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1. Uvod
Objektem zkoumání naší práce se staly publicistické útvary (komentáře) ve

vybraných českých denících. Hlavní důraz pak chceme klást na jejich

argumentační složku . Tedy nikoli na samotný názor , který je v textu vyjádřen , na

jeho správnost či nesprávnost, soulad či nesoulad s nejrůznějšími normativy,

nýbrž téměř výhradně na způsoby, které autoři publicistických textů používají

k tomu , aby tyto své názory prezentovali , obhajovali , vysvětlovali , zdůvodňovali a

různými způsoby podporovali.

I takto vymezené téma se však zdá příliš široké , neboť studium

argumentace je disciplínou s bohatou histori í a prakticky neomezeným rejstříkem

odborné literatury. V historii zkoumání způsobů efekt ivního přesvědčování a

obhajoby vlastních postojů se vystřídala celá řada směrů a i důraz teoretiků

argumentace se v průběhu času přesouval od etiky řečnického či písemného

projevu přes zdů razněn í persvazivní efektivity jazykové komunikace jako

hlavn ího měřítka její úspěšnosti až po hledisko téměř výhradně estetické.

Stručnému přehledu historických přístupů k argumentaci věnujeme část jedné

z následujících kapitol. Obsáhlý přehled vývoje argumentačních teorií a přístupů

ke zkoumání jazykového projevu poskytuje ve své práci Rétorika v dějinách

jazykové komunikace Jiří Kraus (1981). Naši práci bychom chtě l i zaměřit

především na prozkoumání vztahu mezi argumentací a strukturalistickým pojetím

mýtu. Stručně řečeno tedy především na to, zda mezi strukturalistickým

konceptem mýtu jako sociálně determinovaného .superznaku" a argumentem

jako tezí obhajující určité tvrzení prostřednictvím výrokových inferencí existuje

popsatelný relevantní vztah . Zjednodušeně , zda především v českých

deníkových názorových textech existuje vedle či v rámci jiných již

prozkoumaných argumentačníchpostupů cosi , co by se dalo nazvat

"argumentací mýtem". Dalším zájmem této práce je prozkoumat souvislost mezi

"mytologickou argumentací" a argumentací založenou na běžných

argumentačně-teoretických konceptech, především pravidlech formální a

neformální logiky. Reformulujeme-Ii tuto úvahu do tvaru použitelného jako
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hypotéza odborn é práce, postuluj eme jako první hypotézu naší práce tvrzení , že

argumentační teorie a barthesi ánská mytologie jsou disciplíny, mezi nimiž

v rámci zkoumání textu existuje relevantní vztah, jenž může vést k odhalení

poznatků , kterých při jejich samostatné aplikaci dosáhnout nelze.

Argumentační analýza výše zmíněných textů by měla přispět především

k praktickému poznání zkoumaných vztahů , k jejich demonstraci v rámci

argumentačně a mnohdy i polemicky zaměřených názorových útvarů , u nichž se

navíc, vzhledem k tomu, že jsou určeny širokému publiku, dá očekávat snaha o

vyšší propracovanost a vyjadřovací jasnost než například u běžné mluvy či u

textů spadajících mimo rámec mediáln í komunikace .

Přesvědčení o existenci vztahu mezi argumentací a mýtem, tedy

přesvědčení , které tvoří samotný myšlenkový základ této práce, vychází na své

prvotní úrovni především z definice obou fenoménů . Na nejobecnější rovině lze

argumentaci definovat například jako vyhledávání jistých nebo věrohodných

nebo obecně přijímaných tvrzení relevantních pro vyvození závěru (Kraus,

2004). Obecně lze tedy argument definovat jako určité (iisté, věrohodné či

obecně přijímané) tvrzení sloužící k podpoře tvrzení jiného. Postavíme-Ii proti

této definici nejobecnější barthesiánskou definici mýtu - "Mýtus je určitá

promluva." (Barthes, 2004: 107) - jeví se snaha po odhalení vztahu mezi těmito

dvěma fenomény jako opodstatněná. Platí to i přesto , že si samozřejmě

uvědomujeme rozdílnost rovin , na nichž je teoretiky argumentace užit termín

"tvrzení" a strukturalistou Barthem termín "promluva". Vztahu mýtu a argumentu

věnujeme jednu ze stěžejních částí této práce.

Závěrem úvodní kapitoly je vhodné poznamenat , že v základech vzniku

této práce neleží žádná snaha o normativnost. Kvalitativní metodika, kterou jsme

pro tuto práci zvolili a kterou blíže popíšeme v následující kapitole, si neklade za

cíl konstruovat ideál argumentačního procesu v deníkovém komentáři. Je však

třeba mít na paměti , že jak teorie žurnalistických žánrů, tak i značná (zejména

historická) část teorie argumentace jsou normativními přístupy výrazně

prodchnuty. Argumentační teorie od svých antických počátků až k moderním

dílům a především nejrůznějším příručkám a návodům jsou z velké části



vystavěny na prot ikladu argumentů dobrých a špatných , přípustných a

nepřípustných , přijatelných a nepřijatelných , správných a chybných. Podobně

teorie žurnalistických žánrů staví pro jednotlivé žánry kritéria založená na

abstraktn í představě "ideálního" komentáře , fejetonu, causerie , zprávy a dalších

možných žánrových rámců. Budeme přirozeně s těmito teoriemi a nástroji

pracovat, protože (zejména v případě argumentační teorie) po stovkách, ba

tisících let svého vývoje jsou detailně rozvinuty . Jejich normativnost

nepředstavuje významnou překážku, nicméně považujeme za správné na tento

možná málo nápadný rozpor upozornit.

Cílem naší práce zůstává nalezení vztahu argumentu a mýtu a popis

analyzovaných textů z argumentačního hlediska, nikoli jejich přímé hodnocení

z hlediska správnosti či nesprávnosti. Jakkoli budeme na jistých rovinách

pracovat s pojmy jako korektní a nekorektní argument, nebudeme se pokoušet o

vytvoření ideálního deníkového komentáře či vytyčení jeho kritérií a určování

jakéhosi abstrahovaného poměru mytologií a logiky uvnitř jeho argumentačních

struktur. Domníváme se, že vytvoření nástroje pro odhalení těchto komponent a

odhalení jejich vzájemných vztahů představuje důležitější a v praxi šířeji

využitelný cíl.
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2. Klíčové pojmy, metody a výzkumný
materiál

V této kapitole se budeme zabývat vymezením klíčových pojmů , s nimiž budeme

během analýzy pracovat. Rovněž určíme základní metodologii analýzy a

konkretizujeme materiál , na němž bude analýza provedena.

2.1 Vymezení pojmů
Nejdůležitějšími pojmy, s nimiž budeme v naší práci operovat a které je třeba si

na počátku vymezit kvůli jasnosti následujících částí práce, jsou argument (kvůli

vyjasnění některých terminologických aspektů) a komentář (kvůli vymezení

materiálu analýzy). Stručně vymezíme i strukturalistický koncept mýtu a pojetí

diskursu, s nímž budeme v této práci operovat.

Budeme-Ii se zabývat analýzou argumentu , je nasnadě , že hlavní

teoretická východiska budeme čerpat z disciplíny , jejíž základy byly položeny už

hluboko v antickém Řecku. Touto disciplínou je rétorika . Hlavnim objektem

zkoumání rétoriky je od jejích antických počátků řečnický (později i písemný)

projev, proces jeho tvorby a efektivní koordinace všech jeho složek.

Velmi brzy se v rétorice vyvinuly takzvané kánony utváření řeči (Kraus,

5
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2004). Označovaly jednotlivé etapy , kterými měl při tvorbě projevu projít každý

řečník, jehož projev měl být přesvědčivý , pravdivý a esteticky hodnotný.

Velmi zajímavé je sledovat, jak se během stovek let vývoje této disciplíny

"pře léva l" d ůraz mezi těm ito třem i základními kvalitami projevu. Napříkl ad

rétor ika antických sofistů kladla důraz především na stránku přesvědčovací a

estetickou. "Obsahovým východiskem jejich projevů nebyl reálný stav věcí , ale

mínění , subjektivní domněnky, závislé na situaci sdělení ." (Kraus, 1981: 195)

Sofisté byli přesvědčení, že rétorické umění je nejvyšší kvalifikací prakticky pro

veškerou lidskou činnost. Známý je spor z Platónova dialogu Gorgias o to, zda je

lepším lékařem ten , kdo skutečně studoval medicínskou vědu , nebo ten, kdo

dokáže svou výřečností přesvědčit auditorium o tom, že je do medicínských

problém ů zasvěcen. Aristotelská rétorika naproti tomu kladla rétoriku na roveň

logice a zdůrazňovala především přesvědčivost , ale i etickou (pravdivostní)

stránku. Podle aristotelského pojetí existují tři zdroje přesvědčivosti projevu:

řečníkův étos (morálka , charakter, zkušenosti) , patos (stav, do něhož řečník

uvádí publikum) a logos (styl a logická hodnota vystoupen í) (Kraus, 2004). "V

aristotelském pojetí (... ) dokonce existují oblasti, v nichž se rétorika uplatňuje

daleko více než logika . Náleží k nim morálka, politika, právo, náboženství ,

umění , tedy ty obory, které vycházejí z široké sféry hodnotících soudů . " (Kraus,

1981 : 197) V humanistickém pojetí rétoriky byly naopak silně upozaděny aspekty

estetiky a přesvědčivosti, hlavní důraz byl kladen na pravdivost, na předávání

odborných vědeckých poznatků. Rétorika je vnímána jako efektivní nástroj pro

šíření vědy . Argumentace podle humanistů nesmí být založena jen na

pravděpodobnostních východiscích, ale na "obecných zákonitostech objektivní

pravdy" (Ibid.).

2.1.1 Pojmy "argument" a "argumentace"
Pojmem argument se obecně již od antických dob rozumí jedno či více tvrzení ,

která slouží jako podpora tvrzení jiného, argumentací pak proces obhajoby či

zdůvodnění tvrzení prostřednictvím argumentů . Definic argumentu existuje celá

řada, ale nijak zásadě se od sebe neliší. Trudy Govierová definuje argument jako
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"soubor tvrzení , která člověk předkládá ve snaze prokázat, že nějaké další,

následující tvrzení je racionálně přijatelné" (Govier, 1997:1). Jiří Kraus (2004)

popisuje argument z funkčního hlediska jako přenesení (inferenci) deklarované

nebo předpokládané jistoty východisek na závěry. Krysztof Szymanek ve svém

terminologickém slovníku (2003: 40, heslo argument) uvádí, že s argumentem

"se sekáváme tehdy, když pro potvrzení názoru (... ) jsou předkládány nějaké

výroky (.. .)". Drobné odchylky se při definování argumentu vyskytují pouze u

komplexnosti vnímání pojmu. Zatímco někteří teoretici označují jako argument

pouze podpůrné tvrzení obhajující tvrzení jiné1, druzí označují pojmem argument

celý komplex premis a závěru . V teorii můžeme za rozšířenější označit pojetí

druhé, obecnému vnímání pojmu se blíží spíše první pojetí. Jedná se pouze o

terminolog ickou nejednotu, která nemá na pochopení problematiky významnější

vliv, při hlubším proniknutí do stavby argumentu však může způsobovat určitou

nejistotu. Proto považujeme za důležité zdůraznit, že v této práci budeme

vycházet z pojetí komplexního. Prvním důvodem je, jak ukážeme dále v této

kapitole , že jeho využití umožňuje přehledně a terminologicky jednoznačně

definovat a analyzovat argumentační struktury. Druhým důvodem je pak větš í

rozšíření komplexního pojetí zejména v pracích, které se zabývají neformální

logikou, jež bude dominantním konceptem i v práci naší.

Z přirozenosti argumentu vyplývá, že se bude nejčastěji vyskytovat tam,

kde existuje potenciál střetu dvou či více odlišných stanovisek , nebo obecně

v situacích, v nichž je třeba různými způsoby a z různých důvodů obhajovat ,

zdůvodňovat či polemicky prezentovat názor, postoj, stanovisko . Dominantní

sférou argumentování není sféra jistého (prokazatelného) vědění , ale oblast

hodnotových soudů (Kraus , 2003).

Trudy Govierová (1997) v této souvislosti hovoří o nutnosti rozlišovat u

zkoumaných textů, výroků či tvrzení, zda se jedná o argumenty , či nikoli.

Vymezuje několik skupin takzvaných neargumentativních výroků (nonarguments)

a uvádí i jejich příklady. Patří sem konstatování faktu (např . "V roce 1995 umíral

I srov. Zast ávka (1998: 84): "Pokud tvrze ní B odůvodňujeme platností tvrzení AI ...Am pak lze tvrzení B
nazvat ,tezí' a tvrzení A I" .An .argumenty ' ."
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francouzský prez ident Franco is Mitterrand na rakovinu ."), vyjádření citu, pocitu či

emoce vůči nějaké entitě (např. . Nesnáším brokolici! "), otázky (např. "Jaké byly

příčiny první světové války?") a popisy situace (např . "Bylo malebné listopadové

ráno , ale jejich mysli sužovala taková spousta problémů , že krásu dne

nedokázali ocenit. ") (Ibid.: 9). U všech těchto typů projevů podle autorky

absentuje snaha podavatele sdělení přesvědčit příjemce či obhájit tvrzení , a

proto se nejedná o argumentaci. Takové projevy v důsledku nelze podrobit

argumentační analýze. Přestože na první pohled jde o triviální tvrzení , je odlišení

argumentativních a neargumentativních textových celků prvotním základem

úspěšné argumentační analýzy. Neargumentativní texty lze pochopitelně

podrobit různým typům analýz, například diskursivní či ideologické, ale pokud

vycházíme z pojetí argumentu jako obhajoby či podpory určitého tvrzení , měla by

tato motivace být v textu , který chceme z argumentačního hlediska hodnotit,

obsažena.

Pojmem argument tedy pro tuto práci rozumíme komplexní a

strukturované tvrzení , které se skládá z jedné či více premis a jednoho závěru

(Govier, 1997; Seyler, 1994; Toulmin, 1964). Taková struktura se může opakovat

i uvnitř samotného argumentu , pokud některá z premis vyžaduje obhajobu . Pak

se sama stává závěrem v rámci struktury subargumentu , který může rovněž

obsahovat další dílčí argumentační strukturu tvořící subsubargument a tak dále.

Je třeba zdůraznit, že v textech, jimž se budeme v rámci práce věnovat,

stejně jako v běžné mluvě, může dojít k situaci, kdy mluvčí užije argument,

v jehož rámci zůstane některá ze složek argumentu nevyjádřena či zamlčena.

Může se to týkat jak některé z premis, tak i závěru argumentu . Pro argument se

zamlčenou premisou zavedli již antičtí rétoři pojem entymémai (entymematický

argument) (Kraus, 2004). Užití entymématu může být v obecné rovině

motivováno dvěma záměry - estetickým a manipulativním. Estetická motivace

užití entymématu není v rozporu s řečnickými kánony a normami. Pokud

2 J iří Kraus (2004) rovněž uvádí, že pojmem entyméma se v antickérétorice označova l také argument,
jehož premisy opouštěj í sféru j ednoznačné pravdivosti a spadajído sféry pravděpodobnosti . Vzhledem k
charakteru zkoumaných textů i k historickému posunu vnímání pravdivosti jako filosofické kategorie
bychom podle této interpretace pravděpodobně museli považovat za entymematické prakticky všechny
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zamlčená premisa vyplývá z kontextu, v němž je argumentu užito, z konsituace,

případně z vědomí dostatečného vědomostního zázemí publika, může být v textu

vynecháno její doslovné vyjádření. Lze tak docílit například větší přehlednosti ,

spádu či dramatičnosti textu. Ovšem v případě, že dojde k zamlčení premisy

například z důvodu její nepřijatelnosti či zjevné nepravdivosti , jedná se o

prohřešek proti zažitým rétorickým a logickým normám a užitý argument lze

napadnout pro jeho neplatnost. V takovém případě je entymématu užito za

účelem manipulace příjemce a dodání věrohodnosti neplatnému argumentu .

Způsobu zacházení s argumenty entymematického charakteru věnujeme část

metodologické kapitoly této práce .

2.1.2 Co je (dnes) komentář
Z hlediska uchopení výzkumné části naší práce je třeba jednoznačně definovat

objekt jejího zájmu, tedy texty, které označujeme jako deníkové komentáře.

Pohled teorie žurnalistických žánrů definuje komentář jako "žánr publicistiky

racionálního typu , v němž autor vysvětluje, rozebírá a zevšeobecňuje závažný

aktuální společenský jev, a zaujímá k němu stanovisko" (Serafínová, 1989: 92,

heslo komentář). Jedná se tedy o textový útvar, který "vychází ze známých faktů ,

jevů nebo myšlenek, které dává do souvislostí , odhaluje pozadí, příčiny i

důsledky, připojuje subjektivní pohled" (Osvaldová, Halada a kol., 1999: 90,

heslo komentář) . Řadí se mezi žánry publicistické, názorové a jeho historie sahá

v českých zemích do devatenáctého století (Ibid.). Tradičně se v denících

označovaných vágním, nicméně srozumitelným pojmem seriózní vyskytují

komentáře a další názorové texty na samostatné stránce, případně (jako

v případě redakčních komentářů v Lidových novinách) ve výrazně graficky

vymezeném segmentu stránky.

Vzhledem k žánrovému rozvolnění moderního tištěného mediálního

diskursu, které se projevuje jednak vytvářením nových názvů pro publicistické

texty (například Úhel pohledu či Poslední slovo v Lidových novinách, Hyde Park

analyzované argumenty. Proto tento výklad pojmu entyméma v naší práci opomíjíme.
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v MF Dnes a podobně) a jednak pronikáním subjektivních soudů do sféry

zpravodajstv í a posilováním prvků l nřota i n men tu" prakticky ve všech

mediovaných textech , považujeme za nejvhodnějš í využít k zařazení textu do

výzkumného vzorku spíše zmíněné kritérium grafické. Zjednodušeně řečeno,

budeme za komentář považovat text, který je médiem jako komentář označen.

Jak uká žeme v podkapitole věnované vymezení materiálu pro zkoumání, bude

takový přístup ke komentáři pro tuto práci dostatečný. Není naší ambicí definovat

kritéria moderních či postmoderních žurnalistických žánrů .

Z hlediska vnímání komentáře se tedy budeme pohybovat v rámci

takových žánrových kritérií , která pro své vlastní komentáře používají zkoumané

deníky. Domníváme se, že tato kritéria , na rozdíl od kritérii nových publicistických

útvarů, budou do velké míry kopírovat tradiční žánrové pojetí. Minimálně důraz

na autorský subjektivní pohled opřený o více či méně rozsáhlou argumentační

strukturu, tedy důraz na zdůvodnění autorského postoje prostřednictvím

argumentů , zů stává nadále obecně vnímanou charakteristikou komentáře jak

mezi profesionály, tak i mezi publikem. I obecně vnímané žánrové vymezení

komentáře nám dovoluje postulovat druhou hypotézu naší práce: součástí

žánrových požadavků na komentář je postoj autora a jeho vysvětlení či

obhajoba , proto bude možné alespoň v převážné části zkoumaných textů odhali t

a určit argumentační strukturu .

2.1.3 Mýtus jako sociální a sémiotická entita
Hned na začátku této podkapitoly je třeba zdůraznit, že barthesiánský koncept

mýtu a mytologií je charakteristickým zástupcem poststrukturalistického způsobu

nahlížení světa. Myšlenkové plody této původem francou zské školy, hledající

odpovědi na závažné filosoficko-sociologické otázky na pomezí lingvistiky,

sémiotiky a (především marxismem inspirované) sociologie, jsou příznačné

zejména jistou mnohoznačností, která prakticky znemožňuje jedinou normativní

inte rpretaci. Bez nároku na naprostou výstižnost by bylo možné říci , že to, co

3 Bližší výklad fenoménu infotainmentu nabízí například Irena Reifováa kolektiv (2004: 88, heslo
infotainment)
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nabízí především Roland Barthes ve svém, pro tuto práci kl íčovém , díle

Mytologie (Barthes, 2004) , je jakési interpretační pole, v jehož rámci se vykladači

jeho díla pohybují s důrazem na různé části či myšlenky díla.

Tento úvod považujeme za nutný především z toho důvodu , že výklad

Barthova pojetí mýtu , který nastíníme v této kapitole a který bude oporou pro

pozdější analýzu vybraných textů , je rovněž pouze jedn ím z možných výseků

zmíněného interpretačního pole . Pro naši práci je zásadní sémiotická podstata

fungování mýtu, způsob jeho pronikání do znaku a jeho projevy v textu. Menší

důraz (byt' opomenout tyto myšlenky samozřejmě nelze) klademe na sociální

stránku mýtu či na Barthův výklad politické využitelnosti mýtu v rámci pravice a

levice. Tyto aspekty "mytické promluvy" nepovažujeme pro naši práci za

nejdůležitějš í , navíc v jejich případě není lehké vyhnout se dojmu, že jejich

konceptualizace proběhla pod jistým vlivem Barthova politického, snad bez

přehánění lze říci radikálně-revolučního , světonázoru . Vykladač Barthova díla,

pro nějž by sociální , ideologické a politícké aspekty mýtu naopak znamenaly

těžiště celého konceptu, může náš výklad z této pozice jistě napadnout. Právě

z tohoto důvodu považujeme za nutné na mnohoznačnost Barthova pojednání o

mýtu upozornit. S trochou nadsázky komentuje komplikovanost mytologických

konceptů i význačný český sociolog Miloslav Petrusek: "Jsou teritoria

intelektuálních aktivit, na něž bez dostatečné profesionální přípravy nelze

beztrestně vstoupit. Patří mezi ně problematika mýtů , mýtotvorby, mytologizace,

demytologizace, mytologické legitimizace atd." (Petrusek , 2006)

Ještě před vstupem do tohoto rizikového teritoria však vymezíme další

důležitý pojem - diskurs. Šíře chápání tohoto pojmu je skutečně veliká, nicméně

má v zásadě společný základ. V této práci se budeme držet vymezení pojmu

diskurs, jak jej v práci věnované této problematice nabízí Jiří Kraus (2006). Podle

něj je diskurs výsledek " komun i kačn í aktivity člověka v určitém vývojovém stádiu

organizace společnosti" . "V diskursu neboli v ustáleném způsobu uvažování a

vyjadřování o něčem se odrážejí vědění a kultura doby," píše Kraus (Ibid.)

V tomto pojetí, které jsme zvolili za určující při práci s konceptem diskursu,

v sobě dískurs spojuje jak inventář disponibilních jazykových pojmů , tak i jeho
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praktické využití v průběhu komunikace. Jedná se tedy o "text situačně

zakotvený" a zároveň "princip a společensky přijímanou normu utváření smyslu

textů ve specializovaném užití" (Ibid.). Mediální diskurs, jenžje pro naši práci

obzvláště d ůležitý , pak Ji ří Kraus vymezuje prostřednictvím definice výčtem jako

souhrn diskursů v oblasti tištěných médií, rozhlasu, televize , nových médií atd.

Tato myšlenka impl ikuje určitou diskursivní hierarchii, v níž lze postupovat od

diskursů individuálních (např. diskurs výrazných komentátorů) přes diskursy

například jednotlivých deníků , dále přes diskurs tištěných médií a diskurs obecně

mediáln í až k celospolečenskému diskursu jako nejšířeji sdílenému "ustálenému

způsobu uvažování a vyjadřování o něčem". Toto pojetí je pro naši práci d ůležité ,

protože , jak ukážeme vzápětí, diskurs a mýtus jsou provázané entity a jejich

vztah bude mít na naši práci nemalý vliv.

2.1.3.1 Mýtus podle Rolanda Bartha

V úvodu této podkapitoly uveďme, že teorie argumentace ani rétorika

s konceptem mýtu příliš nepracují, a pokud se tak děje , pak spíše na základě

zcela tradičního chápání tohoto pojmu. James Jasinski (2004: 382, heslo myth)

ve svém obsáhlém terminologickém slovníku u hesla o mýtu uvádí, že

v současnosti není lehké tento pojem ukotvit. Odkazuje podle něj a jím

citovaných autorů spíše k "oblasti významu" (area of meaning), jež může být

sdílena nábožensky, folklorně, antropologicky, sociologicky, umělecky atd. Další

Jasinským citovaná definice vymezuje mýty jako "nadpříběhy (master stories)

popisující výjimečné lidi konaj ící výjimečné věci, jež slouží jako morální vodítka

(moral guides) ke konkrétním činům" . Tyto definice sice s barthesiánským mýtem

sdílejí společný základ , nicméně radikální aplikaci tohoto pojetí na současnou

moderní společnost prostřednictvím sémiotických principů provedl až Roland

Barthes. Právě jeho pojetí odkrývá roli mýtu jako nástroje konstituování

společenské "přirozenosti" a reprodukce hodnot vládnoucích vrstev

prostřednictvím deformace významu znaku. Právě sémiotický přístup k mýtu,

jeho sblížení s jazykovou a významovou stránkou textu a důraz na aplikaci

tohoto přístupu na texty moderní společnosti jsou důvody , proč se Barthův

přístup k mýtu jeví jako nejaktuálnější a proč jsme jej zvolili jako výchozí pro tuto
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práci.

Jak jsme již uvedli výše, považuje v nejobecněj ší rovin ě Roland Barthes

moderní mýtus za jistý druh "promluvy". Pojmu promluva je v tomto případě

použito v širokém významu, podobně jako Michael Foucault užíval pro definici

diskursu pojmu "jazyk". Barthes dokonce z Faucaultova pojetí diskursu přímo

vychází, když uvád í, že "mýtus podléhá pravomoci diskursu " (Barthes, 2004 :

107). Promluvou Barthes tedy , oproti obecnému vnímání tohoto slova, nemíní

jistou separátní aktualizovanou sémantickou jednotku (větu či text), nýbrž široký

sémiotický" fenomén ovlivňující výsledné vnímání zkoumaného znaku. "Od

počátku je (.. .) zapotřebí , abychom si uvědomili , že mýtus je systémem

komunikace, že je sdělením . Díky tomu nám bude jasné, že mýtus nemůže být

nějakým předmětem, pojmem či ideou ; je to jistý modus komunikace, určitá

forma ." (Ibid) Barthesiánský mýtus je tedy určitá síla, jež má z velké části

sociálně-formativní charakter, ale jejíž dopady na stav a podobu společnosti

nejsou přímé, nýbrž zprostředkovanéznaky , které tato síla ovlivňuje . Tato síla

pak působí téměř výhradně ve prospěch vládnoucích vrstev (Barthes, užívající

terminologii třídního pohledu na společnost, hovoří o buržoazii). Jejím hlavním

úkolem je vyvolat u klíčových fenoménů kapitalistické epochy zdání přirozenosti

a nahradit jím podle Bartha nesporný fakt dějinnosti. "Svět poskytuje mýtu

historickou skutečnost, která je vymezena - ať se vrátíme v čase jakkoli daleko 

způsobem , jímž ji lidé vytvořili či využívali, a mýtus naopak obnovuje přirozený

(kurzíva R. B.) obraz této skutečnosti. A stejně jako se buržoazní ideologie

definuje zrušením slova ,buržoazní', mýtus je konstituován ztrátou dějinného

charakteru věcí: věci V. něm ztrácejí vzpomínku na to, jak byly vyrobeny. Svět

vstupuje do řeč i jako dialektický vztah lidských aktivit a činů a vycház í z mýtu

jako harmonický obraz esencí." (Ibid: 141) Tuto stránku Barthova výkladu mýtu

můžeme označit za politickou či politicko-sociáln í. Jak jsme však již uvedli , tato

složka, přes svou nespornou zaj ímavost, není pro naši práci klíčová . Zásadní

význam má pro nás však druhá složka Barthova pohledu na mýtus - stránka

4 Vzhledem k Barthově inspiraci dílem Ferdinanda de Saussura by bylo v tomto případě korektněj ší užít
pojmu "sémiologický". V zájmu přehlednosti a terminologické jasnosti budeme pro označen í nauky o
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sémiotická.

Barthes totiž nezůstává pouze u nastínění funkce moderního mýtu, ale

zkoumá i způsob, jakým tato síla pracuje, jak svého účelu dosahuje. Děje se tak

zásahem mýtu do sémiotického systému, do znaku, do vztahu mezi označujícím

a označovaným. Mytická promluva je podle Bartha sama znakem, který vzniká

ze znaku původního jakýmsi napadením znaku mýtem. Původní , "napadený"

znak se stává označujícím pro mýtus. Proto Barthes při úvahách o modern ích

mýtech rozlišuje úroveň jazykového systému (původního znaku) a systému

metajazykového (mytického). Pro toto pojetí proto stanovuje zvláštní sémiotickou

terminologii. Původní znak , tedy vztah označujícího a označovaného , nazývá

Barthes "smyslem", ten se posléze stává označujícím pro mýtus, pro něž je

užíván pojem "forma". Označované v mytické struktuře se označuje jako

"koncept". Korelát obou prvků není označen jako znak (jak je tomu v systému

jazyka) , ale jako "signifikace". Sémiotická struktura mýtu podle Bartha tedy

vypadá takto:

Tabulka I: Sémiotická struktura mýtu"

JAZYK {

MÝTUS {

1. označující I 2. označované

3. znak (smysl)
II. OZNAČOVANÉ (koncept)

I. OZNAČUJICí (forma)

III. ZNAK (signifikace)

Fungování mýtu je z tabulky poměrně dobře patrné. Prakticky jakýkoli znak na

úrovni jazykové (či na úrovni prakticky libovolného sémiotického systému) se

může stát formou mýtu na úrovni metajazyka . O metajazyce hovoří Barthes

především proto, že mytická struktura je vzhledem k jazykové sekundární 

uplatňuje se až na základě již existujícího znaku. Význam (smysl) původního

znaku ustupuje a stává se prázdnou formou, která je "vyp l něna" konceptem

znaku užívat v současnosti frekventovanějšího termínu sémiotika.
5 Barthes (2004: 113), tučně vytištěné poj my v závorkách pro jasnost M.Č.
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mýtu. Je tedy zjevné, a Barthes to sám uvádí, že zatímco je v závislosti na určité

historické době, společenskésituaci a civilizačním okruhu možné uvažovat o

omezeném množství konceptů (obsahových stránek mýtů), kvantita forem je v

zásadě neomezená. (Ibid)

Uveďme příklad. Při nedávné debatě na půdě českého parlamentu

upozornil představitel nejsilnější strany představitele druhé nejsilnější strany a

bývalého ministra zdravotnictví, že na internetových stránkách jisté golfové

společnosti byla fotografie tohoto bývalého ministra hrajícího golf s ředitelem

jedné z farmaceutických firem. Nic jiného už předseda nejsilnější strany k tomuto

faktu nedodal. Řečenou fotografii však zcela ukázkovým způsobem

mytologizoval: Smyslem tohoto vizuálního znaku zcela nepochybně původně

nebylo nic jiného než ikonické zobrazení dvou mužů (jimž lze při jistém penzu

znalostí přisoudit určité postavení) hrajících golf. Smysl znaku byl, jak říká

Barthes, "plný" - bylo z něj možné abstrahovat třídní postavení obou mužů,

situaci, v níž byl snímek pořízen, jistou charakteristiku doby, v níž je golf znakem

třídní prestiže a podobně . Tento smysl však tváří v tvář mýtu ustupuje do pozadí

a stává se prázdnou formou (mytickým označujícím), která je naplňována

konceptem mýtu všeobecné prohnilosti politiky , nepřijatelnosti jakéhokoli

kontaktu mezi politickými činiteli a představiteli soukromých firem, a pokud

bychom chtěli jít do ještě silnější abstrakce, pak i mýtu "věčného" vzájemného

boje mezi veřejným a soukromým."

Barthes také uvádí, že mýtus původní smysl znaku neničí. Pouze ho

překrývá a některé jeho prvky může ve vhodných chvílích využít. Se sobě

vlastním lehce poetickým stylem to označuje za "hru na schovávanou" mezi

smyslem a formou a tuto dynamiku označuje za stěžejní princip fungování mýtu.

V našem příkladě to opět můžeme snadno demonstrovat - mýtus by nefungoval ,

pokud by z původního smyslu nebylo ponecháno, ba zdůrazněno to, že se

6 Na tomto místě, a učiníme to v této práci j eště několikrát, je třeba zdůrazn i t, že při naší analýze není
nejpodstatněj ší hodnotou pravdivost, oprávněnost nebojiné abstraktní hodnoty, nýbrž struktura a případná

platnost (korektnost) analyzovaného argumentu č i v tomto případě projevu z hlediska jeho stavby. Na
rovině běžného uvažování lzejistě oprávněně přemýšl et o nevhodnosti úzkých kontaktů politiky a
soukromých subjektů. Na úrovnianalýzy je však klíčová evidentní mytologizace, jíž bylo k podpoře tohoto
postoje užito.
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v případě obou hráčů golfu jedná o významného představitele zdravotní politiky

státu (konkrétně tehdy člena komise pro kategorizaci léčiv při r nisterstvu 171/
zdravotnictví) a ředitele farmaceutické firmy.'

Na základě tohoto příkladu se můžeme vrátit k bližšímu vysvětlení

Barthova tvrzení , že koncepty mýtu jsou kvantitativně omezené na rozdíl od

mytických forem , jichž je de facto nekonečné množství. Lze si jistě představit

celou řadu forem, které budou naplněny jediným konceptem prohnilosti

(zkorumpovanosti) české politiky. Z hlediska kvalitativního naopak Barthes hovoří

o výrazné bohatosti konceptu , jenž je podle něj dějinný , intencionální, zatímco

forma mýtu je podle Bartha chudá, prázdná - jedná se pouze o omezený smysl

původního znaku , z nějž mýtus , jak jsme výše uvedli a demonstrovali , čerpá

pouze vybrané části , aby zajistil své fungován í.

Při analýze tedy budeme vycházet z uvedeného pojetí mýtu jako

sekundárního sociálně (dějinně) motivovaného znaku využívaj ícího primární

znak prostřednictvím deformace jeho smyslu k reprezentaci svého konceptu .

Jeho působení v rámci argumentu a argumentačních struktur věnujeme klíčovou

část teoretického segmentu naší práce. Ještě předtím je však třeba přiblížit

metodiku, s níž budeme při analýze pracovat a materiál , na němž analýzu

provedeme. Z této pozice je možné formulovat třetí hypotézu naší práce:

vzhledem k širokému společenskému zaměření barthesiánského konceptu

mytologie bude možné v signifikantní části zkoumaných textů odhalit mýtus a

popsat jej v pojmech, jež nabízí Barthovo pojetí mýtu jako sémiotické entity.

2.2 Metodologie
Z charakteru naší práce vyplývá, že její metodologie musí být směsí metodik

vyplývajících ze základní konceptuální juxtapozice - analýza argumentu na

straně jedné, mytologie (čtení a dešifrování mýtu) na straně druhé. Prvotní

složkou analýzy by měla být analýza argumentu , respektive odhalení jeho

struktury, stavby, jednotlivých složek a podobně . Teprve na odhalenou strukturu

7 Jako dodatek k tomuto drobnému příběhu jednoho mýtu lze uvéstještě jednu informaci, která dokládá
snad univerzální platnost tohoto mýtu v české společnosti. Jakmile jeden ze zmíněných hráčů golfu
nastoupil do če la ministerstva zdravotnictví, fotografie byla z internetových stránek stažena.
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argumentu můžeme aplikovat sémiotickou analýzu a pokusit se o dešifrování

případných mýtů .

Argument může být v textu do různé míry skryt. Jak jsme již uvedli výše,

ze stylistických či manipulativních důvodů mohou být některé složky argumentu

nevyjádřené , zamlčené , pořadí premis a závěru nemusí být nutně lineární a tak

dále . Lze tedy říci , že ve výsledném textu je argument do jisté míry skryt. Jeho

přítomnost či absence může být při běžném čtení textu vnímána intuitivně . Pro

potřeby analýzy je však nezbytné argument "zviditelnit", tedy nalézt jeho

strukturu a oddělit ji od součástí textu, které nemají argumentativní charakter, ale

slouží například k estetizaci či stylizaci výsledného textu. Vyhovující metodu pro

analýzu argumentu nabízí Trudy Govierová (1997). Postup nazývá

"standardizací argumentu" (Govier, 1997: 28). "Standardizovat argument

znamená vyjádřit jeho premisy a závěr v jasných, jednoduchých tvrzeních tak,

aby premisy předcházely závěru." (Ibid.: 29) V zápisu je závěr od premis

dostatečně zřetelně oddělen spojkou "tedy...", v případě subargumentových

struktur spojkou "tudíž", v případě třetí úrovně (subsubargumentu) budeme

užívat pro oddělení premis od závěru spojky "takže". Rovněž se v něm užívá

číslování jednotlivých složek argumentu kvůli snadnějšímu odkazování v rámci

vlastní analýzy. Výhodou takové metody je především to, že kromě obsahové

stránky argumentu při bližším zkoumání odhaluje jeho strukturu, vztahy mezi

prem isam i a závěrem , způsob zdůvodňování a podobně . Právě na

standardizovaný argument lze uplatnit další argumentačně-analytické nástroje .

Standardizovaná podoba jakéhokoli argumentu tedy může vypadat takto:

1. Premisa A

2. Premisa B

3. Premisa C

. . . ,

Tedy

n. Závěr ,

v případě složitějších argumentačních struktur s účastí subargumentů vypadá

obecná podoba standardizovaného zápisu takto:
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1. Premisa a

2. Premisa b,

Tudíž

3. Premisa A

4. Premisa B

.. . ,

Tedy

n.Závěr.

Z tohoto zápisu je patrné, že premisa A, která je užita jako jedna z premis

podporujících závěr, je sama závěrem subargumentové struktury tvořené dvěma

premisami (,a' a .b') a závěrem v podobě premisy A. Autor takového argumentu

má potřebu premisu A v rámci hlavního argumentu obhájit dalšími podpůrnými

tvrzeními, která nemusí mít přímý vztah k hlavnímu závěru argumentu, ale

mohou přispět například ke snazšímu přijetí premisy A ze strany auditoria. Každý

argument je tímto způsobem převeden do podoby sylogismu, která může být ve

vlastním textu záměrně či nezáměrně skrytá, která je však ve svých různých

modifikacích, o nichž se ještě zmíníme, základem inferenčního uvažování

nezbytného pro výstavbu argumentu .

Standardizace argumentu představuje v některých případech

komplikovaný interpretační a reinterpretační úkon, jenž je z podstaty otevřen

kritice. Zejména v argumentech entymematických, v nichž dochází k zamlčení

premisy nebo závěru, hrozí jisté nebezpečí. I zamlčenou část argumentu je totiž

třeba v argumentační struktuře uvést. V některých případech je zamlčený prvek

snadno patrný z kontextu. Jinde, zejména u argumentů se zamlčeným závěrem ,

se v zájmu analýzy vždy vystavujeme riziku, že se dopustíme argumentační

chyby "strašáka" (straw man fal/aey; srov. Szymanek, 2003:299, heslo "strašák",

Govier, 1997:438), tedy analýzy jiného, byť podobného argumentu, než jaký

zamýšlel jeho autor. Pro snadnou kontrolu a případnou kritiku naší interpretace

argumentu pojmeme analytickou kapitolu této práce strukturovaně - tedy u

každého komentáře zvlášť uvedeme jeho text v plném znění v graficky odlišené

prostorově méně náročné formě, nalezenou argumentační strukturu a následnou
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analýzu z hlediska argumentačního a mytologického .

I v případě samotné argumentační analýzy se budeme z větší část i

inspirovat obsáhlou prací Trudy Govierové (1997) - jednak kvůli metodologické

koherenci a jednak kvůli detailnímu přístupu , který autorka uplatňuje vzhledem

k definici a určení platnosti (cogency) argumentu.

Platnost argumentu je podle Govierové podmíněna splněním tří

základních podmínek, které se týkají premis argumentu - přijatelnosti

(acceptability) , relevance (relevance) a adekvátnosti či lépe česky dostatečnosti

(adequacy oť grounds). Autorka , jistě ne zcela náhodou , tyto podmínky označuje

podle anglické terminologie jako podmínky A, Ra G. (Ibid.: 74n.) Přijatelnost

autorka definuje jako takovou vlastnost premisy, která umožňuje , aby publikum ,

jemuž je argument předložen, premise uvěřilo , pokládalo ji za pravdivou či

alespoň pravděpodobnou. Relevancí premis je míněno jejich pevné obsahové a

věcné propojení se závěrem argumentu ; relevantní premisa musí přinášet

alespoň dílčí poznání směřující k uznání pravdivosti závěru. Autorka rozlišuje

relevanci pozitivní a negativní - pozitivně relevantní premisa se závěrem věcně

souvisí a přináší důkaz v jeho prospěch. Vztah negativn í relevance je rovněž

vztahem věcné souvislosti , ovšem negativně relevantní tvrzení prezentuje důkaz

proti obsahu závěru. Je pochopitelné, že podmínku R splňují pouze premisy

pozitivně relevantní. Dále lze rozlišit relevanci společnou a samostatnou

(konvergentní) (srov. také Szymanek, 2003: 44). Podporují-Ii premisy závěr

konvergentně, znamená případné vypuštění jedné z premis pouhé oslabení

důkazu závěru. Je-Ii podpora společná , vypuštěn í premisy důkaz zcela

znehodnocuje. Adekvátností premis se rozumí schopnost všech premis

poskytnout v úhrnu dostatečný základ pro závěr . Nikoli tedy pouze předložení

dílčího důkazu jednou z premis (iako je tomu u relevance) , nýbrž vytvoření širší

báze pro přijetí závěru společným působením všech premis.

Je velmi pozoruhodné a pro naši práci důležité , že ačkoli autorka tohoto

pojmu vysloveně neužívá, můžeme její přístup směle označit za výsostně

strukturalistický. Tři podmínky platnosti argumentu , pro které pro účely této práce

zachováváme efektní původní označení A, R a G, představují kromě vhodné
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pomůcky k určení platnosti argumentu z normativního hlediska také, byť to

autorka přímo neuvádí , pohled na obecnou hloubkovou strukturu argumentu jako

znaku zasazeného do určitého kontextu. Namísto normativních "podmínek"

(condition) můžeme při této interpretaci užívat pojmu "rovina". Rovina A, tedy

rovina přijatelnosti premisy , je rovinou vztahu obsahu jedné z premis argumentu

ke kontextu či diskursu, v němž je tento obsah vnímán jako " p řij a te l ný" či

.nepňiatelný". Rovina R, tedy rovina relevance, postihuje významový vztah mezi

jednotlivými. premisami a závěrem . Konečně rovina G, rovina dostatečnosti či

adekvátnosti , vyjadřuje vztah mezi souhrnným významem všech premis a

závěrem z hlediska dostatečnosti podpory významu závěru významem premis.

Je patrné, že role kontextu , v němž je argument použit , je na různých rovinách

jeho struktury různá. Zatímco na rovině A je úloha kontextu klíčová a je zde

přímo jednou ze stran významového vztahu, nejméně významná (nicméně jistě

nenulová) je jeho úloha na rovině R, kde vstupují do vztahu významy premisy a

závěru . Rovina G se z tohoto pohledu nachází mezi oběma zbylými - vliv

kontextu na vnímání "dostatečnosti" argumentu může být nepochybně značný ,

kontext nicméně nevstupuje přímo do vztahu, nýbrž, podobně jako v případě

roviny R, jej ovlivňuje zvenčí. Tato skutečnost má zásadní vliv na naši analýzu 

kontext totiž můžeme v tomto případě chápat velmi široce - od pouhého

začlenění argumentu do určitého textu až po rovinu diskursu, tedy společensky

determinovaného ovlivnění významu znaku. Ovlivňuje-Ii argument diskursivní

síla, což je téměř nepochybné, je zjevné, že zde vzniká prostor i pro ovlivnění

mýtem, neboť mýtus, jak píše Barthes a jak jsme již citovali výše, "podléhá

pravomoci diskursu" (Barthes , 2004: 107). Bližšímu zkoumání tohoto působení

věnujeme analytickou a posléze i teoretickou část práce. Pro účely

metodologické prozatím stačí uvést, že standardizovaný argument podrobíme

nejprve analýze platnosti z hlediska argumentační teorie za použití podmínek A,

R a G, a posléze sémiotické analýze z mytologického hlediska s důrazem na roli

mýtu v rámci struktury argumentu. Budeme tedy zkoumat, zda se vztah mezi

premisami a závěrem pohybuje v rámci formální logiky či v rámci pravidel logiky

neformální, zda dochází k různým možným selháním v rámci pravidel platného
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argumentu a jakou roli hraje ve struktuře mýtus.

2.3 Materiál analýzy
Jak jsme již uvedli v podkapitole věnované definici pojmů , analýzu v rámci naší

práce provedeme na deníkových komentářích . Zkoumat budeme komentáře ve

třech českých celostátních denících: Lidových novinách , Hospodářských

novinách a Blesku . Tyto tituly jsme vybrali především proto, že jsou zaměřeny na

tři zásadně odlišné skupiny publika.

Bulvární deník Blesk se svými obsahy snaží zasáhnout co nejširší

publikum. V duchu světových tradic bulváru užívá výraznou barevnou grafickou

úpravu, velké písmo v titulcích, krátké a snadno přístupné texty, v hlavních

materiálech se zabývá převážně problematikou tzv. celebrit , skandálů ,

sportovních událostí a odhalování soukromí slavných osobností. "Deník Blesk je

barevný celostátní deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům a

přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace z domova i

ze světa doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem ," uvádí se v profilu deníku."

Cílová skupina Blesku se tak může rekrutovat i z nižších sociálních vrstev, aniž

by si však deník nutně zavíral cestu ke společenským vrstvám vyšším. Dokazuje

to především průzkum složen í čtenářstva Blesku - téměř polovinu (46 %)

čtenářů tvoří jedinci se středoškolským vzděláním bez maturity , zhruba pětina

(23 %) čtenářů má základní vzdělání, 27 % čtenářů Blesku má ukončené středn í

vzdělání s maturitou a marginální čtenářskou skupinu tvoří vysokoškoláci (4 %ť

Blesk kvůli svému širokému zaměření stabilně patří mezi dva nejprodávanější

české deníky. Jeho průměrný denní prodaný náklad v září 2006 činil přes 464

tisíce výtisků10. Blesk nepřisuzuje komentářům , na rozdíl od zbylých dvou

zkoumaných deníků, příliš významnou úlohu. Výrazně graficky oddělené texty o

délce 600 až 1000 znaků označené jako "Komentář Blesku", které v naší práci

podrobíme analýze, se v deníku vždy vyskytovaly nepravidelně a počínaje zářím

2006 zmizela rubrika z deníku zcela a byla nahrazena kreslenými satirickými

8 http://www.ringier.cz
9 l bid.
10 http://www.abccr.cz/tabperiod/2006/ZARI.xls
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obrázky kreslíře Štěpána Mareše.

Opakem Blesku z hlediska cílové skupiny jsou v rámci našeho výzkumu

Hospodářské noviny (HN) - titul , jehož cílovou skupinu tvoř í nejčastěji příslu šn íci

vyšších společenských vrstev jak z hlediska příjmů , tak i vzdělanosti. Podle

profilu deníku tvo ří čtenářskou obec HN "osoby s vysokoškolským vzděláním ,

pracující na pozicích středn ího a vrcholového managementu, profese

kvalifikovaných odborníků , podnikatel é. Čtenáři deníku žij í nadprůměrně v

domácnostech s nejvyšší životní úrovní, disponují nadprůměrnými osobními i

rodinnými příjmy. ,,11 Hospodářské noviny mají pověst deníku, který je na české

mediální scéně nejblíže k označení "seriózní", kladou velký důraz na informace

z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky, ve svých propagačních materiálech

přímo zdůrazňuj í přítomnost komentářů v deníku a "analytické prvky'". Zaměření

na poměrně úzké, téměř elitní publikum se odráží i ve významně nižším

prodaném nákladu, než jakým disponuje Blesk - v září 2006 byl průměrný denní

prodaný náklad HN 65 184 výtisky13. Předmětem našeho zkoumání budou texty

vycházející v rubrice Názory, nejčastěji na desáté stránce listu, v graficky

vymezené části stránky pod hlavičkou "HN - komentáře". V každém čísle listu

vycházejí takové texty dva, délka každého z nich se pohybuje kolem 2000 znaků .

Lidové noviny (LN) tvoří z hlediska cílové skupiny jistý střed mezi dvěma

uvedenými póly. Na jedné straně neužívají bulvární grafiky ani metod práce, na

straně druhé v nich dostávají prostor společenské události a na striktně

vymezeném prosto ru (nejčastěji poslední strana či páteční víkendový magazín) i

informace ze života tzv. celebrit. Zpravodajské texty se primárně zabývaj í

domácími i zahraničními politickými a ekonomickými záležitostmi , ve zpracování

textů je však více než v HN patrná tendence k infotainmentu. Podíl vzdělaných

čtenářů je významně vyšší než u Blesku. Podle propagačních materiálů tvoř í

čtenáři s maturitou a vysokoškoláci více než polovinu (53 %) čtenářské obce

LN14. Průměrný denní prodaný náklad v září 2006 se rovněž pohyboval mezi HN

II http://www.economia.czJ24/obsah-sekce/ctenari/
12 http://www.economia.czJ1 3/obsah-sekce/denikl
13 http://www .abccr.czJtabperiod/2006/ZARI.xls
14 http ://data.idnes.czJsoubory/ln_redakce/A051 I08_HRN_LN_CTENARI.PDF
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a Bleskem - podle společnosti ABC ČR tvo řil 82 086 výtisků15. I Lidové noviny

v rámci své profilace zdůrazňují přítomnost komentářů v listu. "Lidové noviny jsou

vyhledávané pro jejich (chyba ponechána z původního textu - pozn. M.Č.)

erudované komentáře, názory předních osobností z domova i ze světa a také pro

jejich (dtto) kvalitní p řílohy , ' ; " píše se v propagačním materiálu deníku. V naší

práci budeme analyzovat komentáře, jež jsou označovány jako texty, které

vyjadřují stanovisko listu. Vycházejí graficky oddělené na druhé, jinak

zpravodajské stránce deníku pod nadpisem "Komentáře LN". V každém čísle

listu vycházejí převážně tři , někdy pouze dva takové texty o délkách řádově mezi

1200 a 2500 znaky.

Výzkumný vzorek naší práce pokryje prvních osm měsíců roku 2006. Toto

rozmezí bylo zvoleno jednak s ohledem na datum vzniku práce a jednak proto,

že počínaje zářím 2006 zanikla (nebo se na velmi dlouhou dobu odmlčela)

rubrika Komentář Blesku. Rozhodli jsme se tedy zachovat stejný časový záběr

vzorku ze všech deníků, z nichž z každého měsíce podrobíme analýze jeden

komentář. V případě LN a HN tak učiníme prostřednictvím výběru výtisku ze 7.

dne v měsíci. V LN vycházejí komentáře obvykle po třech v jednom čísle , v HN

obvykle po dvou. Výběrem výtisku ze sedmého dne v měsíci tedy v případě

záběru od ledna do srpna 2006 vzniká soubor o 16 komentářích HN a 24

komentářích LN. Takový soubor se jako výzkumný vzorek pro naši práci jeví jako

zbytečně rozsáhlý s ohledem na to, že naše práce nemá kvantitativní ambice a

reprezentativita vzorku proto není klíčová. Ze vzniklého souboru proto náhodně

vybereme vždy jeden komentář z každého výtisku. Vznikne tak výzkumný vzorek

obsahující osm komentářů HN a stejný počet komentářů LN. Takový vzorek se

vzhledem k cílům práce jeví jako dostatečný.

Vyjde -Ii 7. den v měsíci na den, kdy deník nevychází , bude vybrán výtisk

z nejbližšího následujícího dne, kdy deník vyšel. Výjimku tvo ří Lidové noviny ze

středy 7. června 2006. LN sice v tento den vyšly, ale jejich domácí politická část

15 http://www.abccr.cz/tabperiod/2006/ZARl.xls
16 http://lidovky.zpravy.cz/ln_redakce.asp?y=ln_redakce/inzerce_uvod.htm
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včetně komentářů měla nestandardní formát kvůli tématické specializaci na volby

do Poslanecké sněmovny Parlamen tu ČR. Do vzorku jsme proto za řadili

komentář z následujícího dne (8.6.2006), kdy se již podoba deníkových rubrik

vrátila k normálu. Sedmý den v měsíci byl vybrán náhodně a pevně věříme , že

tato konkrétní hodnota nebude mít v rámci naší práce žádné konsekvence.

V případě Blesku tento postup výběru uplatnit nelze, protože, jak jsme již

uvedli , se komentáře v deníku vyskytují nepravidelně . Budeme tedy postupovat

metodou výběru prvního komentáře publikovaného v daném měsíci. Celkově

tedy vznikne vzorek o osmi komentářích z každého deníku.

Tři jmenované tituly byly pro analýzu zvoleny především proto, že jejich

prozkoumáním bude možné určit , zda se funkce či míra užití mýtu v komentářové

argumentaci liší vzhledem k cílové skupině daného textu. Odpověď na tuto

výzkumnou otázku by mohla částečně přispět k přiblížení úlohy mýtu

v současném českém mediálním diskursu. Přeformulujme tuto otázku do čtvrté

hypotézy naší práce : u jednotlivých deníků bude možné pozorovat významné

odchylky v míře a způsobu užití mýtů v komentářové argumentaci.

2.4 Shrnutí hypotéz
Než přejdeme k vlastní analýze a hledání teoretického rámce, do nějž by bylo

možné její poznatky zařadit, shrňme hypotézy, které v této práci podrobíme

zkoumání.

První hypotézou je tvrzení, že argumentační teorie a barthesiánská

mytologie jsou disciplíny, mezi nimiž v rámci zkoumání textu existuje relevantní

vztah , jenž může vést k odhalení poznatků , kterých při jejich samostatné aplikaci

dosáhnout nelze.

Druhou hypotézu naší práce tvoří tvrzení , že součástí žánrových

požadavků na komentář je postoj autora a jeho vysvětlení či obhajoba, a proto

bude alespoň v převážné části zkoumaných textů odhalit a určit argumentační

strukturu.

Třetí hypotézu jsme stanovili jako tvrzení , že vzhledem k širokému

společenskému zaměření barthesiánského konceptu mytologie bude možné



v signifikantní části zkoumaných textů odhalit mýtus a popsat jej v pojmech, jež

nabízí Barthovo pojetí mýtu jako sémiotické entity.

Konečně poslední , čtvrtou hypotézou je tvrzení , že u jednotlivých deníků

bude možné pozorovat významné odchylky v míře a způsobu užití mýtů

v komentářové argumentaci v závislosti na jejich umístění na pomyslné ose

"seriózní - bulvární".
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3. Mytologie v komentářích Blesku,
Hospodářských novin a Lidových novin

V naší práci jsme se rozhodli předřadit analytickou kapitolu kapitole teoretické.

Učinili jsme tak především s ohledem na kvalitativní metodiku naší práce, která

umožňuje poukázat na konkrétní příklady výskytu koexistence mýtu a

argumentu, které se v kapitole následující pokusíme zařadit do širšího

teoretického rámce . Toto pořadí nám také umožní užít anaforických odkazů

v teoretické části k části praktické, což považujeme z hlediska čtení práce za

uživatelsky přátelštější. Analýze komentářů jednotlivých deníků věnujeme

samostatné subkapitoly, v nichž se nejdříve pokusíme vymezit některá obecná

specifika zkoumaných textů a některé klíčové vlastnosti diskursu daného média

(zaměření, jazykové prostředky, způsob komunikace s příjemcem a podobně).

Poté v rámci jednotně strukturované podkapitoly předložíme vždy celý text

zkoumaného komentáře, znázorníme jeho argumentační strukturu pomocí

standardizované podoby argumentu a podrobíme jeho argumentační strukturu

analýze. Pro přehlednost a usnadnění odkazování označíme komentáře Blesku

B1 až B8, komentáře LN L1 až L8 a komentáře HN H1 až H8.
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3.1 Komentář Blesku
Komentáře deníku Blesk mají oproti ostatním zkoumaným textům několik specifik

především na rovině užitých jazykových prostředků. Prvním z nich je výrazné

kolísání osob užitých v textu , které je možné pozorovat už v prvním uvedeném

komentáři B1. Od osoby první ("Já se jen trochu divím... "), přes druhou ("I když,

pane premiére, vládnete ve straně .. .") až po třetí ("Premiér Jiří Paroubek je od

pohledu silný .. .") Vzhledem k drobnému rozsahu narušují takové jazykové

postupy koherenci textu, což zase ztěžuje vyhledávání argumentačních struktur .

I v určité podmíněnosti některých výroků ("divím se, že... ", "ať právem, nebo

neprávem, to ať vám zodpoví to nejkompetentnější ...") se skrývá překážka při

uspokojivé reinterpretaci textu do podoby standardizovaného argumentu. Přesto

tak ve většině případů činíme především na základě kontextu a věcného obsahu

promluvy a při uvážení samotné podstaty argumentace spočívající v podpoře

tvrzení tvrzením jiným, potažmo inferencí jistot po linii premisy-závěr. Pokud

některý komentář vyhodnotíme jako postrádající argumentační strukturu, není to

kvůli absenci názoru či jednoznačného tvrzení (to je dokonce technicky obtížně

představitelné), ale právě kvůli absenci autorovy snahy podpořit taková tvrzení

jinými výroky, a zařadit je tak do argumentačního rámce. Ukážeme, že i v takové

textové struktuře má své místo mýtus, pokud se však nestává součástí

argumentační struktury, není takový výskyt mýtu pro naši práci tím

nejpodstatnějším.

V komentářích Blesku není na první pohled patrné politické zaměření listu.

Souvisí to nepochybně jednak s marginální rolí, kterou domácí, v ještě větší míře

pak zahraniční politická témata v deníku hrají, a jednak s širokým čtenářským

zaměřením , které by jednoznačná politická orientace mohla nežádoucím

způsobem zúžit. Pro komentáře Blesku je charakteristická úcta k prezidentskému

úřadu (v případě jeho tematizace), která může souviset s výsledky výzkumů

veřejného mínění, které prezidentovi stabilně přisuzují širokou občanskou

podporu. K ostatním politickým představitelům je standardně zaujímán

v obdobné míře kritický přístup vycházející z obecného pohledu na politiku jako

na hru mocných odříznutou od reality; v textech se silně projevuje účelová
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dichotomie, ba opozice "politici x lidé". Řadu argumentů v komentářích bude

z tohoto pohledu možné označit za argumentum ad popu/um , tedy dovolávání se

obecných , mnohdy málo racionálních široce sdílených emocí č i stereotypů na

podporu určitého postoje (podrobněji srov. např. Szymanek , 2003: 64, heslo

argumentum ad popu/um).

Dalším specifikem komentářů v Blesku je jejich formální i obsahový vztah

k listu . V serióznějších listech je obvyklé , že komentá řům listu bývá přikládána

role jistého identifikátoru postoje daného média. Této role dosahují především

označením rubriky a zároveň tím , že v redakční praxi často procházejí přísn ějš í

editorskou kontrolou než jiné publicistické příspěvky . Identita listu jako mediální

korporace pak může vůči čtenáři působit jako legitimizující prvek vzhledem

k prezentovanému postoji. Už sám fakt, že médium má potřebu zastávat

konkrétní postoj ke společenským událostem , by jistě bylo možné analyzovat

z mytologických poz ic, to však není náplní naší práce. Seriózní deníky tak

formou určité dialogičnosti předkládají čtenáři k úvaze určitý postoj opřený krom

jiného i o legitimitu média jako společenské instituce (ekonomická a mocenská

role je v tomto případě upozaděna); čtenáři přirozeně zbývá buď se s postojem

identifikovat, či s ním polemizovat, nebo jej přímo odmítnout. Komentář Blesku

se v tomto ohledu liší.

Právě zmíněné užívání první a druhé osoby vytváří dojem jiné

dialogičnosti, než je tomu u serióznějších médií. Na první pohled dialogičnost

směřuje převážně k politické reprezentaci nebo jiným společensky významným

institucím (např. v komentáři 81 "I když, pane premiére , vládnete ve straně

pevnou rukou ..."). Takové oslovení v rámci komentářového formátu však

z pohledu mediální instituce nemá žádný smysl. Text přirozeně není adresován

premiérovi, nýbrž čtenářům listu . Z tohoto rozporu poměrně jasně vyplývá , že

hlavním účelem této bulvárně pojaté dialogičnosti není oslovit premiéra, nýbrž

nabídnout čtenáři identifikaci se sdělením adresovaným politikovi a vytvořit

v něm falešný dojem určité participace na politickém dialogu, v němž nejčtenější

deník stojí na jeho straně. V kombinaci s faktem, že politika v komentáři oslovuje

vždy jen osoba komentátora (přítomná ve výpověd ích psaných v první osobě
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jednotného č í s l a a ve fotografii, jež je ke každému textu připojena) a nikoli list či

mediální instituce, se jedná o strategii , která plně odpovídá zmíněnému dělení

světa na "politiky" a ,, (obyčej né ) lidi". Tento diskurs bez výjimky prostupuje všemi

zkoumanými komentáři v deníku Blesk.

3.1.1 Mýtus v Komentáři Blesku

Komentář 81

Text:

Věčná rebelie (Eva Pospíšilová)
Premiér Ji ří Paroubek je od pohledu silný muž. Je ale opravdu tak silný, že ustojí a navícještě přebije

v ě č nou rebelii mezi sociálními demokraty na severu Čech , kde bude lídrem?
Most, Teplice, Ústí nad Labem. I když, pane premiére, vládnete ve s traně pevnou rukou, tak

nezapomeňte: Tam všude má ČSSD poskvměnou pověst. Mnozí její zástupci jsou tu stále označován i za
mafiány.

Ať právem, nebo neprávem, to nechť vám zodpoví ti nejkompetentn ěj š í , tedy místní lidé. Já sejen
trochu divím, že jste se j ich, pane premiére, ještě nezeptal. Nebosi neudělal nějaký tenprůzkum . Jeho
výsledek by totiž zřejmě zně l : Topolánekje pro vás menší nepřítel!

Argumentačn í struktura:

1. V severočeském regionu mají sociální demokraté poskvrněnou pověst.

2. Nejkompetentnějším , kdo může hodnotit oprávněnost špatné pověsti

severočeské ČSSD, jsou místní lidé.

3. Jiří Paroubek si neudělal průzkum mezi místními lidmi, ani se jich

nezeptal,

tudíž

4. Jiří Paroubek si není vědom nebo nepřikládá dostatečnou váhu pověsti

severočeské ČSSD,

tedy

5. Paroubka jako volebn ího lídra v Ústeckém kraji čekaj í velké problémy.

Analýza:

Uvedený argument je vystavěn s pomocí dvou premis (1. a 4.) a závěru (5.),

přičemž premisa 4. je premisou zam lčenou, patrnou z kontextu (z tohoto důvodu

j i ve standardizované podobě argumentu uvádíme kurzívou). Tato premisa je
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v rámci subargumentové struktury podpořena dvěma (sub)premisami (2. a 3.).

Při hodnocení argumentu budeme vycházet vždy od subargumentových struktur

postupně až k hlavn ímu argumentu. Platnost či neplatnost subargumentových

konstrukcí má totiž bezprostřední vztah k platnosti celého argumentu 

nedostatečně obhájená premisa se může stát nepřijatelnou a generovat tak

neplatnost celého argumentu .

Je evidentní , že již subargumentová struktura (2., 3., tedy 4.) je z hlediska

argumentační teorie vadná. Premisa 2. představuje klasickou argumentaci ad

populum, z pohledu podmínek platnosti argumentu selhává na podmínce A

(přijatelnosti) - těžko lze předpokládat , že geografická blízkost je tím

nejzákladnějším předpokladem pro získání kompetence k souzení často

slož itých politických her. Má-Ii být premisa 2. přijatelná , musí zjevně zasáhnout

mýtus. V tomto případě v Blesku hojný mýtus "obyčejn ého lidství". Jazykový

smysl je vyprázdněn, aby byl naplněn mytickým konceptem "lidu", který by silně

levicově smýšlející Barthes jistě označil za buržoazní. Jde o koncept lidu, jemuž

je sice přisuzována jakás i vševědoucnost , jež je však " p ři rozeně" veden

politickou reprezentací . Mýtus konstituuje obě tyto skupiny jako separované a

vzájemně neprostupné. Vliv lidu směrem k politikům redukuje na zřídkavé

volební chování , vztah politiků k lidu je "vládnutím" či "vedením", kterému se lze

vysmívat, lze je ironizovat, nicméně je vnímáno jako přirozené. Takový mýtus

zcela ochromuje občanskou aktivitu či aktivismus, neboť ty nespadají do

volebního chování a vymykají se tak z " při rozeného" systému. Jakákoli

individuální charakteristika nemá v tomto mýtu místo. Premisa 2. využívá tento

mýtus k tomu, aby prezentovala nedoceněnou moc "místních lidí", kteří díky své

omnipotenci sice přesně vědí , kdo je a kdo není "mafián", nicméně , jak praví

premisa 3., premiér, jakožto příslušník kasty "politiků" jim nenaslouchá. Takové

dvě premisy jsou již snadno přijatelné .

Zmíněné dvě premisy jsou použity na podporu skrytého tvrzení, že

premiér nepřikládá pověsti ČSSD na severu Čech dostatečnou váhu. Zde je

patrné, že mýtus omnipotence "obyčejných lidí" musí zapůsobit i na rovi ně G, na

níž argument bez mytické podpory rovněž selhává. Těžko si představit , že fakt,
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že si premiér nenechal udělat průzkum nebo nenaplnil podstatu toho, co autorka

komentáře označuje jako "zeptat se lidí", je dostatečným důvodem pro

domněnku , že si pověsti severočeských sociální demokratů , těžko jinak než

mediálně vytvořené , není vědom či jí nepřikládá váhu . Je-Ii však ve hře mýtus

omnipotentního "obyčejného lidu ", pak je tento fakt pro zmíněnou domněnku jistě

dostatečný - nevyužití studnice vědění "lidu" je nepochybně důkazem závěru

v podobě premisy 4.

Myticky obhájená premisa 4. spolu s premisou 1. a závěrem 5. tvoř í pak

hlavní argumentačnístrukturu . Je-Ii premisa 4. přijata , nepředstavuje inference

od ní a od první premisy k závěru žádný zásadní problém ani z hlediska

argumentační teorie ani z pohledu mytologií. Premisu 1. lze označit za přijatelnou

na základě některých medializovaných kauz , které se týkaly severočeských

sociálních demokratů. Obě premisy jsou k závěru společně (představíme-Ii si

vypuštěn í jedné z nich, inferenci prakticky znemožníme) pozitivně relevantní. Lze

předpokládat, že pokud někdo hodlá působit jako volební lídr v kraji, kde má

strana pošramocenou pověst, o níž dotyčný neví, čekají ho ve funkci polit ické

prob lémy. Je tedy splněna i podmínka G.

Komentář 82

Text:

Blikající svoboda (Eva Pospíšilová)
Když včera Ji ř í Rynekr opouště l jednací síň, neskrýval úsměv . Měl k tomu důvod. V listopadu mu
soudkyně vyměři l a trestním příkazem jednoročn í podmínku, po v čerej šku se bude jeho případ řešit zřejmě

jen v přestupkovém řízen í. Hrozí mu, že zaplatí maximálně pět tisíc korun.
Nechci hodnotit rozhodnutí soudkyně. Jistě má své důvody, co j i k tomu vedlo. Zajímalo by mě

ale, co by se dělo ve chvíli, kdy by tento č lověk svým chováním někomu ublížil.
V tuto chvíli nepochybuji o tom, že po vzoru Jiřího Rynekra bude jednat řada lidí. Majáček z

vietnamské tržnice totiž po včerejšku znamená volnost. Nejen policisté před nímjen poklonkují...

Argumentačn í stru ktura:

1. Soudkyně udělila Jiřímu Rynekrovi mírný trest.

2. Majáček z vietnamské tržnice po rozhodnutí soudu znamená volnost ,

Tedy

3. Po vzoru Jiřího Rynekra bude jednat řada lidí.
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Analýza:

Tato jednoduchá argumentační struktu ra o dvou premisách a závěru je z pohledu

argumentační teor ie hned na první pohled problematická. Autorka komentáře se

snaží obhájit tvrzen í, že v důsledku mírného rozhodnutí soudkyně bude řada lidí

jednat po vzoru potrestaného Rynekra . Jeho příběh je součástí informačního

pozadí komentáře - Blesk poměrně i ntenzivně sledoval příběh člověka , který se

vydával za vládního řidiče , na svém vozidle užíval modrý majáček , porušoval

dopravní předpisy značně agresivn í jízdou a přestupky vysvětloval právě vládn ím

posláním. Nakonec skončil před soudem .

Nejblíže má uvedený argument k induktivnímu usuzování, tedy prostředku

neformální logiky, v němž hraje klíčovou roli odhadování budoucího vývoje na

základě minulých zkušeností. Premisa 1. je z hlediska analýzy platnosti

argumentu přijatelná. Je navíc nikoli argumentačně , nýbrž spíše emocioná l ně

podpořena druhým odstavcem komentáře, v němž autorka zpřítomňuje

potenciální nebezpečnostRynekrova jednání , aniž však v tomto konkrétním

případě k naplnění potenciálu došlo . Premisu druhou již však za přijatelnou

označit nelze. Především proto, že český justiční systém (s výjimkou ústavní

úrovně) nefunguje na bázi právních precedentů , a neexistuje tak důvod pro přijetí

domněnky (jasně vyjádřené ve tvrzení , že "majáček (... ) po včerejšku znamená

volnost"), že zmíněné rozhodnutí soudkyně determinuje případná další

rozhodnutí v podobných případech . Premisa 2. tak představuje chybnou indukci

založenou pravděpodobněna neznalosti autorky. Obě premisy jsou pozitivně

relevantní vzhledem k závěru, a to konvergentním způsobem - premisy tedy

nepodporují závěr svou společnou platností (jako například v komentá ři B1

v hlavní argumentační struktuře) , ale každá z nich se snaží poskytovat jeden

vlastní důvod pro přijetí závěru. Na rovině G však v případě tohoto argumentu

opět dochází k selhán í - ani při společném působen í obou premis nepodává

autorka dostatečný důvod k přijetí závěru. Vzhledem k indukt ivnímu charakteru

argumentu totiž citelně chybí alespoň nějaká zkušenost z minulosti , kdy mírný

trest ze strany soudu hromadně motivoval signifikantní počet jedinců k nápodobě

přestupku či trestného činu. Teprve na základě takové zkušenos ti by bylo možné
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induktivně usuzovat, že chování Rynekra napodobí "řada lidí".

V případě platnosti premisy 2. může v rámci argumentu působit mýtus,

který prokazatelně chybnou premisu může generovat jako přijatelnou . Jedná se o

mytické vnímání soudní moci, které má kořeny ve známém základním rozdělení

mocenského působení ve státě do tří oblastí -legislativní, exekutivní a soudní.

Navzdory zjevné a technicky zřejmě nevyhnutelné politické provázanosti těchto

tří mocí vytváří mytologie trojí moci koncept soudnictví jako bezvýhradně

separované a apolitické, s trochou nadsázky možná i ne-lidské instituce, jež

svým rozhodováním a svou vůlí koriguje tvrdý politický mocenský boj

odehrávající se mezi dvěma zbylými mocenskými oblastmi a dohlíží na

dodržování společenskéhořádu uplatňovánímhluboce zakořeněné implikace

vina - trest. Signifikací takového mytického znaku je pak soudce jako pouhá

jednotka ideově, názorově a postojově zcela homogenní materie, která o

porušení řádu mechanicky rozhoduje vždy podle týchž postupů , a tedy vždy u

obdobných případů s týmž výsledkem. Taková mytologie pak přirozeně generuje

přijatelnost tvrzení podobných tomu v premise 2. zkoumaného argumentu 

rozhodla-Ii soudní moc tímto způsobem, jedná se o společenskou konstantu, jež

se musí v dalších podobných případech bez významnější obměny opakovat.

Majáček tedy jednou provždy znamená volnost.

V případě roviny G zkoumaného argumentu si rovněž lze představit

působení mýtu, který je však mnohem méně univerzální, respektive méně

výrazně zpřítomněný, než zmíněný mýtus soudnictví. Autorka svým usuzováním

generuje blíže kvantitativně neurčenou (srov. termín " řad a lidí") mytickou kastu

osob, jimž jako motivace k porušení společenského řádu slouží pouhá absence

či mírnost potenciálního trestu, zřejmě v kombinaci s vlastním prospěchem ,

v tomto případě s možností porušovat dopravní předpisy. Vzhledem ke

komentářem zmíněné možné sankci 5000 korun se příslušníci této kasty

pravděpodobně rekrutují z vyšších společenských tříd, neboť pro jedince

s průměrnými příjmy by taková sankce mohla být dostatečně odstrašující.

Domníváme se však, že tato možná forma mytické signifikace "boháčů" není

v textu zpřítomněna natolik, aby mýtus generoval dostatečnost premis pro přijetí
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závěru. Uvedený argument tak zůstává i přes působen í mýtu na dvou rovinách

neplatný.

Komentář 83

Text:

Modřiny, nebo kontakty? (Eva Pospíšilová)
Vlivný poslanec, šéf sněmovního hospodářského výboru Josef Hojdar, konč í. Dolní komoru opustil ze
zdravotních důvodů. Dá se tomu ale věři t?

Hojdar byl vždycky považován za rebela. Koneckonců kvů li vlastním plánům jdoucím často proti
plánům mnohých z ČSSD byl loni vyloučen i ze strany. Navícdisponuje kontakty na kontroverzní
podnikatele, což se podle mne zrovna ted' nehodí...

Premiér J iří Paroubek chce volební úspěch stůj co stůj . A i když už Hojdar není č lenem ČSSD,

myslím si, že dost dobře ví, že věčný rebel bude s toutostranou spojován navždy.
A Hojdarovo zdraví? Troufnu si říct, že zase tak nalomené není.Trápí ho leda pár bolístek po

pádu během poslední Iyžovačky. Jako záminku k odchodu však mohou své zdraví použít v budoucnu i
další.

Argumentační struktura:

1. Hojdar byl vždy považován za rebela

2. Kvůli vlastním plánům jdoucím často proti plánům mnohých z ČSSD byl

Hojdar loni vyloučen ze strany

3. Hojdar disponuje kontakty na kontroverzní podnikatele

4. Disponovat kontakty na kontroverzní podnikatele se v předvolebním období

nehodí,

tedy

5. Josef Hojdar neopustil sněmovnu ze zdravotních důvod ů.

Analýza:

Stavba tohoto argumentu odpovídá postupu neformálně logického usuzování ,

pro nějž Trudy Govierová (1997) používá pojmu .konduktivnl" (conductive)

argumentace. Jde v zásadě o výčet jednotl ivých separátně platných důvodů pro

přijetí závěru. Ve standardizované podobě ponecháváme argument v podobě

sylogismu (jenž je evokován především užitím spojky "tedy"). Činíme tak

z důvodů přehlednosti a jednotné podoby zkoumaných argumentů , nicméně je

patrné, že tento typ argumentu může jen těžko nabýt podoby čistého sylogismu .

Konduktivni argument užívá několika (v tomto připadě čtyř) konvergentně
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relevantních premis, jimiž závěr podporuje , nicméně (na rozdíl například od

argumentů deduktivních) jej logicky nevyvozuje . Z hlediska analýzy platnosti

argumentu je tedy v tomto případě zcela klíčová rovina G. Přijatelnost premis je

dána tím, že u tohoto typu argumentu bývají postaveny na konstatování či

interpretaci ověřitelných faktů . Jejich konvergentn í relevance je zase z pohledu

autora lehce kontrolovatelná. Pro příjemce argumentu je tak nejdůležitěj š í rovina

G, tedy důraz na to, zda autor pro konstatování závěru uvedl dostatek

dostatečně pádných důvodů. Takové posouzení má přirozeně významně více

subjektivní povahu než například ověřen í platnosti sylogismu. V důsledku této

skutečnosti u konduktivních argumentů hraje významnou roli diskursivní

působení a také přítomnost mýtu, a to především právě na rovině G.

V tomto konkrétním argumentu se autorka snaží snést několik důvodů

k domněnce, že Josef Hojdar neopustil řady poslanců ze zdravotních důvodů , jak

oficiálně deklaroval, nýbrž z důvodů politických - na nátlak svého někdejšího

nadřízeného a předsedy strany Jiřího Paroubka. K této domněnce ji vede

Hojdarova "pověst rebela" uvnitř strany, jeho vyloučení z ČSSD , jeho kontakty na

"kontroverzní podnikatele" a také atmosféra předvolebního období, jež si žádá

bezproblémovou a maximálně jednolitou vnější tvá ř politické strany. Ani jedna

z těchto skutečností samozřejmě po faktické stránce nevylučuje Hojdarovy

zdravotní problémy. Fakt, že Hojdar v době, kdy se jím komentář zaobíral, vůbec

nebyl členem sociální demokracie, dokonce působení celého argumentu

významně oslabuje. Autorka se tuto skutečnost snaží potlačit zvláštním tvrzením ,

že "věčný rebel bude se stranou spojován navždy". Na pomoc jí v tomto případě

přichází i v úvodu kapitoly stručně charakterizovaný diskurs Blesku, který

politické dění reprezentuje jako jakousi "hru mocných", do níž "o byčejným lidem"

není dáno nahlédnout a jejíž oficiální reprezentace téměř z principu nemůže být

v souladu s realitou . Je to právě tento diskurs, který v souladu se svým

způsobem reprezentace politické skutečnosti označuje Hojdarovy zlomeniny

utrpěné na zimní dovolené za "bolístky po pádu během poslední Iyžovačky" .

Připustíme-Ii v rámci tohoto diskursu ještě působení mýtů (například ve druhé

kapitole ilustrovaného mýtu "prohnilosti politiky" a nepřípustnosti kontaktů mezi
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veřejnou a soukromou sférou), můžeme konstatovat, že platnost argumentu je

zjevně generována diskursivním a mytickým působením na rovině G - diskurs a

jeho mýty dodávají uvedeným premisám .punc" dostatečnosti.

Komentář 84

Text:

život za strach (Eva Pospíšilová)
Kolik lidí se znovu z plných plic pořádně nadechlo 25. ledna, tedy v den, kdy kulka zatím neznámého
s tře l ce ukončila život kontroverzního podnikatele Františka Mrázka? Podle detekt i vů zřejmě mnoho.

Mrázek měl kontakty nejen na "pochybné živly", ale také policisty, podnikatele, politiky. Sice se
zatím ještě přesně neví, kolik přesně jich znal, ale ukazuje se, že slovamnohých - .N eznal jsem ho, v
životě jsem ho neviděl" - jsou jen lichými prohlášeními.

Pro koho mohl být Mrázek nebezpečný natolik, že ho dokázal zabít nebo nechat zabít? Už při

zatýkání na ministerstvu dopravy policie uvedla, že šlo o výsledekjejí pětiměsíčn í práce. Na začátku tedy
kontroverzní podnikatel s kontakty j eště žil. Co když chtě l zač ít mluvit? Hrozba vězen í třeba za "čachry s
miliardami" může být v mnoha případech víc než lidský život...

Argumentační struktura:

V tomto textu nelze uspokojivě určit argumentační strukturu předevš ím z důvodu

absence jasně formulovaného tvrzení, na jehož obhajobu by byla uvedena

tvrzení jiná. Spekulativní povaha textu znemožňuje standardizaci, jak jsme ji

provedli u předchozích textů.

Analýza:

Chybí-Ii v textu patrná argumentační struktura, nelze přirozeně zkoumat

působení mýtů v jejím rámci. Implicitní téma komentáře , tedy potenciální vliv

politické sféry na nájemnou vraždu Františka Mrázka, můžeme vnímatjako další

z projevů bulvárního diskursu (včetně jazykových prostředků - "čachry

s miliardami", .pochybné živly" apod.), nicméně tvrzení, jež se k tomuto tématu

váží, nemají argumentativní charakter. Z mytologického hlediska by bylo možné

zkoumat téměř archetypální povahu novinářského klišé "kontroverzní podnikatel"

či notně rozšířený a rozostřený význam pojmu "kontakty". Protože však tyto mýty

spadají více do analýzy daného diskursu než do analýzy argumentu,

nepředstavují z hlediska naší práce dostatečně relevantní téma. Zůstaneme tedy

v případě tohoto textu u konstatování, že jde o text bez argumentační struktury.
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Komentář 85

Text:

Odkládá se. .. (Eva Pospíšilová)
Premiér Ji ří Paroubek se před nedávnem nechal slyšet, že se nyní, měsíc před volbami, vrhne víc na
kampaň. A užje to tady.

Až dosud vždy ve středu zasedala vláda. Krátcepoté, co včera Úřad vlády rozeslal maily avizuj ící
dnešní návštěvu premiéra v Moravskoslezském kraji, dorazila k nám do redakce další zpráva: ,,2
rozhodnu!í předsedy vlády se nebude konat středečn í sch ůze vlády!"

Ze by to bylo kv ůli výjezdu pendolinem do Ostravy? Mluvčí Lucie Orgoníková pouze oznámila:
"Vládu svolává premiér. Je tedy jen na něm, jak pravidelně se bude scházet."

Do voleb zbývá posledníměsíc . Je pochopitelné, že i lídrČSSD začne víc cestovat, víc vyj íždět

mezi lidi. Ovšem nemělo by to podle mě být na úkor práce celého kabinetu. Byť má na programu jen
materiály převážně informačního charakteru.

Argumentační struktura:

1. Ve středu vždy zasedala vláda.

2. Tuto středu nezasedala vláda.

3. Tuto středu měl premiér (a lídr ČSSD) na programu předvolební cestu do

Moravskoslezského kraje.

4. Vláda nezasedala kvůli cestě Jiřího Paroubka do Ostravy,

tedy

5. Premiér uskutečňujepředvolební kampaň na úkor práce celého (koaličního )

kabinetu.

Analýza:

Jednoduchý argument je vystavěn na skutečnosti porušen í zaběhnutých tradic

(středeční zasedání vlády). Přijatelné premisy 1., 2. a 3. Ude o oficiálně

ověřitelná fakta) jsou společně relevantní vzhledem k závěru spolu s premisou

4., která se zdá poněkud problematická. Z oficiálního stanoviska mluvčí vlády

přímo nevyplývá spojitost mezi zrušením schůze vlády a cestou Ji řího Paroubka

do Ostravy. Tuto spojnici rýsuje teprve autorka a na jejím základě vyvozuje

závěr. Již několikrátzmíněnýdiskurs média, apriorně lehce kritický vůči politické

reprezentaci, dodává této spojnici na pravděpodobnosti , tedy v podstatě

generuje přijatelnost této premisy. Nicméně vzhledem ke zjevně vyhýbavému

vyjádření mluvčí vlády lze premisu označit za pravděpodobnou , tedy přijatelnou ,

snad i bez úvahy diskursivního vlivu. I na rovině G můžeme argument označit za
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platný . Neuskutečněné zasedání kabinetu lze označit za omezení práce vlády,

byť význam tohoto omezení je v komentáři z diskursivních, ale i žánrových a

stylistických důvodů poněkud zvel ičen . Míra poškození státu neuskutečněným

zasedáním však není p ř ímým předmětem argumentace, proto můžeme

konstatovat, že argumen t užitý v tomto komentáři je (s podm íněným přijetím

premisy 4.) platný. Je patrné, že vliv diskursu a mýtu, uplatněný na zmíněných

místech, je s ohledem na platnost tohoto argumentu slabý.

Komentář 86

Text:

Ne komunistům! (Eva Pospíšilová)
A je to tady znovu. Komunisté mají nakročeno k moc i. Sociální demokratése sice stále ohánějí

bohumínským a dalším usnesením, kteréjim zakazujespolupracovat s KSČM na vládní úrovni, ale co to
ostatní?

"Tak to snad dáme dohromady," ozývalose nadšeně v sobotu v sídle ČSSD . V tu chvíli na
obrazovce s výsledky voleb problikával údaj, že levice má dohromady 10I mandátů .

Cenzura, zavřené hranice, fronty na banány! Tak to u nás vypadaloještě před sedmnácti lety, kdy
byli u moci komunisté. Mrazivápředstava, že by se to mohlo vrátit zpátky.

Národ to ale zjevně nechce. O tom svědčí i to, že KSČM dostala v těchto volbách mnohemméně

hlasů než v těch předchozích. Nevidím proto důvod k tomu, aby i jen podporovali menšinovou vládu
ČSSD .

Pane premiére a vy všichni v ČSSD, kterým nevadí dostat se přes komunistyk moci: se svou
svobodou si hazardujte,jak chcete, ale nerozhodujte za ty, co minulost vracet nechtěj í.

Argumentační struktura :

1. Když byli před sedmnácti lety u moci komunisté, byly ve státě cenzura,

zavřené hranice a fronty na banány,

tudíž

2. Budou-li komunisté znovu u moci, tyto fenomény se do společnosti vrátí.

3. KSČM dostala méně hlasů než v předchozích volbách,

tudíž

4. Národ nechce, aby komunisté byli u moci.

5. Politická podpora od KSČM je hazard se svobodou,

tedy

6. Komunisté by neměli mít žádnýpodíl na moci ve státě včetně podpory

menšinové levicové vládě.
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Analýza:

Hlavní argument v tomto textu se skládá ze tří premis (2., 4., 5.) a kontextově

(například z titulku komentáře) patrného zamlčeného závěru. Dvě ze tří premis

jsou navíc závěry subargumentů (1., tedy 2. a 3., tedy 4.).

Je příznačné, že jakmile se téměř libovolný mediální text dotýká tématiky

české komunistické strany, objevují se jistá argumentační specifika, jež nejsou

prosta mytologií. Jedno z nich představuje i první subargumentová struktura (1 .,

tedy 2.) Jedná se o induktivní usuzování z minulé zkušenosti na budoucnost.

Analýza platnosti argumentu je prostá - premisa je přijatelná , byť uvedené

charakteristiky jsou jistě silně selektivní (bylo by možné přidat nízkou

nezaměstnanost, silný sociální systém stejně jako chabou ekonomickou

výkonnost či systémové justiční vraždy) . Premisa, vzhledem k tomu, že jde o

jasně patrnou induktivní argumentaci, je i relevantní - uvádí minulou zkušenost ,

s jejímž opakováním počítá při usuzování na vývoj budoucí. Je také zcela patrné ,

že premisa není dostatečná pro vyvození závěru . Je to mýtus, silný v rámci naší

politické scény stejně jako v mediálním diskursu, který dodává této premise

dostatečnosti. Mýtus "komunistické moci" je často účelově zpřítomňován

politickými protivníky KSČM a pro svou jednoduchost a srozumitelnost i médii.

KSČM jako označující pro poloreformovaný pozůstatek druhdy mocné KSČ , pro

stranu, v níž se, podobně jako v jiných stranách, střetává konzervativní a

reformní křídlo, stranu podle všech zákonů etablovanou v rámci politické scény,

stranu s voličskou podporou mezi deseti a dvaceti procenty - to by snad mohl být

znak současné české komunistické strany. Nastupuje však mýtus, který původní

smysl vyprazdňuje a činí z něj formu pro mytický koncept komunistické strany

jako zárodku, jehož byť i minimální podíl na státní mocenské struktuře znamená

automatický návrat do totalitní doby bez ohledu na aktuální globální politické

vlivy, evropskou integraci, globalizaci trhu a další aspekty. Výsledná signifikace

komunistické strany jako politické síly "přirozeně" prahnoucí po uchvácení

veškeré moci ve státě a po absolutní kontrole nad jednotlivcem, navíc i síly s

"přirozenými" sklony k totalitarismu, dodává uvedené premise významovou sílu

pro naplnění vztahu na rovině G - mýtem posílená premisa se stává dostatečnou
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pro vyvozen í induktivn ího závěru .

Ve druhém subargumentu (3., tedy 4.) se spíše než o výraznou mytologii

jedná o účelovou manipulaci s pojmy. Zatímco s přijatelností premisy není

problém - komunisté skutečně podle oficiálních volebních výsledků dostali méně

hlasů než v předchozích volbách - na rovině relevance je patrná silně

problematická vágnost. Ztotožnění výsledků voleb a velmi abstraktního konceptu

"vůle národa" by z hlediska argumentační teorie nepochybně potřebovalo širší

podporu, tím spíš, že komunisté vyšli z voleb jako třetí nejsilnější politická strana

z pěti parlamentních. Při bližším pohledu je patrné, že autorka do "vů l e národa"

projektuje pravděpodobněvůli vlastní, což je z hlediska rétorického nekorektní

(byť možná efektivní) postup . Ze stejného důvodu jako na rovině R selhává

subargument i na rovině G - pokles politické podpory nelze bez další

argumentace v rámci poměrného demokratického volebního systému

interpretovat jako nezpochybnitelnou "vů l i národa" po absenci dané síly na

politické scéně. Na podporu tohoto subargumentu v rámci komentáře ovšem, na

rozdíl od subargumentu prvního, nenastupuje žádný patrný mýtus. Subargument

je ukázkou selhání ve formě unáhlené generalizace a je tedy podle pravidel

formální i neformální logiky neplatný. Tato skutečnost generuje nepřijatelnost

subargumentem hájené premisy a tedy i neplatnost celé hlavní argumentačn í

struktury.

V hlavním argumentu proto pouze upozorníme na působení totožného

mýtu jako v první subargumentové struktuře - k tomu dochází u premisy 5.,

tentokrát však nikoli na rovině G jako v předchozím případě , nýbrž na rovině A.

Tvrzení, že politická podpora od komunistické strany je hazardem se svobodou ,

generuje jako přijatelné právě výše popsaný mýtus. I přes toto působení však

argument zůstává neplatný kvůli popsané nepřijatelnosti premisy 4.

Komentář B7

Text:

Dochází nám trpělivost (Ondřej Škoch)
V našem státě je vše naruby. Politici, tedy námi vybraní úředníčci , kteří dostávají nemalé peníze za to, že se
starají o chod státu, mají pocit, že stát patří jim. . . . . . .

To řidič MHDje realista. Neodveze autobus plny lidí k sobě na chatu. Dostal by padaka. Páni z
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vlády i parlamentu ale mají mylný pocit beztrestnosti.
Hoši, proberte se! Koukejte se snažit, ať funguje vláda, parlament, ať se nám žije lépe. Jste za to

velmi dobře placeni. Výmluvo nemožnosti domluvy bylo dost. Hádejte se v hospodě.

Jste na šikmé ploše. Pletete si zaměstnán í s děd i čným lénem. Jste školáci, kteří hází vinuza
rozbité okno jeden na druh éh o, pubert'áci, peroucí se o to, kdo povede partu. Pokud se neumíte dohodnout,
vyhlaste předčasné volby, doufejme, že vás nahradí inteligentněj ší.

Argumentační struktura:

Podobně jako v komentáři B4, ani v tomto textu nelze uspokojivě identifikovat

zřetelnou argumentační strukturu . Propozice textu (Dohodněte se, jste za to

placeni, nebo vyhlaste předčasné volby) ani nepředstavuje pro argumentaci

vhodný základ .

Analýza:

Silně populisticky laděný text velmi dobře ilustruje vlastnost diskursu Blesku,

kterou jsme charakterizovali v úvodu této subkapitoly - silně polarizovanou a

vzájemně nesmiřitelnou opozicí "politici (oni) x lidé (my)", v níž "lidem" náleží

rozum a "politikům" moc. Z tohoto pohledu je text pro naši práci užitečný .

Argumentaci však neobsahuje ani přes náznaky ve formě podivné analogie

politiků a řidiče MHD. Z hlediska rétorického by bylo možné zkoumat fráze jako

"Hoši, proberte se!" či "Koukejte se snažit..., ať se nám žije lépe" a jejich vztah

k autorovi komentáře či k cílové skupině, argumentací , tak jsme si ji pro úče ly

této práce vymezili, však takové výroky nazvat nelze.

Komentář 88

Text:

Střídání stráží (Eva Pospíšilová)
Situace na české politické scéně se vyjasňuje. Mirek Topolánek dostal od prezidenta Václava Klause
zřejmě poslední šanci na sestavení vlády, vjejímž če le by nakonec mohlstanout. Dohodnout se ale musí s
ČSSD.

Trojkoal ičn í vláda,jak ji šéf ODS sestavil,je mrtvá. Toje po včerejšku víc než jasné.Zřejmé také
je, že Ji ří Paroubek nepřistoupí ani na menšinovou vládu ODS s "duhovou" podporou, ani na předčasné

volby. Na ty je totiž podle šéfa ČSSD čas.
Jenže Mirek Topolánek už nemá ani minutu navíc. Co dál? Protože šéf ODS neustoupí a Paroubek

jen těžko změn í názor, lzeodhadovat, že zapeklitou situacivyřeší za týden stejně ažpre~ident. o •
Pravděpodobně vystřídá tvořitele vlády, který se nakonec do?odn~ s P~oubke~ . Takovy Pavel Bern uz
připustil , že menšínový kabinet ODS s podporou Č~S? by SI .dookazal predst~vlt. . o' o

Mirku Topolánku, promiňte , měl jste šanci byt prermerem, ale s trojkoalicíJste šlápl vedle. O tom

se šušká i v ODS.
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Argumentační struktura:

1. Mirek Topolánek neustoupí.

2. Jiří Parou bek nezmění názor, nepodpoří vládu ODS,

tudíž

3. Mirek Topolánek a Jiří Paroubek se nedohodnou.

4. Prezident usiluje o dohodu ODS a ČSSD.

5. Pavel Sém deklaroval možnost dohody s ČSSD,

tedy

6. Mirek Topolánek nebude premiérem, prezident pravděpodobně pověří

sestavením vlády Pavla Séma.

Analýza:

Argument, který se pokouší předvídat vývoj komplikované politické situace, která

nastala po volbách v červnu roku 2006, se skládá ze tří hlavních premis (3., 4. a

5.), přičemž premisa 3. je podpořena subargumentovou strukturou (1., 2., tedy

3.), a závěru .

Subargumentová struktura je na rovině R i na rovině G bezchybná.

Premisy jsou postaveny jako predikce, tedy na základě induktivního úsudku, jenž

vzhledem k průběhu událostí v minulosti odhaduje vývoj v budoucnu. Jejich

pravděpodobnost či přijatelnost je tedy z principu diskutabilní. Uvážíme-Ii, že

komentář byl publikován zhruba dva měsíce po volbách, jež zahájily vyjednávání

mezi parlamentními stranami včetně ODS a ČSSD, která nevedla k žádné

viditelné politické dohodě, můžeme premisy 1. a 2. považovat i za přijatelné. Lze

samozřejmě pozorovat určitý diskursivní vliv v podobě silného zjednodušení

problematiky hledání politické dohody a tlaku na urychlené nalezení dohody bez

ohledu na její obsah. Tento vliv ovšem zůstává na diskursivní úrovni a

neuskutečňuje se pro~třednictvím některého konkrétního mýtu. S přihlédnutím

k tomuto vlivu budeme subargumentovou strukturu považovat za platnou a

premisu 3. za přijatelnou.

Podobně podmíněně lze vnímat i celý zbytek tohoto argumentu. Zbylé dvě

premisy v hlavní argumentační struktuře jsou postaveny na diskursivně ovlivněné
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interpretaci veřejných prohlášení obou zm íněných po litiků , jejichž opatrný

diplomatický jazyk je zjednodušen v otevřenou podporu dohody dvou

nejsilnějších stran v případě prezidenta Václava Klause a ve vstřícný postoj vůči

"opoz ičn í smlouvě" v případě místopředsedy ODS Pavla Béma. Je-Ii taková

interpretace ze strany příjemce argumentu přijata, stává se argument platným _

s podmínkami Ra G již není větší problém; inference je dobře patrná a silná.

Přesněji řečeno, protože se i v případě hlavního argumentu jedná o predikci,

stávají se premisy dostatečnými pro označení závěru za pravděpodobný.

Přestože vliv diskursu média je patrný (a nevyhnutelný), můžeme argument

v tomto komentáři označit za argument bez vlivu mytického konceptu.

3.2 Komentář Hospodářských novin
Komentáře HN, publikované na názorov éstránce listu, výrazně graficky

označené jako komentářevyjadřující postoj listu, představuj í z hlediska

žánrového i argumentačně-analytického zcela jinou kategorii než komentáře

Blesku. Přesto lze v některých případech pozorovat jisté podobnosti, především

na rovině diskursivní.

Hospodářské noviny se téměř vždy profilovaly jako deník zaměřený

především ekonomicky (burzovní zpravodajství, každodenní příloha Podniky a

trhy atd.) a tato profilace se projevuje i v komentářích listu. Jedním z klíčových

prvků diskursu HN, který se projevuje v jazykových prostředcích či myšlenkových

schématech v konkrétních textech, je opozice "monopol x konkurence".

Vzhledem ke zcela zjevnému liberálnímu zaměření listu a s přihlédnutím

k liberálním ekonomickým teoriím je pak tato opozice užívána jako paralelní

k opozici "zlo x dobro" (srov. komentář H3: "Monopol je v principu nezdravý... A

pokud už k takovému .zlu' svolíme... ", či komentář H5: "Konkurence je dobrá i

v ekologických tématech ..."). Z ekonomicky liberální orientace listu do jisté míry

vyplývá i jeho orientace politická, kterou lze označit za pravicovou či pravicově

liberální. Přestože jistý příklon k ODS v názorech komentátorů je místy patrný,

nelze tvrdit, že by list tuto stranu nekriticky preferoval. V tomto momentu totiž

....
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vstupuje do hry diskurs ivní prvek, který jsme obecně i na konkrétních příkladech

ilustrovali v deníku Blesk a který by bylo možné označit za obecně sdílený prvek

celého mediálního diskursu - jde o jistou ostrakizaci " po lit i ků" a jejich vymezení

vůči "lidem". Je jisté, že projevy tohoto diskursivního elementu budou v různých

médiích vypadat různě, nebudou se vždy projevovat v takové síle jako v Blesku,

nicméně ona základní opozice bývá zpřítomněna často .

HN obecně kladou poměrně silný důraz na žánrová kritéria komentáře a

zkoumané texty se vyznačují významně hlubším zpracováním tématu, menším

důrazem na argumentaci ad populum a snahou o argumentaci racionální (což

nutně neznamená ne-mytickou). Hlubší proniknutí do tématu umožňuje jednak

větší rozsah textů (kolem 1500 znaků) a jednak významnější autorská erudice,

která nepochybně vyplývá i z širšího okruhu možných autorů. Zatímco zkoumané

komentáře Blesku pocházely až na jednu výjimku z pera jediné autorky, ve

zkoumaných komentáříchHN se vystřídaj í čtyři různ í autoři .

K představitelům politických elit autoři textů vesměs přistupuj í alespoň

s elementární úctou, která by například v Blesku ubírala sílu populistickému

pojetí komentáře (srov. např. komentáře B7 a H8). Vzhledem ke zmíněné délce

textů a hlubšímu pojetí problematiky se také oproti Blesku setkáme s poněkud

komplikovanějšími argumentačními strukturami.

3.2.1 Mýtus v komentáři HN

Komentář H1

Text:

Skořápka praská (Adam Černý, 9.1.)
K tanci mezi jadernými vejci je přirovnáno v~jed,n~vání s T:her~em ?j.eh~ n~kleárn í~ program~. I . .
diplomaticky neškolené oko zbystří nad tím, Jak Iran ve věc,1 svých planu.vyvoje zbrani ?~oma~neh~ n!čem

kl ičkuje. Nemá prý v úmyslu vyrobit jadernou zbraň, ale ma pry na to pra~o: Jeho včereJ~1 oznamen~,. ze
svůj program obnovuje, protomusí zneklidňovat. I kdyby byla prav~a, že I:an obohaceny uran použije k
mírovým, energetickým účelům , není záruka, že nakonec nepo~ lo.užl pro valku. •

Západ nemá v ruce dostatek různých prostř:d~ů, ktery~ l. by mohl podl.e potreby zvyšovat.tlak.
Ani Spojené státy, ani Evropané navíc nevě~í" nak?hkJe ~odpon Jaderné země Jako.Rusko nebo Čína. .
Proto se nelze spolehnout ani na hrozbu, že íránský nukleární progra~ d~s.tane n~ stů l Rad,a be~p:čn?st l ,
OSN. Ta má právo proti zemi, která porušila závazky Smlouvy o ne š í řen í jadern ých zbraní, nař íd i t zavazne

sankce. Není ani jasné, zda by byly~činné. .' , , .,
A co vojenský zásahproti Iránu? Odvážily by se hosnad USA pn potížlch, ktere majt v Iráku ?

....
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Rozhodl by ~e I zra~ 1 t~k jak? před dvaceti lety v případě Saddámovareaktoru? Nyníasi stěží při nejistotě,
kde a na kolika utajen ých místech se uran obohacuje. Západ nemá v ruce mnoho karet. Nemá-Ii ale íránská
jaderná skořápka prasknout, nezbývá mu než hrát.

Argumentační struktura:

1. írán tvrdí, že nemá v úmyslu vyrobit jadernou zbraň , ale má na to právo,

tudíž

2. [rán ve svých vyjádřeních o jaderném programu kli čkuje .

3. Není záruka, že obohacený uran nakonec neposlouží pro válku.

4. Vojenský zásah není možný kvůli potížím USA v Iráku a utajení míst, kde

se uran obohacuje.

5. Nejistota podpory ze strany Ruska a Číny snižuje možnost i potenciální

účinnost případných sankcí Rady bezpečnost i OSN,

tudíž

6. Západ nemá dostatek prostředků , jak íránskýjaderný program regulovat,

tedy

7. Prohlášení Iránu, že obnovuje jaderný program, musí zneklidňovat.

Analýza:

Hlavní argument v tomto komentáři se snaží obhájit tvrzení, že obnovení

jaderného programu v íránu je důvodem ke zneklidnění. Činí tak prostřednictv ím

tří premis, z nichž dvě (2. a 6.) jsou dále podpořeny subargumenty, a závě ru ve

formě uvedeného tvrzení. Přestože se jedná o argumentaci na první pohled

sofistikovanou a podrobnou, při bližší analýze zjistíme, že i zde je místo pro

mýtus.

První subargumentová struktura (1., tedy2.) interpretuje výrok

představ itel ů Iránu jako kličkován í. Premisa je přijate l ná , neboť jde o nepřímý

citát íránského postoje. Tento postoj je z věcné podstaty poněkud dvojznačný . A

jelikož v jazyce mezinárodní diplomacie lze takovou dvojznačnost považovat za

signifikantní , lze premisu označit i za relevantní - skutečně představuje

nejednoznačné vyjádření postoje k jaderným zbraním a při náší tak jistý důkaz ve

prospěch závěru subargumentu, tedy premisy 2. Stejně tak lze pohlížet i na
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podmínku G - jestliže jsme uznali, že uvedený citát je příkladem

nejednoznačného postoje , vyjadřuje pojem " k ličkován í" jistý stylistický, nikoli však

významný sémantický posun. První subargument tedy budeme považovat za

platný.

Druhý subargument (4., 5., tedy 6.) uvádí tři důvody , proč "Západ" nemá

dostatek prostředků k regulaci íránského jaderného programu - problémy USA

v Iráku a neznalost konkrétních míst, kde k obohacování uranu dochází, vylučuj í

vojenský zásah a pravděpodobnost nejednotného postoje Rady bezpečnosti

OSN komplikuje uvalení sankcí . Jedná se o tvrzení přijatelná a vzhledem

k závěru i relevantní. Za povšimnutí stojí, s jakou lehkostí se v rámci

subargumentu operuje s možností vojenského zásahu - je prezentován jako

jedna z forem nátlaku a jako důvody k jeho neuskutečnění překvapivě nepadají

důvody morální či etické , ale čistě technické. Diskursivní příč i na této nezvyklosti

však nezasahuje do argumentace, proto se jí nebudeme podrobněj i věnovat.

Podstatnější je z hlediska naší práce otázka, zda jsou premisy dostatečné

vzhledem k usuzovanému závěru. Vzhledem k tomu, že autor komentáře staví

proti [ránu "Západ", který se má stát regulátorem či omezovatelem íránského

jaderného programu, měly by nástroje regulace či omezování pocházet

z arsenálu mezinárodní politiky. Vylučuje-Ii autor komentáře vojenský zásah a

uvalení sankcí od Rady bezpečnosti OSN, lze to považovat za výrazné omezení

potenciálních zásahů proti [ránu. I druhou subargumentovou strukturu tak

budeme považovat za platnou a premisu 6. za přijatelnou .

Z hlediska přijatelnosti tak zbývá vyhodnotit ještě premisu 3. I ta se jeví

jako přijatelná - obohacený uran lze použít jak k mírovým, tak i k vojenským

účelům , což autor komentáře považuje za součást i nformačního pozadí.

Za pravděpodobné lze označit i to, že neexistují záruky, které by vylučovaly

vojenské využití jaderné technologie . Neexistují nikde na světě a tedy zjevně ani

v íránu . Všechny tři premisy hlavního argumentu jsou tedy přijatelné .

Relevance premis však již tak jasná není. Autorským záměrem zřejmě

bylo, aby premisy byly společně pozitivně relevantní. Ve prospěch jejich

relevance však musí zasáhnout mýtus "islámského zla". Zemí disponujících
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jadernými zbra něm i je po světě někol i k a potenciální jaderná hrozba je vpravdě

globální. K íránu se však váže jeden fenomén, který jej jako jadernou mocnost

může specifikovat, a hrozbu tak umocnit, a tím je právě zmíněný mýtus. Jde o

mýtus silně zakořeněný v euroatlantickém diskursu především po událostech 11.

září 2001 v USA a po vyhlášení takzvané "války proti teroru". Tento mýtus činí

z íránu významně nebezpečnějšího vlastníka jaderných zbraní než z Indie,

Pákistánu, Číny či Spojených států především tím, že nahodilost a čirou

dějinnost teroristických aktů ze strany skupin muslimských rad ikál ů zpř ítom ňuje

jako " p ři rozenou" součást islámské kultury. Dostane-Ii se jaderná zbraň do ruky

" p ř i rozeně" agresivní země , vzniká přirozeně silný důvod k obavám. V p ří padě

našeho argumentu je generována společná relevance premis vzhledem

k závěru.

Vzhledem k mírné formulaci závěru (d ůvod ke zneklidněn í) může stejný

mytický mechanismus jako na rovině R působit i na rov i ně G - důvody ke

"zneklidnění" se zdají dostatečné . Argument je tedyv rámci daného diskursu

platný, ovšem jeho platnostje na rovinách R a G generována mýtem.

Komentář H2

Text:

Nebezpečnostn í úřad (Jan Macháček, 7.2.)
To je mimořádně závažná zpráva.Nejenjeden z funkcionářů Národního bezpečnostního úřadu, ale i sám
jeho šéf se zapletli se skupinou, kteráje stíhaná propodezření ze zmanipulovaných konkursů. Po
policejních nahrávkách, kteréodvysílala Česká televize, už není mnoho co řešit. CelýNBUje zralý na
"nucenou správu": tedy výměnu vedení a následnoudezinfekci.

Ještě nedávno řed ite l NSÚ Jan Mareš bagatelizoval aféru svého podřízeného Vladimíra Šiši,
obv iněného z přijímání úplatků od tzv. konkursní mafie. Prýměl stejně na starosti jen "údržbáře, autopark a
ukl ízečky" . Ano, ted' mohli všichnislyšet, že Šiša bylještě malá ryba,vždyť se namočil i sámMareš. Na
nahrávkách probírá s údajnou hlavou celéskupiny, jak by se dalo proniknout do blízkosti prezidenta.
Nevíme zatím, k čemu to potřebovali , ani zda se jim to povedlo.Neníjisté, zda nahrávka dokazuje něj aký

trestný č in . Ale bohatě stačí k tomu, aby byl Mareš odvolán.
Úředníci kteří žoviálně a běžně klábosí s lidmi důvodn ě podezřelými z organizovaného zločinu,

nemohou dál prov ě řovat bezúhonnostobyčejných smrtelníků. Nemohou rozhodovat, kdo představuje
riziko, když oni sami jsou tím rizikem. NBÚje třeba očistit, jeho důležitá rozhodnutí z minulých let znovu
prověřit a instituci fakticky vystavět znovu.

Politici by si měli chvíli namáhat hlavu a najít do vedení úřadu, který má střeži t bezpečnostn í

zájmy země, lidi důvěryhodné, neposkvměné a požívaj~cí všeo?ecné v~osti. Ko?ec ~ertů a bagatelizací:
jsme ve válce s terorem. Ve hře jsou nejen zájmy Česke republiky, ale I všechspojenou.
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Argumentační struktura:

1. Jeden z úředníků NBÚ se zapletl s členy skupiny podezřelé z organizovaného

zločinu.

2. Ředitel NBÚ probírá na nahrávce s hlavou podezřelé skupiny, jak se

dostat do blízkosti prezidenta

3. Ředitel NBÚ na nahrávce s hlavou podezřelé skupiny jedná žoviálně ,

tudíž

4. Ředitel NBÚ se zapletl se skupinou podezřelou z organizovaného zločinu .

5. Úředníci, kteří běžně komunikují s důvodně podezřelými z organizovaného

zločinu, nemohou prověřovat bezúhonnost jiných občanů .

6. Jsme ve válce s terorem,

tedy

7. NBÚ je třeba vystavět znovu, zrevidovat jeho dosavadní rozhodnutí

Analýza:

Argument obsahuje subargumentovou strukturu, jež podporuje premisu 4., která

je jednou ze čtyř premis, uváděných ve prospěch závěru v hlavním argumentu.

Autor usuzuje na potřebu radikální obměny Národního bezpečnostního úřadu

kvůli zveřejnění nahrávek, na nichž ředitel NBÚ Mareš hovoří se soudcem

Berkou podezřelým z manipulací konkurzních řízení.

V subargumentové struktuře se autor snaží obhájit formulaci , že ředitel

NBÚ "se zapletl" s představiteli podezřelými z organizovaného zločinu . Premisy

jsou přijatelné - jedná se o interpretaci obsahu a formy zveřejněných nahrávek,

jejichž pravost je jaksi automaticky předpokládána, v argumentu není o jejich

autentičnosti sebemenší pochyba. Premisy jsou i relevantní a dostatečné 

pojem "zaplést se" je autorem vhodně zvolen, neboť neobsahuje nutnost

intenzivního a dlouhodobého kontaktu, který nahrávka nedokazuje. Prokazuje

však, že se oba pánové znali a jednali nejméně o jedné společné věci (proniknutí

do blízkosti prezidenta). Subargument tedy budeme považovat za platný a

podporovanou premisu za přijatelnou .

Podobným způsobem byl odhalen i kontakt Vladimíra Šiši, jednoho

-
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z nižších úředníků NBÚ, s touž organizovanou skupinou, což p řizn al i sám jeho

nadřízený Mareš, takže i premisu 1. můžeme rovněž považovat za přijatelnou .

Premisu 5. můžeme vnímat na dvou rovinách. Jednak pracuje s implicitním

předpokladem , že pokud je někdo v kontaktu s možným organizovaným

zločinem, je jím ovlivňován, a proto nemůže uspokojivě vykonávat funkci v úřadě ,

který má střežit bezpečnost země. Druhá rovina vnímání premisy 5. se odvolává

na hluboce zakořeněnoumorální normu souladu vlastního jednání s chováním

vyžadovaným od ostatních (mající kořeny již v antickém uvažování a postupně

se vyvinuvší až do kantovského kategorického imperativu). Z obou pohled ů

můžeme premisu označit za přijatelnou17 v rámci společensky sdílených norem.

Premisa 6. je z hlediska argumentu poměrně překvapivá. I bez ní by bylo možné

označit zbylé premisy za relevantní a dostatečné pro vyvození závěru .

S premisou 6. však do argumentu velmi silně vstupuje mýtus, o němž už jsme se

letmo zmínili v analýze komentáře H1. Mýtus zde generuje právě přijate l nost

premisy 6. Válka s terorem je mytický koncept, který se stal součástí

euroamerického diskursu kvůli legitimizaci spojeneckých vojenských aktivit

v muslimských zemích , které se odehrávají mimo působnost NATO i dalších

mezinárodních paktů, i kvůli zvyšování kontrolních a represivních mechanism ů

uvnitř jednotlivých zemí v Evropě či v USA. Formu tohoto mýtu tvoří nahodilé

teroristické útoky, konceptem mýtu je pak " při rozená" potřeba obrany před

islámským nebezpečím, jíž nelze dosáhnout jinak než likvidací "teroristických

center" a "š í řen ím demokracie" . Vzniká tak signifikace "války s terorem", jež se

snaží vyvolat permanentní pocit nebezpečí či stálého válečného stavu, pro účely

zkoumaného argumentu potřebu stálé mobilizace všech bezpečnostn ích složek

státu včetně NBÚ. Mýtus tak dodává premise 6. i relevanci. Ostatní premisy lze

17 Pokud by před rozhodnutí o přij atelnosti zkoumané premisy byl postaven Roland Barthes,
pravděpodobně by i ve zmíněném morálním imperativu dokázal přítomnost n ěkter ého z bu~oazních mýtů .

Jak sám poznamenává (Barthes, 2004: 154n), pro důsledného mytol?ga~~ n.ezbytné vy č len i t se ze ,
společnosti, nebot' celá společnost je prodchnuta mýtem: "Myt?logJe vjist ém s~ys lu vy loučen, pravě z
těch dějin, jej ichž jménem chce působit. " (Ibid.: 155) ~est:uktlvnost takov~ho p~lstupu ~ůže byt
nepochybně inte lektuálně inspirativní, takto přísný radikalismus však~ naší pra~1 pov~u~~me za "
kontraproduktivní. Domníváme se, že demytizace některých argumentů I ~e dos~no.ut 1 pn respektováni
základních (byt' děj inných a nahodilých) společenskýc~.norem. K~nstatuJe?,e to I presto, že zestrany
radikálních barthesiánců se tím vystavujeme možné kritice pro určitou neduslednost.

---
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pova žovat za relevantní i bez výrazného přispěn í mýtu.

Funkce mýtu v tomto argumentu je poměrně specifická - autor jej do

argumentu přidává, aniž by byl pro platnost argumentu nutně potřebný - pokud

by byl závěr hájen pouze premisami 1., 4. a 5., šel by v kontextu současných

společenských norem označit za platný . Zřejmě z d ůvodu emfáze závažnosti

vyvozovaného závěru, a je třeba říci , že i poněkud proti pravidlům koherence

textu, však autor do argumentu zařadil i mýtus války s terorem. Vzhledem

k tomu, že platnost argumentu je podle teorie podmíněna splněním podmínek A,

Ra G všemi premisami, je třeba argument označit za platný s přispěním mýtu

působícího u premisy 6. na rovinách A a R.

Komentář H3

Text:

Co dlužíme Sazce (Petr Kambersk ý, 7.3.)
Je-li v posledních letech řeč o Sazce, pokaždé se vede o díl č ích věcech : o její hale, řediteli , akcionářích,

projektech. Pro jednou ji zkusme posunout o patro výš: Proč májedna firma na n ěkter é hry monopol? A
proč z něj těží jen a jen sport?

K monopolu ani ke sportovní exkluzivitě není v posledku žádný principiální důvod. Prvoplánově

přijímáme teorii, že zisky ze sportovního hazardu patří sportu. Je to logika vadná. Domyšleno: proč by měli

fotbaloví sázkaři dotovat krasobruslení? Sportsi díky sponzorům a reklamě na sebe do značné míry dokáže
vydě lat. To hospicy nemohou. Nemě l by zisk ze sázekjít úp l ně jinam? Na památky? Na děti , jejichž otcové
pros ázeli výplaty?

Monopol je v principu nezdravý. V takovém prostředí - obzvláště po krachu České lotynky , která
měla financovat zdejší kulturu - si na další hru nikdo netroufl. Jen nad "ztrátou" paláce u Hybernů,

zastaveného ve prospěch loterie, plakal s ministrem celý národ.
Kupříkladu ve velké Británii tvoř í hlavní příjmy Fondu národního dědi ctví právě Národní loterie.

Nevšimli jsme si, že by Británie byla zemí, kde je sportodstrčenou Popelkou.
Nenechme se svést na laciný souboj kultura versussport. Ale než se začneme přít o to, kolik mají

sportovní svazy chtít od své Sazky, ptejme se fundamentálně: Chceme v jakémkoli oboru monopolní
prostředí? A pokud už k takovému "zlu" svolíme, jaké "dobro" z něj chceme platit?

Argumentační struktura:

1. Souvislost mezi fotbalem a například krasobruslením je podobná jako

třeba mezi fotbalem a památkami či sociálně potřebnými ,

tudíž

2. Tvrzení , že zisky ze sportovního hazardu patří sportu, je výsledkem vadné

logiky.

3. K monopolu ani ke sportovní exkluzivitě neexistuje žádný principiální důvod .

4. Sport si na sebe díky sponzorům a reklamě dokáže vydělat sám.

---
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5. Hospice, památky a jiné kulturní a sociální instituce si na sebe samy vydělat

nemohou.

6. Ve Velké Británii jdou příjmy z Národní loterie do Fondu národního dědictví a

sport tam nestrádá,

tedy

7. Ze zisků Sazky by neměl být financován sport, ale kulturní či sociální oblasti.

Analýza:

Složený argument s jednou subargumentovou strukturou využívá autor

komentáře k podpoře tvrzení, že z příjmů Sazky by měly být financovány jiné než

sportovní aktivity.

Subargument se skládá z jedné premisy a závěru a využívá metody

argumentu analogií. Do analogie je uveden vztah mezi dvěma odlišnými

sportovními disciplínami (fotbalu a krasobruslení) jako primární subjekt a vztah

fotbalu a památkové či sociální péče jako analog. Autor se prostřednictvím této

juxtapozice snaží prokázat, že obě vazby jsou stejně silné (respektive slabé) a

vyvozuje, že směřování zisků ze sportovních sázek do financování sportovních

aktivit je výsledkem vadné logiky. Premisa obsažená v tomto argumentu je

z hlediska přijatelnosti silně diskutabilní. V jejím základu je popření existence

obecné kategorie sportu jako souhrnu všech disciplín a aktivit převážně

fyzického charakteru a jako obecného označení činnosti, jež je (prakticky

v libovolné formě) společenskyvnímána jako sociálně prospěšná (především na

lokální úrovni), popřípadě jako zábavná (na nejvyšších národních či

mezinárodních úrovních), a jež si již od antických kořenů euroamerické kultury

vybudovala jistou společenskou prestiž víceméně nezávislou na konkrétní

disciplíně, jíž se společenská úvaha týká. Pokud by autor komentáře takovou

obecnou kategorii uznával, těžko by popíral, že mezi dvěma sportovními

disciplínami existuje silnělšl vazba než mezi sportovní disciplínou a památkovou

péčí. Toto popření obecné kategorie sportu má kořeny v liberálním diskursu

Hospodářských novin, který jsme se pokusili přiblížit v úvodu této podkapitoly.

Pro liberální diskurs je charakteristický důraz na výkon jednotlivce a tento
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individualismus se v tomto případě projevuje popřením obecných charakteristik

"sportu" - sportovní sféra je vnímána přinejlepším jako nesoudržný souhrn

jednotlivých sportovních svazů, které navzájem nic nespojuje. Nemáme v úmyslu

s tímto diskursivním pohledem polemizovat. Premisu uznáme jako přijatelnou

podmíněně - tedy pokud je premisa přijatelná, pak je argument platný. Relevanci

i dostatečnost lze na základě podmíněné přijatelnosti argumentu přiznat , proto

budeme subargumentovou strukturu považovat za platnou s podmínkou přijetí

popsaného individualistického pojetí sportu. Totéž co pro platnost subargumentu

přirozeně platí i pro přijatelnost premisy 2., jež je jeho závěrem.

Premisu 3. můžeme definovat jako přijatelnou - částečně je navázána na

význam premisy 2., částečně pracuje s apriorním odmítnutím monopolu jako

ekonomického institutu. Premisa 4. je však z hlediska přijatelnosti problematická.

Je nepochybné, že příjmy vrcholového sportu v populárních disciplínách jsou ze

strany sponzoringu a reklamy značné. To však neplatí pro oblastní sportovní

aktivity nebo pro sporty, jež se netěší vysoké míře popularity. Premisu 4. tak

můžeme označit za unáhlenou generalizaci tím spíš, že autor se ani nepokusil

demonstrovat své tvrzení na příkladu; pouze zmírnil své tvrzení užitím slov "do

značné míry", která však z hlediska kontextu a propozice textu ztrácejí svůj

význam (příjmy nemají jít do sportu vůbec) . Premisa 4. je navíc v příkrém

rozporu s podmínkou, za níž jsme přijali jako platnou subargumentovou strukturu

(1., tedy 2.). Tvrdl-ll autor, že sport si na sebe dokáže vydělat, přisuzuje kategorii

sportu přinejmenším [eden společný prvek (potenciál zisku), čímž ji ustavuje a

zpochybňuje tak absenci vztahu mezi krasobruslením a fotbalem. Premisa 4. je

tedy nepřijatelná, a to i při uvážení diskursivních sil. Působení mýtu zde není

patrné. Podobná situace nastává u premisy 5. I ta představuje generalizaci, která

se bez další podpory či uvedení příkladů jeví jako unáhlená. Premisa 6.

představuje přídavné podpůrné tvrzení pro obhájení sylogistické povahy vztahu

mezi premisami 4. a 5. a závěrem. Jedná se o argumentum ab exemplo

(argument příkladem), jež Szymanek (2003) označuje za argument založený na

velmi slabém pravidle a použitelný spíše jako protipříklad při vyvracení obecného

soudu. Na přijatelnosti to však premise neubírá, problém se vyskytuje až na

-
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rovině G. Zde ovšem může zapůsobit mýtus. Jedná se o dílčí variaci na

mytologii, jež se v plné síle projeví a bude popsána v komentáři L1 - mýtus

"západu" jako nedostižného vzoru a s ním komplementární mýtus " nedospě lého"

českého národa, jemuž nezbývá, než se učit od vyspělejších , v tomto připadě

Velké Británie. Tato mytologie může na rovině G posilovat premisu 6. a tím i

tendenci k pojetí premis argumentu jako dostatečných.

Ovšem vzhledem k tomu, že jsme demonstrovali nepřijatelnost dvou

premis a navíc skrytý protimluv uvnitř argumentační struktury (vztah

subargumentové struktury a premisy 4.), můžeme argument bez dalšího

podrobnějšího rozboru označit z pohledu analýzy argumentu za neplatný.

Z hlediska mytologického představuje text poměrně silnou mytologickou

promluvu ještě na jedné rovině. Přestože mýtus nepůsobí přímo v argumentačn í

struktuře, stojí v pozadí vzniku celého argumentu. Autor zjevně zpřítomňuje

mýtus konfliktu mezi kulturou a sportem jako dvěma aktivitami spojenými

s volným časem, z nichž jedna je "vyšší" než druhá. Těžko prostupná mytická

hranice mezi těmito dvěma fenomény pak vede po třídn í linii - "kultura" (a

v tomto smyslu není rozhodně míněna ona birminghamská .popular culture")

představuje koníček vyšších sociálních vrstev, "sport" je dominantou tříd nižších.

Přestože tento mýtus s postupujícím společenským vývojem spíše slábne

(například v období první republiky a hospodářské krize byl nepochybně

rozšířenější), je zkoumaný komentář důkazem, že jistou sílu má. Podrobná

analýza tohoto mýtu by mohla zabrat hodně prostoru, který by však ve výsledku

nebyl využit ve prospěch problematiky, jíž věnujeme tuto práci. Dodejme však, že

první větou posledního odstavce ("Nenechme se svést na laciný souboj kultura

versus sport.") autor svůj text mýtu nezbavil, neboť celý předcházej íc í text je na

konfliktu (střetu o peníze a porovnávání možností) obou odvětví postaven.

Spojka "ale" na začátku věty následující vrací snad na chvíli odstrčený mýtus

v plné síle zpět.

-
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Komentář H4

Text:

Těžký Mlynářův případ (PetrKambersk ý, 7.4.)
Těžko najít adjektivum pro obžalobu bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Obvi nění znějí

hrozi vě : "napomáhání k trestnému činu", "zneužívání informací v obchodním styku", "zneužívání
pravomoci veřejného činite le" .

Těžko ale sladit obvinění s fakty . Nástroj údajného zloč i nu - Testcomservis,s. r. o., - byl založen
př íspěvkovou organizací státu, výzkumným ústavem Testcom. Byl vždy pod kontrolou a v majetku státu,
jeho případný zisk by patřil opět státu. Peníze použité na založení Testcom servisu nikam nezmizely, z jeho
vzniku nemě l nikdo žádný osobní prospěch. Tak v č em je ten zloč i n?

Těžký odér se z kauzy line od počátku. Ministr se o svém obvinění dozvěděl až z televize. Zpráva
přišla zrovna ve chvíli, kdy se privatizova\ Český Telecom. Kroky státního zastupitelství kritizovala i
tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová.

Těžko chápat takový přiklad právniho formalismu, selháni policie i státního zastupitelství. Vše
naznačuj e, že vyšetřovací složkyneměří stejným metrem. Namátkou: předražená dálnice D47, projekt
Internet do škol, armádní zakázky... Tady všude stát při še l o peníze, často obrovské - a nikdy nebyl nikdo
obviněn . M lynář zřejmě porušil rozpočtová pravidla - nic víc,nic miň . Přesto půjde před soud.

Těžko soudni projednávání pochopit, přesto je lze vítat. Po ročním skandalizování se Vladimír
Mlynář stal "sprostým podezřelým". Jasný soudní verdiktje v tutochvíli tím, co on i veřejnost potřebuj í

slyšet.

Argumentační struktura:

1. Testcom servis (TS) byl založen státní příspěvkovou organizací, jeho

případné zisky by připadly státu.

2. Peníze na založení TS nezmizely, nikdo z něj neměl osobní prospěch ,

tudíž

3. Je sporné, zda vůbec došlo ke zločin u.

4. Ministr se o obvinění dozvěděl z televize.

5. Zpráva přišla až při privatizaci Českého Telecomu.

6. Postup státního zastupitelství kritizovala nejvyšší státní zástupkyně .

7. V jiných státních projektech přišel stát o peníze a nikdo nebyl obviněn ,

tudíž

8. Státní orgány (zastupitelství a policie) postupují zvláštním způsobem , měří

dvojím metrem,

tedy

9. Veřejnost i Vladimír Mlynář potřebují slyšet jasný soudní verdikt.

Analýza: .
Argument v tomto komentáři lze na první pohled ozna čit za poměrně precizní.

-
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Vzhledem k použití obecně formu lovaných premis i závěru však je i zde prostor

pro slabé, ale patrné působení mýtu.

První subargumentová struktura (1 ., 2., tedy 3.) shrnuje podstatu případu ,

kvůli němuž byl bývalý ministr informatiky Vladimír Mlynář obv i něn - státní

příspěvková organizace Testcom založila soukromou společnost Testcom servis

s. r. o., jejímž vlastníkem byl stát. To však podle zákona nesmí učin i t bez

souhlasu ministerstva financí, který ministr Mlynář neměl. Obě premisy lze

považovat za přijatelné, jsou interpretací zpráv, které se o případu dostaly do

veřejných zdrojů . Autor komentáře uvádí, že sice zřejmě došlo k porušení

rozpočtových pravidel, ovšem státu nevznikla škoda a transakce nepřinesla

nikomu osobní prospěch. Z toho autor vyvozuje , že není jisté, zda došlo ke

zločinu , za nějž je třeba stanout před soudem. Premisy se jeví jako relevantní, a

pokud přijmeme obecně sdílenou definici zločinu jako aktu, při němž porušením

norem dojde ke škodě nebo k neoprávněnému obohacení, jsou premisy i

dostatečné . První subargumentovou strukturu tedy budeme považovat za

platnou , premisu 3. (jež je v původním textu navíc pro zm írněn í kategoričnosti

tvrzení formulována jako řečnická otázka) pak za přijatelnou .

Druhá subargumentová struktura (4., 5., 6., 7., tedy 8.) stojí, narozdíl od

první, jež měla v podstatě deduktivní charakter, na výčtu důvodů pro usouzení na

závěr. I závěr této struktury je v textu formulován méně kategoricky než ve

standardizované podobě ("těžký odér", .tě žko chápat (00 ') selhání policie i

státního zastupitelství" apod.) Premisy jsou rovněž přijatelné , jde znovu o

informace dostupné z veřejných zdrojů . Premisy můžeme označit i za relevantní

- první tři poukazují na různé nestandardní aspekty probíraného případu , které

podle autora představují zvláštnosti v práci policie a státního zastupitelství, čtvrtá

premisa analogicky odkazuje k několika případům , v nichž stát přišel kvůli

nejasnému průběhu zakázek o peníze , nicméně nikdo potrestán nebyl. Všechny

tyto premisy jsou samostatně pozitivně relevantní vzhledem k závěru . S ohledem

na formulaci závěru (není vysloven kategorický odsudek státní správy, jen je

poukazováno na "dvojí metr" a ne zcela standardní jednání) můžeme premisy

označit i za dostatečné. I premisa 8. je tedy platně obhájena subargumentem a

-
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lze ji považovat za přijatelnou .

Mýtus je v tomto komentá ři obsažen až v hlavní arg umentačn í struktuře

(3., 8., tedy 9.). Z pohledu analýzy platnosti považujeme premisy Oak jsme uvedli

výše) za přijatelné. Je-Ii v závěru postulováno , že Mlynář i celá veřejnost

potřebují slyšet jasný soudní verdikt, pak jsou premisy samostatně relevantní:

nejistota, zda došlo ke zločinu , generuje potřebu soudního rozhodnutí - je to

prakticky hlavní úkol soudní moci. I podezření na nestandardní postup státních

orgánů může potvrdit či vyvrátit soud. Na této úrovni je však patrné působen í

mýtu, s nímž jsme se při analýze již setkali. Jde o mýtus "soudní moci", s nímž

jsme se v krystalické podobě setkali u komentáře B2. Je zjevné, že do tohoto

argumentu nevstupuje s takovou silou jako v komentáři Blesku, v němž

kompenzoval autorčinu neznalost českého soudního systému. Je také téměř

j isté, že autor komentáře v Hospodářských novinách takovou neznalostí netrpí.

Nicméně i přesto zde argument na rovi ně R odkazuje k soudu nikoli jako

k faktické součásti státní moci, jež je na jiných úrovních kritizována za selhání,

nýbrž jako k apolitickému arbitru, jenž svým od politických her zcela izolovaným

rozhodnutím uklidní a stabilizuje veřejnost včetně jednoho bývalého politika.

Podmínka G je splněna - jak první, tak druhá premisa představuj í dostatečné

zdůvodnění potřeby soudního rozhodnutí.

Argument je tedy platný, na rovině R působ í mýtus, lze však tvrdit, že

platnost argumentu není mýtem podmíněna . Relevance premis není generována

mýtem, sp íše diskursem či společensky sdílenými normami; mýtus slouží pouze

jako prvek zesilující (emfatický). Jeho prostřednictvím se relevance premis

vzhledem k závěru jeví naléhavější, snáze uchopitelná.

Komentář H5

Text:

Všichni vidí zeleně (JanMacháček, 9.5.) . .
T · . d k I . k ' ch stran' A nebylo k tomu třeba mnoho:Jen začaly Straně zelenych sloupatoje naJe nou e o oglC y. . . '" dnik

tl v ' ř i působili Přeloženo do obchodOlho Jazyka: na trhuse objevil novy po Ol a
pre er~.nce, souž~en sedPbl~tJ'eho vY'~obek Zaifrnavé na tom je žesi zavedené strany vysvět l uj í vzestupsoupen se sna 1 napo o 1 • ~ ,

zelených nejspíš mylně. . . . . až k zv ýš . r k
Sociologické průzkumy totižnepotvrzují, že byvohčlčzačah .mll SI ta zV

ku
Y enou ~ I.t .Ivobst

h
.

k I . k' . • J' tě té "kvality života" máohlas v esku I na ovens ,SOUVISI I S o atnutírne o ogic ym té matům. IS , ma
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spo lečnost i a jej í rostoucí vyspě lostí. Ale hlas pro zelenéje spíš protestní - jako výraz nechuti k zavedeným
stranám.

Jak to nedávno vyjádři l nej populárněj š í český spisovatel: Budu volit zelené, protože na rozdíl od
ostatních ve mně nevyvolávají znechucení, ale pouze skepsi. (A na rozdíl odjiných ncokoukaných
alternativ, hlas pro zelené podle průzkumů nemusí propadnout.) Kdyby "velcí" chtěli něco okoukat, tak spíš
větší otevřenost, názorovou různorodost a hledání zajímavých, byť i excentrických osobností namísta
volebních lídrů .

"Zelenání" velkých stran lze samozřejmě vyložit i jako taktický povolební záměr. Pokud zelená
bude barvou všech, zmizí i automaticky předpokládaný nárok Strany zelených na ministraživotního
prostředí v příští koalici. A kdyby to byl počátek dlouhodoběj ší změny, Bursíkova strana by časem při šl a o
důvod existence.

Konkurence je dobrá i v ekologických tématech. Je tojako s daněmi . Není to vlastně z hlediska
daňového poplatníka ideální stav, když strany soupeří o to, kdo vícesnížídaně? A není podobně
chvályhodné, když partaje soutěží o to, která bude zodpovědněj ší vůči životnímu prostřed í? Pak už stač í

politikům jen př i pomínat , co že si to napsali do programů.

Argumentační struktura:

V tomto komentáři se vzhledem k dosavadní analýze netrad ičně vyskytují tři

oddělené argumentační struktury , aniž by je však bylo možné definovat jako

subargumenty pro nějakou hlavní argumentovou strukturu. Jsou to následující:

1.

1. V programech etablovaných stran se začínají objevovat ekologická témata

kvůli vzestupu preferencí Strany zelených (Sl) .

2. Sociologické průzkumy neukazují, že by občané měli větš í zájem o ekologická

témata,

tedy

3. Politické strany si vzestup preferencí Sl nejspíš vysvětlují mylně .

2.

1. Voliči vykazují jisté znechucení etablovanými stranami.

2. Hlas pro Sl podle průzkumů pravděpodobně nepropadne,

tedy

3. Odevzdání hlasu pro Sl představujespíše protest.

3.

1. Pokud budou strany zdůrazňovat ekologická témata, může to oslabit Sl,

tedy

2. Nástup ekologických témat může být politickou taktikou.
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Analýza:

Na rozdíl od několika předchozích případů nelze v případě tohoto textu hovořit o

absenci argumentace - v prvních třech odstavcích autorzjevně prezentuje jisté

postoje, které zdůvodňuje či obhajuje podpůrným i tvrzeními. Tyto postoje však

navzájem příliš nesouvisejí a netvoří dohromady argumentační strukturu. To je

příčinou jisté inkoherence textu - obsahuje sice implicitní téma hledání příčiny

"zelenání" etablovaných stran, které je však v posledním odstavci odsunuto

stranou a v podstatě označeno za nepodstatné; text pak pointuje tvrzením, že

"konkurence je dobrá". Kvůli této inkoherenci je argumentační analýza poněkud

obtížná, nicméně se pokusíme alespoň stručně popsat jednotlivé argumenty.

V první argumentační struktuře se autor komentáře snaží obhájit tvrzení,

že výskyt ekologických témat v programech etablovaných parlamentních

politických stran není správnou reakcí na vzestup preferencí Stranyzelených.

Jedná se o jednoduchý úsudek porovnáním programové aktivitypolitických stran

a průzkumů veřejného mínění, tedy dvou veřejných zdrojů; premisy lze proto

považovat za přijatelné, zejména pokud při čtení první premisy přijmeme

autorovo diskursivně motivované přirovnání ke konkurenčnímu boji mezi podniky,

jež je užito ve třetí větě komentáře. Můžeme označit za pravdivé, že důraz na

ekologická témata se v politické komunikaci etablovaných parlamentních stran

před volbami zvýšil, a za pravděpodobné, že se tak stalo pod vlivem stoupajících

preferencí Strany zelených. Společná relevance obou premis také nepředstavuje

z hlediska analýzy platnosti argumentu problém. Vzhledem k formulaci závěru

(zejména slovu "nejspíš") můžeme premisy označit i za dostatečné pro vyvození

takového výroku. První argument tedy považujeme za platný bez výrazného

přispěn í mýtu.

Druhá argumentační struktura už tak bezproblémová není. Hned

přijatelnost první premisy je z věcného pohledu sporná. "Znechucení" voličů

parlamentními stranami se stalovelmi oblíbeným mediálním klišé, jež zcela

vyhovuje mýtu, s nímž jsme se několikrát setkali v komentářích Blesku, nejjasn ěji

pak v komentáři B7 - jedná se o "odlidštění politiky", o opozici "politici x lidé",

v podstatě o popření vztahů mezi těmito dvěma skupinami. Pod koncept
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"znechucení" se tak skryla politická pasivita, neochota participovat na politickém

procesu. Znechucení je zpřítomňováno jako "přirozená" reakce na dění mezi

politickou reprezentací, z něj pak "přirozeně" vyplývá nevůle občanů podílet se

na politické reprezentaci. Tato nevůle je tak rovněž postulována jako přirozená.

Nespokojenost či rozzlobenost determinují vůli pozměně. Znechucení však

implikuje odvrácení se, ignorování, neúčast. Na rovině A u první premisy proto

můžeme pozorovat působení mýtu. Premisu 2. můžeme označit za přijatelný

odhad na základě průzkumů předvolebních preferencí. Na rovině relevance

uvádí autor dva samostatnédůvody pro domněnku, že hlas prozelené je

protestní. Premisa 2. je z tohoto pohledu poměrně slabá, nicméně při

předpokládané vůli voliče po nepropadnutí hlasu ji lze považovat za relevantní.

Potíž nastává na rovině G. Spojení premis 1. a 2. při vyvození závěru 3.

představuje argumentační chybu post hoc, ergopropterhoc (poté, tedy proto)

voliči prý budou hlasovat pro zelené proto, že jejich hlas nejspíš (podle průzkumů

předvolebních preferencí) nepropadne. Fakt, že předvolební preference této

dosud neparlamentní strany stouply nad pětiprocentní hranici, je však

nepochybně způsoben tím, že voliči byli ochotni vyjádřit podporu "menší" straně i

přes riziko propadnutí hlasu- autor tak v podstatě vysvětluje nárůst preferencí

strany nárůstem preferencí strany. Kromě záměny časové souslednosti za

příčinnou se tak tento argument blíží i tautologii, tedyvysvětlení téhož tímtéž.

Podle Bartha (2004:150n)je tautologie jednou z mytických rétorických figur.

.Nahodil ý nedostatek řeči se magicky ztotožní s tím, co jsme se rozhodli

považovat za přirozenou rezistenci předmětu," píše Barthes. Barthes dáleuvádí,

že tautologii je vždy třeba ukrýt za argument autority a uvádí příklad rodiče

odbývajícího dítě žádající vysvětlení slovy "je to tak, protože to tak je". V případě

tohoto komentáře je autoritou sociologický výzkum volebních preferencí, jež

zeleným přisoudil vyšší než pětiprocentní zisk, a proto budou lidé nadále ochotni

je volit. Druhou argumentační strukturu tedy můžeme označit za velmi silně

mytologizovanou.

Třetí argument o jedné premise a závěru, jež sez hlediska platnosti jeví

jako bezproblémový, je zřejmě důvodem absence celkové hlavní argumentační
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struktury v textu. Jeho závěr je totiž v rozporu se závěrem argumentu prvního.

Jestliže v prvním argumentu autor označuje "zelenání" stran za strategii plynoucí

z mylného výkladu nárůstu preferencí Stranyzelených a ve třetím za politickou

taktiku předvídající budoucí vývoj, postuluje v zásadě dvě protich ůdné hypotézy i

přesto , že obě jsou kategorizovány pouze jako možnosti - stranický výklad je

"nejspíš" mylný, kroky "lze vyložit" jako taktický záměr . Ve formální i neformální

logice platí, že z protichůdných premis nelze platným způsobem vyvodit závěr.

Možná i proto se o to autor nakonecnepokusil a komentář uzavřel odstavcem,

který přináší hodnocení spíše samotného implicitního tématu než

předcházejícího rozboru jeho možných příčin - v závěru je v zásadě lhostejné,

co vede strany k "zelenání" a voliče k odevzdání hlasů zeleným, důležité zůstává

jen to, že témata jsou otevírána a že v nich existuje konkurence jako diskursivní

symbol správného fungování čehokol i.

Komentář H6

Text:

Ploc a smysl odvahy (Jan Macháček, 7.6.)
Poslanec za ČSSD Pavel Ploc byl prý osloven, abyza pět miliónů korun přestoupil ke Straně zelených. Nic
si nenahrával, nemá svědky . Můžeme čekat konec jako v Kořistkově případu - tvrzení proti tvrzení.

Zelení se ohradili, nic jim o tomnení známo. Oni o tom aleopravdu nic vědět nemusí. Stejně tak o
tom nemusí nic vědět ani šp ičky ODSneboKDU-ČSL, které si mohly vybrat zelenéjakoochranný štít.
Tajemný "kdosi" mohl také jednat na vlastní pěst.

Česká politická scéna je jako ementál prolezlá zájmynej různěj ších pseudoporadců a šej dířů všeho
druhu. Někdo se k lidně mohlo něco takového pokusit, vydávat seza vyslance bůhví koho, a kdyby to
náhodou vyšlo, pokusit se sjednat si odměnu později . . _ .. _ . . ..

Mluví-li Ploc pravdu - a on se hájí ctí sportovce -Je trebapochváli t, ze šel s celou věc í na policii,
Soudě podle vyústěn í podobných případů, může si tímzpůsobit jen nepříjemnost i . Odvahase u nás v
podobných věcech nevyplácí. Ale od tohoje to možná odvaha.Protože se nevyplácí.

Argumentační struktura:

Tento komentář nemá významnou argumentačn í strukturu. Silně spekulativní

povaha textu (zejména v druhém a třetím odstavci) argumentaci do jisté míry

znemožňuje nebo alespoň zakrývá.

Analýza :

I řes absenci entace s,' v textu můžeme všimnout jednoho zajímavéhopres a senct argum



61

aspektu - jedná se o zpřítomnění mýtu, který jsme ilustrovali na příkladu

v kapitole věnované vymezen í pojmu mýtu podle Rolanda Bartha. Mytický

koncept apriorně "prohnilé politiky" zde umožňuje postulovat jako přirozeně (bez

dalšího obhájení) pravděpodobnouvariantu , že vyjednavač , který údajně nabízel

Pavlu Plocovi úplatek byl "tajemný kdosi", .pseudoporadcs' či "šejdíř všeho

druhu", jimiž je před česká politika .prolezlá jako ementál" (což je přirovnán í

poměrně nezvyklé, dost možná poněkud překombinované).

Komentář H7

Text:

Kimovy slabé hrozby (Adam Černý, 7.7.)
Nepředvídate lnému severokorejskému vůdci Kim Čong- i l ov i se podaři ly dvě věc i jedním tahem: dokázat,
že se nevzdal svých raketojaderných ambic, a předvést, že kjejich uskutečněn í máještě kuscesty.

Na dvoj í poselství z testování stře l středního až dlouhéhodoletu neexistuje jednoznačná odpověď.

Proto reakce sahají od hněvu Tokia přes řeči o provokaci z Moskvy až po zneklidněn í z Pekingu. A kvůl i

tomuto rozpětí reakcí se nedá čekat, že by z Rady bezpečnosti OSN vypadlo jakékoli ráznější rozhodnutí.
Jakoby se odpověď mezinárodního společenství severokorejskému odpalování raket v něčem podobala:
Kdekomu se silácké Kimovo gesto nelíbí, ale schází tu vůl e, a tedy schopnost cokoli podniknout.

Znamenaj í tyto neuspořádané reakce, že hrátky se zbraněmi hromadného ničení jsou brány málo
vážně? J i stěže ne, jen neúspěšný, sotva čtyřicetivteřinový let rakety Tepodong-2 nabídl i kritikům

severokorejského režimu záminku nespěchat s hrozbami a ultimáty. Nejúčinnější páku se zdá mít po ruce
Jižní Korea, která už také začala mluvit o omezení humanitárních dodávek potravin a hnojiv. Alejako
každá, tak také tato hrozba má své limity. Ani v době, kdyv Severní Koreji zuřil hladomor, komunistické
panstvo a jejich strážci nestrádali. A kdyby se snad měl režim skutečně otřást? Jižní Korea se neobává
ni čeho víc než náhlého kolapsu diktatury na sever od svých hranic.

Nevypočitatelný režim svou demonstrací síly nejspíše předvádí staronovou kličku . Chcepřimět

okolí, aby se chátraj ící zemi s nebezpečným arzenálem dostalo uznání při novém kole jednání, a abysi
zajistil nezbytné humanitární dodávky. Anijeho hrozba není bezbřehá. Vydírat může jen svou bídou a
svými zbraněm i .

Argumentační struktura:

1. Jaderný pokus byl neúspěšný.

tudíž

2. Severokorejský jaderný pokus byl slabou hrozbou.

3. Reakce ve světě byly nejednotné.

4. Ve světě není silná vůle proti Severní Koreji cokoli podniknout,

tudíž

5. Reakce Rady bezpečnostiOSN bude slabá.

6. Jižní Korea se obává kolapsu severokorejského režimu,

tudíž
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7. Jižní Korea , která má nejsilnější prostředky k nátlaku na Severní Koreu, tyto

prostředky nevyužije ,

tedy

B. Severokorejský jaderný pokus nebude zlomovou mezinárodní událostí.

Analýza:

Hned v úvodu musíme podotknout, že přidávání zamlčeného závěru do

argumentační struktury při standardizaci je vždy poněkud ošemetné, Ve většině

případů (s výjimkou některých zcela jasných reklamních s loganů 18 a podobně

interpretačně jednoznačných textů) neexistuje stoprocentní i n terpre tačn í jistota,

že uvedený závěr byl skutečně závěrem zamýšleným autorem komentáře , Proto

argumentační strukturu tohoto komentáře více nežjiné ponecháváme otevřenou

čtenářově kritice , nicméně pro potřeby analýzy s ní budeme pracovat. Skládá se

ze tří subargumentových struktur, jež jsou užity k obhajobě tří premis v hlavní

argumentové struktuře.

První subargument (1., tedy 2.) obhajuje tvrzení obsažené mimo jiné i

v titulku komentáře , totiž že severokorejský jadernýpokus nepředstavuje silnou

mezinárodní hrozbu. Na úrovni přijatelnosti můžeme pozorovat působení mýtu.

Premisa automaticky označuje jaderný pokus za neúspěšný, což je interpretace

"spojeneckých" , především amerických a jihokorejských tajných služeb. Severní

Korea jaderný test označila za úspěšný, ovšem autortento postoj zcela pomíjí a

pracuje se "západními" informacemi jako s "při rozeně" pravdivými a se

severokorejskou interpretací jako s " př i rozenou" dezinformací, přestože na poli

zbrojení a související mezínárodnl diplomacie téměř j istě proudí dezinformace

prakticky všemi směry . Věcně pravdivý rozkol (byť nesouměrn ý) v interpretacích

úspěšnosti jaderného testu je tak nahrazen mýtem .spojenectvl", jež původní

smysl znaku, tedy komplikovaný souhrn desítek a stovek mezinárodních smluv a

paktů s nejrůznějšími vzájemnými závazky, naplňuje konceptem civilizační

sounáležitosti, jednoty a potřeby boje proti "spo lečnému" nepříte l i , jejž podle

18 T dv Govi . (1997' 47) uvádíJ'ako příklad zamlčeného závěru reklamní slogan spol ečnosti Burgerru y ovierova . , B K' "
King: "The bigger the burger the better the burger.The burgers arebigger at urger mg.
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potřeby představují státy s nesouhlasnými politickými režimy, s výrazným

vojenským potenciálem a podle některých radikálních názorů, jež se do určité

míry dopouštějí jisté demytizace, i s potenciálem ropným. Při působení tohoto

mýtu je severokorejské hodnocení jaderného testu " při rozeně" nepravdivé a,

abychom se vrátili k analýze, premisa generována jako přijatelná. S její

relevancí, jež se netýká pravděpodobnosti, nýbrž vztahu k závěru, není problém,

podobně jako s dostatečností - je zjevné, že neúspěšný jaderný pokus je

z mezinárodního pohledu jistou, nicméně poměrně slabou hrozbou. První

subargument je tedy platný za přispění mýtu, jež generuje přijatelnost jeho

premisy - působí na rovině A.

Predikce v druhém subargumentu (3., 4., tedy 5.) se jeví významně méně

problematická - jestliže se reakce mezinárodně signifikantních států

zastoupených v Radě bezpečnosti liší, nelze očekávat "rázné" rozhodnutí tohoto

kolektivního orgánu, v němž stálí členové disponují právem veta. Pokud se přidá

i nevůle k "rázným" krokům, jeví se druhý subargument jako platný - splňuje

podmínky A, RiG; premisa 5. je tedy přijatelná.

Třetí subargument (6., tedy 7.) počítá s obavou Jižní Koreje z kolapsu

komunistického režimu v Koreji Severní. Premisa by si z argumentačního

hlediska zasloužila jistou podporu. Pokud ovšem autor počítá s důvody

uvedených obav (například strach z přílivu uprchlíků, humanitární krize apod.)

jako s informačním pozadím, jímž disponuje čtenář, pak je subargument, stejně

jako ten předchozí, rovněž možné označit za korektní predikci.

Zamlčený závěr hlavního argumentu je tedy podpořen dvěma přijatelnými

premisami a jednou premisou, jejíž přijatelnost generoval mýtus. Vzhledem

k tomu, že celý hlavní argument je vysloven ve velmi obecně hodnotících

termínech ("slabá hrozba", "ne-rázná reakce" apod.), lze jej označit za platný.

Premisy jsou společně relevantní a vůči závěru dostatečné - pokud neúspěšný

jaderný pokus nevyvolá významnou mezinárodní reakci, pravděpodobně nepůjde

o milník mezinárodních dějin.

Mýtus tedy v tomto komentáři silně působí pouze v subargumentové

struktuře na rovině A, ovšem generuje tím platnost celého argumentu, neboť
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splnění pod mínky A je klíčové pro platnost subargumentu a platnost

subargumentu je nezbytná pro splněn í podmínky A v hlavním argumentu.

Komentář H8

Text:

Neprohrál:ještě neleží (Tomáš Němeček, 7.8.)
Prezident dal Mirkovi Topolánkovi týden (opravdu, ale opravdu poslední) na dohodu s Jiřím Paroubkem.
Předseda ČSSD už s chutí poslal do sídla ODS smlouvu o rozdě l ení moci. Ale dokudTopolánek neleží na
podlaze, j eště neprohrál. Co když se všichni t ř i dostanou v pátek přesně tam, kde byli i minulý pátek?

Předseda ODS bude dál umanutě říkat, že tady stojí a nemůže jinak. A že máza zády celé vedení
ODS, poslanecký klub i hejtmany, kteří žádnou reprízu neblahého tichého paktu s ČSSD z let 1998 - 2002
nechtějí a velkou koalici také ne. Dokud to bude pravda, dokud se tato podpora nerozdrolí a dokud se ve
straně neobjeví první významný vzbouřenec, pak se Topolánek pořád drží na nohou a na tahuje znovu
prezident.

V pátek Václav Klaus nemohl udělat nic než svého hosta zdvořile vypoklonkovat. Premiérem ho
jmenovat nehodlal, neboť by země měla dva premiéry naráz. Navícmá Klaus očiv idně dojem, že s
Paroubkem by urč i tě nějakou dohodu uzavřít šlo,jen kdyby se ODStrochu víc snažila. Ale codál?

Kdyby hlavou státu byl třeba Václav Havel, po dvouměsících bez výsledku by kl idně mohl svěři t

jednání šéfovi druhé nejs i lněj š í strany. Současný prezident to, vzhledem ke svému komplikovanému vztahu
k Topolánkovi i Paroubkovi, zj evně udělat nechce. Vypadaloby tojako zrada a Václav Klaus by těžko

vysvětloval , že k tomu měl i j iné důvody než zajistit si znovuzvolení.
Takže zbývá možnost, že Topolánek najde řešení , za které bysi nemusel naplivat do obličeje .

Předseda ODS patrně před sebou vidí zužující se, ale pořád schůdnou cestu k menšinové vládě, která by
nevypadala jako pakt s ČSSD : kdyby proni získal podporu (a možná i kandidáty) l idovců či zelených. O
této jeho naděj i ví ale Paroubek také a baví se už předem.

Argumentační struktura:

Podobně jako v komentáři H6 musíme i v tomto textu konstatovat absenci jasné

argumentační struktury. Dílčí zdůvodnění jednotlivých myšlenek sice text

obsahuje (prezident nemůže jmenovat premiérem Ji řího Paroubka, protože by to

vypadalo, že mu jde jen o znovuzvolení apod.), nicméně tématický svorník, jenž

by tvořil základ hlavní argumentační struktury, zde chybí ještě citelněj i než

v komentáři H5, kde bylo alespoň jasné implicitní téma p řej ímán í ekologických

témat politickými stranam i.

Analýza:

Snahou textu , soudě zejména dle titulku, je zachytit pozici Mirka Topolánka

v povolebních vyjednáváních a v závěru i vyslovit jistou predikci dalšího vývoje .

Tvrzení v textu jsou však natolik relativního charakteru ( "předseda ODS patrně

před sebou vidí. ..", "těžko by vysvětloval ", "co když se všichni tři dostonanou

-----
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tam, co minulý pátek" apod.), že netvoří koherentnl argumentaci, jež by například

prediktivní snahy podporovala dalším ' tvrzenlmi. Nenl ani zcela jasné, co autor

myslí v souvislosti s předsedou ODS opozicí .prohrá l x neprohr á ř , jestliže na

jedné straně Topolánek neprohrál, protože .neležl na podlaze", ale na straně

druhé Paroubek ví o jeho plánech a naděj ích a .baví se (jimi) už předem" , Ani

z diskursivního pohledu nepovažujeme tento komentář za zvlášt' zajímavý, proto

přejdeme k další analýze.

3.3 Komentář Lidových novin
I na komentářích , stejně jako na prodaném nákladu Lidových novin lze

pozorovat, že cílová skupina vzhledem k Blesku a Hospodářským novinám je

někde "mezi". Komentáře LN vycházejí na druhé straně listu výrazně graficky

oddělené od zbytku této jinak zpravodajské strany. Diskurs Lidových novin není

natolik populistický, jako je tomu v Blesku, zato má oproti Hospodářským

novinám výrazně moralizující povahu. To je dáno mimojiné některým i

komentátorskými osobnostmi jako Petruška Šustrová či spisovatel Ondřej Neff.

Moralistní povaha textů , jak ukážeme, je poněkud na škodu argumentaci, nebol'

s mnoha společenskými fenomény a normami pracuje jako s danými - argument

pak při analytickém pohledu působ í neúplně a, což je pro nás podstatné, výrazně

se otevírá mýtu. Další překážkou p ři vyhledávání argumentace je velice časté

užívání řečnických otázek (o tomto problému jsme se zm iňova l i výšev případě

komentáře H4), případně klišé typu .naskýtá se otázka", .nablzl se otázka", .na

pořadu dne je i otázka" a podobných. Reformulovat taková vyjádřen i jako

premisy argumentu je poněkud riskantnl záležitosti, neboť sémantický potenciál

řečnické otázky je často významně větš í nežstrohého tvrzeni ve

standardizované premise. Jazyk komentá řů LN je oproti HN pest řej š í , l iterárněj i

laděný, častěji pracuje s expresivnlmi výrazy, jež mohou odkazovat

k argumentaci ad populum. Místy se vyskytuji i přlmé invektivy vůči polit ikům

(např . komentáře L1 a L2), jež se stylisticky bllžl splše komentářům v Blesku.

Rozsahem se komentáře LN pohybují mezi 1000 a 2000 znaky. Politické

zaměření listu je poměrně patrně vymezeno proti levici, zejména proti
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komunistické straně, ale silná slova často padají i na adresu

sociálnědemokratických politiků (srov. např . komentá ř L1).Antikomunismus

zřejmě souvisí s moralistní povahou listu a nepochybně i s osobou bývalé

disidentky a signatářky Charty 77 Petrušky Šustrové. Pozitivní politické zaměřen í

pak lze spatřovat v pravé části pomyslného spektra nedaleko středu , nicméně

hlavní roli opět hraje diskursivní opozice " po l i t i ků" a "vo l ičů/l i dí", jež slouží jako

základna pro kritiku libovolně orientovaného přísl ušn í ka politické reprezentace.

LN zároveň lze považovat za liberální deník, což lze soudit například podle jasně

deklarované podpory registrovaného partnerství.

Zvláštností komentá řů LN jsou podtitulky, které mají jistý význam při

argumentační analýze. Na rozdíl od titulku, který může mít literá rnějš í povahu

nebo být například slovní hříčkou , je v podtitulku mnohdy patrná snaha shrnout

hlavní sdělení komentáře do jedné krátké věty . V některých případech lze proto

z podtitulku vycházet při určování závěru hlavní argument ačn í struktury.

3.3.1 Mýtus v komentáři LN

Komentář L1

Text:

Rath za naše daně (Jan Novák, 7.1.)

Řekněme ne volební propagandě ČSSD za státní peníze!

Vypadá to jako parodie na kult osobnosti nebo čínskou ku.ttumí re~o~uci : portrét Davida ~al?,a,)ak si v
póze myslitele rukou podepírá hlavu obtěžkanou starostrm o zdrav l l ~du , a u toho text .začmaj lc l slovy
"Premiér Jiří Paroubek a ministr zdravotnictví David Rath musí kv ůli dluhu VZP realizovat program
ekonomické stabilizace..." To je inzerát, který se včera objevilv tisku. , . , .

Nelze nevzpomenout najiné portréty VelkýchVů~ců, kteří s ~odobnym l, ge~ty a p~obnyml slovy
z plakátů utvrzovali lid, že na bedrech saminesou všechnyje?o s~~ostl. I. tentokrát nas~e?uje ř.ada .
d· k bilní h ' č t ě konstatová ní že české zdravotnictví je na zapadoevropske urovm. a konci

\S uta I mc tvrzení ve n , . . ' I 'k dešli k " ,
dílk k I " dě obievnárada aby pacienti nespokOjenI se svym e tařem o I ' jmernu,

I a se pa nac iazi vprav J ' • , " I k' k' arážeií h třen i
Důvodem ovšem nemá být nekvalitní péče, alevyvěšení "nepravdlvych p a at ru n ejicrc na opa eru

Velkého Vůdce ve VZP. . ' • d lb ' .
Zkrátka není to informace, ale propaganda - zatím ještě ~e revol~čnl, a~e jen pre vo, e ru. JC

, . . •• . .', u b áťušky Stalina a strý čka Kima, a pováženou ovšem
proti tomu: je pouze věcí socialistů , ze ~e I~SplruJ,1 . č T d h d několik důvodů najednou
je že jim to platí ministerstvo zdravotnictvt ze státníhorozpo~. e y ne ,

, " od o d " d našichdani urychleně odehnat.
proč pány stylizující se do poz Vu cu o moci I o
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Argumentačn í struktura :

1. Inzerát vybízí ke změně ošetřujícího lékaře, pokud se tento

neztotožňuje s politikou ministerstva zdravotnictví.

2. Tvrzení obsažené v inzerátu, že české zdravotnictví je na

západoevropské úrovni, je diskutabilní.

takže

3. Inzerát obsahuje diskutabilní tvrzení

4. Tvrzení nejsou v inzerátu prezentována jako diskutabilní,

tudíž

5. Inzerát je předvolební propagandou .

6. Inzerát je placen z veřejných prostředků - státního rozpočtu , daní,

tedy

7. Inzerát v tisku je důvodem , proč sociální demokraty odehnat od moci a

veřejných prostředků.

Analýza:

Tento komentářobsahuje poměrně komplikovanou třístu pňovou složenou

argumentační strukturu. Premisy 3.,4. a 5. tvoří subargumentovou strukturu 

premisa 5. je jednak premisou hlavního argumentu a jednak (su b)závěrem , který

autor textu podporuje dvěma (sub)premisami. Premisa 3. je však zároveň

závěrem subsubargumentu, jehož premisy tvoří tvrzení označená 1. a 2. Hlavní

argumentační strukturu představuj í premisy 5. a 6. a závěr 7. Pro úplnost

dodejme, že premisa 4. (vyznačená kurzívou) je premisou skrytou, kterou lze

objevit zejména v analogii, kterou autor komentáře buduje mezi kritice

podrobeným politickým inzerátem v tisku a politickou propagandou

komunistických režimů v bývalém Sovětském svazu a v Severní Kore] . Vodítkem

je především věta začínajíc í "I tentokrát následuje řada diskutabilních tvrzení ..... ,

která analogii postuluje nikoli jako součást argumentace, ale jako jakýsi obecný

základ a definici postoje autora, na nichž je zbytek kritiky postaven. Analogie je v

textu následně dotvořena označením ministra zdravotnictvi za Velkého Vůdce .

Již nejnižší argumentační struktura (1., 2., tedy 3.) obsahuje jednu z
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mytologií klíčových pro současnou (nejen) českou spo lečnost. Máme na mysli

především premisu 2. a její operování s pojmem "západoevropské úrovně

zdravotnictví". V postkomunistických zemích ve východní a střední Evropě je

mýtus "západu" velmi silně zakořeněn. Geografický smysl na úrovni jazyka je

mýtem vyprázdněn a naplněn abstraktním konceptem (čtenář promine)

"západoevropskosti" jako univerzálním měřítkem kvality, vzdáleného, jen stěží

(pokud vůbec) dostižitelného ideálu. Nenechme se zmást a nechápejme

označení "západoevropská úroveň " jako pouze jazykovou figuru, jako tropus. To

by bylo možné snad v případě, že by zdravotnictví v západoevropských zemích

fungovalo na jakémsi jednotném principu, jakojeden systém, snad s drobnými

regionálními odchylkami. Zdravotnické systémy se však v celé, nejen západní

Evropě navzájem zásadně liší a potýkají se s obdobnou mírou potřeby vnitřních

reforem jako zdravotnictví české. Konceptu "západoevropskosti" není v

komentáři užito kvůli systémové komparaci zdravotnických systémů , nýbržke

zpřítomnění "přirozené" potřeby zestejnit se sezeměm i s vyšším ekonomickým
.-:}

bohatstvím i v oblasti zdravotnictví. Neopomeňme , že komentář je z části
"-

vystavěn jako polemika s politickým předvolebn ím inzerátem. Autorkomentá ře

se kontextově vymezuje proti "západoevropské úrovni českého zdravotnictví"

(označuje ji za diskutabilní), nicméně je třeba si povšimnout, že se nevymezuje

proti mytické podstatě tohoto označení. Pouze se v dichotomii "české

zdravotnictví na západoevropské úrovni je/není", staví (byť užitím pojmu

"diskutabilní" nepřímo) na opačnou stranu než autor politického inzerátu. Oba tak

zpřítomňují zcela totožný mýtus, jen každý z jiné strany.

Tak by snad bylo možné popsat společenskou stránku mýtu. Pro naši

práci je však klíčová otázka, jakou funkci má mýtus v argumentaci v rámci tohoto

komentáře. V případě 'zkoumané subargumentové struktury zásadní. Na rovině

relevance premis vůči závěru (rovině R)je síla mýtu malá - premisa 2.• že

některé z tvrzení obsažených v inzerátu, je diskutabilní, je nepochybně relevantní

vzhledem k závěru, že inzerát obsahuje diskutabilní tvrzení. Stejně můžeme

vyložit i první premisu 1. Ta je sice autorovou interpretací části inzerátu, nicméně

její vyznění lze obecně vnímat jako kontroverzní vzhledem k vžité normě , a tedy

•



69

diskutabiln í. Plnou silou však působ í mýtus na rovině přijatelnosti premis ( rovině

A). Zatímco přijatelnostprvní premisy 1. závisí na důvěře příjemce sdělení ve

věrnost komentátorovy interpretace původ n í ho textu, přijatelnost premisy 2. se

odehrává již zcela v režii mýtu. Nebýt mytické signifikace vystavěné na zbytcích

geografického smyslu , bylo by při nejmenším nutné pídit se po podrobné definici

"západoevropské úrovně" , po jasném vymezení jazykového označovaného,

kterému je přiřazeno toto označující. Nakonec by pravděpodobně taková premisa

nebyla přijatelná pro svou vágnost, pokud bychom ji vůbec mohli označit za

tvrzení. Mytická signifikace však snadno pomůže - naplní označuj ící zcela

jasným konceptem "západoevropskosti", čímž vůbec legitimizuje samo tvrzen í,

že "české zdravotnictví je na západoev ropské úrovni". Takové tvrzení už je

snadné a přijatelné označit za diskutabilní a subargumentová struktura s

přispěním mýtu splňuje podmínku p řijatelnost i premis. Na rovině dostatečnosti

premis vzhledem k závěru (rovině G) se v tomto argumentu rovněž nevyskytuje

zásadní problém. Pro závěr, že "inzerát obsahuje diskutabilní tvrzení" je

dostatečná i jediná premisa , která uvádí názorný př í k l ad takového tvrzení. To

splňuje , za podmínek, o nichž jsme se zmínili, první premisa 1. a za přispěn í

mýtu i premisa druhá . Působení mýtu na rovině G je však již pouze sekundární 

tím , že generoval premisu jako přijatelnou , přisp ívá i ke splnění podmínky

dostatečnosti. Jeho působení je však na této rovině oslabeno tím, že podmínka

dostatečnosti by byla splněna i v případě , že by premisa 2. z argumentu zcela

vypadla.

Zkoumaný subsubargument (1 .,2., tedy 3.) tedy můžeme z hlediska teorie

argumentu označitza platný (splnil podmínky A, R iG), ovšem s tím, že jeho

platnost je generována výhradně mýtem působ í cím na rovině A, tedy rovině

přijatelnosti premis.

Druhá argumentačnístruktura (3., 4., tedy 5.) se rovněž skládá ze dvou

premis a závěru. Ten definuje politický inzerát jako předvolební propagandu a

toto tvrzení podpírá dvěma premisami - jednou vyřčenou a jednou skrytou v

analogii. V této struktuře není prvek mýtu patrný. Obě premisy jsou přijatelné ,

pokud přistoupímena autorovu interpretaci daného inzerátu. Vzhledem k obecně
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vnímanému významu slova "propaganda" (sdělení s politicky motivovaným

zkreslením či zastíráním informací, p řípadně s užitím informací fiktivn ích ve

prospěch určitého politického zájmu) jsou obě premisy přijatelné a z hlediska

definice i dostatečné. Z pohledu teorie argumentace by bylo možné tento

argument napadnout kvůli úmyslnému užití pojmu ..propaganda", který má v

obecném jazyce zásadně negativní konotace k totalitním a autoritářským

režimům, především evropskému nacismu a komunismu. Pojmu však není užito

ke zpřítomnění mýtu, nýbrž k emfázi postoje autora komentá ře k inzerátu,

potažmo zřejmě i k politické straně , která byla jeho zadavatelem. Pokud by autor

použil některého neutrálního a konotativně méně zatíženého výrazu (např íklad

"p ředvo lebn í reklama"), na samotném významu ani na funkčnosti argumentačn í

struktury by to nic nezměnilo .

Konečně hlavní argumentační struktura (5., 6., tedy7.) se rovněž , stejně

jako obě předchozí , skládá ze dvou premis a závě ru . Je vystavěna na implicitně

obsaženém přesvědčení , že předvolebn í inzeráty nemají být financovány ze

státního rozpočtu. Z hlediska argumentačn í teorie se jedná o argumentum ad

populum, tedy o využití obecně sdílených, nikoli nutně racionálně podložených

emocí na podporu určitého tvrzení. Pokud bychom zůstali u tohoto výkladu, mohli

bychom uvést, že argument splní podmínky A a R, ovšem selhává na rovině G,

tedy rovině dostatečnosti premis pro vyvození závěru - jedna uvedená

neefektivita ve vynaložení (případně i zneužití) státních prostředků jistě nemusí

být (například pro jedince sympatizující se zadavatelem inzerátu) dostatečným

důvodem pro "odehnání" dané strany od moci. Na rovině G ovšem může v rámci

argumentu zapůsobit mýtus .nepoí itičnos f veřejných prostředk ů" , který je v rámci

argumentace v tisku hojně rozšířen . Původní jazykové označuj ící "veřej né

prostředky" je připraveno o své označované (úhrn peněz tvořený daněmi a

dalšími příjmy státního rozpočtu) a stává se formou pro mytický koncept financí,

které nesmějí být využityjinak než pro blaho všech, které s politikou nemají nic

společného a jejichž využití k politickým účel ům je prohřeškem proti společnost i.

Tento koncept záměrně upozaďuje fakt, že s veřej nými prostředky nakládá vždy

výhradně politická vláda tvořená vládní politickou stranou či stranami, a vždy

•
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výh rad ně politicky, tedy ve prospěch svého politického kapitálu. Prohřešek proti

této mytické normě, z nějž autor komentá ře usvědčuje vládní stranu, pak může

být dostatečným důvodem pro vůl i odstranit tuto stranu z vládní politiky. Mýtus,

je-Ii v rámci argumentu funkčn í , pak dodává argumentu platnost na rovině G.

Celý komentář tedy obsahuje poměrně rozsáhlou argumentaci, v jejímž

rámci jsme definoval působnost dvou mýtů . Pokud tyto mýty v argumentačn ích

strukturách uvážíme, můžeme argument označ it za platný (nikoli nutně pravdivý).

Demytizovaný argument však, jak jsme ukázali, selhává na dvou místech své

struktury a nelze jej z hlediska argumentačn í teorie označit za platný či korektní.

Komentář L2

Text:

Ministr a obrazovky (Ondřej Neff)

Urbanovy sliby ohledně LG. Philips mají řadu háčků

Do čeho dát peníze, uváží vláda,jež bude tento týden rozhodovat o osudu továrny v Hranicích. Pokud
mluví ministr Urban pravdu a opravdu se investičn í pobídka "několikanásobně vráti la", pak by mohla nad
provozem Philipsu pokrčit rameny, tím spíš, že jedná s "někol ika potenciálními zájemci". S nimi by měl

jednat především Philips, ale budiž.
Na pořadu dne je i jiná otázka. Vakuové obrazovky se teď ještě prodávají a vyrábějí, ale to j eště

neznamená, že mají perspektivu. Komunisty řízená Tesla vyráběla jakojedna z posledních na světě

černobílé televizory a v politbyru si možná soudruzi blahopřáli , jak dobrý kšeft děl aj í. Pokud tedy ministr
Urban obhajuje "perspektivnost" vakuových obrazovek, jedná přesně v tomto duchu. Morálně zastaralé
produkty se prodávají stále levněj i , ažna hranici rentabi lity. Finanční injekce mohou tu agonii prodloužit.

Ministr ujišťuje veřej nost, že injekčn í kúruaplikuje jen pod podmínkou, že nizozemská centrála
peníze nevysaje (jak tomu ministr zabrání?) a továrna předloží podepsané ziskové zakázky. S jakými
zárukami? Až pan Urban spatří perspektivu "zaručených zisků" pro budoucí podnikání, nechť praští
ministrováním a vrhne se tím směrem: budeto užitečněj š í pro něho i pro Česko.

Argumentační struktura:

1. Ministr průmyslu tvrdí , že prostředky z investičn í pobídky se vrátily a o továrnu

jeví zájem jiní investoři.

2. Vakuové obrazovky nemají perspektivu.

3. Finanční pomoc pouze oddálí technologicky vynucený konec výroby

vakuových obrazovek,

tedy

4. Vláda by neměla finančněpodpořit továrnu společnosti Philips.

•
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Analýza:

Argument s tentokrát kontextově dobře patrným zamlčeným závěrem se zabývá

problémy společnosti Philips, jež hodlala uzavřít továrnu na vakuové obrazovky

v Hranicích na Moravě . Vláda se posléze rozhodovala, zda spo lečnosti

poskytnout finanční dotaci z veřejných rozpočtů , nebo ji nechat z Hranic odejít.

V tomto komentáři se autor prostředn ictvím jednoduchého argumentu snaží

vypočítat důvody pro druhou variantu .

Na rovině A představuje premisa 1. interpretaci oficiálního vyjádření

ministra průmyslu, můžeme ji tedy považovat za přija te l nou . Premisa 2. je ovšem

velmi vágní. Hovoří-Ii se o perspektivě , bylo by pro přijatelnost premisy vhodné

uvést alespoň hrubý časový údaj. Je zcela nepochybné, že vzhledem

k současným cenám plazmových a LCD televizorů má výroba vakuových

obrazovek perspektivu třeba rok či dva. Je také velmi pravděpodobné , že před

sebou nemá perspektivu dvaceti či třiceti let, což lze i nd ukt ivně usoudit na

základě dosavadních rychlých postupů nových technologií. Pokud by se autor do

této úvahy v textu pustil , byl by nucen obhájit další tvrzení, totiž že nemá smysl

držet továrnu v Hranicích v provozu po dobu v řádu jednotek let. Vzhledem

k tomu, že premisa 2. není v textu podpořena než analogií s "komunisty ř ízenou

Teslou" , jež má spíš invektivní než argumentativní charakter, musíme ji označit

za příliš vágní, a proto' za nepřijatelnou. Premisa 3. se naopak jako přijatelná jeví

- konec výroby produktu je prakticky nevyhnutelný a fi nanční dotace mohou

tento konec oddálit. Argument na rovině A selhává a můžeme jej tedy bez další

analýzy označit za neplatný . Protože v něm není patrná přítomnost mýtu,

věnujeme část pozornosti spíše formě , j íž je argument prezentován.

Ta totiž poměrně dobře ilustruje vlastnosti diskursu, které jsme popsali

v úvodu této podkapitoly. Je patrné vymezení se proti levicové politice dotací.

Ministr, který o nich uvažuje, je vystaven v relativně krátkém textu hned dvěma

invektivám - přirovnání k "soud ru hům v politbyru" a výzvě , aby opustil svou

funkci, protože by tím prospěl státu, jež stojí na konci textu zcela mimo

tematickou a argumentační linii. Je zjevné, že autor komentáře vnímá negativně

zásah státu do tržního prostředí (dotace, "fi nanční injekce") a upřednostňuje
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řešení tržními mechanismy To zase vypovídá o pravicové orientaci autora,

komentáře , a protože se jedná o komentář listu, tak i deníku. Je nepochybné, že

pokud by se tématu ujal komentátor levicového média, alespoň by zmínil dopady

na zaměstnanost, jež by uzavření továrny mělo .

Komentář L3

Text:

Hádky o právo (Martin Zvěřina)

Registrované partnerství nelze nepřijmout, jen odložit

Koalici sta a jednoho ochotného poslance a poslankyně shánějí dnes přízn i vc i zákonao registrovaném
partnerství v Poslanecké sněmovně. Jejich hlasů bude třeba k přehlasován í prezidentského "veta", tedy
odmítnutí podpisu pod parlamentemschváleným zákonem. Zákonse na sklonku l oňského roku, možná i
trochu náhodou, úspěšně prosmýkl sněmovnou. 8ylo by však nespravedlivé zde upírat zásluhy premiérovi
Jiřímu Paroubkovi. Ten svou výzvou k opuštění jednacího sálu, mířenou do řad sociálních demokratů,

zákon mocně "popostrčil" . Po deseti letech snah a pěti legislativních pokusech se příznivci tohoto
partnerství upínají k tomu, zda se ve sněmovně najde dost těch , kteří v homosexuálech lačn ících po
zákonem evidovaném soužití nevidí nějaké nebezpečí. Především je třeba říci , že registrované partnerství
nijak nepoškodí rodinu. Co by se tedy kromě administrativního komfortu aj istot propartnery stejného
pohlaví změnilo? Nic. Nepřibude homosexuálů, otcovéa matky od rodin nebudou likvidovat svéstávající
vztahy jen proto, aby "se dali zaregistrovat".

A zároveň se tohozmění dost.Odpůrci homosexuality - homofobové -budou mítzas o kousek
těžší život. Jejich snahy po tom, aby se "úchylov é" l éčil i , budou znítještě absurdněji . Vždyť už dnes
podporuje registrované partnerství většina obyvatel Česka. Po letech by mohly našednešní debaty vyznívat
stejně zbytečně jako hádky o volební právo žen.

A jestli registrovanépartnerství sněmovna neschválí, nečeká "ochráncerodinných hodnot" žádné
konečné vítězství, ostatně dobře to vědí , i proto většinu svéargumentace proti zákonu nasměrovali nikoli
proti zákonu, ale proti jeho podobě. Neustálé přepracováván í předkladatele totiž dost zdržuje, a o to
odpůrcům jde, dobře vědí, že ničeho j iného než odkladu přij etí zákona dosáhnout nemohou.

Odpůrci registrovaného partnerství zapomínají na to, žejejich zuřivost jen zvyšuje symbolickou
cenu malé právní úpravy, likvidace zákona je tedy řečeno s Cimrmanem "vítězstv ím Pyrhy".

Argumentační struktura:

1. Registrované partnerství (RP) nijak nepoškodí rodinu.

2. RP nepřinese nárůst počtu homosexuálů ani rozvraty stávajících rodin.

3. RP přinese homosexuálním partnerům administrativní komfort a jistoty.

4. Zákon o RP dále sníží váhu výroků homofob ů .

5. RP podporuje většina obyvatel Česka.

6. Zákon o RP nelze nepřijmout, pouze lze dosáhnout odkladu,

tedy

7. Zákon o registrovaném partnerství by měl být přijat.
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Analýza:

Tento argument je postaven na výčtu důvodů , jež autora vedou

k nevyslovenému, nicméně vcelku dobře patrnému závěru , že zákon o

registrovaném partnerství by sněmovna měla schválit. Konvergentní relevance

premis nejspíš opět nastolí otázku problematiky platnosti argumentu na rovině G,

ale to bychom předbíhali analýzu. Jedná se o argument jednoduchý, tedy

obsahující pouze jedinou argumentačn í strukturu bez subargumentů .

Premisy 1. a 2. negují některé námitky, jež odpůrci registrovaného

partnerství vznášeli ve veřejných diskusích. Jedná se však pouze o čistou

negaci, což z hlediska přijatelnosti premis považujeme za poněkud

problematické. Je-Ii komentář součástí veřejné diskuse, pakje možné očekávat ,

že vymezení se vůči protistraně bude probíhat pomocí argumentace, nikoli

pouhou negací jejího tvrzení. To nutně neznamená, že by měl autor uvád ět

důvody , proč registrované partnerství nepoškodí rodinu (to jako výchozí pozice

argumentace působí poněkud absurdně ) , ale mohl by například prokázat

neplatnost argumentů protistrany. Toho podle pravidel neformální logiky pouhou

negací docílit nelze. Jsou-Ii tedy součástí veřejné diskuse o poškození rodiny

registrovaným partnerstvím obě možná tvrzení (poškodí i nepoškodí), je zaujetí

jedné z pozic bez jakéhokoli vysvětlení poněkud problematické. Zcela analogicky

to platí i pro premisu 2. Protože však zároveň tvrzení v premisách 1. a 2.

považujeme za pravděpodobná , budeme tyto premisy považovat za přijatelné

v rámci liberálního diskursu LN, jenž autora dojisté míry legitimizuje k zaujetí

takto striktního a nijak nezdůvodněného postoje. Přijatelnost premisy 3. je

nesporná i vzhledem k tomu, že kvů l i u lehčení administrativy a jisté oficialitě

svazku návrh zákona prosazovaly i občanské iniciativy zastupující homosexuální

minoritu; jde tedy de facto o interpretaci věcného záměru zákona. Premisu 4.

můžeme rovněž považovat za přijatelnou , stej ně tak i premisu 5., jež je odkazem

k výzkumům veřejného míněn í.

Přijatelnost premisy 6. představuje zaj ímavějš í problém. Čistě z věcného

hlediska je totiž zcela patrné, že zákon nepřijmout lze - jednak existovala

možnost, že jej odmítne česká sněmovna a úsilí občanských iniciativ se vrátí

•
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popáté na začátek , a jednak existuje celá řada i evropských států , jež o zavedení

registrovaného partnerství dosud vůbec neuvažují - Polsko, Itálie, Ukrajina a

další. Nemluvě o tom, že v některých mimoevropských státech je homosexualita

dodnes vnímána jako trestná. Věcný obsah premisy však jistě není to, čím chtěl

autor komentáře působit. Premisa 6. je produktem moralistního diskursu, o němž

jsme psali v úvodu této podkapitoly. Registrované partnerství je z morálního

hlediska správné, a proto jej .nelze nepřijmout" . Věcnému obsahu premisy

přichází na pomoc mytologie (opět budeme nuceni užít neologismu)

.panrnoratlsrnu", jež původní jazykový smysl moráln ích norem, jehož

označovaným je dynamický spole čenský systém více či méně sdílených vzo rců

chování a jejich posuzování , nap l ňuje téměř zhmotnělým konceptem mocné

hybné síly, proti níž neexistuje odporu. Jestliže se rozhodne nějakým směrem

pohnout (třeba směrem ke schválení registrovaného partnerství), nelze ji

odporovat - účelu bude dříve nebo pozděj i " při rozeně" dosaženo. Tento mýtus je

nehezký v tom, že výrazně odsouvá stranou skutečný občanský progresivní boj,

v němž občanské iniciativy sehrály zřídk a vídanou úlohu. Tyto mnohaleté aktivity

jsou však upozaděny a mírně hyperbolicky bychom mohli říc i , že byly zbytečné 

ono totiž registrované partnerství .nelze nepřijmout" , o čemž pravděpodobně

rozhodla morálka společnosti. Nepůjde o velké přeháněn í , když postoj autora

komentáře popíšeme pomocí Barthovy (2004: 149n.) mytologické rétorické figury

"identifikace". .Maloburžoaje člověk neschopný před stav it si Jinakost. Pokud se

v dohledu objeví někdo jiný, maloburžoa zavře oči , ignoruje a popírá ho, anebo

jej přeměnína sebe sama (kurzíva M.Č . ) V maloburžoazním univerzu se

všechny akty konfrontace stávají akty zrcadlení, vše, co je jiné, je redukováno na

stejné. (.. .) Tato figura je především maloburžoazní. Přestože totiž buržoa

nemůže Jinakost vystát, dokáže si alespoň představ it její místo: říká se tomu

liberalismus ," píše Barthes. Tak bylo nevídané úsilí občanské iniciativy

redukováno na společensko-moráln í posun, jež přirozeně vyústil v nutnost přijetí

zákona o registrovaném partnerství. Přijate l nost premisy 6. je tedygenerována

myticky. .
Na rovině R se argument jako problematický nejeví. Všechny premisy
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konvergentně (samostatně ) podporuj í závěr. Na rovi ně G by u tohoto argumentu

mohla vyvstat otázka , zda je výčet důvodů dostatečný pro domněnku , že zákon

by se měl stát součástí souboru právních norem. Tuto otázku ovšem opět

myticky ničí premisa 6. svou postulovanou nevyhnutelností schválení zákona _

je-Ii něco nevyhnutelné, pak je zřejmě třeba to udělat.

Platnost argumentu je tedy na rovinách A a G generována mýtem;

demytizovaný argument by selhal v první řadě na podmínce A kvů li

nepřijatelnosti premisy 6.

Komentář L4

Text:

Reformní tygři? (Martin Zvěřina)

Vláda při provádění změn postupuje v duchu "hlasu lidu"

Sociologický ústav Akademie věd včera představil výsledkysvého výzkumupostojů české veřejnost i k
reformám. Březnový průzkum se týkal reforem školství, penzí a dávek, zdravotnictví a bydlení.

Každá reformajak známo podstatn ě měn í stávajícímodel především po stránce vztah ů mezi
jednotl ivými subjekty. Je pro všechny zúčastněné minimálně nepohodlná, pro menší část bývástav po
reformě "nepohod lnější". Jsou Češi po patnácti letech transformace připraven i pokračovat vezměnách? V
mnohém ano, ale.

Nejméně bychom chtě li měnit školství, s ním panuje obrovská spokojenost, takže reformy
ministerstva zůstávaj í víceméně nepochopeny. Je toškoda,ale nechuť měnit školství vychází takéz toho,
že nemalá část populace se o obor nezajímá.

Naopak zdravotnictví je pro dvě třetiny z nászralé na radikální změnu, vadí financování,
hospodařen í s léky i pojišťovny. Zde současná vládapostupuje zcela v duchu "hlasu lidu", neboť ten si
přej e větší objem peněz do systémupředevším od státu, nepřeje si naopak spoluúčast a nevadila by jediná
zdravotní poj i šťovna. Zlým snem všech budoucích reformátoru je zj ištěn í, že polovina lidí by byla ochotna
kvůli zdravotnictví zvyšovat daně . Neboli, je po re formě .

Reformu důchodů a dávek bereme jen o ždibec měně akutně než zdravotnictví.Autoři učinili

opravdu alarmující objev: lidé si neuvědomuj í souvislostmezi daněmi najedné straně a penzemi a dávkami
na straně druhé. Dalo by se říci , žeje to výsledek "sociálnědemo krat ické výchovy" pod hesly o tom, že
zdroje tu jsou a státní kasa je bezedný zdroj. To bychom ale ČSSD křivdili , není v tomsama. Zaprvéjsou
v nás hluboko zakořeněné představy z dob komunismua za druhé tu není dnes jediná politická strana,která
by byla ochotná voličům říkat pravdu o tom, že naše možnosti nejsou neomezené.

Nejsme národem bláznivých utrác ílků, kteří rozhází všechny peníze, naopak, většina populace se
ke svým penězům chová racionálně, nicméně každý by chtěl "oběd zdarma". Proto se tu reformy provádějí

většinou na poslední chvíli a v situaci, kdy už si nemůžeme vybíratco a jak uděláme. A čeká násto i do
budoucna.

Argumentační struktura:

1. O reformu školství podle sociologického průzkumu jeví zájem jen málo

lidí.

2. Dvě třetiny dotázaných podle sociologického průzkumu považují
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zdravotnictví za zralé na reformu.

Podobné množství lidí podle sociologického průzkumu považuje za akutní

reformu penzijního systému a systému sociálních dávek,

•

tudíž

4. Češi jsou připraveni na některé reformy.

5. Lidé si neuvědomují souvislostmezi daněm i na jedné straně a důchody či

dávkami na straně druhé.

6. Každý očekává od státu podporu a prostředky ("oběd zdrama").

7. Není tu politická strana, která by říkala vol ičům pravdu o tom, že státní

prostředky nejsou neornezen é,

tedy

8. Reformy se budou i v budoucnu provádět na poslední chvíli.

Analýza:

Argumentace je zvláštní a už na první pohled problematická. Usuzování pouze

na základě sociologických průzkumů veřej ného míněn í má vždy sklony

k unáhleným generalizacím.

Subargumentová struktura (1 ., 2., 3., tedy4.) shrnuje něko l ik d ílč ích

otázek daného výzkumu. Pokud budeme považovat autorovu interpretaci za

správnou, pak můžeme premisy označit za přij a telné . Relevance premis k závěru

je závislá na ztotožnění souhlasu s reformou a při p ravenost i na reformu. To je

pohled spíše z pozice politického reprezentanta, který čeká na politickou

příležitost k prosazení .svévize. Z pohledu ovládaného jednotlivce mohou

souhlas s reformou a připravenost na ni představovat dvě odlišné kategorie.

Nicméně pro další postup v analýze uznejme s touto výhradou premisy za

relevantní. Z hlediska dostatečnosti premis lze argument uznatza platný 

jestliže závěr tvrdí, že Češi jsou připraven i na reformy "v mnohém" či jen na

" někte ré", a v premisách jsou uvedeny dvě reformy, s nimiž většina respondentů

souhlasí a jedna, s níž nikoli, pak lze premisy uznat jako dostatečné . I na rovině

G však platí výhrada použitá již na rovině R, tedy sporné ztotožněn í pojm ů

souhlasu a připravenosti vzhledem k reformám. O premise 4. tedy budeme
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s určitým podmíněním uvažovat jako o přijatelné .

Analýzu platnosti hlavní argumentačn í struktury (4., 5.,6. , 7., tedy 8.)

rovněž začneme od roviny A. Přijatelnost premisy 5. je zcela závislá na důvěře ,

jíž vložíme v autorovu ínterpretec výzkumu. Lze předpok l ádat , že mnohý čtenář

alespoň elementárně obeznámený s ekonomickým fungováním státu by tuto

premisu označil za unáhlené zobecn ěn í a nepřijal by ji. Ještě výraznější je tentýž

problém u premisy 6. Rovněž přijatelnost premisy 7. je problematická, nebol' lze

označit za pozorovatelný fakt, že hospodařen í se státními prostředky , snižování

rozpočtových deficitů, potřeba reforem směřuj í cích ke snížení výdajů či zvýšení

příjmů státního rozpočtu jsou témata , která jsou, byť na různé úrovni racionality

argumentace , v diskursu politického boje permanentně přítomna a zejména

pravicové strany těchto prostředků užívají ke kritice stran levicových. Mýtus

neomezenosti státních prostředků tedy nelze, přes tvrzení autora, považovat za

silný a premisu 7. za přijatelnou. Autor se zcela zjevně dopouští několika

unáhlených generalizací, které znemožňuj í přijetí jím prezentovaných premis.

Tvrdl-li, že "každý by chtěl oběd zdrama" (ať už tím ve skutečnosti myslí cokoli),

jsou jedině dvě možnosti - buď se k těmto lidem počítá také, nebo (to je

pravděpodobnější varianta) si sám svou tezi logicky vyvrací podle prostého

pravidla, že negací "každý ano" je "a lespoň jeden ne". Nemusíme však být

formálně logicky přísní na to, aby bylo patrné, že v autorově stylu je znatelný

prvek jakési elitářské sebeizolace - autorse užíván ím general izujících výrazů

"lidé" a "každý" vyčleňuje z těchto kategorií , nebo se přinejmenším staví do role

tutora, který sice ví, že "v nás" jsou zakořeněné představy z dob komunismu,

nicméně si je vědom případných neblahých nás l edků (na rozdíl od těch , kteří

chtějí "oběd zdrama").

Argument tedy významně selhává na rovině A, což jej z pohledu analýzy

činí neplatným. V rámci argumentu není pozorovatelné silnějš í působen í mýtu.

V textu je sice patrné letmé zpřítomněn í komunistického mýtu, o němž jsme se

zmiňovali u komentáře B6, nicméně chyby, jimiž argument oplývá, mají původ

nikoli v mytologizaci, nýbržv prostých úskalích statistického úsudku. Ten

z hlediska logického nikdy není úsudkem platným (Szymanek, 2003: 315n, heslo

•
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úsudek statistický) , neboť může usuzovat na populaci pouze s určitou mírou

pravděpodobnosti , jež je u rčena rozsahem a výběrem vzorku , metodikou

výzkumu a dalšími statistickými a matematickými elementy. I v rámci logiky

neformální je však třeba se statistikami pracovat opatrn ě a vyhýbat se příliš

kategorickým soudům , což autor komentáře nejspíš ze stylistických důvodů

neučinil.

Komentář L5

Text:

Trest (Vladimír Dubský)

" Případ Jacques" spěje rychle.ke koncům. Alejakým?

Lidové pořekadlo praví, že kdyžse chce, jde všechno, jen malé děti se musí nosit. Mumraj, který nastal na
všech možných úrovních české politiky i policie poté, co přís lušn ík sboruzmlátil na prvom ájov é
demonstraci Kateřinu Jacques,jako by byl potvrzením výše zmíněného rčen í v praxi.

Ano, Inspekce ministra vnitra velmi rychle doporuč i l a trestní stíhání policejního hrubiána. Ano,
premiér zařídi l , aby se z policejního prezidenta nestalgenerál. A do třet ice ano,zdá se, že několik

policejních velitelů odskáče zpackanou akciztrátou funkce a policisté, kteří nečinně přihlíželi bití,budou
obviněn i ze zneužití pravomocí veřejného činitele z nedbalosti. Ale... Opravdu by vyšetřování policejního
násilí probíhalo tak rychle, kdyby paníJacques nebyla zároveň po l it ičkou? Jakáje šance, že vyšetřovací

aparát vezme případ těsně před volbamizmlácené kandidátky Strany zelených jako příkl ad, s jak ým úsilím
a pečlivost í bude řeš it podobné kauzyv budoucnu, až bude obětí nějaký "noname"? Poznámka na závěr. V
"případě Jacques" jsme nebyli svědky tiskových konferencí komuni stů anijiných stran, na kterých by se
mluvilo o ohrožení demokracie. Ono to těm komunistům průkazkou č i myšlením asi taknepřipadalo.

Argumentační struktura:

1. Kateřina Jacques je političkou .

2. K jejímu napadení došlo nedlouho před volbami,

tedy

3. Vyšetřování pravděpodobně probíhalo důsledněji než v případě, že by obětí
,

byl zcela neznámý člověk.

Analýza:

Standardizace argumentu v tomto textu představuje opět urč itý problém, o němž

jsme se zmínili v úvodu této subkapitoly. V úvodu druhého odstavce textu autor

zjevně chválí postup státních orgán ů v případě zásahu policisty proti vládní

úřednici Kateřině Jacques na základě předsunutého rčen í , že "všechno jde, když

•
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se chce". Vzápětí ovšem zpochybňuje obecnou platnost takového postupu užitím

částice "Ale...". Následují dvě otázky, jež v rámci textu zůstávají bez odpověd i.

Závěrečná "Poznámka na závěť' poněkud vybočuje z koherence textu, proto ji

v naší analýze neuvažujeme. Dvě zmíněné otázky jsme se rozhodli považovat za

otázky řečnické (podle terminologie také "rétorické" či latinsky .lnterroqatla").

Definice řečnické otázky praví, že jde o "výpověď ve fo rmě otázky, jejímž cílem

není získání informace, nýbržzdůraznění zřejmosti odpověd i " , případně

"výpověď ve formě otázky, která není užita za účelem získání odpověd i , nýbrž

pro přitažení pozornosti, zaangažování posluchače (00 ' )" (Szymanek, 2003:

227n. , heslo otázka rétorická) . Z kontextu považujeme za patrné, že autor

komentáře zvolil formu interrogatia za účelem vyjádřen í pochybnosti o tázaných

věcech. Proto jsme se rozhodli tyto otázky ve standardizované podobě (iež

otázky nepřipouští) reformulovat jako zam lčený závěr s ne zcela kategorickou

("pravděpodobně ") negativní výpověd í o problematice, jež byla v otázkách

nastolena .

Přijatelnost premis je nesporná - Kateřina Jacques byla v době

policejního zásahu úřednicí Úřadu vládyČR pro oblast lidských práv, a je tedy

možné ji považovat za političku tím spíš, že byla i poslaneckou kandidátkou

Strany zelených, jíž se kvůli stoupajícím předvolebn ím preferencím dostávalo ze

strany médií zvýšené publicity. K policejnímu zásahu došlo 1. května 2006, tedy

zhruba měsíc před volbami do poslanecké sněmovn y , v plném běhu předvolební

kampaně. Na rovinách Ra G lze pozorovat na první pohled poněkud skrytý

induktivní charakter argumentu. Autor odhaduje, že v budoucnu nebude

vyšetřování možných policejních exces ů probíhat tak důsledně jako v případě

Kateřiny Jacques. Z věcného hlediska je patrné, že na rovině R argument

selhává. V případě závěru jde o podobný typ tvrzení, s jakým jsme se setkali

v komentáři H4 o případu Vladimíra Mlynáře , proti němuž postupovaly úřady

hbitěji než v podobně či dokonce více závažných případech. Na rozd íl od

komentáře H4 však autor komentáře L5 neuvádí žádný podobný případ , podle

nějž by bylo možné uvedeným způsobem usuzovat. Nejen z hlediska věcného ,

ale i z hlediska argumentačního jde o chabý úsudek. Pomoci může opět mýtus;

•
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jde o zpřítomnění dlekinslvn! opozice " po l i tik ů " a "lidí", tentokrát ve variaci

"d ů ležití" a " nedů ležití". Autor zcela přirozeně předpokládá , že chování státních

orgánů bude zásadně odlišné vůč i " prominentům" a vůči osobám, jež autor

nazývá anglismem .nonarne". Povš imněme si mezi aktéry a aspekty ovlivňujícími

případ (politička , policie, premiér, policejní prezident, Inspekce ministra vnitra,

blížící se volby) absence médií, tedyzjevného upozad ěn í vlivu medializace

případu, jež byla značná a jež, to snad můžeme konstatovat bezpotřeby výrazné

obhajoby, měla na průběh řešení případu také svůj nemalý vliv. Vyšetřován í

probíhá rychle a efektivně , protože Kateřina Jacques je političkou a je před

volbami, nikoli proto, že média případ in tenzivně pokryla a vyvíjela spo lečenský

tlak na průběh vyšetřování. Tato mediální exnominace je silně mytická. Tím není

řečeno, že autor o vlivu médií neví, nebo že se tohoto opomenutí dopustil

záměrně . V textu však došlo k jasnému zpřítomnění mýtu, jež staví samozřejmou

hranici mezi politickou'reprezentaci a ostatní populaci, jež se projevuje i

v přístupu státních orgánů při vyšetřován í možných trestných či nů. Tento mýtus

působí na rovině R, potažmo i G - generuje společnou pozitivní relevanci a

dostatečnost premis. Tímto způsobem samoz řejmě generuje rovněž platnost

argumentu, jenž je v demytizované podobě neplatný.

Komentář L6

Text:

Zbytečná práce (Petruška Šustrová)

Předvo lební hlasování levice o zákonech bylojen gesto

Je to zvláštní pohled: prezident Václav Klaus včera vetoval novelu ~kona o och~ě hospod~ké soutěže a
o den dřív zákon, který zakazoval, abystarosta či hejtman ~táva l za~oveň funkci se~átora Čl poslance.
Oba tyto zákony předtím odmítl Senát, ale dolníparlamentní komoraJe znovu prosadila~svědčenou .

většinou hlasů poslanců za ČSSD a KSČM. A stejné poslanecké kl~by by n~poc~y?ně prehl~ovaly I
prezidentovo veto _kdyby ovšemk tomu měly čas : Volby však one neps~e koall,cl ~~ělaly č~ přes
rozpočet: sněmovna v nov émsložení už o těchto zákonech hlasovat nernů že, a tak zákony nenavratně

padají pod stůl. I ' -6 hůzi
Nahlédneme-Ii do seznamu zákonů , o nichž sněmovna 23. května hl~ova a na sve o ..se I,

bí , , hl d • onot ónní: pět zákonů vrácených prezidentem, kterésněmovna schválila znovu,na IZI se nam po e azm· . . , . zák ' . hž
d 'k o ít t ' h S n átem a devět vráceny'ch Senátem. Jenjediný z dvaadvacetI 'onu, o rucse m za onu zaml nu yc e

se hlasovalo, přij ala sněmovna ve třetím čtení. , ',. , .
P" " I žit ( 'kladnou) mašinerii která v posledních chvílich jede převážně naprázdno. onpomma to s OZl ou a na , . , Id ' ši I "

'k h ' ' h ' ' h Senátem nyní rozhoduje prezidentjako pos e Ol, nezru rte na Instance.za onec zamítnutyc a vracenyc , . , . hl ČSSD

J k . • • d d říkl rl taková novela zákona o pečl o zdraví lidu, kterou sněmovna asya aSI muze opa nout nap I a

-
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a KSČM znov~ ~chváli la be.z úprav navržených v Senátu? Stěží jinak než obajiž zmíněné zákony.
. Naskyta.se. tedy otázka, zdaměla větš ina hlasováni poslanců na poslední schůzi minulého

volebního obdobl.vubec smysl.Nebylo přece žádnétajemství, že přijdou volby a o zákonech. které
sněmovna potvrdila bez ohledu na návrhy Senátu, bude rozhodovat prezident. Jeho stanovisko v těchto
otáz~ách také nen~ žá~~j~ tajemstvím. A naskýtá se další, možná d ůl ežitěj š í otázka: nebylo by bývalo
~ epš I , aby poslancI zvážili, .zda kontroverzní zákony mají vůbec naděj i vstoupit do života? "Vítězství".
Jehož dosahla sněmovna, Č l přesněj i řečeno její část, tím, že přemohla odpor horní parlamentní komor",
bylo vítězstvím pouze zdánlivým, papírovým, při němž šlo zásadně o to, zda se s ním ztotožní hlava státu.
Ve dvou případech se tak nestalo. Nad dalšími visí otazník.

Argumentační struktura:

•

1.

2.

Dva zákony, které sněmovna na před choz í schůz i schválila přes

odmítnutí senátu, prezident vetoval.

Novelu zákona o péči o zdraví lidu (vrácenou senátem a

schválenou sněmovnou beze změn ) prezident podle svých

vyjádřen f vetuje,

takže

3. Prezident vetuje zákony, které zamitl senát a sněmovna je přesto beze

změn schválí.

4. Prezident bude rozhodovat i o 16zákonech vrácených senátem a

přijatých na poslední sch ůzi sněmovny ,

tudíž

5. Většina hlasování na poslední sch ůzi pravd ěpodobně nemě la smysl,

tedy

6. Vítězství sněmovny nad senátem je pouze zdánlivé, jde o nákladnou

nefunkční mašinérii.

Analýza:

Hlavní argument této složené argum enta čn í struktury se skládá pouze z jedné

premisy a závěru, ovšem tato premisaje poměrně rozsáhle obhájena

v subargumentové a dokonce i subsubargumentové struktu ře . I v tomto

komentáři jsme byli nuceni reformulovat několik užitých interrogatií v premisy ve

formě tvrzení, pokládáme však otázky v tomto textu za dostatečně zřete lně

rétorické. Autorka se snaží obhájit stanovisko, že poslední schůze sněmovny

před volbami připomínala nákladnou "mašinérii", jež vyvíjí víceméně zbytečnou



83

činnost. Jako součást i nformačního pozadí postulovala platnou legislativou

podložený fakt, že o zákonech schválených na poslední schůzi sněmovny před

volbami definitivně rozhoduje prezident při jejich podpisu, protože po případném

vetu se nestihnou do staré sněmovny vrátit a nová už o nich jednat nemůže . Na

tomto základě je vystavěna argumentace, jíž se budeme v následující analýze

věnovat.

Subsubargumentová struktura (1 ., 2., tedy 3.) obhajuje premisu, jež je

nezbytná pro koherenci argumentu, nicmén ě v textu je z důvodů , jež vzápětí

odhalíme, zamlčena. Premisy můžeme označit za přijatelné - v jednom případě

jde o konstatování již uskutečněné události, v druhém o predikci na základě

veřejného prohlášení prezidenta Václava Klause. Premisy můžeme rovněž

označit za konvergentně relevantní. Selhávají však na rovi ně G - jedná se o

induktivní úsudek na základě povrchního spo lečného znaku. Trudy Govierová

(1997) hovoří v takovém případě o chybě .pseudopravíd elnostř

(pseudoregularity) nebo o chybě unáhlené induktivní generalizace (hasty

inductive generalization). Autorka komentáře píše, že k prezidentovi směřuje

šestnáct zákonů schválených přes odpor senátu. Na základě znaku

vyskytnuvšího se u tří jmenovaných předchoz ích zákon ů (zamítnutí či vrácení

senátem a následné schválení sněmovnou) usuzuje, že u všech ostatních

zákonů nebo u většiny z nich dojde rovněž k zamítnutí - jako příčina zamítnutí je

tedy uváděn pouze zmíněný znak. To je však z politického i argumentačního

hlediska velmi povrchní indukce - bylo by třeba prozkoumat další znaky

prezidentem zamítnutých zákonů. Je navíc pravd ěpodobné , že šestnáct

prezidentských vet v krátkém časovém úseku by bylopoliticky neúnosných. Toto

zjevné argumentační selhání je pravděpodobnou p říčinou zamlčen í premisy 3. a

zároveň i důvodem k postulování neplatnosti celého argumentu - premisa 3. se

stává nepřijatelnou.

Vzhledem k tomu, že se argument pohybuje v rámci popisu politických

procesů a není v něm patrné působení mýtu, který by například generoval

dostatečnost premis v subsubargumentu, přejdeme bez dalšího rozboru

k následující analýze.

•
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Komentář L7

Text:

Pokrok maskuje zvů l i (Martin Weiss)

Jazyk ženských práv se naučí každý diktátor. I Mugabe

Podíl žen na počtu zvolených poslanců patř í po volbách k "povinným" položkám všech povolebních
analýz. Návrhy na zavedení ženských kvót v politice se vynořují v pravidelných intervalech. To, v čem by
"ženská" politika byla zvláštní, ovšem každý vysvětluj e jinaka nikdo pořádně . ČSSD uplatňuj e ve svých
stranických orgánech pro ženy kvóty, a nezdá se, že by její politika měla nějak)' ženskýnádech.

Byl by to neškodný folklor, kdyby ovšem nern ěl tu nepříj emnou vlastnost. že sejím dá maskovat
mizerná politika. Zejména různí diktátoři zj istili, jak sej im tento západní import hodl, a mistrně se nauč i l i
hrát tuto hru na pokrok.

Příkladem budiž čerstvá zprávaze Zimbabwe. Tato země, kdysi jedna z nejbohatších v Africe,je
sice dnes sužována hospodářskou katastrofou a toho času nejvyšší infl ací na světě -1200 procent -, její
diktátor Mugabe se však může pochlubit tím, že jejímunejvyššímu soudu bude poprvé v děj in ách země

předsedat žena. Zastrašování opozice, umlčování novinářů a řáděn í nezákonných gangů zabavujících
bělošské farmy tak nyní může probíhat dál, ovšem v novém, soc iá lně progres ivnějš ím hávu.

Argumentační struktura:

1. Zvláštnost "ženské" politiky není v rámci požadavků na kvóty dostatečně

vysvětlena.

2. ČSSD uplatňuje ve stranických orgánech pro ženy kvóty a její politika nemá

ženský nádech.

3. Mugabe se chlubí tím, že v Zimbabwe, jež je zužována diktátorským

režimem a nejvyšší inflací na světe , zasedne v čele nejvyššího soudu

poprvé žena ,

tudíž

4. Důrazem na účast žen v politice lze maskovat špatnou politiku,

tedy

5. Důraz na účast žen v politice je přeceněný a zneužitelný (není to "neškodný

ťolklot") a neměl by být uplatňován.

Analýza:

Ani v tomto komentáři není explicitně formulován závěr úvahové struktury, proto

jsme byli nuceni jej formulovat jako zamlčený na základě kontextu a uvedených

tvrzení. Složený arqument obsahuje hlavní argumentačn í strukturu o třech

premisách a subargumentovou strukturu o jedné premise a závěru .

•
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Subargumentová struktura není apriori mytická, nicméně je problematická

z hlediska argumentační teorie. Na rovině A není problém, premisa 3. je

přijatelná. Pokud přistoupíme na autorovu interpretaci .rnasková nr, můžeme

premisu označit i za relevantní. Na rovi ně G se však autor dopouští již jednou

zmíněného argumentu příkladem . Vzhledem k formulaci závěru formou možnosti

(Jze maskovat") podává premisa jistý důkaz , který z čistě logického pohledu Ue

uveden alespoň jeden příklad , kdy se tak děje ) je dostatečný . Z hlediska

argumentace však musíme zdůraznit , že premisu 4. můžeme považovat za

obhájenou, nicméně pouze argumentem přík ladem , což, jak jsme již uvedli při

analýze komentáře H3, je obhájení velmi slabé. S touto poznámkou přistoupíme

k analýze hlavního argumentu s tím, že premisa 4. je přijate l ná.

První premisu můžeme považovat za přijatelnou . Vymezuje se proti

kvótám pro ženy v politice a konstatuje nedostatek vysvětlen í takových opatření

- vymezení zvláštnosti "ženské politiky". Z čistě věcného hlediska můžeme uznat

za platnou i premisu 2., i když by bylo možné ji napadnout pro vágnost pojmu

"ženský nádech". Mnohem jasnějš í je však neplatnost argumentu na rovině R, na

níž první dvě premisy mají zřejmě působit společně , ovšem navzájem si protiřečí

- pokud autor postrádá vysvětlení zvláštnosti ženské politiky a vzápětí

konstatuje, že v sociální demokracii se taková zvláštnost nevyskytuje, nejsou tyto

dvě premisy obsahově slučitelné . Argument selhává i na rovině G - silnou

premisou v rámci obhajobyzávěru 5. má být i premisa 4., jež však, jak jsme

uvedli, je obhájena velmi slabě na základě argumentu příkladem . V takovém

případě ji nemůžeme považovat za dostatečnou pro obhajobu obecně

formulovaného závěru . Argument tedy můžeme hned z několika d ůvodů označit

za neplatný.

Přestože jsou diskuse o genderové problematice náchylné k působen í

mýtů zejména z arsenálu patriarchálního diskursu, není v rámci fungování tohoto

argumentu působení mýtu patrné.

•
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Komen tář L8

Text:

Nikotin v ofsajdu (Bob Fliedr)

Evropský boj proti kuřáctv í není diskriminace

Když sně,movna v úno~.smetl~ ze stolu návrh úplného zákazu kouření na všech pracovištích, tedy i v
restauracích, posteskl Sl Jeho predkladatel Josef Janeček z KDU-ČSL , že peníze tabákového průmys lu jsou
mocné. Minulé dny ovšem sílu tabákových peněz zrelativizovaly. Evropská komise potvrdila, že
zaměstnavatelé v zemích unie mohou říc i ne těm uchazečům o práci, kteří kouří.

Po takové zprávě musí liberálovi stoupnout tlak. Je nutné dávat zaměstnavatelům do ruky tak
velký bi č? Nestačí , když si kuřák ve firmě poslušně zapálíjen vevyhrazených prostorách? A kdo přijde na
řadu další? Tlusťoši, jimž dýchá na záda riziko výskytu některých nemocí? Gambleři? Lidé, kteří pijí?
Tak horké to ale není. Nejde o zákaz. Jde jen o možnost nezaměstn at kuřáka. S dobrým profesionálem,
který si občas zakouří, asi nebudou mítpodnikatelé problémy.

A že by se možnost odmítnout kandidátana práci rozšířil a i na nositelej iných neřestí č i

nedostatků, není pravděpodobné . Gamblerství nebo třeba obezita mají v Evropě j inýstatus nežkouření.

proti kterému se v posledních letech vede systematickákampaň . Ruku nasrdce, kuřáci. ublížila vám v
něčem doopravdy?

Argumentační struktura:

1. Rozhodnutí Evropské komise nic nezakazuje, pouze dává možnost

nezaměstnat kuřáka.

2. S dobrým profesionálem, který si občas za kouří , nebudou mít zaměstnavatelé

problém.

3. Rozhodnutí je součástí systematické kampaně , která kuřákům nikdy

doopravdy neublížila,

tedy

4. Rozhodnutí EK umožňující nezaměstnat kuřáka není diskriminací.

Analýza:

Jednoduchá argumentační struktura složená ze tř í premis a závěru obhajuje

postoj, jež je prezentován v podtitulku komentáře , tedy že rozhodnutí Evropské

komise, jež umožňuje nezaměstnat kuřáka , není diskr im i načn í. Argument je na

první pohled slabý a bylo by možné jej snadno vyvrátit v polemice na základě

prosté definice pojmu diskriminace (srov. např. Petráčková , Kraus a kol. , 2001 :

170 heslo diskriminace: "rozlišování poškozující někoho , neuznávání jeho,

rovnosti s jinými, popírání a omezování práv urč . kategorii obyvatelstva..."),

případně logickou analogií a dosazením ceteris paribus jakékoli jiné nějakým
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způsobem pro zaměstnavatele "rizikové" skupinyobyvatelstva (autor jich něko l i k

sám uvádí . čímž svůj argument ještě dáleoslabuje). I když to vpravdě svádí,

polemika není účelem naší práce.

Analyzujme arg,ument z hlediska platnosti. Premisy 1. a 2. můžeme

definovat jako přijatelné. Premisu 3. však nikoli , především kvůl i vágnosti . s níž je

operováno při užití pojmu "doopravdy neublížila". Systematická kampaň proti

kouření a kuřáctví je oficiálně deklarovanou skutečností na úrovni Evropské unie

i národních států - vyplývá z různých evropských programů na podporu zdraví a

její projevy sahají od preventivních program ů až k nástrojům ekonomickým

(pravidelné zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky) a represivním

(sankcemi vymahatelné zákazy kouřen í na různých místech , v České republice

z poslední doby například na nádražích a zastávkách hromadné dopravy). Kuřáci

jsou tedy zjevně omezováni , což má své pochopitelné důvody , předevš ím

hledisko ovlivnění zdraví nejen osobního, ale i okolí. Hovoř í-Ii autor o tom, že tato

opatření kuřákům "doopravdy neublížila". je třeba pátrat po smyslu tohoto

označení - míní-Ii autor "ublížením" na mysli zásahy do svobody provozovat

libovolně svůj zlozvyk, pak je premisa zjevně nepravdivá. Míní-I i fyzickou trýzeň

či jinou formu fyzického či psychického strádání, pak by premisa mohla být

přijatelná. Jelikož však žádné přiblížení pojmu není v textu obsaženo, je pojem

vágní a premisu za přijatelnou označit nelze. Je téměř nepochybné, že autoružil

vágního pojmu záměrně . Jedná se o excelentní příklad sofismatu .ln dictione",

tedy úmyslného použití nejednoznačného pojmu ve prospěch paralogického

argumentu (srov. např. Kraus, 2006). Na rovině R selhávají premisy 1. a 3.

Premisa 1. ovšem velmi neobvyklým způsobem. Součástí podmínky R platnosti

argumentu je totiž pochopitelný požadavek, aby premisa byla vzhledem k závěru

relevantní pozitivně. Uvážíme-Ii výše citovanou definici diskriminace, je patrné,

že premisa je vůči závěru relevantní, avšak negativně - zcela vyhovuje uvedené

definici. Třetí premisu pak můžeme označit za zcela irelevantní - věcná

souvislost mezi dosavadním průběhem prot iku řácké kampaně a dopadem zcela

nového opatření neexistuje. Výhrady uvedené na rovině R pak již zcela vylu čují ,

aby argument vyhověl' podmínce G. pokusme se nalézt ve struktuře argumentu
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mýtus, který autorovi umožnil takto problematický argument uči n it součástí

veřejné diskuse.

Kampaň proti tabákovým výrobkům je intenzivní a snaží se produkovat

jistý mýtus kuřáka , jenž smysl jazykového znaku naplňuje konceptem sobě i okolí

nebezpečného jedince, jemužje zapotřeb í bez ohledu na jeho vůli pomoci nebo

ho odstranit na okraj společnosti. Tento mýtus bymožná mohl působ it na rovině

R u premisy 1 - vyčlenění kuřáka z obyvatelstva by jeho omezení vyřadilo

z kategorie diskriminace (alespoň ex definitione podle uvedeného obecného

vymezení pojmu). Tento mýtus však společen sky není příl iš silný především

proto, že kuřáků zejména v naší republ ice podle statistik významně neubývá. To

může být způsobeno větší silou reklamní mytologie tabákových firem , ale to

bychom se příliš vzdálili od tématu analýzy. Tento mýtus není pro argument

klíčový .

V argumentu však můžeme pozorovat působen í jiného mýtu, a to na

úrovni, s níž jsme se v naší analýze dosud setkali jen v méně signifikantní

podobě u komentáře H3. Jedná se o mýtus "diskriminace" a zkoumaný argument

je jím motivován. Sémiotické schéma mýtu je následující: jazykové označuj íc í se

vztahuje k označovanému, jež představuje prosté odlišení či rozlišení. Tento

smysl se bez mytického zkreslení zachoval v matematice. Ve spo lečenském

diskursu však je tento smysl do jisté míry vyprázdn ěn , stává se formou mýtu a je

naplněn konceptem útlaku, ublížení, odlišení, jež vede k utrpení dí lčí sociální

skupiny. Výslednou signifikací je pak bolestná absence zestejněn í , kaz jinakosti

a společenský pocit nežádoucí heterogenity, ježje "proti pří rodě" . Tento mýtus

zakořenil ve společnosti tak silně, že když se vyskytla potřeba rozlišení, jež bylo

vnímáno jako společensky přijatelné , bylo nutné vytvořit nové jazykové

označující "pozitivní diskriminace", jež není n ičím jiným než řečovou externalitou

popsaného mýtu. Právě naprostá nep řijatelnos t výskytu "diskriminace" ve

společnosti motivovala vznik zkoumaného argumentu. Bylo třeba prokázat, že

možnost nezaměstnat kuřáka není "diskriminací". Tento konkrétní, na všech

rovinách selhávající argument však mýtu dobrou službu neprokázal, naopak jej

odkryl. Patrně by v rámci protikuřáckého diskursu bylo mnohem efektivnějš í (a

-----
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nepochybně možné) předložit důvody , proč je diskriminace kuřáků (na rozdíl od

všech ostatních společenských skupin) přínosná . Ani to však nespadá do rámce

naší práce. Pro tu je důležité především to, že mýtus nemusí ovlivňovat

argumentační strukturu jen "zevnitř" na různých rovinách, alemůže být i samou

motivací pro vznik argumentu.
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4. Mýtus v argumentu
Hlavním úkolem této kapitoly je shrnout poznání, jež jsme učin i li během

předcházející analýzy a zasadit je do teoretického rámce, jenž umožni

konceptualizovat vztah mýtu a argumentace v termínech, které se budou moci

stát východiskem pro zkoumání dalších souvisejících otázek, na které naše

práce nebyla přímo zaměřena, nebo které nebylo možné vzhledem k rozsahu

naší práce uspokojivě zodpovědět. Ještě předtím však vymezíme vztah mýtu a

argumentu na obecné úrovni a zmíníme rovněž dva koncepty, s nimiž rétorika,

na rozdíl od barthesiánského mýtu, již běžně pracuje a které mají k mytologiím

blízko, přesto však svým rozsahem nepostihují některé společens ké aspekty

argumentace, které s využitím mytologií postihnout lze.

4.1 Obecná souvislost argumentu a mýtu
Vraťme se na chvíli na začátek této práce, kde jsme stručně popsali, co vůbec

vedlo k jejímu vzniku, odkud se vzalo přesvědče n í , že argument a mýtus jsou

dva fenomény , jež se za určitých okolností mohou projevit jako úzce související,

a vymezme tuto konceptuální spřízněnost na co nejobecnějš í rovině . Uvedli

jsme, že prvotní přesvědčení vzniklo na základě toho, že argument je definován

jako "tvrzení (zaměřené na obhajobu jiného tvrzení)" a mýtus jako

,,(depolitizovaná) promluva". Z pohledu klasické (aristotelské) definice (srov.

Kraus, 2004, Szymanek2003), jež definovaný předmět (definiendum) popisuje

jako součást nadřazeného rodu (genus proximum) s odlišným specifickým

znakem (diferentia specifica) je zjevné, že nadřazen é rody obou definiend jsou si

velmi blízké, nejsou-Ii dokonce totožné. Na druhý pohled už toto zjištěn í tak

překvapivé není - barthesiánská mytologie se zabývá řečí (chápanou v nejširším

slova smyslu; ve frekventovanější terminologii mediálních studií bychom bez

sémantického posunu mohli hovořit o textu). A řeč je od samého počátku i

předmětem studia rétoriky, byt' dlouho na nižší úrovni abstrakce tohoto pojmu

než je tomu u Bartha. Ovšem pokud uvážíme, že s nástupem takzvané nové
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rétoriky (Maneli, 1994)se do této prastaré disciplíny dostal impuls, který bychom

v souladu s terminologií mediálních studií mohli nazvat konstitutivním či

kulturálním přístupem, tedy důraz na roli příjemce argumentu, kontextu, v němž

je argumentu použito, kritika rigidního důrazu na formální logiku v běžné

argumentaci (srov. Toulmin , 1964) a podobně , začínaj í se pole zájmu rétoriky a

mytologie do velké míry překrývat. To se, a tím tento obecný exkurs uzavřeme ,

projevuje mimo jiné i tím, že když Roland Barthes vymezuje způsob užívání a

zpřítomňování mýtů, definuje "rétorické formy mýtu" a uvádí sedm příklad ů těchto

mytických figur (Barthes, 2004: 148nn), z nichž některé jsme p řipomněli v rámci

předcházející analýzy.

Souvislost mezi mytologií a rétorikou jsme tedy vysvětl il i. Je ovšem velmi

těžké zodpovědět otázku, proč se oba koncepty dosud významně neprotnuly.

4.1.1 Rétorické koncepty mýtu blízké
Jednou z možných odpovědí, aniž bychom jí však p řik láda li jiný status než

"předložena k úvaze", může být to, že mytologie se dojisté míry skryla za jiné

koncepty, jejichž zkoumáním se rétorika zabývá již delší dobu (v jednom případě

téměř po celou dobu své existence). Uvedeme dva - topiku a stereotyp - a

pokusíme se vymezit, v čem jsou mytologii blízké a v čem se od ní naopak liší.

Teorie obecnýc,h míst (topika) je rétorickou disciplínou jen o málo mladší

než rétorika sama. Obecná místa (Jiří Kraus (2004) uvádí latinský překlad pojmu

,,1oei eommunes", případně řecký "koinoi tepot' , při výkladu se obvykle pracuje se

zkráceným toposy nebo tOpOl) představují souhrn určitých ustálených a v dané

době či v daném kontextu sdílených významů , jež vykazují jistou míru univerzální

využitelnosti a k nimž lze odkazovat bezohledu navlastní propozici či hlavní

téma textu - jedná se tedy o jakási významová klišé. ErnstCurtius (1998: 91 )

užívá k definici topiky metafory: "V budově antické rétoriky představuje topika

komoru se zásobarní." Uvádí také příklady skupin obecných míst: řad í sem

úvodní formule, závěrové formule, řadu epideiktických ( např . útěšných) topoi a

další. Velmi zajímavýje výčet variant skromnostních formulí (exeusatio propter

infirmitatem), jež tvořily stabilní součást textů od antiky až do středověku . Auto ři

-
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é po uny,

tomňuj l

ps

v nich různými způsoby na začátku svých projevů deklarovali, žen

tématu ujmout, že jsou pro uchopeni problematiky nedosta ečn l , ne'f'Z~~lan

podobně. Podle Curtia byly skromnostni formule ve své době v mi obIi a do

dnešní doby z nich zbytek přetrva l ve formulce (byť, stejně ja o onya é

topoi, zřídka upřímně míněné) .rnoje ma l ičkos . •Máme zde co d at

s přenesením pohanských sebesnižujícich formull dokfestans ého úzu: di

Curtius (1998 : 97).

Vedle ustálených míst v textu (úvod, závěr) hrají topoi roli i pň in erpre ci

některých problémů . Právě na této (i n terpretačni) rovině můžeme pozorova

jistou podobnost s mytologií - i zde dochází k .vyprázdněnl smyslu původního

znaku a jeho nahrazení obecným schematizovaným významem. Výsedný

význam je však vždy buď metatextové povahy (iako v případě úvodních a

závěrových formulí nebo formull zdůvodňuj icích napsáni díla (exordiá nich)),

nebo silně idealizující. Curtius uvádí například topos .chlapec a stařec" , v němž

odkazoval k ideálu člověka jakojinocha tělem a starce duchem (zkuše tl,

moudrosti) nebo analogickýtopos .stařeny a dívk(oObecná mlsta ta

podobně jako mýty, představuj í jisté spo lečensky zakotvené význam

nicméně obrazně by bylo možno řici , že oproti mýtu .mirl výš . tedyz

nedostižný ideál, nesnaží se ukotvit přitomnost ve falešné plirozenos "

Významový posun se navicděje explicitně , v souladu s rétorickými pra

narozdil od mýtu, v němž je znak, jak píše Barthes .ukraden", Topika na íc nenl

v současném rétorickém bádání příli š živá. Jak píše Jiři Kraus (2 : 67): .Pro

to, co se v minulosti označovalo prostředn ictvím výrazu toposy ne

místa, se v současnosti užívá pojem stereotyp."

Koncept stereotypu je živějš im a mýtu bližším oncep em, s nímž

současná rétorika a teorie argumentace pracuje, Krysztof 8zymane (2003: 298.

heslo Stereotyp) popisuje dleWaltera Lippmanna stereotypy ja o •m

prostředím zjednodušené představy , které způsobuj i chápáni j • urči ' ,

jednou pro vždy daným neměnným způsobem- o Dále: _O eJe p

společným přesvědčením skupiny lidi a jeho předm ětem jsou ne' vtastnosu

členů jiných společenských skupin, jiných národů , povoláni a d. Jan
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Barbara Kopplová (2003: 144) k mediálnímu š íření stereotyp ů uváděj í : "Zvláště

tam, kde publikum nerná vlastní zkušenost s nějakou skupinou, je velmi

pravděpodobné, že bude považovat za ,skutečnost' to, co o této skup i ně nabízejí

média. Tak dochází za podpory médií ke stereotypizaci (bold J.J. a B.K.)

rozličných skupin a vzniku stereotypů (bold J.J. a BK )." Média vzhledem ke

svému společenskému, ekonomickému a institucionálnímu ukotvení "nabízejí

především většinové stereotypy, tj. stereotypy rozhoduj ících vrstev a

převažujících hodnot ve společnosti" (Ibid.). Funkce užití stereotypu v rétorice a

argumentaci z tohoto vymezení vyplývá - autor textu může ke stereotyp ům

odkazovat za účelem srozumitelnosti textu, zjednodušení vykládané

problematiky nebo z ideologických důvodů.

Na první pohled je patrné, že koncept stereotypu je konceptu mýtu velice

blízko a v některých případech se mohou oba koncepty pře krývat - například

komunistický mýtus či mýtus "prohnilé politiky" bybylo možné popsat v termínech

stereotypizace. V těchto případech spočívá hlavní rozdíl mezi oběma koncepty

především v jejich kořenech a z nich vyplývajícího přístupu . Zatímco marxista

Barthes vychází ze saussurovské sémiologie a popisuje koncept mýtu

v odpovídajících termínech (označující, označované , znak,...) a na základě

odpovídajících principů ("ukradení" znaku), stereotyp je původně kategorií

kognitivní psychologie a jeho původ není vykládán jako sémiologický, nýbrž jako

pramenící z potřeby lidského vnímání kategorizovat získané poznatky do

obecnějších kategorií. Vzhledem k rozšíření psychologického termínu o

sociologické aspekty (reprezentace a reprodukce hodnot a postoj ů dominantních

společenských vrstev,'po barthesovsku buržoazie a maloburžoazie) nelze ani

společensko-politické aspekty označit ze strany teorie stereotypu za zanedbané.

Barthesiánský mýtus má však proti stereotypu (pravděpodobně právě i kvů li

kořenům konceptu) významně širší záběr. Omezení stereotypu spoč ívá

především v úzkém zaměření jeho cílů - v drtivé většině se jedná o skupiny

obyvatelstva (i když Szymanek ve výše citovaném heslu uvádí i příkl ad

,nejpřesnějších švýcarských hodinek' či ,špinavých prasat'). Mytické koncepty

jako "Západoevropskost", "panmoralismus" nebo "diskriminaci" bychom proto při
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zachování závažnosti jejich společenského dopadu v te . h t tvoirrnrnec s ereo ypizace
popisovali jen s velkými obtížemi. Tato myšlenka implikuje úvahu, zda by nebylo

možné stereotyp považovat za určitou subkategorii mýtu. Vzhledem k odl išným

vědeckým i ideologickým kořenům obou koncept ů však tuto úvahu ponecháváme

otevřenou a nebudeme ji formulovat jako kategorické tvrzení.

Stejně tak necháme otevřenu odpověď na otázku, zda dosavadní absence

mytologických úvah v rámci argumentační teorie je způsobena dojmem

dostatečnosti uvedených konceptů pro postiženi souvisejících dopadů , nebo

jinými příčinami. Následující podkapitolu věnujeme shrnutí poznatků z analýzy

deníkových komentářů .

4.2 Shrnutí analýzy: Mýty univerzální a parciální
Z analýzy , jíž jsme věnovali předcházej ící kapitolu, jasně vyplynulo, že mytologie,

stejně jako argumentace se ve zkoumaných deníkových komentářích vyskytují a

dochází k jejich vzájemné interakci. Poměrně překvapivě působ í fakt, že míra a

způsob působení mýtu v argumentačních strukturách se zásadně neliší

v závislos ti na periodiku, v němž je komentář analýze podroben. Působen í mýtu

v rámci argumentačních struktur jsmezaznamenali ve všech třech zkoumaných

denících , aniž by bylo 'možné (alespoň na základě našeho vzorku) usuzovat na

nějaké prokazatelné pravidelnosti či specifikace vzhledem k jednotlivým ti tu l ům .

Vysvětlení tohoto zjištění spatřujeme v diskursivním zakotvení mýtů . Přestože

můžeme (a v úvodech analytických subkapitol věnovanýc h jednotlivým deníkům

jsme se o to pokusili) do jisté míry definovat diskurs každého média zvláš ť na

základě jeho výrazových a postojových specifik, je třeba konstatovat, že tyto

diskursy jsou pouze dílčí vzhledem k obecnému diskursu tištěných médi í, jež je

zase pouze jednou součástí diskursu mediálního. Pokud bychom v hierarchizaci

pokračovali , mohli bychom mediální diskurs označit za součást diskursu

(celo)společenského (někdy označovaného jakoDiskurs). Jestliže uvážíme toto

pojetí společně s diskursivní zakotveností mýtu, bude zcela zjevné, že působí-Ii

nějaký mýtus v pravomoci mediálního diskursu, může ve stejné míře pronikat do

diskursů dílčích , tedy i do diskursů jednotlivých periodik.
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Toto pojetí implikuje potřebu úvahy o rozdě len í mýtů na .univerzální"

(působící v rámci "vyšších" d is kursů ) a "parciální" (působící pouze v daném

"nižším" diskursu). Při pohledu na provedenou analýzu lze toto rozdě len í přijmout

a podpořit některými příklady . Jako univerzální sejeví napřík lad mýtus

"od l idštěné" politiky vystavěný na diskursivní opozici mocných " poli tiků" a

rozumných "lidí", jehož působen í v různé síle lze pozorovat k komentářích 81,

H2, H5 i L5. Jako univerzální bychom mohli označi t i mýtus komunistický (srov.

komentáře 86 a L4) nebo mýtus "soudní moci" (B2 a H4). Je patrné, že míra

"univerzálnosti" mýtu vyžaduje jistou klasifikaci, především prostředn ictvím

diskursivní úrovně, na níž lze mýtus označi t za univerzální. Rozsah a zaměřen í

našeho výzkumu námumožňuje označit zm íněné mýty za univerzální v rámci

diskursu tištěných médií. "Stopování" mýtu do vyšších pater diskursivního

uspořádání by bylo jis~ě zajímavou prací, ježbymožná odpovídala tomu, po čem

Roland 8arthes (2004: 148) volá jako po "sociální geografii mýtu". To jde však již

zcela mimo pole zájmu naší práce, proto zde nemůžeme hovořit o mýtu

" un ive rzá l nějš ím" než na rovině diskursu tištěných médií.

Můžeme uvést i příklad mýtu parciálního, zde sevšak musíme vrátit

k výhradě statistické nereprezentativnosti našeho vzorku - označen í mýtu za

parciální je riskantní, neboť nemůžeme zaručit , že mimo náš vzorek se tento

mýtus nevyskytuje i v jiném periodiku, než kterému ho přiřkneme . S touto

výhradou bychom mohli jako o parciálním pro diskurs Blesku uvažovat o mýtu

"kasty boháčů" , jež byl letmo zpřítomněn v komentáři B2. Je pravděpodobné, že

součástí diskursu HN tento mýtus nebude kvůl i zaměřen í deníku navyšší

sociální vrstvy. U LN se můžeme omezit jen na konstatování, žev rámci vzorku

se mýtus nevyskytl, nicméně jeho přítomnost v rámci diskursu média vyloučit

nelze.

Tento pohled tedy vysvětluje , proč samotný výskyt mýtů v deníkových

komentářích není determinován titulem, který podrobujeme zkoumání - některé

mýty lze označit za univerzálně zakotvené v diskursu tištěných médii, tudíž jejich

výskyt v jednotlivých dílčích diskursech nepřekvapL Již v analýze jsme si však

mohli všimnout, že jistá míra determinace listem existuje. Nikoli však na úrovni
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samotného výskytu mýtu, nýbrž na úrovni síly (míry) jeho působen í. Je například

zcela zjevné, že v komentáři B2 a v komentá ři H4 je zpřitomněn mýtus "soudní

moci". Neméně zjevné všakje i to, že míra působen í tohoto mýtu je odlišná.

Tento fakt je vysvětlitelný prostřednictvím vymezení funkce mýtu v a rgumentačn í

struktuře , jemuž věnujme následující subkapitolu.

V rámci analýzy se nám podařilo zjistit, že fenomény mýtu a argumentu

mohou v rámci textu koexistovat. Jejich vztah není vztahem podm íněným 

komentář B8 jsme ozn,ačili za platný bez přítomn osti mýtu, komentář H6 naopak

vůbec neobsahuje argument, ale obsahuje mýtus. Oba koncepty se tedy mohou

vyskytovat samostatně . Pokud senicméně vyskytnou v jednom textu, vzniká

mezi nimi vztah, jejž lze popsat především z fu nkčn ího pohledu podle toho, zda

mýtus působí v argumentační struktuře (což je v případě našeho vzorku

většinový jev) či mimo tuto strukturu. V prvním případě budeme hovořit o

.valídizací" (generování platnosti - validity), ve druhém o "motivaci" (argumentje

motivován jako obhajoba mýtu).

4.3 Mýtus "uvnitř" argumentu: Validizace
z analýzy vyplývá, že zásadní funkcí mýtu, působ í- Ii v argumentačn í struktuře , je

generovat platnost argumentu. Děje se tak prost ředn ictv ím mytického ovlivněn í

významu znaku užitého v argumentu - sémiotické schéma tohoto "uchopení"

znaku mýtem jsme ilustrovali v podkapitole 2.1.3.1 , společenskou stránku pak

obecně tamtéž a také konkrétně u několika analyzovaných komentářů (srov.

např. komentář L1). Vedle této funkce jsme ve dvou komentářích (H3 a

především L8) odhalili mezi mýtem a argumentem vztah motivace- mýtus zde

nepůsobí v rámci argumentační struktury a neovlivňuje přímo platnost

argumentu, nýbrž motivuje vznik argumentu, jehož prostředn ictvím dochází ke

zpřítomnění daného mýtu. Můžeme tedy odlišit působen í mýtu uvn itř a vně

argumentu.

Vnitřní působení mýtu v rámci argumenta čn í struktury je zajímavějš í , a

můžeme-Ii soudit z našeho vzorku, i častějš í. Jsme ukázali v analýze, může se

odehrávat na třech rovinách, které definují pozici a platnost argumentu v rámci
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daného diskursu - rovině přij atelnosti premis (A), rovině relevance premis

vzhledem k závěru (R) a rovině adekvátnosti č i dostatečnost i premis pro

vyvození závěru (G). Protože mezi jednotlivými rovinami existují úzké souvislosti,

může i mýtus působit na více rovinách současně (srov. např. komentáře 81, H2,

L5). Představme si argument jako entitu s trojvalenčním potenciálem a jednotlivé

roviny vztahů jako valenční vazby - aby byl argument v textu uspokojivě

zakotven, je třeba tento valenční potenciál (podo bně jako je tomu nap ř í k l ad u

sloves) naplnit. Jedna z vazeb (A) míří od premis zcela mimo argument, dokonce

často mimo konkrétní text, v němž je argumentu užito. V ideálním případě mí ří

k objektivní skutečnosti , protože se však často i v premisách objevují jisté

hodnotové či morální soudy, je třeba připust i t její naplněn í i ve společensky

sdílených hodnotách, představách , přesvědčen ích apod. - jedním slovem

v diskursu. Druhá vazba (R)je téměř výhradně vnitřn í - k jejímu nap lněn í

dochází prostřednictvím věcné souvislosti mezi premisami a závěrem . Třetí

vazba (G) může být u některých argumentů (vystavěných na přísných pravidlech

formální logiky, například kategoriálního sylogismu) rovněž vnitřn í , ovšem u

běžných argumentů stojících na mimologických pravidlech (např. výčet důvod ů ,

induktivní úsudky, predikce) je třeba jí p ři řknout i jistý přesah mimo argument a

text. Jak jsme ukázali v analýze, mýtus může v argumentu působit na všech

třech těchto rovinách. Je to způsobeno tím, že jeho působen í se odehrává na

úrovni znaku, tedy na elementární úrovni, jež je všem třem zmíněným vazbám

společná. Argument jako každá jiná komunikačn í jednotka je vystavěn na

sémiotickém systému (v drtivé většině na přirozeném jazyce) a jako takový je

složen ze znaků. Na úrovni významu znaku fungují všechny tři roviny (vazby)

argumentu, proto potenciál působen í mýtu není v tomto směru nijak omezen.

Jestliže mýtus působ í na rovině A, má schopnost generovat přijatelnost

premisy. To znamená, že mýtus ovl ivňuje (pří padně generuje) vztah mezi

obsahem tvrzení v premise a kontextem užití argumentu, respektive diskursem,

v němž je argumentu užito. Může se stát, že tato vazba chybí nebo není

dostatečná . V takovém případě vzniká potenciál pro působení mýtu, jenž vazbu s

"okolím" argumentu buď posiluje nebo přímo ustavuje. Velmi patrné je ustavení
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takové vazby v komentáři 82 v případě premisy2. ("Majáček z vietnamské

tržnice po rozhodnutí soudkyně znamená volnost"), jejížvazba se skutečností je

narušená přisouzením věcně chybného významu soudnímu rozhodnutí.

V analýze tohoto komentáře popsaný mýtus "soudní moci" se však ujímá znaku

soudkyně , jehož význam mění v souladu s uvedeným konceptem, čímž ustavuje

vazbu argumentu k diskursu, která nahrazuje původ n í vazbu narušenou.

Působení mýtu v argumentu na rovině Rje podobné. Jako členy vazby

(zůstaneme -Ii u tohoto přirovnání) působí jednotlivé premisy argumentu a jeho

závěr. Podstatou vazby je pakvěcná souvislost premis a závěru přinášej íc í jistý

důkaz ve prospěch závěru. I tato vazba může být slabá nebo žádná a může být

konstituována mýtem.Koment á ř L5jsme definovali jakomyticky platný s tím, že

relevance premisy 1. (Kateřina Jacques je polit ičkou ) k závěru (Vyšetřování

jejího případu probíhá důsledněj i než u "nějakého ,noname'") je generována

mýtem "odlidštěné politiky". Na první pohled je patrné, že mezi premisou a

závěrem není jasný věcný vztah. Ten je vystavěn na mytickém uchopení znaku

" po l i ti čka" , na deformaci jeho významu, která přís l u šn í ka kasty " po li tiků "

vyčleňuje ze společnosti a přirozeně mu přisuzuje lepší zacházení ze strany

státních orgánů. Tento změněný význam již obsahuje "věcnou" souvislost se

závěrem a vazba je naplněna. Vazba ustavená mýtemje však také vazbou na

diskurs, byť narozdíl od roviny A nepřímou .

Podmíní-Ii diskurs vazbu mezi premisami a závěrem prostřednictvím mýtu,

nelze argument z tohoto diskursu vyvázat - jehoplatnost je na něm (na jeho

" pod ř ízeném" mýtu) závislá. Uvedený argument umožňuje i alternativní výklad.

Mezi premisou a závěrem totiž existuje vztah (způsob) vyvození, který Stephen

Toulmin (1964: 99) vesvém pojetí struktury argumentu nazývá "zárukou"

(warrant). V tomto případě tvoří záruku tvrzení, že " po l i ti kům se běžně dostává

od státních orgánů nadstandardního zacházení". V našem pojetí struktury

argumentu bychom toto tvrzení mohli uvést ve standardizované podobě

argumentu jako zamlčenou premisu. Na působen í mýtu by to v podstatě nic

nezměnilo, pouze by se jeho vliv přesunul na rovinu A, tedy rovinu přijatelnosti

této zamlčené premisy. To svědčí o tom, že působen í mýtu na jednotlivých
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rovinách má skutečně společné rysy, neboť se děje obdobnýmzpůsobem .

Na rovině G může mýtus generovat dostat ečnost premis provyvození

závěru. Zůstaneme-Ii ještě u přirovnání ke slovesné či chemické valenci ,

ustavuje mýtus (v případě , že na této rovině působ í ) deformací významu znaku

vazbu mezi významovým úhrnem premis, významem závě ru a částečně také

"okolím" argumentu, jež v některých případech podm iňuje vnímání významu

premis jako dostatečného provyvození závěru . Představ íme- I i si okřídlený

sylogismus "Každý člověk je smrtelný; Sokrates je člověk , tedy Sokrates je

smrtelný", je patrné, že vazba na "okolí" argumentu je v podsta tě nulová. U

logického vyplývání je závěr obsažen již v premisách a nepostuluje žádné nové

poznání, pouze podle logických pravidel vyvozuje ze známých skutečností.

V rámci neformální logikya každodenní argumentace sevšak setkáváme

s argumenty, které nevycházejí z logických pravidel , ale přesto jsou v dialogu

vnímány jako platné či správné. Právě u argumentů vázaných na mimologické

zákonitosti přesahuje vazba G mimo samotnou argumenta čn í strukturu. Jako

příklad působení mýtu na této rovině uvedeme subargumentovou strukturu

komentáře 86 , v níž autorka na základě podoby komunistického režimu

v Československu před rokem 1989 predikuje, že pokud by se komunisté dostali

k moci v současné době, znamenalo by to návrat fenomén ů z minulosti (cenzura,

zavřené hranice, fronty na banány apod.) Činí tak prostřednictvím jediné

premisy, v níž zmíněnými fenomény charakterizuje . p řed listopadovou" dobu.

Taková premisa zjevně věcně selhává na podmínce G. Zasáhnout však může

mýtus, jenž význam znaku "komunisté" deformuje v jedince přirozeně prahnoucí

po uchvácení totální moci ve státě . Stojí-Ii v premisetento deformovaný znak, lze

ji označit i za dostatečnou provyvození závěru . I zde zjevně mýtus utváří

nepřímou vazbu mezi argumentem Ueho platností) a diskursem.

Ukázali jsme, že působení mýtu na jednotlivých rovinách se od sebe

mírně liší, přestože princip působení zůstává stejný. Obecně je možné říci , že

pokud mýtus validizuje argument na rovinách R a G, dodává do argumentačn í

struktury to, co bychom mohli nazvat toulminovskou "zárukou" (warrant) 

deformací významu znaku umožňuje určitý způsob inference, který by bez této
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deformace možný nebyl. Na rovině A je působen í odlišné, nebol' na této rovině

neovlivňuje argument lnferenci (vztah mezi premisou a závěrem) , nýbrž pouze

vztah premisy k tomu, co záměrně vágně nazýváme ..okolí" argumentu. Tohoto

pojmu užíváme záměrně - pokud totiž existuje argument, který má přímou vazbu

na objektivní skutečnost , nikdy to nemůže být argument, v němž působí mýtus,

jenž je vždy deformací významu, s Barthem řečeno ..krádeží řeči" či alespoň

odejmutím dějin předmětu a postulováním falešné při rozenosti. Působen í mýtu

sice generuje určitou platnost argumentu, jako podm íněná mýtemje však tato

platnost vždy bezpodmínečně vázána na diskurs, k němuž mýtus patř í.

4.4 Mýtus "vně" argumentu: Motivace
V analýze deníkových komentářů jsme kromě funkčního působen í mýtu uvnitř

argumentu, které jsme popsali výše, narazili i na ovlivnění argumentu mýtem vně

argumentační struktury. Jedná se o komentáře H3 a L8, v nichž se argument zdá

být mýtem motivován.,Mezi argumentem a mýtemv tomto případě budeme

hovořit o vztahu ..motivace" - diskurs produkuje argument, aby obhájil určitý

mýtus.

V případě komentáře H3je motivačním mýtem argumentu mýtus konfliktu

kultury a sportu - autor se snaží obhájit tvrzení , že značné finančn í prostřed ky

získané ze sportovního sázení, které společnost Sazka částečně redistribuuje

mezi sportovní svazy, by měly směřovat do úplně jiných (kulturních či sociáln ích)

oblastí. Komentář LB se zase snaží "ochránit" mýtus ..diskriminace", který jsme

poměrně obsáhle popsali v analytické části rozboru tohoto komentá ře . Vztah

mezi argumentem a motivačním mýtem se zdá být jednoduchý, bezpotřeby

rozlišování rovin či úrovní takové působnost i. V základu tohoto vztahu stoji

diskurs, jenž jeho prostřednictvím reprodukuje své dílčí část i (mýty). Motivace

argumentu mýtem nevylučuje přítomnost jiných mýtů uvn itř argumentační

struktury. V komentáři H3je například zpřítomněn mýtus ..nedospělého českého

národa", jenž se musí 'učit u západních vzorů . Motivační mýtus však přímo do

argumentační struktury nezasahuje. Myticky motivované argumenty také

představují určité slabé místo diskursu, protože jejich pří padným věcným



vyvrácením dochází k jisté míře demytizace konceptu, který je v motivačn ím

mýtu obsažen.
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5. Závěr
Primárním cílem naší práce bylo vymezit vztah mýtu a argumentu, nalézt

způsoby, jakými mohou tyto dva koncepty v textu koexistovat, případně se

navzájem ovlivňovat. Domníváme se, že tento cíl byl sp l něn uspokoj ivě .

V analytické části jsme demonstrovali různé formy výskytu mýtu a argumentu

uvnitř textu, rozlišili jsme působení mýtu uvnitř a vně argumentu, přičemž jsme

odhalili, že vnitřní působení se může odehrávat na třech různých rovinách.

Můžeme konstatovat, že metodika, jíž jsme užili a která vzn ikla kombinací

analýzy platnosti argumentu podle Trudy Govierové (1 997) a mytologické

analýzy Rolanda Bartha (2004), se ukázala být pro tento úkol dostatečná , byt'

případná další bádání v tomto směru , jež se budou zabývat jemnějším i nuancemi

dané problematiky, případně budou mítambici zařad it do úvahy i kvantitativní

metody, budou nejspíš vyžadovat jisté cizelování či zpřesn ění metodických

nástrojů.

Poslední, co zbývá učinit, nežnaši práci uzavřeme , je vyhodnocení
,

hypotéz, které jsme si stanovili na začátku svého bádání. Za potvrzenou

můžeme považovat první hypotézu, jež praví, že barthesiánská mytologie a

teorie argumentace jsou disciplíny, které si mají navzájem co nabídnout. Mýty a

argumenty v textu prokazatelně koexistují a mýtus může mítnaargument vliv,

jejž není zcela snadné odhalit při běžném čtení; ovlivňování mýtu argumentem

se projevuje jako patrné až na úrovni podrobnější analýzy, již nelze od běžného

způsobu konzumace mediálních produktů očekávat. Studium těch to vztah ů však

může vypovědět mnohé nejen o diskursu daného média (či diskurs ů

obecnějších), ale i o mýtech zakořeněných v uvažování, o zkresleních,

simplifikacích a postulování falešné přirozenosti, jež vedou k reprodukci

dominantních hodnotových systémů a společenských vztahů .

Za potvrzenou můžeme označit i druhou hypotézu, jež předpok láda la

v komentářích výskyt autorské argumentace. Z pohledu našeho vzorku je to jisté

_ argumentační strukturu jsme objevili ve 20 z 24 zkoumaných textů . Žánrový

•
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požadavek obhajování postojů (tedy argumentace) je v našich denících zcela

patrně živý a zůstává pevnou součástí textového vzorce komentá ře , jehož

ostatní aspekty se mohou vlivem rozvolňován í žánrů postup ně měn it. P řestože

vzorek není z pohledu kvantitativní metodiky reprezentativní, domníváme se, že

se takového obecného tvrzení můžeme s touto výhradou dopustit. Je

samozřejmě mimo zájmové pole naší práce hodnotit míru platnosti či neplatnosti

použitých argumentů. Důležitá je z našeho pohledu snaha argumentaci v rámci

textu uplatnit.

Se stejnou platností můžeme prohlásit, žepotvrzena byla i hypotéza třetí ,

jež praví, že se ve zkoumaných komentářích budou v signifikantní míře

vyskytovat mýty. Odhalení mýtu v 16z 24 komentářů lze ozna č it za signifikantní.

Mýtus je v publicistických textech přítomný. P ři zobecňován i těchto poznatků je

však kromě výše zmíněné výhrady nereprezentativnosti vzorku třeba uvést i

výhradu komplikovanosti odhalování mýtu, jež je dojisté míry závislé na

kulturním zakotvení autora této práce, na míře obeznámení s diskursem. Tak

jako Barthes ilustruje svůj koncept na mýtickém zpřítomněn í francouzského

kolonialismu, který pro českého čtená ře nemusí být zcela pochopitelný, jsou i

mytologie charakterizované v této práci dojisté míry podm iněné . Je

pravděpodobné , že například síla komunistického mýtu bude odlišná v závislosti

na generační příslušnosti čtenáře mýtu.

Jedinou hypotézou, kterou můžeme označit za nepotvrzenou, je hypotéza

čtvrtá, jež tvrdí, že práce s mýtem bude významn ě odlišná v jednotlivých

denících. Mýtus působ í na různých rovinách v argumentačn ích strukturách

zkoumaných komentářů napříč titulya odchylky, které lze pozorovat, není možné

označit za signifikantní. O částečné vysvětlení jsme se pokusili v úvodu

subkapitoly 4.2, nicmé,ně tato problematika by si zasloužila samostatnou práci,

jež by se jí věnovala podrobněji.

Na závěr je třeba položit si otázku, zda lze vzhledem v působen í mýtu

v argumentu pronést nějaký hodnotový soud. Je připuštěn í generování platnosti

argumentu mýtem argumentační chybou? Jedná se o rafinované diskursivni či

ideologické sofisma? V zásadě lze říci , že ano. Mytologie totiž ex definitione

•
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zužují možné vnímání skutečnosti tím, že ji ustavují ve svém významu jako

jedinou " p ř i rozenou " . Zároveň k tomu užívají argumentace, jež je z věcného

hlediska neplatná, což naplňuje definici paralogismu, v případě úmyslu i

sofismatu. Pokud vnímáme mýty jako ideologicky motivované, pak je

nepochybně třeba před jejich výskytemv argumentu varovat a případně jej

kritizovat z pozic teorie argumentace. Jak píše Umberto Eco (2004: 311 ):

"ideologickým diskursem míním způsob argumentace, který před stí rá , zatfmco

užívá pravděpodobné premisy a zvažuje jen částečný výřez daného

sémantického pole, že rozvíjí ,pravdivou' argumentaci, přičemž zastírá

kontradiktorickou povahu globálního sémantického systému a prezentuje své.
vlastní hledisko jako jediný možný závěr. " V souladu s názvem naší práce

uveďme , že vyskytne-Ii se mýtus v argumentu, často je příčinou diskursivní

podmíněnost textu, jíž je vhodné a užitečné odhalit. Hledá-Ii však někdo schvá l ně

z důvodů pohodlnosti svůj argument v mýtu, záměrně se dopouští

ideologizujícícho jednání, stává se producentem ideologického diskursu.

Přestože jsme v této práci možná více otázek otevřeli než zodpověděli ,

domníváme se, že námi nastolený koncept mytologické analýzy arg umentačn í

struktury je použitelný v dalších zkoumáních a může , zejména při užším svázání

s poznatky nové rétoriky, přinést některé zajímavé podněty . Přestože zřejmě , jak

by si nejspíš přál Roland Barthes (nebo alespoň jeho akademické já), nepřinese

pád buržoazní ideologie, může snad přispět alespoň k slabému osvětlen í

některých sémiotických praktik, jichž dominantní ideologie užívá ke své

sebereprodukci.

•
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6. Summary
The main goal of this paperwas to try to discover and describe the conceptual

relationship between argument and myth. For this purpose we created a

methodological instrument established as a combination of methodology

developed by Trudy Govier (1997) for evaluating arguments and the barthesian

methodology of discovering myths in texts of the public discourse (Barthes,

2004). As we had to demonstrate this relationship on some part of the public

discourse, we made a sample of 24 commentaries from three Czech dailies,

because the tradition of the genre and also some weakening genre-normatives

describe the commentary as a text structure which is supposed to contain not

just the opinion of the author, but also some reasons foraccepting this opinion,

some evidence for it, somekind of defending the author's point of view. In one

word - a commentary is supposed to containsome argumentation.

Commentaries as a part of the newspaper are also a part of the public discourse

and as such they, according to barthesian concept of myth, should bebearing

some characteristics of this discourse, among which the myths are of a

considerable importance.

The mythological analysis of argumentation in selected commentaries

proved to be quite fruitful. The myth, we discovered, has an interesting ability to

generate validity of an argument. This ability is being enforced onsemiotical

principles by changing (deforming) the meaning of a sign. There are three levels

which a myth can work this way on. These levels are analogical to Govier's

(1997) conditions of argument validity. On the level of acceptability of premises

the myth is able to establish or strengthen the binding between a premise and

the discourse in which the argument is being put forward. This is done by

deforming the meaning of some sign in the premise and this way the premise is

made acceptable in terms of the discourse. Similarly on the level of relevance is

the myth able to make the premises, which would be irrelevant without its

influence, relevant and bringing some evidence for accepting the conclusion. And

- - - - - - - - - -,-
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on the level of adequacy of grounds the myth can make the premises adequate

for inferring to the conclusion. This type of mythical influence on the argument

structure we called functionally "validization"as the myth has the ability to make

to make argument, which is invalid in the terms of traditional aguementative

theory, valid in terms of the discourse.

This is the main role of a myth in the argument structure. Nonetheless

have we discovered one otherkind of mythical influence on the argument which

we called "motivation". In this case the myth is not present directly in the

structure of the argument, but motivates the creation of the argument - the

argument is put forward to make the myth present. This can be recognized as

one of the discoursive strategies which are used by the discourse to represent

and reproduce its characteristics, values, ways of considering things etc.

We have shown that the concepts of myth and argument are often being

found in coexistence in a text. It is important to say that the validityof a

mythologicaly influenced argument is (as the myth, as Barthes puts it "works

under the authority of the discourse") alwaysfirmly bound to thediscourse. From

this point of view and from the one that emphasizes the fact that a myth is always

a deformation of meaning, we can evaluate the presence of myth in an argument

as substandard, though on the level of author asa member of society and of the

discoursive order quite hardly evitable. Butthis kind of evaluation was not the

main heading of our work. We wanted to show, that rhetorics, the theory of

argumentation and the barthesian mythology are able to enrich each otherwith

some views which they separately could hardly provide. And we dare to say that

we at least to some extent succeeded.

•
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