumentů, zvláště jsou-li v textu prokomponovány do složitých řetězců.

4.2.1 Tvary asyndetické

Významově zcela nejednoznačná bývají některá spojení asyndetická, tj. taková,
v

nichž kauzální vztah není signalizován spojkami vůbec (spojovací výrazy chybí).

Vzhledem к libovolnosti pozice vět typu protože

neexistuje žádné formální pravidlo

k významovému upřesnění tohoto vztahu. Tak kupř. v písemném odůvodnění rozsudku
fteme (Příklad 2): 85
„ Tyto zřejmé chyby v psaní jsou v dané věci nepodstatné; na povinnost

žalovaných

platit nájemné nemají žádný vliv. "

8Z

T

" s C d n ě se ľ Machovou považujeme za důsledkové každé adverbium proto které není součástí některé z
dvojic p otože/pZžeTponéladž
/ aby. V těchto konstrukcích - věetně jednoslovné odpověd, na otázku
typuproí v předchozím odftavci - plní a d v e r b i u m ^ naopak funkci odkazovač. (v,z Machová, 1972: s.
84

Srov. Mluvnice češtiny III, 1987: s. 482 - 484 v rozsahu týkajícím se kauzálních vztahů „proto - následek /
a „protože - příčina / důvod".
23 С 3 9 5 / 2 0 0 3 - 3 0 .

8 5 výsledek"
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Při interpretaci tohoto souvětí nevíme jistě, zda soudce odůvodňuje první větu větou
druhou či obráceně, nebo zda vůbec takovou souvislost mezi ně klade. Nejenom že tak
odůvodnění к tomuto bodu žaloby může adresát pociťovat jako nejasné a nedostatečné, ale
pokud by obě věty, oddělené středníkem, měly vystupovat jako samostatné argumenty, pak
by bylo nutné dále v textu hledat jim příslušné závěry. Takto by byly pouhými
nepodloženými soudy (nezdůvodněnými tvrzeními).
Úspěšnost interpretačního úsilí adresáta závisí na tom, zda a do jaké míry zná
kauzální souvislost propozic (tj. obsahů) daných výpovědí, resp. jevů mimojazykového
světa, jež jsou těmito výpověďmi zastoupeny. Často к odhalení smyslu výpovědi postačí
znát situační kontext, v němž byla pronesena. Problém nastává tam, kde nelze (ani
z kontextu) zcela jednoznačně určit, co je v užité argumentaci argumentem a co závěrem,
tedy pokud nelze určit směr, jímž je vedena kauzální souvislost mezi propozicemi dané
argumentace. Otevírá se tak prostor dezinterpretaci, manipulaci, který brání pohlížet na
takovou argumentaci jako na přijatelnou (byť by splňovala formálně logický model
tautologické implikace).

4.3 Struktura / schéma argumentace
V textu (častěji dialogickém) také argument a závěr / názor / teze / tvrzení86 mohou
být od sebe formálně (tj. tvarově) oddělené, například pokud mluvčí bezprostředně reaguje
na partnerovu promluvu a jeho tezi přijímá (příklad 3):
Příklad 3:
A: To už máš zase špatnou náladu?! Proč já se tady asi snažím? B: Promiň, nic
se mi v práci nedaří. Ale - už tě zas vnímám.
Argumentace: Nic se mi v práci nedaří, proto mám špatnou náladu.

Termíny „závěr" a „názor" používáme v této práci promiskue, neboť označují tutéž funkční součást
argumentace, pouze s určitým významovým odstíněním v závislosti na úhlu pohledu. „Závěr" lze spíš
vymezit jako samotný výsledek myšlenkové operace, zatímco „názor" bývá též odrazem osobnosti
mluvčího, zahrnuje v té či oné míře jeho subjekt. Další termíny jako „tvrzení", „teze", které se pro závěr
argumentace v literatuře nezřídka objevují, maji blíže к termínu „názor", avšak jejich rozsah pociťujeme
jako užší, specifický. „Tvrzení" (teze) je jednou z asertivních komunikačních funkcí, avšak výpověď
obsažená v závěru argumentace není touto komunikační funkcí vázaná. Proto v textu termín „tvrzení"
užíváme pouze tam, kde nám jde specificky pouze o výpovědi s funkcí asertivní. Pokud je tedy
nevyčleňujeme, upřednostňujeme obecný zápis „závěr / názor" nebo pro jednoduchost jen některý
z těchto dvou termínů.
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Argument: Nic se mi v práci nedaří.
Závěr: Proto mám špatnou náladu.
Tato jednoduchá

argumentace

má oporu v explicitně

ověřitelné premise (enthyméma ověřené jako modus ponens),

nevyjádřené,

logicky

kterou považujeme za

součást našeho schématu, součást struktury argumentace:
Premisa: Jestliže se mi v práci nic nedaří, pak mám špatnou náladu.

[Platí]

(Jde o obecné vyjádření obvyklé kauzální souvislosti jevů mimojazykového světa, vztažené к subjektu ,já":
= Jestliže se někomu v práci nic nedaří, pak má obvykle špatnou

S implicitností

premis

se

při

zkoumání

náladu.)

argumentace

tradičně

počítá,

к charakteristikám aristotelovských obecných úsudků (enthymémat) ostatně jejich možná
implicitnost náleží. Jak ovšem tento příklad ukazuje, implicitní mohou být též jednotlivé
části argumentace. (B ve své replice partnerovu tezi již neopakuje, pouze ji zdůvodňuje.
V běžném hovoru se komunikanti řídí principem jazykové ekonomie, В považuje
zopakování závěru za redundantní (nadbytečné). Jeho akceptaci signalizuje výrazem
promiň - mohli bychom jej také rozepsat Promiň, mám špatnou náladu, protože se mi
v práci nic nedaří. Druhou část argumentace tedy tvoří implikatura proto mám špatnou
náladu.)
V logickém schématu bychom tuto argumentaci po zahrnutí implikovaného závěru
zaznamenali takto {modus ponens):
Premisa: Jestliže se mi v práci nic nedaří, pak mám špatnou náladu.
Premisa: Nic se mi v práci nedaří.
Závěr: Proto mám špatnou náladu.

Na první pohled se tak oba zápisy liší pouze přidáním jednoho řádku s explicitně
vyjádřenou argumentací a v jinak volené terminologii. Ve skutečnosti námi vytvořené
schéma umožňuje postihnout variabilitu komunikačních situací (a funkcí), s nimiž se
Proměňuje i zvolená argumentace, kterou se komunikanti vzájemně ovlivňují.
Ve shora uvedeném příkladu užité výpovědi signalizují takové interakční podmínky
argumentování, které nejsou věcné argumentaci příznivé. Konfliktní charakter interakce ze
strany partnera A naznačují interpunkční znaménka (kombinací otazníku s vykřičníkem
můžeme jen omezeně vystihnout prozodické faktory jako intonaci, dynamiku hlasu; gesta,
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mimiku, jedinečnost komunikační situace nelze nahradit ničím), zesilují slovní výrazy to,
už, zase, asi, na rovině výpovědí a jejich komunikačních funkcí zejména přechod mezi
výtkou a výčitkou. Povšimněme si přitom, že (řečnická) forma otázky Proč já se tady asi
snažím?, kterou komunikační situace výrazně graduje, se viditelně nepromítne do zápisu
argumentace v její základní transformované podobě argument, proto závěr, a již vůbec ne
do situačně nepodmíněné formulace premisy, o niž se argumentace opírá. Argumentace
vychází z platné premisy (z logicky platného výroku) a mezi závěrem / názorem a
argumentem

není

žádný

logicko-sémantický

rozpor.

Pochybnosti

o

přesvědčivosti argumentace tak v tomto případě vzbuzuje jedině samotný

„čistotě,"
průběh

argumentování, poznamenaný manipulativními interakčními podmínkami, za nichž В
emotivní tezi přijímá a (pasivně) obhajuje.
Otázka přesvědčivé (akceptovatelné) argumentace je tedy problémem mnohem
komplexnějším, zahrnuje též zhodnocení komunikační situace, užité výpovědi a interakční
podmínky argumentování. Pojmové odlišení argumentace a argumentu od premisy jako
formálně logického výroku je tedy namístě.
Respektováním jazykových forem přirozeného jazyka pak odstraňujeme některé
(byť někdy zdánlivě banální) formulační nepřesnosti tradičního logického schématu,
vedoucí к významovým paradoxům (viz příklady 4.0 až 4.3). Logická platnost výroku však
v našem návrhu i nadále zaujímá své místo opory teoretickému myšlení. Přesněji řečeno
argumentace musí být objektivně v souladu, tj. koherentní splatnými premisami, má-li
být argumentací akceptovatelnou a (eticky) přesvědčivou. Nebudeme však v našem
schématu postupovat tradičně к dokazování závěru z platných premis, pouze příslušnou
platnou premisu uvedeme na samostatném řádku a budeme se nadále věnovat argumentaci.
Důvody nás k tomu vedou dva: Zaprvé premisou zaznamenáváme klasické aristotelovské
enthyméma (vycházející z obecných hledisek, topoi), v argumentaci mnohdy implicitní,
zadruhé pak náš zápis se od tradičního v důsledku neignorování komunikačního rámce
argumentace a vztahů jazykových entit někdy i podstatně liší. Tak kupř. argumentaci
Kdyby ses učil, dostal bys kolo. chápanou jako vysvětlení lze podle rozborů Blaženy
Švandové87 v logickém schématu (opět jde o modus ponens) znázornit takto (příklad 4.0):

87

Švandová, 1999a: s. 105.
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Příklad 4.0:
Premisa 1 : Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo.
Premisa 2: Budeš se učit.
Závěr: Proto dostaneš kolo.

Toto schéma je rozborem premisy jako složeného výroku a slouží к potvrzení její
platnosti. Řekli jsme již, že pokud argumentace vychází z platné premisy (platného
enthymématu, výroku), můžeme hovořit o logické správnosti (platnosti) této argumentace.
V tomto případě tomu tak je. Je-li argumentace logicky platná, splňuje první krok k tomu,
abychom ji mohli považovat za akceptovatelnou. Předložené logické schéma však není
zápisem užité argumentace, ale obecně platné premisy, z níž tato argumentace vychází.
Z čeho tak usuzujeme?
Výroková logika vymezuje výroky jako oznamovací věty, čímž má na mysli jednak
takové výpovědi, které sdělují nějaké informace 88 (jsou sdělením, mají funkci asertivní),
jednak oznamovací způsob těchto vět, s nimiž pracuje. Premisa pak není ničím jiným než
složeným výrokem (ze dvou výroků jednoduchých), tedy výpovědí, kterou - abychom s ní
mohli jako s výrokem pracovat a ověřit tak její logickou platnost - musíme převést do
oznamovacího způsobu 89 . Sledujeme-li pozorně zmiňovanou argumentaci a vybavíme si
možné kontexty jejího užití s komunikační funkcí vysvětlení, ze záměru produktora
zjistíme:
a) produktor netvrdí Budeš se učit - tedy rozpor s druhou premisou,
b) produktor neuzavírá Dostaneš kolo - tedy rozpor v závěru.

Přesněji řečeno existují dva typy kontextů, v nichž lze chápat takto formulovanou
argumentaci jako vysvětlení. Prvnímu z nich - dominantnímu / pravděpodobnějšímu naznačené logické schéma neodpovídá ani v jednom z předchozích bodů a, b. Produktor
(mluvčí) jednoduše netvrdí ani a ani b. Druhému typu kontextu se uvedené řešení
přibližuje více (v bodě b), avšak i zde jsou odchylky od toho, co mluvčí svou argumentací
míní sdělit / vykonat. Ke spolehlivému určení, o který kontext konkrétně jde, by postačilo
znát byť jen rámcově situaci, v níž byla argumentace pronesena. Tuto možnost však
tentokrát nemáme (v citované publikaci situace nastíněna není), proto budeme analyzovat
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Zastávka, 1998: s. 14.
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obě varianty, které jako jediné lze z užité formulace ve smyslu vysvětlení odvodit.
Začněme interpretací dané argumentace z pohledu té situace (SI),

z níž v reálné

komunikaci vychází častěji:

Nejprve si řekněme, proč je formulace podmínky (jako široce kauzálního vztahu)
Kdyby ses učil, dostal bys kolo. bez znalosti situačního kontextu dvojznačná - způsobuje ji
výpovědní forma s kondicionálem přítomným v obou větách tohoto souvětí.90 Převažující
interpretace odpovídá tomu, že v situaci SI (v prvním kontextu) je z intence produktora
zřejmé, že adresát se neučil / neučí a kolo nedostal / nedostane (časové určení nelze bez
dalšího kontextu přesněji stanovit, možné je obojí, bez zásadního dopadu na argumentaci).
Indikuje to právě produktorem užitý podmiňovací způsob - jeho v obou větách přítomný
tvar {Kdyby ses učil, dostal bys kolo.) je v situaci SI funkčně ekvivalentní formulaci
s tvarem minulým v některé z obou vět {Kdyby ses byl (býval) učil, dostal bys kolo), který
zcela jednoznačně formuluje argumentaci Byl bys (býval) dostal kolo, pokud by ses (byl)
učil. = Dostal bys kolo, pokud by ses byl (býval) učil.

a p o d . (V běžné komunikaci se častěji

setkáváme s kondicionálem přítomným ve funkci kondicionálu minulého, jehož tvary bývají v těchto
formulacích mnohdy pociťovány jako archaické a redundantní, popř. bývají nahrazovány jinými lexikálními
výrazy, např. jistotně modálnfmi - epistemickými.)

Po obsahové stránce jde v prvním kontextu (v SI) o neuskutečněnou podmínku91,
tedy skutečnost, jejímž splněním produktor obdarování adresáta podmiňuje, avšak tato
skutečnost nenastala, je nereálná. Mohli bychom také říci, že tato argumentace je
produktorovou reakcí na takový stav světa, kdy podmínka obecné premisy {Jestliže se
budeš učit, dostaneš kolo.) nebyla naplněna. Jak se to ale dovíme, když neznáme ani
komunikanty ani situaci, k níž došlo? Musíme vycházet právě z indicií, které nám
poskytuje jazyková formulace užité argumentace. Poté se ovšem pohybujeme pouze v
rovině jazykové, nikoli mimo ni. Jinými slovy z informací, které nám jazykové
(komunikační) prostředky poskytují, dokážeme zjistit vztah produktora ke stavu světa jak se к němu vymezuje, jak jej hodnotí atd. - а к adresátovi (lze si představit pestrou
škálu modifikací těchto vztahů). Lingvistickou (komunikační) analýzou argumentace,
podobně jako logickou analýzou premis, nedostáváme samotnou pravdu o objektivním
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Srov. Švandová, tamtéž: s. 105.
Grepl-Karlík, 1998: s. 297.
Grepl - Karlík, 1998, s. 296 - 300.
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světě, nýbrž produktorovo tvrzení o tomto světě (ale též např. jeho postoje к aktuálnímu
stavu světa apod.) a (kauzální) souvislosti, jimiž má být toto tvrzení odůvodněno //
(verbálně, racionálně) dokázáno. Tím tedy získáváme veškeré informace, které předložená
argumentace může poskytnout.

4.3.1 Presupozice

Dotčená

výpověď

zcela

nepochybně

zahrnuje lingvistickou

presupozici

/

předpoklad, že adresát se neučil či neučí (přinejmenším produktor si to myslí nebo to ví,
přesněji svou výpovědí se zavazuje к tomu, že to ví nebo že je o tom alespoň
přesvědčen 92 ). Tento předpoklad tvoří součást významu této argumentace, 93 což se
vztahuje na jakýkoli komunikační záměr, kterého by chtěl produktor v tomto typu kontextu
dosáhnout. Nejen tedy na vysvětlení, ale též např. na odmítnutí, výtku apod. Podstatné je
to, že mluvčí signalizuje nereálnost stanoveného kauzálního vztahu. Přidržíme-li se
původního východiska, pak situaci SI

v tomto kontextu ve skutečnosti

odpovídá

komunikační událost, v níž produktor vysvětluje adresátovi, proč nedostal / nedostane kolo.
Oním důvodem - argumentem pro závěr, к němuž argumentace směřuje, je presupozice,
že adresát se neučil / neučí. Základní podoba argumentace ve tvaru argument,

proto

závěr tedy zní: Neučil ses //neučíš se, proto jsi nedostal // proto nedostaneš kolo.
Srovnáme-li

konečně

argumentaci, к níž jsme

analýzou

výpovědi

dospěli,

s výsledkem formálně-logické analýzy (Budeš se učit, proto dostaneš kolo.), nemůžeme si
nepovšimnout rozdílů v interpretaci této argumentace. Příčinu této disproporce spatřujeme
v systémových předpokladech analýzy: v odlišném předmětu, metodologii a záměně
termínů. Logické schéma analýzy platnosti premis - jak vidno - nemusí vždy věrně
zachytit význam argumentačních výpovědí, neboť nepracuje se záměrem produktora, s
presupozicemi (a dodejme, že do značné míry ani s implikaturami). Přesto to není nic, co
bychom formálně logickému přístupu vytýkali, ba právě naopak - bude-li ovšem
respektovat jazykovou realitu / jazykový kontext argumentování. Úkolem formálně
logického přístupu v našem pojetí totiž není určovat argument a závěr argumentace, ale
vyvodit z užité argumentace obecně platnou premisu, na níž daná argumentace staví, a
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Srov. Koťátko, 1998: s. 40n.
Srov. Machová, 2001: s. 43; též s. 44 a 56, dále Švehlová, 2001: s. 91.
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ověřit tak logickou platnost argumentace, první z podmínek nutných к její přesvědčivosti /
akceptovatelnosti. Premisa - složený výrok - je (na rozdíl od argumentace) entitou
konsituačně nevázanou, systémovou, předpokladem pro argumentaci jako řečovou
realizaci záměru produktora.

4.3.2 Sémantická struktura

Přestože z logického hlediska jsme platnost argumentace v příkladu 4.0 již ověřili,
stále nám ještě zbývá zaznamenat ji do argumentačního schématu, abychom odhalením její
významové struktury jasně vymezili, co se touto argumentací v daném kontextu doopravdy
tvrdí a čím je to zdůvodňováno, popř. též co je záměrem produktora (jaká je komunikační
funkce). Tedy (opět s odlišením názoru / závěru a argumentu):
Příklad 4.1 - vysvětlení:
Argumentace: Kdyby ses učil, dostal bys kolo.
= Dostal bys kolo, pokud by ses (byl / býval) učil.
= Neučil ses//neučíš

se, proto jsi nedostal //proto nedostaneš kolo.

Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo.

[Platí.]

Argument: Neučil ses //Neučíš se.
Závěr: Proto jsi nedostal //nedostaneš

kolo.

Ačkoli na platnost premisy to nemá dopad, smysl této argumentace je jiný než
v následujícím kontextu a bylo by absurdní uvažovat v prvním typu kontextu o závěru
Dostaneš kolo (srov. schéma 4.0), neboť by to bylo v přímém rozporu se záměrem
produktora a významem (smyslem) výpovědi. Argumentace s tímto komunikačním
záměrem (s touto propozicí) z logického hlediska je platná. Z negace prvního výroku (p)
sice nutně nevyplývá též negace druhého výroku (q), avšak je možná. Implikace p -> q je
neplatná pouze tehdy, pokud p (antecedent) platí, a současně q (konsekvent) neplatí.94
(Logika hovoří o pravdivostní hodnotě, logické „pravdě," z důvodu možné záměny
s objektivní realitou se raději přidržujeme termínu „formální platnost".)
Připomeňme znovu, že podobně jako výše, ani v následujícím rozboru neznáme
bližší situační kontext výpovědi, proto

94

i nadále pracujeme se všemi

možnými

Švandová, 1999a: s. 120 - 123; srov. Knapp - Gerloch, 2000: s. 216.
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interpretacemi předložené argumentace ve funkci vysvětlení, které jsme na nej obecnější
rovině přiřadili ke dvěma typům kontextu. Postupujeme tak z důvodu dvojznačné
formulace této argumentace, tedy dvou odlišných propozičních obsahů výpovědi, jejích
dvou možných interpretačních rámců. Užití argumentace v prvním typu kontextu (který se
pro danou argumentaci jeví jako pravděpodobnější) jsme interpretovali jako nereálnou
podmínku neuskutečněnou (viz výše). Nyní budeme argumentaci krátce analyzovat v
druhém z nich, chápajíce formu kondicionálu přítomného jako aktuální určení podmínky
otevřené. S její pomocí produktor vyjadřuje kauzalitu jestliže p, potom q v obecném
smyslu možnou. Otázku vztahu p k mimojazykové skutečnosti nechává otevřenou, neříká
tedy nic o platnosti p, pouze říká, že „platnost p dostačuje к platnosti q ".95 Na rozdíl od
předchozí nereálné podmínky nás tak mluvčí žádným způsobem neopravňuje k tomu,
abychom z jeho argumentace usuzovali cokoli o splnění či nesplnění podmínky p, kterou
označil toliko jako dostačující pro platnost následku q. Víc tedy mluvčí ve své argumentaci
netvrdí, nic jiného nám užitá forma nesignalizuje, a jelikož jsme vázáni tím, co lze z jeho
promluvy objektivně vyrozumět, abychom ji nedezinterpretovali, nemůžeme ve své
analýze argumentace ani my tvrdit cokoli jiného - cokoli víc. Povšimněme si důsledků
tohoto faktu v argumentačním schématu 4.2 a také toho, že obě argumentace v obou široce
chápaných kontextech (i přes všechny odlišnosti) vycházejí ze stejné premisy:
Příklad 4.2 - vysvětlení:
Argumentace: Kdyby ses učil, dostal bys kolo.
Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: Pokud// Kdyby // Za podmínky, že by ses učil.
Závěr: Dostal bys kolo. // Potom bys dostal kolo.

Příklad 4.2 znázorňuje argumentaci vysvětlením v druhém typu kontextu, tj.
takovém, kde mluvčí v situaci S2 vyslovuje danou formulaci jako možnou otevřenou
podmínku. Nic bližšího o tomto situačním kontextu nevíme, ani mluvčí nic víc
nesignalizuje, proto nedokážeme detailněji identifikovat závěr, který mluvčí konkrétně
sledoval, ani argument na jeho podporu. (Víme pouze, že mělo jít o vysvětlení.) Oba členy
argumentace tedy musíme nechat otevřené: jak argument, tak závěr mohou být
uskutečněny.

95

Pokud

bychom

postupovali jinak,

formální

zápis

argumentace

by

Grepl - Karlík, 1998: s. 292; к podmínce otevřené srov. tamtéž, s. 291 - 296.
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neodpovídal jejímu obsahu, tedy propozičnímu obsahu realizované výpovědi. 96 To platí i
pro časové určení, neboť bez vzpomínané znalosti konsituace není zřejmé, zda se tak
mohlo stát v minulosti nebo se může stát v současnosti či budoucnosti (tedy к jakému ději
či stavu se vysvětlení váže a v jakém čase).

Produktorovu záměru v tomto typu kontextu by tedy nebylo adekvátní, pokud
bychom ve schématu odstranili podmínkový vztah a kondicionál přítomný - gramatické
kategorie (formy), ve kterých jsou výše zmíněné potence obsaženy - a nahradili je vztahem
důsledkovým / vztahem následku a způsobem oznamovacím. Proto také tento poměr mezi
argumentem a tezí charakterizujeme výrazem pak / potom (namísto proto).

Otevřená

podmínka (reálná a možná) je ostatně jediným kauzálním vztahem, při jehož analýze
nemůžeme názor (závěr) uvést výrazem proto, máme-li přesně zaznamenat, co bylo čím
argumentováno.
Naproti tomu ve formálně-logickém schématu analýzy premis se i v tomto případě
volně pracuje s fikcí kladného splnění obou částí argumentace (tedy argumentu i závěru),
s důsledkovým vztahem i oznamovacím způsobem vyjádření (viz modus ponens v příkladu
4.0). Ze skutečně užité jazykové formy bez dalších doplňujících informací, které by
vyplývaly ze znalosti kontextu, však takto soudit je minimálně předčasné, jak ukazuje
srovnání rozborů 4.1 a 4.2. Proto lze uzavřít, že formálně-logické schéma představuje
systémový (teoretický) model, který je teprve při argumentaci jazykovou formou různě
realizován. Odtud plynou i rozdílné úkoly obou přístupů: Logika dodává obecné premisy složené výroky, jejichž formální platnost ověřuje. Z konkrétních argumentačních výpovědí
pak zjišťujeme, co mluvčí skutečně říká, co (jaký názor) čím (jakým argumentem)
odůvodňuje (dokazuje). Opačným směrem ovšem to, o kterou obecně platnou premisu se
daná argumentace opírá, lze vyvodit jen z kauzální souvislosti mezi argumentem a
závěrem (souvislosti propozic těchto výpovědí), což není myslitelné bez adekvátní
interpretace jazykově zpracovaných informací, bez sémanticko-pragmatického rozboru
užité jazykové formulace v konkrétní komunikační situaci.
Abychom ověřili správnost našeho uvažování, formulujme konečně natolik jasné
komunikační situace pro oba typy kontextů, v nichž může být daná argumentace
realizována s komunikační funkcí vysvětlení.
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Vhodnost souladu formy s obsahem je obecně uznávanou záležitostí, nebudeme ji dále rozvádět; zmíněna
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1) modelové komunikační situace SI

pro kontext, v němž je daná argumentace

nereálnou neuskutečněnou podmínkou s komunikační funkcí vysvětlení (odpovídá
příkladu 4.1):
-

pro vyjádření minulého stavu (Neučil ses, proto jsi nedostal kolo.)

A: Nebyly ty Vánoce letos nějak chudé?
B: Myslím si, že ne. Dávali jsme dárky podle toho, kdo si co zasloužil. Kdyby ses (byl)
učil, dostal bys kolo. Jinak by to nebylo vůči ostatním

spravedlivé.

nebo explicitněji:
A: Mami, pročjsem

nedostal to kolo?!

В: To máš tak: Kdyby ses (byl) učil, dostal bys kolo. Ničeho takového jsem si ale
nevšimla.

-

pro vyjádření přítomnosti či budoucnosti (.Neučíš se, proto nedostaneš kolo. )

A: Mami, co jsi myslela tím, že asi budu z dárků zklamaný?
B: Chtěla jsem tím říct, že dárky dostanete podle zásluh. Kdyby ses učil, dostal bys
kolo. Sám ale víš, jak na tom jsi.

2) modelová komunikační situace S2 pro kontext, v němž je daná argumentace
otevřenou podmínkou možnou s komunikační funkcí vysvětlení (odpovídá příkladu
4.2):
A: Co je to „systém

odměňování"?

B: Způsob, jak povzbudit lidi, aby pracovali. Je docela dobrý - sleduj: Kdyby ses učil,
dostal bys kolo. Naopak kdyby ses ve škole málo snažil, nedostal bys třeba taky
vůbec nic. A to by sis pro příště pamatoval.

4.3.3 Změna komunikační funkce výpovědi

Komunikační situaci v bodě 2 jsme zvolili tak, aby přiměřeně odpovídala formulaci
předložené argumentace (4.2), tj. otevřenou i z hlediska časového určení (její komunikační
funkce hraničí s poučením). Podobně jako v bodě 1 bychom mohli pro minulost na straně
jedné a přítomnost s budoucností na straně druhé doplnit odpovídající situace. Zajímavější

je též in: Švandová, 1999a: s. 106.
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však je sledovat, co se s argumentací bude dít po odstranění kondicionálu. Jinému než
minulému času pak odpovídá schéma 4.3. Tvary kondicionálu mizí i z argumentu a závěru,
otevřenost podmínky (jestliže /pokudp,

pak/ potom q) však zůstává.

Příklad 4.3 - vysvětlení:
Argumentace: Když se budeš učit, dostaneš kolo.
Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: Když / Pokud se budeš učit.
Závěr: (Pak / Potom) dostaneš kolo.

Lze snad říci, že formulace v indikativu s budoucím tvarem slovesným zřetelněji
evokuje komunikační funkci slibu. Jejím vyjádřením se schéma 4.3 (ale ani 4.2) vůbec
nezmění. Také využití této argumentace pro další jiné komunikační funkce než pro
vysvětlení, které bylo v souladu s citovanou literaturou výchozím předpokladem našeho
rozboru, bude běžný uživatel jazyka pociťovat velmi přirozeně. Některými těmito
funkcemi se však vzájemný poměr argumentu a závěru téže argumentace radikálně
promění. Tak např. doporučení, rada či výzva úplně otočí kauzální vztah mezi
propozicemi p, q v obou typech kontextu (q -> p). Z logického hlediska jde o podobnou
situaci jako v příkladu 4.1, kde z non p se argumentovalo na non q. Argumentace platí, tato
valuace je možná. Propozice q se stává (motivačním) argumentem pro vykonání p,
základní podoba argumentace se proto změní; nikoli nutně však reálně užitá argumentační
výpověď: její formální syntaktická struktura (p

q) zůstává zachována, tedy p je nadále

v pozici a, q v pozici b, jako v premise - obecném předpokladu, jenž není změnou
komunikační funkce dotčen. Mluvčí využívá tutéž premisu к argumentaci vedené proti
směru kauzálního vztahu mezi p a q , o který tuto svou argumentaci opírá (příklad 4.4).
Příklad 4.4 - doporučení, rada, (navádění), výzva - fee direktivní:
Argumentace: Když se budeš učit, dostaneš kolo. //Kdyby ses učil, dostal bys kolo.
= Dostaneš kolo / Můžeš dostat kolo // Dostal bys kolo / Mohl bys (Byl bys
mohl) dostat kolo, proto se uč/ by ses měl učit.
Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: Dostaneš kolo. / Můžeš dostat kolo. // Dostal bys kolo. / Mohl bys (Byl
bys mohl) dostat kolo.
Závěr: Proto se uč. /Proto by ses měl učit.
(Direktivní komunikační funkce se u této argumentace projeví v intonaci.)
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4.3.4 Inverzní modalizace záveru

Další příklad modifikace vztahu mezi propozicemi p a q, který se však již do
formulace souvětné argumentační výpovědi promítne, představují takové syntaktické
struktury, v nichž „jsou logické a sémantické schéma přiřazena inverzně, tj. jde o souvětí
typu „jestliže q, asip", tedy o souvětí založená na tzv. rekurzivním úsudku".91 V kontextu
dosavadního výkladu novým aspektem těchto výpovědí je způsob vyjádření postoje
mluvčího modalizací závěru prostřednictvím jistotně modalitních (epistemických) částic
typu asi (/pravděpodobně

/ patrně / určitě, atd.).98 Mluvčí těmito jazykovými výrazy

prezentuje závěr s různou mírou přesvědčení o jeho platnosti (pravdivosti). (Ani poté nelze
zaměňovat komunikovaný stupeň přesvědčení o pravdivosti propozice za skutečnost,
objektivní pravdivost - specifická situace nastává u svědeckých výpovědí v rámci
zjišťování tzv. skutkového stavu při soudním líčení.)
Od předchozího příkladu 4.4 se tyto konstrukce liší právě tím, že inverze propozic p
a q (vůči jejich pozicím a,b y premise) je v argumentaci jazykovými prostředky vyjádřena,
nejde jen o (sekundární) interpretační proces adresáta. Nároky na interpretaci těchto
struktur jsou však ještě mnohem vyšší než u příkladů předchozích, pokud inverzivní
charakter

argumentace

není

modálními

(popř.

jinými)

výrazy

signalizován.

Pravděpodobnost závěru u těchto výpovědí totiž primárně vyplývá z inverze argumentu a
závěru vůči významovému (kauzálnímu) vztahu mezi propozicemi, zachycenému ve
výchozí premise dotčené argumentace. Modalita typu asi je u inverzních struktur jestliže q,
potom asi p záležitostí systémovou, nikoli parolovou, (v krajním případě) nemusí být
jazykově aktualizována, přesto je (logickou) součástí významové struktury výpovědi.
Mluvčí kupříkladu vůbec nemusí к platnosti propozice zaujmout svůj vlastní postoj - staví
se к ní neutrálně, postačí mu vyjádřit tuto strukturu jako „pouhou" hypotézu bez
signalizace míry svého osobního přesvědčení o platnosti propozice. Argumentační
výpovědí prezentuje myšlenkovou operaci, že z platnosti propozice argumentu lze
usuzovat na platnost propozice závěru. Zda je však v konkrétním případě o souladu
myšlenkové konstrukce s objektivní realitou přesvědčen, a v jaké míře, nemusí dát mluvčí
svou výpovědí najevo. (Jiné je zaujmout postoj tím, že argumentaci odmítneme.)

97
98

Grepl-Karlík, 1998: s . 3 0 1 .
К epistemickým postojům a způsobům jejich vyjádření viz Grepl - Karlík, 1998: s. 479 - 486.
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Není-li ovšem inverzní charakter argumentace ze strany mluvčího jazykovými
prostředky

(zejména modalitními,

popř. i neverbálně)

signalizován,

může

zůstat

v komunikaci (třeba i se záměrem manipulovat) neodhalen, což vede к mylné inferenci,
dezinterpretaci argumentace. V oblasti logiky to pak znamená, že nezřetelná sémantická
souvislost mezi antecedentem a konsekventem stírá rozdíl mezi analytickým a syntetickým
(rekurzivním) soudem - tedy deduktivním a induktivním argumentem." Tak např. je
výpověď Protože jsi dostal kolo, tak ses učil. inverzní argumentací hodnotící výkon
adresáta {proto ses asi učil - induktivní závěr) podle dosažené odměny {protože jsi dostal
kolo - argument), nebo mluvčí argumentuje tak, že výkon adresáta {proto ses učil deduktivní závěr) hodnotí jako následek motivace {protože jsi dostal kolo - argument)? Pro
každou z těchto možností existuje stav světa, v němž platí - tedy i kontext a komunikační
situace s výpověďmi tento stav vyjadřujícími. Aktuálním vztažením promluvy к tomuto
světu pomocí epistemických výrazů mluvčí vymezuje poměr mezi užitou argumentací a
kauzálním vztahem propozic ve výchozím obecném úsudku (premise, enthymématu).
Jestliže jsme tedy ukázali, jak se modálni (epistemické) výrazy, popř. jiné jazykové
prostředky podílejí na sémantické výstavbě argumentačních výpovědí, zbývá konstatovat,
že jde o prostředky pragmatické dimenze jazyka (pragm. orientace, evaluace atd.).
V naznačených „inverzních argumentacích" bývá často propozice q (v pozici a)
explicitně vyjádřena jako platná {protože q), v gramatikách se pak o ní hovoří jako o užším
(specifickém) vymezení „důvodu" ve významu „argumentace" - ostatní kauzální vztahy
včetně příčiny samé a jiných „důvodů" (motivací) jsou pak v tomto smyslu z funkce
„argumentu" a contrario

či ex definitione

vyloučeny. 100 Takové pojetí je však

problematické, příliš zjednodušující. Ve skutečnosti mohou v pozici platného argumentu
vystupovat - a v běžné komunikaci také vystupují - též jiné formální struktury vyjadřující
jiné syntaktické vztahy mezi větami (např. vztah příčiny či účelu) než takto úzce
vymezené. V argumentačních výpovědích mluvčí promlouvá o různorodých jevech, které
prezentuje v kauzálních souvislostech а к nimž zaujímá nejrůznější postoje. Svým
záměrem přesvědčit auditorium navíc sleduje odlišné (komunikační / dílčí) cíle. Také tomu
rozbory argumentačních výpovědí v této kapitole nasvědčují.

99

К vymezení těchto termínů viz podrobněji Švandová, 1999a: s. 1 lOn.
Srov. vymezení příčiny a 2 typů „důvodu" in: Mluvnice češtiny III, 1987: s. 481 - 482; srov. Příruční
mluvnice češtiny, 1995: s. 483; viz k tomu i dále v této práci.

100
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Inverzi

sémantické

a

logické

struktury

dále mluvčí

způsobuje

například

zamýšlením dané výpovědi jako podmínky splněné. Souvětné konstrukce s podmínkou
splněnou vyjadřují vztah propozic p, q ke skutečnosti formálně jako otevřený. To, že
podmínka byla skutečně splněna, tedy že fakticky platí, ví mluvčí z kontextu. 101 Formulace
výpovědi Jestliže jsi dostal kolo, pak ses asi /pravděpodobně

/patrně

/ určitě učil. je

v jednom kontextu podmínkou splněnou, v jiném může být otevřenou a platí o ní vše, co
bylo o podmínce otevřené výše řečeno (k příkladu 4.2). Pokud komunikující partneři
neodhalí vztah k mimojazykové skutečnosti dostatečně zřetelným způsobem, potom pro
toho z nich, kterému není tento kontext známý, zůstává otázka splnění propozice, jíž je
argumentováno, nerozhodnutelná. Musí tak respektovat otevřenou možnost obou variant.
Způsob, jakým můžeme být o splnění podmínky informováni, je v zásadě dvojí:
kontext nám bude zřejmý z objasněné komunikační situace, v níž к promluvě došlo (známe
souvislosti), anebo více odhalí samotná formulace výpovědi. Druhý případ reprezentuje
forma se spojkou protože, která к vyjádření uskutečněného děje / stavu nevyžaduje ani
jeho ukončenost - viz příklad 4.5:
Příklad 4.5 - uznání; souhlas:
Argumentace: Protože jsi dostal kolo // Protože dostaneš / dostáváš kolo, pak ses
(asi /pravděpodobně

/patrně / zřejmě / určitě atd.) učil.

Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: Dostal jsi // Dostaneš / Dostáváš kolo.
Závěr: Proto (soudím /si myslím, že) ses (asi/...)

učil.

Taková struktura se pak kryje s tím, co bylo v literatuře označeno jako „důvod" v užším
smyslu (viz předchozí stránku). Je inverzní к argumentaci Protože ses učil, dostal jsi kolo,
která splnění argumentu Protože ses učil nezachycuje jako podmínku dostačující к závěru
Dostal jsi

kolo, jejímž splněním by pak mluvčí závěr aktuálně odůvodňoval; tato

argumentace je explicitním zdůvodněním závěru „přímo", bez (předchozího) vyjádření
podmínkového vztahu (jestliže) - jde o kauzalitu typu důvodu / příčiny, nikoli podmínky.

101

к podmínce splněné viz Příruční mluvnice češtiny, 1995: s. 476.

44

4.3.5 Modifikace argumentu

Jinou

cestou

к jednoznačné

signalizaci

splnění

podmínky

prostřednictvím

formulace výpovědi je modifikace (propozice výpovědi v pozici) argumentu. Výpovědní
forma argumentace se spojkou typu jestliže může být jazykovými výrazy dále doplněna o
okolnosti, jimiž mluvčí vztah propozice ke skutečnosti blíže určuje. Shora uvedenou
inverzní argumentaci mluvčí modifikuje např. výrazem už, pokud má v úmyslu vyjádřit
neochotný souhlas, ústupek, rezignaci 102 apod. ohledně děje / stavu obsaženém v závěru
argumentace (příklad 4.6). Partikulí už, stojící těsně za spojkou typu jestliže, dává mluvčí
najevo splnění podmínky, tedy že propozice první věty platí, ačkoli on sám to neočekával
(presuponoval její nesplnění, neplatnost) 103 .

Příklad 4.6 - neochotný souhlas, ústupek, rezignace:
Argumentace: Jestliže už/Když

už jsi dostal kolo, pak/tak

ses (asi) učil.

= Dostal jsi (přece jen) kolo, proto ses (asi) učil.
Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: Dostal jsi (přece jenom / nakonec) kolo.
Závěr: Proto (soudím /si myslím, že) ses (asi) učil.

(Také zde je možný predikát argumentu ve všech časech a(nebo) v nedokonavém tvaru.)

Na rozdíl od předchozí struktury s protože, spojení typu jestliže s modifikovaným
argumentem zachovává ráz podmínkového vztahu mezi propozicemi p a q (v našem
případě jde o neočekávaně splněnou podmínku propozice p, z níž je argumentováno na
pravděpodobnou platnost q). Tato struktura přitom plně nahrazuje formulaci s protože ve
funkci argumentu, к odůvodnění závěru (myšlenkového soudu) tedy postačují též jiné
významové vztahy než zmiňované úzké pojetí „důvodu" se strukturou s protože.104

102
103

104

Jde o jednu z forem vyjádření pátého typu komunikačních funkcí podle Grepla - Karlíka (1998: s. 469).
Viz Grepl - Karlík, 1998: s. 301 - 303, kde autoři naznačují i další modifikace větných propozic pomocí
partikule už, aby tak na jednom z mnoha typů existujících jazykových struktur ukázali, Jak je možné
funkci jazykových výrazů v komunikaci odvodit z jejich syntaktické a sémantické struktury" (s. 301 ).
Grepl - Karlík ve svém díle o skladbě češtiny (vydání 1998: s. 307) jako příklad takto chápaného důvodu
uvádějí i konstrukci s jestliže (když), v Příruční mluvnici češtiny, jíž jsou spoluautory, již tento příklad
není.
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Částice už není „typickou" modifíkační (či modálni) částicí, primárně je užívána ve
významu temporálním. V uvedených argumentačních strukturách se však podílí na
vyjádření komunikační funkce výpovědi, na široce chápaném komunikačním záměru
mluvčího. Svým postavením těsně za spojkou typu jestliže (když) signalizuje nejen platnost
propozice, na niž se vztahuje, ale též pragmatický moment neočekávánosti tohoto stavu,
resp. (v závislosti na komunikační situaci) zdrženlivý, neochotný, až negativně hodnotící
postoj mluvčího к platnosti argumentu - к označovaným skutečnostem, popř. i к osobě
adresáta.
Argumentaci s komunikační funkcí neochotného souhlasu až rezignace v příkladu
4.6 můžeme podle aktuální komunikační situace odstínit modálními prostředky asi takto:
Neměl jsi (podle mých / dostupných informací) dostat kolo / Neměl bys dostat kolo /
Myslím si, že bys neměl dostat kolo / Nebylo (podle mě) správné, abys dostal (/dát ti) kolo /
Nechtěl jsem, abys dostal kolo, ale když už jsi ho dostal, pak soudím / si myslím, že ses
(asi) učil (// ale dostal jsi ho, proto soudím / si myslím, že ses (asi) učil). V závislosti na
komunikační situaci tedy ona „neočekávanost" splnění propozice argumentu může odrážet
různé významové nuance, které odpovídají postojům mluvčího od epistemických (jistotně
modalitních) přes evaluativní (hodnotící) až po preferenční (postoje vůle, zájmu, ochoty,
přání atd.). Oproti vyjádření argumentace jako „prostého" důvodu / příčiny pomocí spojek
typu protože jsou tak tyto výpovědní formy nejenom podmínkami (splněnými), které
odůvodnění závěru zachycují a upřesňují, ale též strukturami významově bohatšími o
pragmatické momenty, jimiž mluvčí vyjadřuje aktuální komunikační funkci výpovědi.

4.3.6 Syntaktická synonymie

Námitky může vzbuzovat naše převádění souvětných struktur hypotaktických na
struktury s proto

-

tedy parataktické -

z důvodu zřetelného oddělení východiska

(argumentu) a jím odůvodňovaného závěru, čímž transformujeme závislostní vztah věty
dominované (protože p) na větě dominující (q) na vztah souřadně spojených větných
struktur (p, proto q). Obě konstrukce jsou však syntakticky synonymní. Také propoziční
obsah souvětné výpovědi je posunut jenom v té míře, nakolik se jej dotýká sémanticky
nezávislé vyjádření propozice p a změna příčinného poměru mezi oběma propozicemi p, q
v poměr důsledkový (viz výše). Lexikální význam autosémantických slov zůstává týž.
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Pro každou reálně užitou argumentaci p, proto q hledáme odpovídající premisu,
tedy složený výrok ve tvaru implikace jestliže p, potom q, o jehož obecnou platnost mluvčí
své zdůvodnění opírá. Konstruujeme tak souvětnou strukturu, v níž platnost sémanticky
závislé propozice p postačuje к platnosti propozice q. Jak jsme v příkladech 4.n ukázali,
samotná tato forma může vyjadřovat různé komunikační funkce, užije-li ji mluvčí jako
argumentaci (reálnou výpověď). Mluvčí touto výpovědní formou zpravidla nemíní pouze
sdělit informaci o mezipropozičním kauzálním vztahu p a q, aniž by zamýšlel ovlivnit
jednání druhé osoby (nejčastěji adresáta). Takovým podmínkovým souvětím se říká
pragmatické kondicionály. Mluvčí v nich „ vyjadřuje, že uskutečnění podmínky má za
následek uskutečnění jevu, který je hodnotitelný jako pozitivní"

nebo negativní. Tato

souvětí lze přeformulovat na parataktická v jiném než důsledkovém poměru: slučovacím
(Jestliže se budeš (dobře) učit, dostaneš kolo. - Uč se / Měl by ses / Musíš se (dobře) učit,
a dostaneš kolo.), vylučovacím (Jestliže se nebudeš učit, nedostaneš kolo. - Uč se / měl by
ses učit /..., nebo nedostaneš kolo / jinak nedostaneš kolo.) nebo odporovacím (Kolo
dostaneš, jestliže se budeš učit. - Kolo dostaneš, ale musíš se učit.).105
Převádění syntaktických konstrukcí při zachování významu výpovědi je tedy
poměrně značně rozvolněné (struktury si vzájemně konkurují). Ve výpovědních formách
poznáváme modálni výrazy označující evaluativní postoje a komunikační funkce
doporučení, rady, výzvy, se kterými jsme se již setkali a nebudeme je znovu rozepisovat
(viz příklad 4.4); formulace s poměrem odporovacím mívají komunikační funkci ujištění.
Také pro tyto výpovědní formy platí shora uvedená premisa. Z právní (soudní) oblasti sem
můžeme přiřadit rovněž komunikační funkci deklarativní, kupř. již struktura výrokové
části rozsudku trestních soudů je typicky tato: Obžalovaní А, В jsou vinni, že [popis
skutkového stavu], tedy [právní výrok o skutkovém stavu], čímž spáchali

[právní

kvalifikace] a odsuzují se [výrok o trestu, který je ve vztahu závěru vůči uvedeným
argumentům]. Že jde o argumentaci, dokládá struktura následujícího negativního výroku
soudu : 106 „Podle § 226písm.

a) tr. řádu se obi. JV zprošťuje obžaloby, kterou mu bylo

kladeno za vinu, že (...), tedy [modalizovaný právní výrok o skutkovém stavu], čímž měl
spáchat trestný čin (...), neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný
stíhán. " (Enthyméma: Člověk může být odsouzený jen tehdy, spáchá-li trestný čin.)

105

Grepl-Karlík, 1998: s. 295.
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4.3.7 Postoje mluvčího

Argumentační souvětné výpovědi mohou být modifikovány (modalizovány) jak
v propozici argumentu, tak závěru, a to nejenom struktury sémanticky inverzní к výchozí
premise. Hodnotící postoj mluvčí zaujímá též preskriptivně

(tedy nikoli deskriptívne)

užitým modálním slovesem mít. Souvětnou výpovědí s významem podmínky Kdyby ses
(byl) učil, dostal bys kolo. užitou s komunikační funkcí nesouhlasu, námitky nebo výtky
tak dává mluvčí najevo hned několik „informací" najednou (viz příklad 4.7): (a) nesplnění,
neuskutečnění podmínky ze strany adresáta, které mluvčí vyjadřuje s plnou jistotou (Neučil
ses.), (b) jaký stav věcí považuje (považoval) mluvčí za správný (Měl ses učit. / Bylo
žádoucí, aby ses učil.), (c) negativní hodnocení skutečného stavu věcí (Měl ses učit, avšak
neučil ses/avšak

soudím, že ses neučil/avšak

hodnotím tvůj výkon tak, že ses neučil.).101

Příklad 4.7 - nesouhlas; námitka; výtka:
Argumentace: Měl ses učit, a dostal bys kolo.
= Kdyby ses (byl) učil, dostal bys kolo.
Premisa: Jestliže se budeš učit, pak dostaneš kolo. [Platí.]
Argument: (Bylo žádoucí, aby ses učil / Měl ses učit, avšak) N(n)eučil ses.
Závěr: Proto jsi nedostal / Proto nedostaneš kolo.

V jedné propozici se tedy setkávají a prolínají významy kognitivní (ve smyslu
deskripce), epistemické i evaluativní. Všechny tyto dispozice jsou v daném argumentu
obsaženy, podílejí se na výstavbě jeho významové složky. Argumentace tak není
dvouhodnotová ve smyslu formálně-logického dělení propozic na „pravda - nepravda,"
logické disciplíny její vícehodnotovost reflektující se označují jako aletická, deontická,
epistemická / axiologie (teorie hodnot). Argumentace (4.7) přitom obsahuje všechny tyto
modality současně a adresát (recipient) je takto současně také vnímá.

„Předpoklady

interpretace jsou povahy kognitivní a evaluační / hodnotící: kognitivní a hodnotící složky
nelze v procesu interpretace oddělit."

108

Z procesuálního pohledu na komunikaci však

nejde jen o přiřazení smyslu výpovědi interpretem (adresátem / auditoriem), hodnotící

106
107
108

9 T 55/2003.
Srov. Grepl - Karlík, 1998: s. 490.
Švehlová, 2001: s. 118.
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aspekt vkládá do své výpovědi již mluvčí, „hodnotící funkce

proniká

spontánně

do

každého řečového i neřečového aktu. Hodnocení může být vlastním cílem výpovědi / textu, "
mluvčí je vyjadřuje přímo i nepřímo. 109 V argumentaci tak může být obsažen hodnotící
soud / hodnotící úsudek mluvčího, a to i tehdy, pokud aktuální komunikační funkcí
výpovědi je vysvětlení (ve významu nesplněné podmínky) jako v příkladu 4.1. Dokonce
ale

i z formulace

pouhé

hypotézy

(otevřené

podmínky

nemodifikované

žádným

pragmatickým prostředkem) s aktuální funkcí vysvětlení v příkladu 4.2 adresát (interpret)
snadno vyrozumí, kterou z variant ohledně realizace či nerealizace propozice p hodnotí
mluvčí jako kladnou.
Otázku hodnocení ve vztahu к typologii komunikačních funkcí považuje Miroslav
Grepl za nedořešenou a uvažuje o možnosti chápat hodnocení jako specifický typ
ilokučních aktů. 110 Evaluaci typicky obsahují (implikují) výpovědi s komunikační funkcí
doporučení, rady (příklad 4.4), argumentační výpovědi s touto komunikační funkcí
(direktivní), které hodnocení obsahují / implikují, však nemusejí být vyjádřeny pouze jako
souvětné struktury s významem podmínky, jak tomu bylo výše. Z příkladů uvedených
Blaženou Švandovou lze к těmto výpovědím řadit pobídku vyjádřenou souvětnou
strukturou s významem účelu Uč se, ať nepropadneš. Nejprve se v příkladu 5.0 podívejme
na nabízené formálně-logické schéma (modus tollens) této argumentace: 111

Příklad 5.0: pobídka
Argumentace: Uč se, ať

nepropadneš.

Premisa: Jestliže se nebudeš učit, propadneš.
Premisa:

Nepropadneš.

Závěr: Proto se budeš učit. - (Uč se!)

V předchozím výkladu (příklad 4.0 a dále) jsme se již pokusili ukázat, že tato
logická schémata jsou spíše schématy premis než argumentací. Asi nebude pochyb o tom,
že mluvčí nekonstatuje Nepropadneš, když se naopak obává, aby se tak adresátovi nestalo,
a že závěr Proto se budeš učit je ve významovém rozporu se záměrem autora (přesněji
s tím, co říká), který nekonstatuje propozici jako fakt, ale naopak pobízí adresáta, aby

109
110
1,1

Tamtéž, s. 80.
Grepl-Karlík, 1998: s. 491.
Švandová, 1999: s. 104.
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jednal v souladu s touto propozicí. Tyto disproporce mezi aktuální komunikační funkcí a
rozborem premis patrně sama autorka vnímala, jak lze odečíst z výpovědi, kterou
v závorkách připojila. Námi nabízené argumentační schéma intenci mluvčího zohledňuje:

Příklad 5.1: pobídka (funkce direktivní)
Argumentace: Uč se, ať nepropadneš. = Uč se, abys nepropadl.
= Měl by ses / musíš se učit, abys nepropadl.
Premisa: Jestliže se nebudeš učit, propadneš.

[Platí.]

Argument: Neměl bys propadnout. (/ *Abys nepropadl.)
Závěr: Proto se uč. / Proto (si myslím, že) by ses měl / se musíš učit.

4.4 K o m u n i k a č n í f u n k c e a r g u m e n t a č n í v ý p o v ě d i

V příkladu 5.1 uvedená výpověď má komunikační funkci direktivní, je vyjádřena
souvětnou strukturou s imperativem a významem účelu, obsahuje / implikuje evaluativní
postojovou modalitu mluvčího. Na první pohled tak svou formulací neodpovídá
konstataci ve formě tvrzení, není výpovědí s asertivní komunikační funkcí, ani
vyjádřením důsledkového / následkového vztahu. Proto se konečně zastavme nad zásadní
otázkou: Jde skutečně o argumentaci?
Povšimněme si, že komunikační funkce výpovědi v příkladu 5.1 se nezmění,
odebereme-li ze struktury, jíž je vyjádřena, onu část, již jsme nazvali argumentem.
Výpovědi Uč se, ať nepropadneš, a Uč se! mají stejnou komunikační funkci pobídky,
argumentací však může být pouze první z nich, neboť propozici Uč se v druhém případě
nezdůvodňuje žádné q, jež by mohlo mít platnost argumentu. O tom, že jde v obou
případech o komunikační funkci direktivního typu, není pochyb. O argumentaci jako
asertivní komunikační funkci této výpovědi bychom patrně byli ochotni uvažovat až při
formulaci Neměl bys propadnout, proto by ses měl učit. Přesto nelze popřít, že mluvčí
výpovědí 5.1 poskytuje adresátovi více „informací" než jen pobídku к učení. Pokud by se
adresát zeptal např.: Proč se mám učit?, dostane se mu (bez potřeby další interakce
s mluvčím) odpovědi - zdůvodnění ve výpovědi obsaženého, jež můžeme za argumentaci
považovat. Argumentace by zde nastupovala jako jakási „druhotná" komunikační funkce,
z výpovědi se nám dostává obou těchto „informací". To bude asi také okamžik, ke kterému
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В. Švandová podotýká onu námitku, že „ vidět v mluvním aktu argument vyžaduje připustit,
že je to právě argument, který stojí v pozadí našeho

jednání".n

Tyto úvahy nás vedou к odlišení argumentace jako asertivní komunikační funkce
podle známé typologie komunikačních funkcí M. Grepla od výpovědí, které argumentaci
obsahují / implikují, avšak mají jinou aktuální komunikační funkci.

(Jde o situaci

podobnou té, kterou M. Grepl zvažoval u hodnocení. Pokud bychom pro argumentační výpovědi chtěli
vytvořit samostatný typ komunikačních funkcí, museli bychom zvolit jiná kritéria jejich vymezení než která
hodnověrně zavedl M. Grepl, jinak by mohlo jít o uměle vytvořenou kategorii funkčně nesourodých
výpovědí, která by nevycházela z komunikační praxe.)

Tato situace však není natolik záhadná, jak

se na první pohled může jevit. Vzpomeneme-li rozpravu M. Grepla o vztahu propozice ke
komunikační funkci výpovědi (tj. ilokučnímu aktu), autor o jedné ze tří základních
možností říká, že propoziční obsah může být „jakoby indiferentní" ke komunikační funkci
zpravidla tehdy, pokud „je v široce chápaném kauzálním vztahu ke komunikační funkci, tj.
ve vztahu zdůvodňovacím nebo vysvětlovacím, tedy ve vztahu typu „ neboť"""3

Není tedy

protismyslné hovořit o argumentační výpovědi s různou aktuální komunikační funkcí.
Existují výpovědi, na jejichž komunikační funkci se argument podílí „pouze tak, že
ji zdůvodňuje," a to proto, že pokud bychom nominalizovali dominovanou větnou
strukturu (tj. substituovali závislou kauzální klauzi nominální frází), zjistíme, že argument
plní

toliko

pozici

nevalenčního

okolnostního

kauzálního

určení

ve

větné

struktuře dominující. (Lze to demonstrovat i na výpovědích s imperativní výpovědní
formou, byť tyto struktury jsou pro nominalizaci stylisticky nevhodné. Uč se, ať
nepropadneš - nominalizovaná větná struktura: Za účelem / Z důvodu / Kvůli / Pro
postoupení

do dalšího ročníku [= „ nepropadnutí"j

se uč. Totéž Uč se, ať dostaneš

vyznamenání / kolo. - Za účelem / Z důvodu / Pro / Kvůli získání [=
vyznamenání

„dostání"]

/ kola se uč. atp.) Rozhodujícím je opět i zde hledisko sémantické:

Komunikaci subjektů A: Proč se mám zas učit? a B: Protože nechci, abys

propadl.

jednoduše převedeme na argumentaci (z autority): Nechci, abys propadl, proto se uč.
Naproti tomu propozice Nechci,

abys propadl,

bez zřetelného kauzálního vztahu

к propozici Uč se. (např. v konsituaci obecné proklamace A: Co by sis přál do nového
roku? B: Nechci, abys propadl, aby byla válka v Iráku a aby zvyšovali daně.) neobsahuje /

UI
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Švandová, 1999: s. 103; viz též předchozí kapitolu.
Grepl - Karlík, 1998: s. 433.
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neimplikuje žádné zdůvodnění v nevalenční pozici, a není tudíž argumentací vůbec (ani
klamavou) - k tomu srov. kapitolu o argumentaci a predikátové logice.
Zbývá nám upřesnit, proč můžeme hovořit o výpovědích, které nemají komunikační
funkci zdůvodnění (argumentace) a jejichž výpovědní forma nemá strukturu p, proto q //
protože p, q, jako o výpovědích argumentačních, tj. takových, které argumentaci
obsahují / implikují.
Jak jsme již výše předeslali, v české gramatice je prezentována koncepce
rozdělující kauzální vztahy v užším smyslu na (a) příčinu a dva „typy" důvodů, které lze
uchopit jako (b) důvod - motivaci, a teprve (c) důvod - argumentaci. 114 Toto dělení
nepovažujeme v kontextu našich úvah za praktické. Vycházíme-li z pozdních rozprav
Austinových 115 až po závěry současných lingvistů, nemůžeme se spokojit se žádnou
výpovědí jako „pouhou konstatací", byť by šlo o uvádění prosté příčiny mezi fyzikálními
jevy objektivního světa. Tím, že mluvčí o určitých faktech promlouvá tak, že je dává do
vzájemné souvislosti, se vždy něco „děje". Velice často mluvčí zároveň zaujímá
к řečenému nějaký svůj postoj, nebývá to pro něj hodnotově indiferentní konstatace,
minimálně vždy již tím, že svou výpovědí realizuje nějaký svůj komunikační záměr,
sleduje jistý komunikační cíl. (Jinými slovy každý lokuční akt je též aktem ilokučním - a
ovšem i perlokučním.)
Ať již tedy mluvčí (a) uvádí nutnou příčinu a následek mezi fyzikálními
(fyzickými) jevy, (b) vysvětluje jistou činnost nebo jiné chování lidí vzhledem к jejich
pohnutkám, cílům anebo (c) zdůvodňuje svůj myšlenkový závěr, soud, vždy v těchto
případech argumentuje - dává nějaké p do kauzální souvislosti s q, tedy (provádí a)
prezentuje myšlenkovou operaci, kterou opírá o určitý výsek světa, v němž podle jeho
přesvědčení / tvrzení tato kauzální souvislost má (nebo má mít) obecnou platnost.
Argumentačními výpověďmi je tato kauzální souvislost konkrétně prezentována
v určité komunikační situaci. Charakter argumentace je dán povahou světa (a, b, с) a
vztažením mluvčího к tomuto světu (včetně kompetence mluvčího a jeho auditoria).
Oblasti a, b, с se vzájemně liší pouze tím, o jakém výseku světa je řeč (jaké povahy je
výsek světa, o němž je řeč), tj. liší se pouze tím, co je předmětem argumentace.

1,4

Mluvnice češtiny III, 1987: s. 481.
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Tato charakteristika se tedy (v bodu a) dotýká též vědecké argumentace;
argumentovat příčinou ( J e v e m „kauzujícím"), nikoli důvodem (jevem „motivujícím")
můžeme (dokonce bychom měli) v souvětích typu V rozvojových zemích dochází к vysoké
úmrtnosti z té příčiny, že lidé tam trpí podvýživou a nákazami116 apod.
Na otázky typu Proč tak soudíš?, Proč // z jakého důvodu se domníváš (myslíš), že,
které jsou kladeny pro oblast argumentace (c)117, odpovídají i výpovědi jako Aby bylo
v tomto případě

dosaženo

účelu trestu odnětí svobody,

(soud stanovil jeho

výkon

nepodmíněně). Nebo v interakci: Proč myslíte, že to udělal on? - (Proto) / Aby se nám
pomstil. Atd.

4.5 T e r m í n y

argument = důvod
to, čím je argumentováno
výpověď, kterou je / má být závěr odůvodněn / dokázán, popř. její nevětný
ekvivalent (nevalenční aktant nominalizované větné struktury)
argument, tedy „důvod" chápeme jako široce kauzální mezipropoziční vztah p , q,
konkrétně může být důvodem / příčinou v užším smyslu, podmínkou, účelem,
následkem, důsledkem, výsledkem, účinkem apod.
může být prezentován různou jazykovou formou, rozličnými sémantickými
vztahy i pragmatickými okolnostmi, vždy je však v kauzálním vztahu (argument,
proto závěr // protože argument, závěr) к závěru (tezi), vždy je odůvodněním
závěru
argument bývá v komunikaci obsažen ve výpovědích s různou komunikační
funkcí, např.: tvrzení, námitky, varování, výtky, vysvětlení, doporučení, výzvy,...

115
116

Austin, 2000: s. 147n.
Grepl-Karlík, 1998: s. 304.
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argumentace = odůvodnění
akt odůvodnění, komunikační událost, jíž se v konkrétní komunikační situaci
nabízí (uvádí) / nabízejí propozice jako odůvodnění propozice jiné
souhrn veškerých výpovědí, které byly к odůvodnění konkrétního názoru v dané
situaci (též implicitně) užity
zpravidla sestává z argumentu a závěru, vždy komunikačně vázaných, avšak
některý z těchto členů argumentace může být při komunikaci explicitně nevyřčen
/ zřejmý z kontextu / implikován
argumentací ovšem není pouhé tvrzení, tj. taková (konstatační) výpověď, která
jednoznačně (alespoň zřetelně z kontextu) nenabízí to, co je argumentováno a čím
je argumentováno - oba členy argumentace (argument i závěr) jsou tedy v její
významové struktuře obsaženy obligatorně
argumentace se opírá o pravidelnou obsahovou souvislost jevů mimojazykového
světa, kterou lze vyjádřit premisou (zpravidla podmínkovým souvětím) a kterou
mluvčí v jedinečné komunikační situaci aplikuje
argumentace se též často opírá o explicitně nevyřčený obecný soud (enthyméma)
jako jednu z platných premis, ze které při své argumentaci mluvčí konkludentně
vychází, jejíž platnosti se dovolává a jejíž znalost u adresáta předpokládá
(presuponuje)
pro názornost si argumentaci ve schématu transformujeme do základní podoby
argument, proto závěr, abychom lépe porozuměli, co je v té které argumentaci
názorem a jaký argument se na jeho podporu uvádí; to nám umožňuje snáze
odhalit případnou (skrytou) manipulaci
přesvědčivá argumentace (respektuje partnera a etiku komunikačních norem):
a) logicky platné argumentační schéma (přesněji premisy)
b) správná

inference (sémantická

souvislost

propozic

a

sémantická

inference) + reference k mimojazykovému světu
c) nemanipulativní

interakční

podmínky

(rovina

argumentování

-

pragmatická)
pokud mezi argumentem a názorem / závěrem není sémantická souvislost a
(široce chápaný) kauzální vztah, nejde o argumentaci buď vůbec (není logicky

117

Mluvnice češtiny III, 1987: s. 481; Příruční mluvnice češtiny, 1995: s. 483.
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platná), nebo jde o argumentaci chybnou / klamavou / fallacii / manipulaci - a
tudíž nepřesvědčivou

argumentační schéma = (logicko-)sémantická struktura argumentace, její zápis
-

model rekonstruující argumentaci a její členy z aktuálně užitých (argumentačních)
výpovědí na podporu názoru

-

umožňuje lepší orientaci ve struktuře komunikačně užité argumentace
sestává z premis (též z implicitních, tj. enthymémat), argumentů a závěru (množné
číslo je na místě zvlášť tam, kde jde o zřetězenou, vícečetnou argumentaci)

argumentační výpověď
taková souvětná výpověď, jejíž sémanticky závislá (dominovaná) větná struktura
(věta) obsazuje po nominalizaci pozici nevalenčního aktantu věty dominující
s významem široce kauzálním
v souvětné argumentační výpovědi je argument větným ekvivalentem ne valenční
pozice kauzálního okolnostního (adverbiálního) určení ve větě dominující, jímž
mluvčí propozici dominující věty odůvodňuje (vysvětluje)
argumentační výpověď může v komunikaci plnit různé aktuální komunikační
funkce
není-li aktuální komunikační funkcí souvětné argumentační výpovědi v daném
případě argumentace (zdůvodnění), je argument v (široce chápaném) kauzálním
vztahu ke komunikační funkci argumentační výpovědi (té části výpovědi,
reprezentované dominující větnou strukturou - aktuální komunikační funkce
výpovědi není v takovém případě možnou absencí argumentu dotčena)
výpověď, která obsahuje / implikuje argumentaci, tedy kauzální vztah mezi
argumentem a závěrem
argumentační výpověď převádíme na základní podobu argumentace (argument,
proto závěr) v argumentačním schématu (viz dále)
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argumentování = odůvodňování:
patří к souboru lidských činností, jejichž cílem je někoho o něčem

přesvědčit

(Machová, 2005a)
obor (druh) lidské činnosti zabývající se odůvodňováním jako jedním z druhů
persváze (= racionálním odůvodněním usiluji o to někoho přesvědčit)
uváděním argumentů na podporu názoru, tj. nabízením množiny důvodů nebo
evidencí na podporu závěru (Weston, 2001)
Argumentováním je míněn takový druh persváze (přesvědčování), v němž se v jisté
komunikační situaci užívá к přesvědčování usuzování, rozumu. (Machová, 2005a)
komunikační činnost zahrnující verbální i neverbální chování komunikantů
jde o procesuálni hledisko; průběh naznačí, o jaký druh persváze jde
odlišná od dalších druhů persváze: od manipulace (sem patří např. přemlouvání,
eristika, sofismus), sedukce („svádění"), demonstrace, fyzického násilí
např.: Váš způsob argumentování

se mi vůbec nezamlouvá.

obořujete se na mě nevybíravými výrazy a gesty
lze

konkrétně

dosadit:

odůvodňování,

Křičíte na mě a

/posunky.
ospravedlňování,

přesvědčování,

podporování názoru, apod.; z jiného úhlu pohledu jde např. o uvádění příčiny,
následku, důvodu atd.
odůvodňování je ale společným definičním znakem (druh persváze)

premisa = obecný předpoklad
logický (myšlenkový, teoretický), systémový předpoklad, úsudek (sylogismus),
к němuž

mluvčí

svou

argumentací

odkazuje a z něhož

při

rekonstrukci

(interpretaci) argumentace v konkrétní komunikační situaci vycházíme; který
mluvčí při argumentování s určitou komunikační funkcí aplikuje na komunikační
situaci
obecný předpoklad, založený na pravidelné (zejména široce kauzální) obsahové
souvislosti jevů (stavu světa)
je (na rozdíl od argumentace) entitou konsituačně nevázanou, systémovou,
předpokladem pro argumentaci jako řečovou realizaci záměru produktora
protože je konsituačně nevázaná, není dotčena ani změnou komunikační funkce
výpovědi, jíž produktor (mluvčí) argumentuje, ani inverzí sémantické struktury,
kterou aktuální změna komunikační funkce případně vyvolá
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mluvčí této obsahové souvislosti jevů ve své argumentaci využívá к přesvědčení
(potenciálního) auditoria // adresáta
z formálního hlediska jde o složený výrok (tj. výrok složený vždy minimálně ze
dvou výroků jednoduchých) ve tvaru implikace

závěr (konkluze) = názor, teze / tvrzení
-

odůvodňovaná výpověď, předmět odůvodnění (co je odůvodňováno)

-

jde o výpověď, jejíž propoziční obsah produktor zamýšlí

prostřednictvím

argumentace odůvodnit
-

může být implicitní, poté j e v argumentačním schématu obligatorně zahrnut jako
kontextová implikatura (pokud ovšem z kontextu nutně nevyplývá a jiný explicitní
závěr vyjádřen není, potom nejde o argumentaci), totéž platí i pro argument, vždy
ale musí být explicitně vyjádřen minimálně jeden argument anebo závěr, aby bylo
možné vyrozumět, co je čím argumentováno (odůvodňováno, dokazováno)

-

jde o výpověď vázanou situací a kontextem: myšlenková operace, kterou (z pozice
interpreta) vysuzujeme argument a závěr, musí vycházet z komunikační situace,
při určování, co je v konkrétně pronesené argumentaci jejím závěrem, musí být
respektován dostatečně zřetelný komunikační záměr produktora (častěji mluvčího)
- viz učení > kolo

-

produktor jím chce dosáhnout změny široce pojatého chování či vědomí adresáta
v souladu s interpretovatelným komunikačním záměrem výpovědí zahrnutých do
užité argumentace
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5. PRESVEDČIVOSŤ ARGUMENTACE
Za východisko pro výklad o přesvědčivosti argumentace vezměme opět jednoduchý
modelový příklad uváděný B. Švandovou. Argumentační výpověď Uč se, ať nepropadneš.
vychází z premisy Jestliže se budeš učit, nepropadneš. Abychom mohli říct, že premisa je
platná (z hlediska

formální logiky

správně

utvořená

a pro

účely

argumentace

upotřebitelná), ptáme se na souvislost jejích propozic p a q , které odkazují к určitým jevům
mimojazykového světa. Ptáme se tedy, zda v mimojazykovém světě (aktuálním časově,
místně, kulturně) existuje stav, v němž tyto dvě propozice spolu souvisejí, tj. jsou
obsahově koherentní, a sice tak, že p je příčinou / důvodem („kauzou" - v širším smyslu)
- j e d n o u z možných! - pro q, tj. zda mezi propozicemi (nejde jen o vztah predikací, ale o
obsah výpovědi) p, q existuje kauzální souvislost. Pokud ano, premisa je z našeho
pohledu platná.
Znovu připomeňme, že nehledáme pravdivost premisy (zcela určitě lze nalézt
kontexty či situace, v nichž ve skutečnosti nastalo p, avšak nikoli q), otázka stojí tak, zda
splnění p obvykle vede (tj. může vést) ke splnění q u * Jde tedy o obvyklou obecně
platnou kauzální souvislost, proto bychom snad správně měli premisu zapisovat
v náležitém tvaru jako: Jestliže se někdo učí, pak (obvykle) nepropadne. (Často by to však
znamenalo

uvádět

další

„mezičlánek"

ve

schématu

-

v případech,

kdy jde

o

individualizované subjekty / objekty - proto tuto formu nezapisujeme.)
Argumentujeme-li, nabízíme vždy nějaké důvody (tj. argumenty) budované
rozumem. Neznamená to snad, že bychom nutně vždy aktuálně prováděli nějaké složité
myšlenkové operace - např. výše uvedenou premisu nemusíme složitě hledat, máme ji - již
dříve utvořenou -

trvale к dispozici jako součást našeho (kulturního) názorového

povědomí. Přesněji řečeno premisa vyjadřuje zkušenosti člověka s reálným světem, které
jsou uloženy v jeho mozku jako součásti jeho předpokladové báze, sniž se argumenty
spojují (asociují).
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Pokud nám ovšem v konkrétním případě nepostačí odůvodnění našeho názoru jako dle našeho mínění
lepšího z možných řešení nějakého problému či situace, ale hledáme (nezvratný) důkaz pro náš závěr, že
se kupř. něco nějakým způsobem odehrálo, pak musíme zajistit nikoli pouze pravděpodobnost našich
argumentů, ale jejich p r a v d i v o s t (tj. pravdivá tvrzení obsažená v propozici argumentů), a to takových
argumentů, ze kterých by při správné aplikaci logických postupů naše závěry vyplývaly n u t n ě .
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К jakým mentálním procesům v průběhu argumentování dochází, lze jen obtížně
říci, jisté je však to, že produktor dává najevo, manifestuje (může však také manipulativně
simulovat či sugerovat), že v mentální bázi auditoria předpokládá takové obsahové
struktury, s nimiž se vyřčené argumenty vhodně asociují / mohou vhodně asociovat.
Svými argumentačními výpověďmi odkazuje k těmto domnělým strukturám a obsahům abstrakcím, jazykově

(pojmově)

budovaným

obecným

předpokladům,

(scénářům)

premisám. Argumentace je tak řečovou (parolovou) prezentací této „myšlenkové operace"
(úsudku) v konkrétní komunikační situaci za účelem přesvědčení auditoria o určitém
názoru. Efekt (perlokuce): stimulovat (změnit) vědomí (je třeba se učit) a na základě toho
zpravidla i chování auditoria (učí se).
Přesvědčivost rozumových důvodů (argumentů) vychází ze zmiňované kauzální
souvislosti mezi jevy (ta je zastoupená platnou premisou). Argumentování je tedy
inherentní inference, vysuzování (ostatně to vyplývá již z interpretativního charakteru
každé komunikace).
Výše zmiňovaná argumentace je vybudována na základě této kauzální souvislosti,
je s ní obsahově a významově (nejsou v rozporu) koherentní, proto má dobrou naději být
akceptovatelnou a přesvědčivou argumentací. Dále však musíme sledovat kontext a
komunikační situaci, aby se tak mohlo stát.
Především

argumentační

výpověď

může

k dosažení

efektu

plnit

různou

komunikační funkci, 119 která samozřejmě může být prezentována různými výpovědními
formami. Uvedený příklad argumentace je vyjádřen konfliktotvorným imperativem a je
typem direktivních komunikačních funkcí. [Předpokládejme na chvíli komunikační
situaci takovou, v níž výborný student zamýšlí jít na rande a jeho otec mu danou výpověď
nevybíravě sdělí před dotyčnou dívkou, k tomu připočtěme další interakční podmínky:
otcův křik a velitelské gesto rukou, jímž posílá syna výmluvně zpět do jeho pokoje, popř.
další faktory, a budeme již o zprvu nadějné výpovědi smýšlet jinak. Uvědomíme-li si, že
výbornému studentovi propadnutí aktuálně zcela určitě nehrozí, máme před sebou již i
věcně klamavou argumentaci, kterou mluvčí zástupně využívá k dosažení svého záměru
- a pokud jsme mohli váhat dosud, nyní již určitě ne: jde o manipulaci.]

119

Viz předchozí kapitolu.
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Zůstaňme ale u argumentace (byť je zřetelné, jak snadno lze přejít к manipulaci) a
předpokládejme etický kooperativní průběh komunikace s užitím dané výpovědi (byť
v imperativní formě - řekněme, že jde o dobře míněnou a vhodně sdělenou radu). Za
těchto podmínek se pokusíme vyjasnit, jak lze uvažovat o termínech akceptabilita
argumentace a přesvědčivost argumentace:

akceptovatelnost (akceptabilita) = přijatelnost argumentace
-

nejobecněji: přijatelná j e jen etická argumentace 1 2 0

-

je to vlastnost takové argumentace, která (kumulativně) je utvořená
koherentně s výchozí platnou premisou, obsahově s ní koresponduje, je
sémanticky konzistentní (sémantická podmínka) - viz k tomu výše i níže

-

je spjata s převážně nemanipulativními interakčními podmínkami (rovina
argumentování - podmínka pragmatická)

-

není závislá na skutečném přijetí auditoriem (je neodvislá od skutečné
akceptace auditoriem): akceptovatelnou argumentace zůstane, i když dané
auditorium nepřesvědčí к přijetí názoru, ba dokonce i tehdy, když argumentaci
auditorium nepřijme ani jako akceptovatelnou (neuzná ji vůbec za hodnou
zvážení) 121

-

auditorium

má nepochybně

právo

odmítnout

jakoukoli

argumentaci
-

je však přiměřená cílovému (danému) auditoriu (tj. adresátovi) - jde
především o celý soubor pragmatických aspektů od produkce po recepci textu,
jejichž popis přesahuje rámec této práce

ш

121

To se nevylučuje s tím, že považujeme za přijatelnou také tzv. „pozitivní" („etickou") m a n i p u l a c i (viz
Machová, 2005b: s.104 - 105). Také nelze ignorovat fakt, že dané auditorium (adresát) může v konkrétní
situaci chtít být klamáno, chce přijmout názor na základě klamavé argumentace jako „přijatelné" - to
však j i ž jsme mimo etickou argumentaci, jíž se zde věnujeme.
Patrně lze namítnout, podle čeho tedy můžeme říci o argumentaci, že je akceptovatelná, kdo o tom
rozhoduje. Mohli bychom potom hovořit o kvalifikovaném nebo k o m p e t e n t n í m a u d i t o r i u (viz
následující poznámku), jež by argumentaci za akceptovatelnou považovalo a které nemusí vždy být
totožné s daným auditoriem, tedy s tím, které argumentaci v konkrétní situaci posuzuje. To je ovšem
konstrukt, který zřejmě není nutný: akceptovatelnou argumentaci bychom nejjednodušeji popsali jako
s p r á v n ě u t v o ř e n o u a p ř i m ě ř e n ě užitou argumentační výpověď. Pak jde o to stanovit, co se touto
„správností" a „přiměřeností" myslí - v tomto kontextu se oba termíny jeví jako užitečné. V žádném
případě však takovýmto auditoriem nemíníme jakéhosi ideálního či univerzálního adresáta, jenž svým
potenciálním konsenzem rozhoduje o přijetí a „pravdivosti" dané argumentace (názoru, závěru). К tomu
srov. Weinbergerovu kritiku takového pojetí (Weinberger, 1994: s. 578 - 580n).
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akceptabilita argumentace je komplexním jevem, jednotlivé podmínky spolu
souvisejí a musejí být splněny současně: jestliže auditorium z nějakého
důvodu (např. nejasné formulace, ale i z nedostatku kompetence či kvalifikace
auditoria) není schopné identifikovat kauzální souvislost mezi propozicemi p a
q (neodhalí ji), nebude považovat argumentaci za akceptovatelnou

-

akceptabilita argumentace má tedy v komunikaci povahu relační (je vztažená
к subjektu konkrétního interpreta / auditoriu), nikoli absolutní: pokud bychom
mohli v určité situaci říci, že v jistém diskurzu kvalifikované (a kompetentní)
auditorium intersubjektivně (objektivně) kauzální souvislost mezi propozicemi
dané

argumentace

spatřuje,

tedy

že

argumentace

objektivně

vzato

akceptovatelná je (což nutně neznamená přesvědčení takového auditoria o
autorem prezentovaném názoru, jen to, že kauzální mezipropoziční vztah se
shoduje s předpokladovou bází / kognitivním systémem apod. auditoria - tedy
že

argument

odkazující к takové

kauzalitě

vykazuje

s jistou

mírou

přesvědčivosti pravděpodobnost / možnost přijetí názoru), avšak dané
auditorium ji přesto za akceptovatelnou nepovažuje, pak to neznamená nic
jiného než to, že došlo к chybě na straně produktora: užil nějakou danému
auditoriu neadekvátní (nepřiměřenou) argumentaci (tj. nedostatečně ji
přizpůsobil auditoriu, které chtěl přesvědčit - jeho charakteristikám, kvalitám,
kompetenci) apod.; to bývá časté u odborných či jinak speciálně zaměřených
textů směřovaných laickému auditoriu: diskurzy produktora a adresáta
(jejich kompetence,

„pragmatická

prostředí" 122 ,

interpretační

rámce

a

scénáře 123 ) se natolik různí, že znesnadňují porozumění argumentace nebo její
interpretaci zkreslují - příkladem je právě specifický právní jazyk v soudních
jednáních s laickými adresáty
-

souhrnně: akceptovatelná argumentace je správně utvořená a přiměřeně
užitá

122
123

Tondl, 1997b: s. 7 7 - 7 8 n .
Kraus, 1988: s. 1 4 4 - 1 4 6 .
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akceptovaná argumentace
-

= auditoriem přijatá

-

taková argumentace, kterou dané auditorium považuje za akceptovatelnou
(ve výše uvedeném významu)

-

tj. audirorium ji zejména považuje za přiměřenou, „konformní" v rámci
daného diskurzu, hodnou pozornosti, začlení ji do rozvahy jako myšlenkově
event, hodnotově nosnou, jako potenciálně přesvědčivou (snad lze říci
potenciálně „vítěznou")
akceptovat argumentaci nutně neznamená být přesvědčen o názoru, který
má být argumentací podpořen (kupř.: Akceptuji vaši argumentaci,

tj. „má

něco do sebe ", avšak upřednostňuji jiný pohled na věc, podepřený jinými - dle
mého názoru silnějšími - argumenty) Na druhou stranu ale např. akceptuji
názor - výtku, avšak z jiných důvodů než z těch, které byly argumentovány...
-

v komunikaci se projevuje např. tak, že se kompetentní auditorium 124 vůči
takové argumentaci neohradí (za předpokladu, že k tomu má rovnocenný nebo
alespoň přiměřený prostor) námitkami

směřujícími к jejímu

vyloučení

z rozpravy, ale pouze námitkami (protiargumenty) věcnými, respektujícími
její argumentační sílu (její persvazivní potenciál)
-

auditoriem přijatá (akceptovaná) argumentace tedy znamená totéž jako přijatá
do rozvahy (event, rozpravy), vzatá v úvahu

přesvědčivá argumentace
-

má dostatečnou argumentační sílu, aby přesvědčila auditorium к přijetí
názoru / závěru

-

z hlediska perlokuce jde o argumentaci „vítěznou", avšak podle způsobu
dosažení tohoto účinku na auditorium odlišujeme od přesvědčivé argumentace
argumentaci klamavou (klamavě přesvědčivou - viz níže)

-

u přesvědčivé argumentace nám jde o etickou argumentaci, tj. musí splňovat
celý soubor podmínek akceptability

124

Říkejme tak takovému věcně příslušnému, tj. kvalifikovanému a u d i t o r i u , к jehož kompetencím náleží
mimo jiné i to, že dodržuje m a x i m y etické argumentace či o ně usiluje nebo takové chování u něj
převládá. (Kategoriálním rysem tohoto termínu však není konsenzus názorů na problém, o němž se
argumentuje.)

62

-

o přesvědčivosti, tj. argumentační síle (srovnáme-li více akceptovatelných
argumentací) pak rozhodují zejména funkčně stylistické
týkající se všech fází produkce

aspekty (otázky

textu s ohledem na auditorium: od volby,

uspořádání, logické návaznosti argumentů až po volbu jazykových prostředků
atd. - vztaženost к auditoriu dodává opět ráz pragmatický),
-

na přesvědčivosti projevu a přijetí názoru se podílejí také neverbální
prostředky komunikace či podmínky (kontext) recepce 125 jako nedílné
součásti komunikačního aktu (kom. situace), přechod mezi argumentací a
manipulací (jinými druhy persváze) je neostrý 126 - týká se i typů diskurzu,
např. příručky manažerského typu často vnější kontext akcentují, techniky
prodeje zboží bývají zřetelně manipulativní

-

otázka manipulace verbálními prostředky: v právním diskurzu soudce např.
reaguje zamítavě až na několikátou advokátovu návodnou (presumptivní)
otázku na svědka v řadě, do protokolu o jednání se však obsah těchto otázek
zapisuje jako výpověď svědka s kladným či záporným hodnocením, otázky
samy zaznamenány (zřetelně odděleny) nejsou; vysoce teoretizuj ici písemný
rozsudek může mást adresáta - právního laika apod.

-

záleží na přiměřenosti užitých prostředků

-

1. taková argumentace, o níž se auditorium domnívá, že jednoznačně vede
к přijetí jí podporovaného názoru

-

2. argumentace, na jejímž základě auditorium přijalo jí podporovaný názor

klamně přesvědčivá argumentace = klamavá argumentace
-

nesplňuje podmínky akceptability, její persvazivní síla spočívá zejména
v působení

na

emoce

auditoria,

ve

zdánlivě

přesvědčivých

mylných

analogiích, nepodložených argumentech, přemlouvání (prostředky eristické,
sofistické), popř. v donucení (zejména hrozbě donucením)
-

auditorium je vedeno к přijetí názoru kvaziargumentací, převážně jinými
druhy persváze (zejména manipulativně)

125

126

Obrat kontext recepce" vhodně užívá M. Šamalová jako zastřešující termín pro jednu ze složek
argumentační komunikační situace (viz Šamalová, 2005: s. 53 - 54, 82.
Srov. Machová, 2005b: s. 96n.
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argumentační síla
-

každá (racionální) argumentace má určitý argumentační potenciál, tj.
racionální jádro (myšlenku), které má potenciální schopnost přesvědčit
(kompetentní) auditorium

-

konkrétní realizace argumentační výpovědi, tj. vzhledem ke komunikační
situaci a auditoriu více či méně vhodně zvolená forma, celá řada objektivních i
subjektivních faktorů interakce rozhodují o argumentační síle, kterou
auditorium jednotlivým argumentům přisoudí - argumenty, jež považuje za
nejsilnější, pak zpravidla vedou к jeho přesvědčení

-

v praxi se může stát, že argumentace s vysokým argumentačním potenciálem
je auditoriu předložena tak nesrozumitelně, nezřetelně či nepřiměřeně, že je ve
výsledku (perlokuci) shledána jako slabší než protiargumentace sice s nižším
potenciálem, méně nosná, avšak zejména jednoduše, srozumitelně či líbivě
formulovaná

(auditorium

tvoří

lidé,

proces

akceptace

názoru

nelze

idealizovat)
-

také zde platí, že na zvolených komunikačních strategiích závisí, zda budeme
v konkrétním případě hovořit o argumentačním potenciálu a argumentační
síle, nebo musíme užít obecnějších termínů nersvazivní síla a nersvazivní
potenciál, které zahrnují jak prostředky etické argumentace, tak ostatních
druhů persváze: manipulace, verbálního donucení (resp. verbální hrozby
donucením) atd.

-

argumentační / persvazivní sílu výpovědi ovlivňuje veliké množství
faktorů, např.:
> kvalifikace a kompetence mluvčího i auditoria / recipienta (musíme si
klást otázku, jakou perlokuci a u jakého auditoria sledujeme)
>

komunikační funkce argumentační výpovědi (stupeň naléhavosti)

>

instituce a sociální role, popř. status komunikantů (normy, procesní
pravidla, přípustnost / nepřípustnost protiargumentace)

> moc (závaznost rozhodnutí pro druhé, reálná možnost sankcionovat
chování)
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6. ZÁVĚR
Argumentace je mluvní akt realizovaný v přirozeném jazyce za účelem
přesvědčit

auditorium

o

přijatelnosti

předkládaného

názoru

/

závěru.

Etická

argumentace předpokládá racionální usuzovaní vedoucí к odůvodnění propozice (tj.
obsahu) výpovědí, jimiž je názor vyjádřen. Tyto argumentační výpovědi mohou
v komunikaci plnit zcela rozdílné aktuální komunikační funkce, záměry, jež mluvčí
realizovanými výpověďmi vůči svému auditoriu sleduje.
Nedílnou součást obsahu argumentačních výpovědí tvoří různé presupozice a
implikatury, vyplývající z jazykové i mimojazykové kompetence komunikantů a
z komunikační situace, v níž se autor a auditorium nacházejí. Povahu presupozic a
implikatur mívají také jednotlivé premisy, na něž se v průběhu argumentování odkazuje.
Premisy vycházejí ze zkušeností komunikantů s reálným světem, které jsou jazykově
zpracovány v mentální bázi člověka. Jsou to tedy předpoklady založené na pravidelné (v
širokém smyslu) kauzální obsahové souvislosti jevů mimojazykového světa. Jako takové
ani nemusejí být (a často také nejsou) v komunikaci přímo vyjádřeny, dají se však
z aktuálních výpovědí rekonstruovat (to prakticky provádí formální logika).
Nejsou-li premisy v komunikaci mluvčím explicitně vyjádřeny, mají povahu
kontextového vyplývání v takovém diskurzu, v němž mluvčí svou promluvu pronesl,
resp. v němž auditorium argumentaci přijímá. Tyto diskurzy se mohou (ale nemusí)
vzájemně lišit. To je předpoklad, jímž může mluvčí disponovat a manipulovat s daným
auditoriem / adresátem. К odhalení manipulace je nutné znát celý kontext argumentování,
který má povahu pragmatickou. V pragmatické dimenzi se pak spojují všechny složky
našeho sémiotického chování. Abychom mohli odlišit etickou argumentaci od neetické
(chybné, klamné, manipulativní), zajímáme se o všechny složky sémiózy: syntax,
sémantiku a pragmatiku. Základní princip jsme v této práci hledali na úrovni sémantické,
zformulovali jsme jej jako existenci kauzálního vztahu mezi propozicemi argumentů a
závěru a usouvztažnili v elementárních otázkách к ostatním sémiotickým rovinám.
Tím bylo také dosaženo cíle této diplomové práce.
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Základní údaje:
jméno autora

Miloš Peroutka

název práce,

Sémantická analýza argumentace s příklady argumentování soudů

místo, počet stran,

Praha: PedF UK, 80s.

příloha

příklad rozsudků soudů 1. a 2. instance

Popis obsahu:
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PŘÍLOHA:

A. Písemné odůvodnění rozsudku

B. Ústní vyhlášení navazujícího rozsudku odvolacího soudu

C. Písemné odůvodnění rozsudku odvolacího soudu
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ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl předsedkyní senátu
• SaroOWHdkvnl V právní véci žalobce : Bytové družstvo

;

se

jako
sídlem ťraha 4,

Soud přivoluje k výpovědí
z nájmu bytu č.4 , I. kategorie, o velikosti 3+1
s příslušenstvím, umístěném na 2. patře domu
" "
- objekt bydlení,
zapsaném na listu vlastnictví
, vedeném u Katastrálního úřadu v Praze pro obec Praha,
katastrální území Kamýk, kterou dal žalobce žalovaným.
Tříměsíční výpovědní lhůta počne běžet prvním
následujícího po právní moci tohoto rozsudku.
Žalovaní jsou povinni
poskytnutí přístřeší.

dnem

kalendářního

měsíce,

byt vyklidit a vyklizený jej předat žalobci do 15 dnů po

Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 1 000,-Kč, a to do 3 dnů od
právní moci rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce v žalobě uvedl, že je vlastníkem domu '

:

'

, zapasném

11

na
kU Praha-město, k.ú. Kamýk. Žalovaní jsou nájemci bytu Č.4 o velikosti 3+1,
I. kategorie ve druhém patře. Žalovaní dlouhodobě dluží na nájemném a úhradách za služby a

n

to přes sepsanou dohodu o uznání dluhu. Žal ob ky ně jim proto nájem bytu vypověděla
prostřednictvím žaloby s odvoláním na ust.§ 711 odst. 1 písm. d) o.z.
Žalovaní se к žalobě písemně nevyjádřili.
Z účastnické výpovědi prvního žalované soud zjistil, že považuje za platnou dohodu
z roku 1985, podle které má platit měsíční nájemné ve výši 390,-Kč.Dohodu o uznání dluhu
prý podepsala pod nátlakem - stalo se tak v září 2002, ne v září 2003, jak uvádí žalobce ;
žádný jiný předpis na nájemné nedostala. Ostatně, na evidenčním listu ji žalobce nesprávně
uvádí jako ,
. Nájemné za rok 2003 ani za rok 2004 nezaplatila U předchozího
majitele dluhy nemčla, pokud ano, uhradila je.
Z výpovědí svědkyně Ing. S
soud zjistil,že je členkou představenstva
žalujícího družstva . Nájemníky o výži plateb nájemného družstvo informuje tak, že rozpis
nájemného, které dostane, z účetní firmy, jednotlivým nájemníkům vhodí do poštovní
schránky. Několik nájemníku se bránilo, že jim byla schránka vykradena, s těmi věc řeší.
Výše nájemného však žádným z nájemníků nebyla zpochybněna a také žádný soudní spor
kromě tohoto družstvo nevede.
Z předložených písemných dokladů ( z rozhodnutí o přidělení náhradního bytu ze
17.9.1985, dohody o užívání bytu z 23.9.1985 a z protokolu o převzetí bytu z téhož dne) soud
zjistil, že žalovaní jsou nájemci bytu v domě
, který je Ye
vlastnictví žalobce ( výpis z katastru nemovitostí K(J Praha-inesto,
, pro k.ú. Kamýk).
Dle evidenčního listu mají žalovaní platit na nájemném částku 5 497,-Kč ( od 1.3.2004).
Dle přehledu, vypracovaném žalobcem ,dluží žalovaní na nájemném od roku 1997 ke dni
28.4.2004 celkem částku
212 005,-Kč, na poplatku z prodlení částku 479 248,-Kč.
V poslední době nezaplatili nájemné za měsíce 1-12/2003 , leden a únor 2004. Přestože dne
30.9.2002 uzavřela první žalovaná dohodu o uznání dluhu a o narovnání, kde se zavázala dluh
splácet, dohodu nedodržela, jak vyplývá z dopisu žalobce ze dne 9.5.2003. Z potvrzení
Správy bytových objektů Praha-Modřany ze dne 3.5.2004 vyplývá, že žalovaná poukázala
v období 1997-1999 na jeho účet částku 29 831,-Kč, která byla použita na splátku dluhů,
které žalovaná měla vůči SBO.
Po právní stránce soud posoudil věc takto :
Výpověď pro neplacení nájemného a služeb , tedy pro hrubé ponižování povinností
vyplývajících z nájmu bytu dle ust. § 711 odst.l písm.d) o.z. dal žalobce žalovaným
prostřednictvím žaloby a soud ji žalovaným řádně doručil. Výpověď obsahovala všechny
náležitosti předepsané zákonem, proto ji soud považuje za platnou.
Dle ust. § 711 odst. 1 písm.d) o.z. pronajímatel může vypovědět nájem bytu jen
s přivolením soudu Jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu
zejména tím, že nezaplatil nájemné nebo úliradu zaplnění poskytovaná s užíváním bytu za
dobu delší než tři měsíce.
Žalobce jako pronajímatel bytu doložil, že žalovaní jsou dlouhodobými neplatiči
nájemného od roku 1996. V poslední době dluží nájemné za celý rok 2003 a rok 2004 ( do
jednání soudu).Dluh , spolu s poplatkem z prodlení, dosáhl výôe několika set tisíc korun.
Přestože se prvá žalovaná dohodou ze září 2002 zavázala dluh splácet ( přičemž družstvo bylo
ochotno odpustit poplatky z prodlení), závazek nedodržela, naopak dluh dále nerůstal. Tím

f

' ,

(i

došlo к naplnění výpovědního důvodu dle ust. § 711 odst.l písm.d) o.s.ř. Bylo proto
rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno. Soud к výpovědi přivolil a zároveň určil, ke kterému
daíu nájemní poměr skonči.
К námitkám žalované, že má platit na nájemném 390,-Kč, soud nepřihlédl. Výpovědí
svědkyně Ing.
vzal za prokázané, že žalovaní věděli o tom, kolik mají na nájemném
platit Ostatně, pokud by skutečně věřili tomu, že nájemné a úhrady za služby činí u jejich
bytu I. kategorie o velikosti 3+1 pouze 390,-Kč, platili by alespoň tuto částku ; oni väak
dlouho neplatí vůbec nic. Je pravdou, že se žalobce spletl, v čl. П. žaloby odkázal na důkaz dohodu ze dne 30.9.2003, když jde o dohodu ze dne 30.9.2002 ( jak v textu správné uvádí), i
to, že na evidenčním listě správcovská firma uvedla příjmení žalované
, zatímco ona
je
( když ostatní identifikační údaje jsou v pořádku). Tyto zřejmé chyby v psaní jsou
v dané věci nepodstatné ; na povinnost žalovaných platit nájemné nemají vliv.
Co se týče bytové náhrady, soud rozhodoval za použití ust. § 712 odst.5 o.s.ř. Poté, co
bude žalovaným zajištěno přístřeší, jsou povinni byt vyklidit a odevzdat žalobci.
Náklady řízení soud přiznal žalobci dle ust § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť měl ve věci plný
úspěch. Tvoří je zaplacený soudní poplatek 1000,-Kč .
P o u č e n i : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení к Městskému
soudu v Praze prostřednictvím tohoto soudu.
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Zápis z líčení 17.3.05 - stručné odůvodnění rozsudku
Předsedkyně tříčlenného senátu (přepis zvukového záznamu):
U soudu prvního stupně máme za to, že bylo prokázáno, že byla podána formálně správná
- po formální stránce výpověd z nájmu bytu a že byl také prokázán uplatněný výpovědní
důvod. V zásadě к otázkám, které byly nastoleny odvoláním, se ve většině - ééh byly již
tedy předneseny před soudem prvního stupně a soud prvního stupně se s nimi řádně
vypořádal a s jeho hodnocením odvolací senát souhlasí. Pokud jde o ten dluh na
nájemném, bez ohledu na výtky, které byly vzneseny к uznání dluhu, bylo tedy nejen tímto
uznáním dluhu, ale i v průběhu řízení prokázáno, že žalovaný skutečně po dlouhou dobu
neplatili nájem, a to ani v té výši 390 ,- korun, jak se domnívají nebo uplatňují, že je výše
nájemného stanovena. Pokud jde o vyúčtování, pak námitky, které byly vzneseny
v odvolání, jednak nejsou dostatečně konkrétní, a kromě toho vlastně ta námitka byla
uplatněna zpětně к vyúčtování za řadu let až teprve v odvolání a do této doby žádný úkon
ve směru těch těch výtek nebo - ééh kompenzační námitky (zrychleně) a podobně nebylo
učiněno, takže ani tyto výtky v odvolání nepovažujeme za významné pro rozhodnutí ve
věci nebo za takového významu, které by vyvracely závěry soudu prvního stupně. Za této
situace odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil včetně
výroků navazujících, to znamená určení běhu výpovědní lhůty a také povinnosti byt
vyklidit. Pokud áá - včetně výroků o nákladech řízení. V odvolacím řízení odvolatelé
úspěšní nebyli, protistraně žádné náklady odvolacího řízení nevznikly, proto bylo
rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti našemu rozhodnutí zásadně dovolání přípustné není, bylo by přípustné jenom za
předpokladu, kdyby dovolací soud dospěl к závěru, že naším rozhodnutím byla řešena
otázka zásadního právního významu. Naše rozhodnutí dostanete prostřednictvím soudu
prvního stupně. Takže jednání je skončeno, děkuji.
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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Městsky soud v Praze iako soud odvolací

rozhodl v senátu

složeném

takto:
I. Rozsudek soudu I. stupně se

potvrzuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:
Napadeným rozsudkem soud I. stupně přivolil к výpovědi nájmu bytu č 4
I. kat. o velikosti 3+1 s příslušenstvím ve 2.patře domu
zapsaném na
u Katastrálního úřadu v Praze pro oDec Praha, kat. území
Kamýk, kterou dal žalobce žalovaným s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta počne
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku a
žalovaní jsou povinni byt vyklidit a vyklizený žalobci předat do 15 dnů po zajištění
přístřeší. Žalobce je vlastníkem domu
, žalovaní jsou nájemci bytu č. 4 a
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dlouhodobě dluží na nájemném a úhradách za služby, a to i přes uzavřenou dohodu
o uznání dluhu. Žalovaní tvrdili, že na nájemném mají platit 390,-Kč měsíčně,
výpovědí svědkyně
však soud vzal za prokázané, že žalovaným byla výše
nájmu známa. Navíc kdyby žalovaní věřili, že maji za nájem a úhradu za služby u
bytu I. kat. o velikosti 3+1 platit pouze 390,-Kč, platili by alespoň tuto částku, neplatí
však nic. Důvodem výpovědi žalobce byl výpovědní důvod podle § 711 odst. 1 písm.
d) obč. zák. V řízení bylo prokázáno, že žalovaní jsou na základě rozhodnutí a
dohody o užívání bytu z roku 1985 nájemci předmětného bytu ve vlastnictví žalobce.
Podle evidenčního listu mají platit od 1.3.2004 na nájemném a zálohách částku
5.497,-Kč, dle přehledu dlužného nájemného žalovaní dluží od roku 1997 ke dni
28.4.2004 celkem částku 212.005,-Kč a na poplatku z prodlení částku 479.248,-Kč.
V poslední době nezaplatili nájemné za celý rok 2003, leden a únor 2004. Dne
30.9.2002 uzavřela 1.žalovaná dohodu o uznání dluhu a o narovnání, v níž se
zavázala dluh splácet, dohodu nedodržela. Žalobce žalovaným dal prostřednictvím
žaloby výpověď nájmu bytu a soud ji řádně doručil, jde o výpověď obsahující
zákonem předepsané náležitosti. Z těchto důvodů dospěl soud I. stupně к závěru, že
výpovědní důvod ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. je naplněn. К výpovědi
nájmu proto přivolil a určil, ke kterému datu končí nájemní poměr. O bytové náhradě
rozhodl dle § 712 odst. 5 obč. zák. a uložil žalovaným povinnost byt vyklidit po
zajištění přístřeší. O náhradě nákladů řízení rozhodl dle § 142 odst. 1 občanského
soudního řádu (dále jen o.s.ř.).
Proti rozsudku podali žalovaní včasné odvolání. Navrhovali změnu
napadeného rozsudku tak, aby soud žalobu zamítl. Poukázali na dohodu o užívání
bytu ze dne 23.9.1985, v níž byla stanovena měsíční úhrada za užívání bytu a služby
s tím spojené ve výši 390,-Kč. Žalovaní nikdy neobdrželi písemné oznámení o změně
výše nájmu či úhrad za služby spojené s užíváním bytu. Žádné útržky jim nikdo do
schránky nedával, toto je pravděpodobně zvykem mezi členy družstva, což oni
nejsou. Soudu I. stupně vytýkali, že se nezabýval platbami, které od roku 1996
uhradili na vyúčtování. Je pravda, že v r. 2003 a 2004 neplatili žádné nájemné, byli
přesvědčeni, že mají na nájemném z důvodu špatného vyúčtování přeplatek a rovněž
si žalobce ponechal úhradu za vytopení, které je postihlo v r. 2002. Domnívali se, že
jim podle § 669 obč. zák. náleží náhrada vynaložených nákladů. Nájemné ve výši
390,-Kč platili, a pokud nikoli, bylo to z důvodu přeplatku, proto není dán výpovědní
důvod dle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. К uznání dluhu a dohodě o narovnání ze
dne 30.9.2002 uvedli, že jak vyplývá z jimi uváděných argumentů, dluh neexistoval, a
není možné uznat něco, co není. Dohoda byla uzavřena pod nátlakem, čímž se soud
nezabýval. Žaiovaná dohodu podepsala, protože byla po operaci, v invalidním
důchodu a starala se o nemocnou matku a žalobce jí hrozil vystěhováním na ulici.
Navíc za družstvo dohodu podepsal Ing.
., který v té době nebyl ani předsedou
ani členem představenstva. Z toho důvodu žalovaní považují dohodu o narovnání a
uznání dluhu za neplatnou.
К odvolání žalovaných se vyjádřil žalobce. Navrhoval potvrzení rozsudku
soudu I. stupně jako věcně správného, odvolání považoval za nedůvodné. Plně se
ztotožnil se závěry učiněnými soudem I. stupně. Odvolání neobsahuje žádné
relevantní skutečnosti, které by mohly zvrátit napadený rozsudek. Není pravda, že
smlouvu o uznání dluhu uzavřela žalovaná pod nátlakem. Nakonec tyto skutečnosti
ani nijak nedoložila, nepochybně jimi nemůže být naznačení dalších kroků žalobce
v mezích zákona žalobou na vyklizení bytu případně na úhradu dlužného
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nájemného. Všechny tyto kroky jsou zákonnými prostředky pro napravení závadného
stavu způsobeného žalovanou stranou. Žalobce prohlásil, že žádný nátlak nepoužil.
Dohoda byla podepsána k tomu oprávněnými osobami přesto, že předseda družstva
pan
nebyl v té době zapsán v obchodním rejstříku. Volba nového
představenstva se uskutečnila dne 4.6.2001 a od data zvolení byli členové
představenstva ve svých funkcích. Je pravda, že mezi účastníky nebyla uzavřena
nová nájemní smlouva, nebylo to však možné, protože žalovaní s družstvem
nekomunikují. Vyjádření к odvolání žalobce podal v listopadu 2004 a uvedl, že od
začátku roku 2004 žalovaní nezaplatili jedinou platbu na nájemném a zálohách na
služby.
Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek v rozsahu daném odvoláním
smyslu § 212 o.s.ř. a dospěl к závěru, že odvolání žalovaných je zcela
'nedůvodné.
; ve

V řízení před soudem I. stupně bylo prokázáno, že žalobce je pronajímatelem
bytu, jehož byli žalovaní nejprve uživatelé a nyní jsou nájemci na základě rozhodnutí
o přidělení náhradního bytu ze dne 17.9.1985, dohody o užívání bytu z 23.9.1985.
Žalobce dal žalovaným výpověď nájmu bytu v žalobě, neboť hrubě porušují své
povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že dlouhodobě neplatí nájemné a úhrady za
plnění poskytovaná s nájmem bytu za dobu delší než 3 měsíce. Tato skutečnost byla
v řízení prokázána, soud I. stupně nemohl dospět к jinému právnímu závěru, než že
uvedený výpovědní důvod ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. je u
žalovaných dán. Protože nejde o rodinu s nezl. dětmi, rozhodl soud o povinnosti
žalovaných byt vyklidit po zajištění přístřeší (§ 712 odst. 5 obč. zák.).
Žalovaní zpochybňovali platnost dohody o uznání dluhu, kterou žalovaná
s žalobcem uzavřela, skutečností rozhodnou pro řízení o přivolení к výpovědi nájmu
bytu však není otázka, zda žalovaní dluh uznávají, ale samotná existence dluhu,
z toho důvodu se odvolací soud touto námitkou nezabýval. Pouze nad rámec uvádí,
že zápis nových členů představenstva právnické osoby má pouze deklaratorní
charakter, rozhodující je tedy projev vůle právnické osoby. V řízení byl prokázán dluh <
žalovaných ve výši 212.005,-Kč ke dni 28.4.2004, poplatky z prodlení к tomuto datu \
činily částku 479.248,-Kč. Rovněž bylo prokázáno, že žalovaní nájemné a úhradu za
služby s nájmem spojené od roku 2003 do současnosti neplatí. Jak v řízení před
soudem I. stupně tak v řízení odvolacím žalovaní tvrdili, že měsíční úhrada za nájem
a služby s tím spojené činí 390,-Kč a od žalobce nikdy neobdrželi žádné písemné
oznámení o změně výše nájmu či úhrad za služby. Toto tvrzení však bylo v řízení
před soudem I. stupně svědecky vyvráceno výpovědí Ing. S
, jíž bylo
prokázáno, že přímo tato svědkyně za žalobce rozpisy plateb vkládá jednotlivým
nájemníkům do schránek. Nelze přehlédnout, že ani dohoda o uznání dluhu
nevychází z měsíční úhrady ve výši 390,-Kč, tato dohoda byla žalované к dispozici.
Žalovaní navíc na nájemném a zálohách na služby dlouhodobě neplatí žádnou
částku, tedy ani jimi uváděných 390,-Kč. V odvolání žalovaní nesouhlasili
s vyúčtováním plateb za roky 1996-2002, které zaplatili, v řízení však nebylo
prokázáno, ze by žalovaní někdy s vyúčtováním plateb a s jejich výší nesouhlasili.
Odvolací soud proto tuto námitku posoudil jako zcela nepřípadnou.
Z těchto důvodů dospěl odvolací soud shodně se soudem I. stupně к závěru,
že výpovední důvod ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. je dán a rozsudek
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soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil včetně správného výroku o náhradě
nákladů řízení mezi účastníky (§ 219 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů odvolacího řízení je odůvodněn § 224 odst. 1,
§ 142 odst. 1 o.s.ř., protože žalobce měl v odvolacím řízení plný úspěch a nevznikly
mu žádné náklady řízení.
Proti tomuto rozsudku j e dovolání přípustné pouze za předpokladu, že by
dovolací soud dospěl к závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní
stránce zásadní význam, a je jej třeba podat do dvou měsíců od doručení tohoto
rozsudku Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím soudu I. stupně, jinak přípustné
není.

Ústřední knih.Pef UK

2592062386

