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Anotácia 

Diplomovú prácu tvorí popis politického programu ako základného stavebného kameňa 

politickej rétoriky a súvisiacich fenoménov českého a slovenského politického diskurzu, 

spôsob argumentácie, rétoriky a výpovede o nich a prípadové štúdie, ktoré ilustratívne 

popisujú a zobrazujú tieto fenomény na príkladoch zo súčasnej tuzemskej politickej rétoriky. 

Autor čerpá zo súčasnej analýzy kritickej argumentácie a teórie pragma-dialektiky, ktorú 

stavia proti faláciam alebo nepravdivým argumentom a následne pozoruje uplatnenie jednej 

i druhej metódy výstavby argumentov v praxi na prípadoch z politickej rétoriky 

a masmediálneho diskurzu a konotatívnych hodnôt, ktoré naberajú. 
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1. Úvod 

 

Práca sa venuje problematike politickej rétoriky a argumentačných konštruktov na území 

Slovenska a Českej republiky. Popisuje diskurz pôsobenia politickej rétoriky, jeho lokálne 

a celkove špecifiká a tie následne ilustruje na príkladoch. 

Hlavným cieľom práce je nie len popísať fenomény diskurzu politickej rétoriky, ale 

snaţiť sa postaviť argumentačný a rétorický diskurz ako samostatnú entitu komunikačných 

štúdií. Motivácia pre napísanie práce je zaloţená na existencií nedostatočného mnoţstva 

literatúry v československom intelektuálnom priestore, ktorá by sa zaoberala politickou 

rétorikou a jej úlohou v rámci humanitných vied.  Existujú síce určité monografie (Klein, 

2007) a články – ako príklad je moţné uviesť blog Marka Píchu, ktorý sa aktívne venuje 

argumentácii – avšak samotná politická argumentácia a rétorika v nich nehrá veľkú rolu a  

venujú skôr obecnej rétorike. 

Práca poukazuje na to prečo je dôleţite politickú rétoriku študovať, čo všetko tento 

termín obnáša a ako je ho moţné zasadiť do priestoru štúdií diskurzu na praktických 

príkladoch, ktoré pôsobia dosť ilustratívne. Vysvetľuje úlohu kritickej argumentácie a oproti 

nej stojace nepravdivé argumenty, ktoré sú v prípade tejto práce obohatené o kolorit 

lokálnych argumentačných techník a hodnôt, tvorbu konotatívnych významov v súvislosti so 

súčasnými termínmi, ktoré figurujú v súčasnom masmediálnom diskurze a na prípadových 

štúdiách skúma fenomény, ktoré vznikajú v rámci vyššie popísanej problematiky. 
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2. Teoretická časť 

2.1 Zakotvenie 

2.1.1 Cieľ práce 

Primárnym cieľom tejto práce je pokúsiť sa priblíţiť čitateľovi čo to je politická rétorika, aké 

sú jej rozmedzia, akým spôsobom sa vykonáva a aké má lokálne (v tomto prípade tuzemské – 

a teda česko-slovenské) špecifiká. Jej hlavnou úlohou nie je len popísať spôsobom akým by 

sa malá argumentácia v rétorike teoretický vykonávať a aké sú aspekty modernej kritickej 

diskusie (napríklad z hľadiska pragma-dialektiky), ale sústreďuje sa aj na ilustráciu 

nesprávnych spôsobov argumentácie (falácie), ktoré demonštruje na konkrétnych prípadoch 

politickej rétoriky – tie sú selektované z českého a slovenského masmediálneho diskurzu za 

účelom čo najväčšieho spresnenia a čo najlepšej demonštrácie problematiky.  Taktieţ sa snaţí 

pojednať o takých aspektoch argumentačného diskurzu akým je úloha proponenta v politickej 

rétorike, či spôsob tvorby konotatívnych významov prostredníctvom stavby argumentov 

rôznymi odlišnými spôsobmi. 

 Čiastočným cieľom práce je aj poukázať na vybrané problémy, ktoré je moţné 

v tuzemskom politickom diskurze sledovať prostredníctvom prípadových štúdií, ktoré sú 

vypracované s pouţitím metódy kritickej analýzy argumentov, ktorá vychádza z moderných 

aplikovaných prístupov k rétorike a argumentácií, kľúčovými autormi ktorých sú pre účely 

tejto práce Chaim Perelman [Perelman, 1979] a Douglas Walton [Walton, 2007];[Walton, 

2005],
1
. Práve spôsobom prípadových štúdií práca demonštruje spôsobom argumentácie 

v modernej masmediálne a politickej rétorike proponenta. 

2.1.2 Pojem diskurzu a jeho chápanie v tejto práci 

Diskurz z hľadiska jazykových štúdií a štúdií rétoriky je jazykový prvok, ktorý je dlhší ako 

jedná veta a je aplikáciou jazyka písaného alebo ústneho slova v sociálnom kontexte [van 

Dijk, 1985, str. 4]. Tento spôsob definície tohto kľúčového termínu zavádza Teun van Dijk 

vo svojom diele The handbook of discourse analysis. Jedná sa teda o jazykové prejavy, ktoré 

                                                 
1
 Diela, ktoré sú uvedené sú dôležité najmä pre prácu s moderným pojatím rétoriky a jej praktickým chápaním, 

nie je však možné vynechať ani iné kľúčové diela, ktoré však chápu rétoriku viac normatívne, uvediem teda 
aspoň niekoľko: Jurgen Habermas – Teória komunikatívného jednania, Scott Jacobs – Rhetoric and dialectic 
from the standpoint of normative pragmatics a samozrejme Aristotéles a jeho Rétorika 
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majú podobný spoločenský kontext
2
 a ktoré sú charakteristické určitými spoločnými prvkami 

– napríklad terminológiou, prejavmi, literárnym štýlom. V tejto práci sa pracuje s diskurzom 

rétoriky politického proponenta. Diskurzom sa rozumejú nie len určité texty a hovorené 

prejavy proponentov, ale celý konglomerát menších častí, ktorý sa v masmediálnom prostredí 

vytvára okolo politickej rétoriky v Českej a Slovenskej republike. 

 

2.1.3 Vymedzenie diskurzu politickej rétoriky v rámcoch masmediálneho diškurzu 

Masmediálny diskurz pozostáva z veľkého mnoţstva separátnych prvkov, kaţdý z ktorých 

má svoju vlastnú špecifiku, nástroje a úloha proponenta sa v kaţdom z menších okruhov 

môţe výrazne líšiť. Stále sa však pohybuje v rozmedzí určitých topicov – tém, ktoré sú pre 

určité odvetvie argumentačného a rétorického diskurzu charakteristické. [Walton, 2007, str. 

20]. Asi by teda nebolo veľmi praktické analyzovať názory poslanca pro-maďarskej strany 

Most Bélu Bugára voči futbalovému zápasu Slovenska a Maďarska, nakoľko síce obsahuje 

jeho názor na určitú problematiku, nie je však dôleţitý pre topic, ktorý je moţné zaradiť 

medzi kľúčové v rámci politickej rétoriky a argumentácie. Ako príklad je moţné uviesť 

rozdiel medzi televíziou ako entitou mediálneho diskurzu a tlač – ich účel je podobný, 

nástroje, postoj  a úloha proponenta sú však v oboch prípadoch výrazne odlišne. V prípade 

politickej rétoriky ako mediálneho nástroja a spôsobu mediálnej komunikácie to tak je tieţ.  

2.2 Úloha proponenta v politickej rétorike 

Úloha proponenta je v politickej rétorike kľúčová. Je tomu skutočne tak vo všetkých typoch 

diskúsii kde sa vyskytujú (aspoň) dvaja agenti [Walton,2007, str. 4]. Účelom kaţdého s nich 

je presvedčiť respondenta aby prijal jeho názor alebo argument za svoj. Prečo je však úloha 

proponenta v politickej rétorike špecifická? Aby sme boli schopní na túto otázku odpovedať 

musíme rozumieť tomu, ţe existujú dva typy respondentov: jeden respondent je oponentom 

politika ako proponenta a teda politik, ktorý mu v rámci disputácie odpovedá, útočí na jeho 

názor a bráni si svoj proti názor [Walton, 2007, s.84].  

Druhou variantou je situácia kedy je respondent zamlčaný. Táto situácia je napríklad 

programovým vyhlásením  vlády. Budúci premiér zvolá tlačovú konferenciu na ktorej 

predstaví kľúčové body a postoje vlády na ďalšie štyri roky. Jeho rétorika však musí byť 

výrazne odlišná oproti prvej situácií, nakoľko okrem politických oponentov smeruje svoj 

                                                 
2
 van Dijk samozrejme berie do úvahy Foucaultovské pojatie termínu diskurz, ktoré je predstavené 

v Archeológií vedenia, či Dohližet a trestát a pretvára ho do podoby moderných diskurzivných štúdiíí 
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príhovor aj širokej verejnosti. Rétorika oboch prípadov musí byť rozdielna napriek tomu, ţe 

proponent prezentuje názory, ktoré sú rovnako prítomno pri rokovaniach v parlamente ako aj 

pri verejnom príhovore. Jeho úlohou je pouţívať taký slovník a také argumenty aby mu mohli 

rozumieť nie len odborníci, ale aj beţní občania celého štátu. 

 V tomto bode teda dochádza k inému spôsobu cieľovania, obmene slovnej zásoby 

a pouţití iných výrazov neţ pri príhovoroch verejných, nakoľko sa výrazne mení cieľová 

skupina. Na príklade prípadovej štúdie číslo 1. je viditeľné, ţe príspevky, ktoré sú vedené 

politikmi na sociálnych sieťach majú odlišnú formu a majú vyvolať väčší vplyv na verejnosť 

neţ prípadne odborné argumenty v oficiálnych diskusiách. 

 

Taktieţ je nutné vysvetliť, čo bude pre účely tejto diplomovej práce brané ako diskurz 

politickej rétoriky a zároveň to bude patriť aj do diskurzu masmediálneho: 

 

 Politický program – politický program je základný kameň na ktorom táto práca 

stavia. Je to základná súpiska všetkých hodnôt, ktorá určitá osoba alebo politická 

strana zastáva, je ju moţné pouţiť ako repozitár argumentov, ktoré sú stranou alebo 

osobou oficiálne proponované. V prípade skúmania argumentov v rôznych situácia 

a prípadoch je moţné pouţiť rôzne volebné programy pre bliţšiu špecifikáciu 

argumentov (Voľby do europarlamentu, parlamentné voľby, krajské voľby a iné)
3
; 

 PR kampaň a jej súčasti –  verejné prejavy osôb, ktorí sú politikmi, súčasťou strany 

alebo hovorcami tvoria aktívne proponované argumenty voči širšej verejnosti a majú 

určitú výpovednú hodnotu (v politickom a mienkotvornom procese); 

 Prezentácia politickej strany alebo politickej entity (jednotlivca) v konvenčných 

médiách – kolónky v novinách, televízna prezentácia a iné prvky prezentované 

v konvenčných médiách; 

 Prezentácia politickej strany alebo politika na internete – oficiálne profily 

politikov/strán na Facebooku a iných sociálnych sieťach (Twitter, Instagram), 

neformálne vyjadrenia voči určitým problémom, ktoré nie sú uvedené v programe 

strany/politika alebo ním nie sú prezentované primárne a spresňuje názory, ktoré 

proponuje; 

 

                                                 
3
 V rámci tejto práce je práve politický program a snaha poukázať na to akým spôsobom a prečo je tak dôležitý 

z hľadiska argumentácie a politickej rétoriky proponenta. K ostatným formám, ktoré sú uvedený vyššie sa 
v práci len nazerá ako k pomocným nástrojom. 
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Pre pochopenie je moţné vysvetliť túto schému aj graficky (obr.1): 

 

Obr.1: Tvorba diskurzivných formácií 

  

Kaţdá z entít pozostáva z menších stavebných kameňov, ktoré sú pre svoj diskurz 

charakteristické, tie spoločne tvoria ešte väčší segment, ktorý spadá pod väčší diskurz. Kaţdý 

z týchto „stavebných kameňov“ je ďalej v práci nazývaný pod diskurz a je dôleţitý primárne 

pri selekcií argumentov z programov politických strán. Úloha pod diskurzu je poukázať na 

styčné body, ktoré je moţné vzájomne komparovať. Dôleţite je poznamenať, ţe graf je len 

ilustračný a ide primárne o ilustráciu formovania menších diskurzov, ktoré vytvárajú väčšie 

konglomeráty. 

Vyššie popísané diskurzívne entity utvárajú diskurz politickej rétoriky, ktorý je 

súčasťou masmediálneho diskurzu. Entity, ktoré sú určené pre túto prácu sú vybrané len 

z dôvodu jednoduchosti aplikácie a vymedzenia konkrétnych argumentov v rámci 

diskurzívnych polí a nie je ich moţné povaţovať za jediný moţný spôsob selekcie typológie 

politickej argumentácie a rétoriky
4
. 

2.3 Čo je to politická rétorika a argumentácia a prečo ju študovať? 

Pred vysvetlením toho ako a prečo študovať politickú rétoriku a argumentáciu je treba 

vysvetliť čo to je. Politická rétorika je typ rétoriky, ktorá stojí na dvoch formálne a obecne 

stanovených osnovách, ktorými je Úloha proponenta a Špecifika rétoriky politického 

proponenta: 

                                                 
4
 Táto otázka je podrobnejšie vysvetlená v odseku Falzifikácie 
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1. Úlohu proponenta prijíma osoba, ktorá zaujíma určité miesto v politickej 

funkcií štátu a je delegovaná, dosadená alebo samo nominovaná (príklad 

politického prevratu alebo diktatúry). Táto osoba zaujíma platenú funkciu (je 

väčšinou platená štátom)
5
. [van Dijk, 1994, str. 15] 

2.  Rétorika politického proponenta (nehovoríme tu o antických rétorov, ale 

o moderný model príhovorov konkrétneho politika) v politickej rétorike sa 

týka bodov, ktoré sú určitým spôsobom spojené s politikou alebo výkonom 

politickej funkcie
6
. Medzi časté okruhy, ktoré vo väčšine prípadov do rétoriky 

politického proponenta zasahujú spadajú nasledujúce kategórie: 

 Politický systém štátu 

 Politické hodnoty 

 Politické ideológie 

 Politické organizácie 

 Politický diskurz 

Úlohou proponenta je prezentovať argumenty, ktoré majú určité spojenie s politickou 

funkciou, ktorú dotyčný vykonáva alebo sa jeho rozprava týka bezprostredného politického 

systému či aspektov, ktoré sa ho dotýkajú. Jeho názory vo veciach, ktoré sa bezprostrednej 

politickej funkcie netýkajú nie je moţné povaţovať za politickú rétoriku, nakoľko sa síce 

môţu pohybovať v rozmedzí masmediálneho diskurzu, avšak nie sú súčasťou 

bezprostredného diskurzu, ktorý je predmetom tejto práce. 

2.3.1 Prečo študovať politickú rétoriku? 

Politická rétorika (ako je ukázané niţšie) tvorí veľkú časť masmediálneho diskurzu, To sa 

deje z viacerých dôvodov. Jedným z nich je to, ţe politický ţivot štátu býva jednou z najviac 

mediálne pokrytých okruhov, ďalším je uľahčenie tvorby PR a seba prezentácie s rozvojom 

informačných technológií. Politická rétorika teda začína zaberať stále väčší priestor a môţe 

v stále väčšej miere ovplyvňovať a pôsobiť na verejnú mienku. V súvislosti s tým, je nutné si 

uvedomiť, ţe politická rétorika, aj keď je zaloţená na nastaveniach agendy strán môţe 

fungovať aj ako spôsob mediálnej manipulácie. Pomocou štúdia politickej rétoriky 

a typológie argumentov je však moţné vykonať selekciu falácií a argumentov a kritický 

analyzovať argumenty, postoje a názory proponenta. Je teda moţné sa pokúsiť odhaliť 

                                                 
5
 O špecifickej úlohe proponenta v politickej rétorike je pojednané v dodatku č.1 

6
 Pre obecné zakotvenie politiky a politických funkcií, je nutné spomenúť dielo Stammena a Schlossera – Úvod 

do politické vědy a dielo Giovanniho Sartoriho – The theory of democracy revisited 
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informačnú hodnotu jeho výroku, či názoru a stanoviť akú ma v rámci diskurzu v ktorom 

prebieha diskusia má hodnotu,  Pre ilustráciu je moţné uviesť nasledujúci príklad politickej 

rétoriky: 

Na území Slovenskej Republiky dlhodobo pôsobí politická strana, ktorá otvorene 

reprezentuje silne nacionalistické názory – Ľudová Strana Naše Slovensko, predseda ktorej je 

známy slovenský nacionalista (v niektorých prejavoch ktorého je moţné vidieť nacistickú 

rétoriku
7
) Marian Kotleba.  

Prípad, ktorý sa odohral 30.10.2015 popisuje samotný predseda strany a súčasný 

ţupan banskobystrického kraja nasledovne: 

„30. októbra 2015 sme podali trestné oznámenie za verejnú propagáciu sionistického hnutia 

na Námestí SNP v Banskej Bystrici, nakoľko ide o zločinecké a teroristické hnutie, ktorého 

stúpenci sa dopustili mnohých masakier civilného obyvateľstva Palestíny a iných odporných 

zločinov.”
8
 

Skutočnosť udalosti, ktorú popisuje autor na stránke však popisuje polícia Slovenskej 

republiky takto:  

“projektová manaţérka neziskovej organizácie Post Bellum na Slovensku v rámci projektu 

“Príbehy 20. Storočia” v dňoch 18.-31.10.2015 na Námestí SNP v Banskej Bystrici nechala 

vystaviť portrét Štefánie Lórandovej s uverejneným textom “Členka sionistického hnutia 

Hašomer Hacair, preţila Osvienčim”, čím mala verejne propagovať sionizmus ako 

ideológiu..”
9
 

Polícia trestne oznámenie zamietla na základe chýbajúceho dôvodu pre začatie trestného 

konania. 

Vyššie ilustrovaný príklad je jasnou ukáţkou mediálnej manipulácie – tá sa v tomto 

konkrétnom príklade odohráva prostredníctvom úmyselného podávania nepravdivej 

výpovede alebo výpovede, ktorá zamieňa výrazy s neutrálnou konotáciou za konotácie 

vysoko negatívne. Na tomto konkrétnom príklade je vidno, ţe z hľadiska nacistickej rétoriky 

je veľmi výhodným spôsobom označovať všetko, čo ma spojitosť s Izraelom negatívne a 

snaţiť sa o tom presvedčiť aj čitateľov. Tento spôsobom mediálnej manipulácie je moţné 

                                                 
7
 Napríklad, Kotleba často používa frázu: „Na stráž!“, ktorá je typická pre obdobie slovenského nacistického 

štátu. 
8
 Polícia účelovo odmietla trestné oznámenie za propagáciu sionizmu. Podali sme sťažnosť! [online]. [cit. 2016-

01-09]. Dostupné z: http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/policia-odmietla-trestne-oznamenie-za-
propagaciu-sionizmu-podali-sme-staznost/ 
9
 Uznesenie [online]. [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: http://www.naseslovensko.net/wp-

content/uploads/2015/12/Uznesenie.pdf 

http://www.naseslovensko.net/nasa-praca/trestne-oznamenie-za-propagaciu-sionistickeho-hnutia/
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primárne označiť za propagandistický, nakoľko podáva informácie len z jednej strany, ktorá 

je čisto subjektívna na základe konkrétnej ideológie. 

Tento bod je však zároveň i príkladom politickej rétoriky a politického diskurzu. 

Štúdiom politickej rétoriky a teórie argumentácie (ktoré sú vysvetlené ďalej v tejto práci) je 

moţné podobné príklady, ktoré sa snaţia o asimiláciu v mediálnom diskurze odhaliť a 

poukázať minimálne na ich zaujatosť. 

 

2.3.2 Politická rétorika ako samostatný prvok mediálneho diskurzu z pohľadu 

rétoriky, argumentácie a pragmatiky 

Úlohou tejto podkapitoly je odlíšiť politickú rétoriku od zvyšku rétoriky, ktorá sa aplikuje 

v mediálnom diskurze. Toto odlíšenie môţeme pozorovať v troch rovinách: 

Rétoriky, argumentácie a pragmatiky
10

. 

Z hľadiska rétoriky: 

Douglas Walton vo svojom diele Media Argumentation [Walton, 2007], ktoré sa venuje 

rétorike vysvetľuje na ilustratívnych príkladoch veľké mnoţstvo falácii, ktoré sa v súčasných 

argumentačných technikách vyskytujú. V moderných médiách ich nájdeme skutočne veľké 

mnoţstvo, no v rámci politického diškurzu, ktorý autor popisuje veľmi obšírne, sa ich 

pouţíva hneď niekoľko.  

Politická rétorika je špecifická najmä kvôli veľmi otvoreným útokom na súperov, 

ktorý je často obohatený o lokálnu problematiku a tematiku. V súvislosti s Českou a 

Slovenskou Republikou, môţu týmito špecifikami národnostné a menšinové konflikty, 

konflikty regionálne a konflikty územnej celistvosti. Práve širokospektrálnosť politických 

názorov na tak malom území a v krajine s tak nízkym počtom obyvateľov je veľmi 

zaujímavá, nakoľko je moţné objaviť veľké mnoţstvo neplatných argumentov, ktoré 

politické strany, jednotlivci, či aktivisti aplikujú. Pre obecnú rétoriku je zároveň aj tak široké 

spektrum proponentov, ktoré je v mediálnom diskurze často oveľa menšie neţ v prípade našej 

štúdie. 

                                                 
10

 Pragmatics deals with utterances, by which we will mean specific events, the intentional acts of speakers at 
times and places, typically involving language. Logic and semantics traditionally deal with properties of types 
of expressions, and not with properties that differ from token to token, or use to use, or, as we shall say, from 
utterance to utterance, and vary with the particular properties that differentiate them. Pragmatics is 
sometimes characterized as dealing with the effects of context. This is equivalent to saying it deals with 
utterances, if one collectively refers to all the facts that can vary from utterance to utterance as ‘context.’ One 
must be careful, however, for the term is often used with more limited meanings. 
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Z hľadiska argumentácie: 

Z hľadiska argumentácie je typickým pre politický diskurz argument Ad hominem. Ten je 

často aplikovaný v rámci politického diskurzu bezprostredným osobným útokom na inú 

osobu – alebo povedané z hľadiska rétoriky na iného proponenta
11

 [Walton, 2007, s.161]. 

Oproti ostatným typom rétoriky nachádza z hľadiska argumentácie práve argument typu Ad 

hominem najväčšie uplatnenie.  Najobľúbenejšie falošné argumenty zhrnul uţ Karel Čapek 

pod výstiţným titulkom "Dvanástoré figúr zápasu perom" vo svojej knihe Marsysas z roku 

1931. Tú uvediem len niektoré z nich v nezmenenej forme, nakoľko samotné falácie sú 

prezentované čisto literárnym štýlom, sú len ilustračné, ale napriek tomu sú prezentované 

spôsobom, ktorý je prospešný a vecný aj v prípade diskurzu politickej rétoriky: 

 

1. Despicere. Spočíva v tom, ţe  polemizujúci sa musí uviesť ako intelektuálne a mravne 

nadradené svojmu odporcovi; alebo, čo je to isté, treba dať najavo, ţe odporca je 

OBMEDZENEC, táraj, nula, dutá nádoba, EPIGON, taškár, nevzdelanec, onúca, burina, 

nepodarok a vôbec subjekt nehodný, aby sa s ním hovorilo. 

 

2. Termini. Princípom je uţívanie istých špeciálne polemických obratov. Ak napíšete dajme 

tomu, ţe po vašom zdanie pán X nemá v niečom pravdu, odpovie pán X, ţe ste sa na neho 

"zákerne vrhol". Ak ste toho náhľadu, ţe niečo nanešťastie nie je v poriadku, napíše váš 

odporcov, ţe nad tým "a ţialiť" alebo "roní slzy". Podobne sa hovorí "Later" miesto 

protestuje, "klebetia" miesto poznamenáva, "nadáva" miesto kritizuje a tak ďalej. 

 

3. Caput Canis alebo pouţívanie takých slov, aké môţu vzbudiť o odporcoví zlú mienku. Ak 

ste rozváţny, je moţno o vás povedať, ţe ste opatrnický; ak ste naklonený prostým a vecným 

dôvodom, moţno povedať, ţe ste všedný a triviálne. 

 

4. Non habet je variáciou na figúru tretí. Ak ste napríklad učený mysliteľ, je moţné povedať, 

ţe sa vám nedostáva ľahkého vtipu, zmyslovej bezprostrednosti a intuitívnej fantázie. Keby 

ste však náhodou bol bezprostredný a intuitívny, moţno vás usadiť objavom, ţe sa vám 

nedostáva pevných zásad, hlbokého presvedčenia a vôbec etickej zodpovednosti. 

 

                                                 
11

 Z hľadiska rétoriky rozumieme disputácií ako výmene názorov medzi dvoma proponentami rôznych názorov 
– útok na inú osobu v rámci argumentácie je teda útokom na druhého proponenta 
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5. Negara. Spočíva v tom, ţe sa vám proste uprie, čo ste alebo čo je vaše. Ak  ste neústupne 

desať rokov, ţe veríte v Čertovu babičku, je moţno jedenásteho roku o vás polemicky 

vyhlásiť, ţe ste sa nikdy nepovzniesol k pozitívnej viere v existenciu Čertovej babičky. Je to 

moţné preto, ţe Nezainteresovaný čitateľ to o vás beztak nevie a zasvätený má z toho 

zlomyseľnú radosť, ţe sa vám upiera nos medzi očami. 

 

6. Imago. Miesto odporcu, aký skutočne je, sa svetu podvrhne akýsi nepodobný strašiak, načo 

sa tento strašiak polemicky vyvracia. Napríklad polemizuje sa s niečím, čo odporca nikdy 

nemal na mysli a nikdy v tom zmysle nepovedal; dokazuje sa mu, ţe je hlupák a ţe sa mýli, 

na akýchsi tézach, ktoré sú naozaj hlúpe a mylné, ale nie sú jeho. 

Z hľadiska pragmatiky: 

 Z hľadiska pragmatiky a rečových aktov je politicky rétorický diskurz  pomerne 

špecifickým. Teória rečových aktov, ktorú tu budem aplikovať vychádza z Austinových, 

a Searlových filozofických prác. Rečový akt podľa Searlea, tak ako to popisuje v diele What 

is a speech act? je konanie usmerňované konštitutívnymi pravidlami [Austin, 1965]. Austin 

navrhol v diele How to do something with words [Austin, 1962] koncepciu rečových 

aktov (speech acts). Úlohou filozofa je kompilácia akejsi „supergramatiky“ – katalóg 

všetkých moţných funkcií slov. Ak vyslovím nejakú vetu, tak vydávam určité zvuky, a toto 

samo osebe nazýva fonetickým aktom. Ak vezmeme do úvahy, ţe tieto zvuky tvoria vetu 

nejakého jazyka, vetu, ktorá v tomto jazyku niečo znamená, potom túto výpoveď povaţujeme 

za faktický akt. Ak vezmeme naviac do úvahy, ţe touto vetou vypovedám niečo konkrétne, 

potom ide o akt retický. Retický akt je vykonaním aktu pouţitia týchto slov v istom viac či 

menej presne určenom zmysle a s istou referenciou. „Povedal Mačka je na koberci´“ opisuje 

fatický akt, zatiaľ čo „Povedal, ţe mačka je na koberci“ vyjadruje akt retický a práve z toho 

vyplýva klasifikácia, ktorá sa týka retických aktov. O tom, keď jednoducho „niečo povieme“ 

a teda vyslovíme zmysluplnú vetu – lokučný akt. Zrealizovať lokučný akt súčasne znamená 

previesť aj akt ilokučný. Takţe keď vykonávame lokučný akt, budeme vykonávať tieţ nejaký 

taký akt ako: 

kladenie otázky alebo odpovedaniu na ňu 

poskytovanie nejakých informácií alebo nejakého uistenia sa či varovania 

oznamovania verdiktu alebo úmyslu 

vynášania ortieľu 

ustanovovanie, vyzývanie či kritizovanie 

identifikovanie či popisovanie a mnoho ďalších. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria_re%C4%8Dov%C3%BDch_aktov
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=J._L._Austin&action=edit
http://sk.wikipedia.org/wiki/Searle%2C_J._R.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1titut%C3%ADvne_pravidlo
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Popri lokučnom a ilokučnom akte však môţeme tým, ţe „niečo povieme“, uskutočniť aj ďalší 

akt, ktorému Austin hovorí perlokučný [Austin,1962, str.18]. Svojou výpoveďou môţeme 

totiţ niečo faktické dosiahnuť – teda napríklad niekoho o niečom presvedčiť, niekoho k 

niečomu primäť. Zatiaľ čo lokučný a ilokučný akt sa v rámci výpovede uskutočňuje 

automaticky, akt perlokučný sa uskutočňovať môţe, no nemusí. Práve perlokučný akt je 

jedným z kľúčových bodov pragmatiky, ktorý sa aplikuje v politickej rétoriky. Proponent 

v politickej rétorike a politickej debate nie len o niečom vypovedať, ale aj presvedčiť 

poslucháča alebo respondenta k tomu aby prijal jeho stranu. Pre ilustráciu uvádzam niekoľko 

príkladov perlokučného aktu: 

a) Presvedčil ma, aby som ju zastrelil. 

b) Primäl ma (donútil atď.) k tomu, aby som ju zastrelil. 

Rozlišujeme mienenie (to mean) a referovanie (to refer). Keď na niekoho referujeme, 

vykonávame istú činnosť, nie však vtedy ,keď niekoho mienime. 

keď na niekoho referujeme, môţeme to urobiť správne alebo nesprávne, čo nemoţno 

povedať, keď niekoho mienime. 

Taktieţ v rámci rečových aktov rozlišujeme konštatáciu a performatívnu 

výpoveď. Konštatácia je tvrdenie, ktoré môţe byť pravdivé alebo nepravdivé – z hľadiska 

tejto práce sa jedná o nejakú výpoveď politika o tom, čo sa stalo, čo sa v rámci jeho 

programov a predpovedí splnilo alebo urobilo. Performatívna výpoveď nie je ani pravdivá, 

ani nepravdivá, ale má vlastnú funkciu: pouţíva sa na vykonanie určitej činnosti. 

Performatíva sú v politickej rétorike a politickým diskurzom tieţ veľmi rozšírené. Vysloviť 

takúto výpoveď znamená vykonať určitú činnosť: 

Pomenuvávam túto sochu sochou Svätopluka. 

Týmto povaţujeme zjazd komunistickej strany za otvorený. 

Pre túto prácu je rozdelenie rečových aktov dôleţite z hľadiska konkrétného uchepnia 

významov a účelom proponenta v rámci politickej rétoriky. Rozdiely v úlohe proponenta sú 

čiastočne zaloţené nie len na tom, ktoré slova vysloví, ale aj na tom čo vysloví. Čí sa jedna 

o informovanie respondenta alebo ide o určitú akciu alebo aktivitu vykonanú slovami.  

2.4 Špecifiká českého a slovenského politického diskurzu 

Pre porozumenie tomu ako študovať český a slovenský politický diskurz je nutné si 

uvedomiť akým topicom sa venuje a ktoré z nich sú preň dôleţitejšie ako ostatné, a ktoré sa 

často objavujú v rámci tuzemskej politickej argumentácie a ktoré umoţnia lepšie pochopiť 

stavbu argumentov a základné postoje z ktorých proponenti argumentov vychádzajú – 
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niektoré z nich sú ilustrované na niţšie uvedených príkladoch – topicy, ktoré sú uvedené 

niţšie sú typické práve pre český a slovenský politický diskurz, nakoľko sa v ňom objavujú 

veľmi často a vychádza z nich veľké mnoţstvo argumentov na ktorých si českí a slovenskí 

proponenti v politickom diskurze stavajú. Je však dôleţite si uvedomiť, ţe sú vyčlenené len 

pre účely tejto práce a nie je moţné ich zovšeobecňovať obecne pre skúmanie politickej 

rétoriky. Zároveň je ich výber poznačený aktuálnymi témami, ktoré sa v diskurze objavujú 

v súčasnosti a stávajú sa kľúčovými: 

 

 Politická minulosť – bod je špecifický pre väčšiu krajín bývalého post-

sovietskeho priestranstvá (a súvisiacich štátov) - v súčasnom slovenskom 

politickom diskurze je často aplikovaný s nátlakom nie na súčasnú politickú 

situáciu, ale vzhľadom na pôsobenie určitého politika v istej štruktúre alebo 

organizácii pred rokom 1989, kde kľúčové je nie jeho terajšie úspešné 

pôsobenie v určitej strane, ale snaha o jeho diskreditáciu prostredníctvom 

vyuţitia určitých dôkazov o jeho príčasnosti ku skupine, ktorá dnes nie je 

populárna, či povaţovaná sa nespojiteľnú s pôsobením na demokratickej 

politickej scéne (Robert Fico – člen  KSČS, Andrej Babiš – pracoval pre 

STB). 

 Problematika národnostných menšín
12

 – v slovenských politických reáliách sa 

tento typ argumentu výrazne odzrkadľuje v názoroch poslancov, ktorí útočia 

na menšinu maďarskej národnosti a poslancov, ktorí tuto menšinu zastupujú. 

Rozpätie otázok v ktorých sa tento typ argumentu môţe pouţívať je veľmi 

vysoké, primárne sa však týka zákonov o dvojitom občianstve, vzniku 

maďarských škôl na území Slovenska, či zákazu pouţívania maďarského 

jazyka na úradoch a verejnom priestranstve. Veľkosť tohto problému je ešte 

viac viditeľná ak podčiarkneme to, ţe v súčasnosti na Slovensku pôsobia dve 

strany, ktoré sú orientované práve na maďarské obyvateľstvo (Strana 

Maďarskej Koalície, Most) a aspoň dve strany, ktoré majú prudko 

nacionalistický ráz (Ľudová Strana Naše Slovensko, Slovenská Národná 

Strana), čo je pre politické spektrum krajiny, ktorá má obyvateľstvo vo výške 

5 miliónov viac neţ netypické. 

                                                 
12

 Tento typ argumentácie je súčasť argumentácie založenej na hodnotách, argumentuje sa na základe určitých 
prvkov, ktoré sú pre politika kritické a ukotvené zväčša v politickom programe, obecných postojoch, či iných 
formálnych zásadách, ktoré sú dôležité pre tvorbu tohto argumentu [Walton, 2007, 34b;34c]. 
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 Tradičné a nové hodnoty -  problém sa viditeľne odzrkadľuje v rámci 

Slovenskej politiky a jej častí, ktorá sa týka partnerstiev homosexuálov, 

adopcií a pojmu „manţelstvo“. Problém tkvie v určitom ideologickom 

zakotvení Slovenska a prvkov katolíckej kultúry do jedného celku, aj keď 

tento bod nie je úplne jasne viditeľný ani v rámci ústavy. Na stranu strachu sa 

postavili aktivisti z Aliancie za rodinu a politickej strany KDH (kresťansko-

demokratické hnutie), ktorí vydávajú videá, ktoré sa snaţia tlačiť na ľudí 

prostredníctvom vyvolania strachu tým, ţe ako náhle dôjde k adopcii deti 

homosexuálnymi pármi, deti sa stanu tieţ homosexuálmi, nakoľko budú 

vychovávaní v prostredí, ktoré ich k tomu vedie. Homosexuálni aktivisti často 

zaujímajú opačnú pozíciu, zverejňujú citlivé a precítene príbehy, natáčajú 

(fabrikované) videa o zbitých mladistvých, ktorí sa priznali svojím rodičom, 

ţe sú homosexuáli a snaţia sa  rôznym spôsobom natlačiť na city osôb, ktoré 

ešte voči problému nemajú jasne vyhranený názor. 

 

Všetky vyššie uvedené špecifiká je nutné brať do úvahy pri analýze konkrétnych 

argumentov a výpovedí, ktoré sú súčasťou diskurzu politickej rétoriky a ktoré sú súčasťou 

mediálneho diskurzu. Kaţdý z argumentov, ktorý sa vyskytne v práci, bude mať priradenú 

dodatočnú informáciu o hodnotách, ktoré ho určujú a ktoré sa v tom - určitom argumente 

vyskytujú. Rovnako dôleţité je si uvedomiť, ţe napriek tomu, ţe veľké mnoţstvo špecifík, 

ktoré sú uvedené vyššie sa rovnako vyskytujú v rôznych politických systémoch a štátoch – 

ako napríklad rasizmus, imigrácia, politický vzťah k menšinám [van Dijk, 1994, str. 15], nie 

je moţné tieto hodnoty generalizovať a aplikovať ich na pouţitie v kaţdom politickom 

diskurze, nakoľko rozdiely problematiky môţu obsahovať veľké a často priam aţ 

neporovnateľné rozdiely. 

2.5 Rétorika, dialektika a to ako jej môžeme rozumieť v tejto práci 

Pojmy rétorika a dialektika môţu mať mnoho podôb a mutácií, ktoré v kaţdom okruhu 

spoločenských vied môţu referovať k úplne rozdielnym termínom, technikám a okruhom. 

Preto je nutné vysvetliť ako jej budeme rozumieť v kontexte tejto práce. 

 Pôvodný význam slova dialektika pochádza z antiky, kde dialektika bola chápaná ako 

umenie pokladať otázky a odpovedať na ne v modeli, kde sa dvaja oponenti striedajú po 

ťahu. Ten kto otázku pokladá, vyzýva oponenta (inak povedané respondenta) k tomu aby si 

vybral k otázke postoj a následne sa ho snaţí v diskusií presvedčiť o tom aby ho poprel 
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a prijal jeho názor na danú otázku a diskutoval s ním. V tomto bode vychádza z prevádzania 

inferencií na základe respondentových odpovedi. [Kapp 1942, str. 12]. Primárny účel 

dialektiky však známy nie je. Poznáme, ale veľké mnoţstvo príkladov. Najlepšie je ich 

ilustrovať na príklade Sokratových dialógov spísaných Platónom. Sokrates v nich hra rolu 

toho, ktorý otázky pokladá [Robinson 1953, str. 69]. Sokrata často vidíme aplikovať 

dialektiku spôsobom kritického umenia. Aplikuje sériu otázok tak aby respondentovi 

predloţil určitú otázku alebo tému a následne v respondentových odpovediach hľadal slabiny, 

čí kontradikcie.  

Aristotelés na druhej strane definuje dialektiku viac praktickým spôsobom. Rovnako 

ako ja Platón ju povaţuje za spôsobom kritického nazerania na názory, avšak rozdiel pramení 

v tom, ţe vidí dialektické argumenty ako „tie, ktoré pochádzajú z obecne prijatých názorov 

za účelom nájdenia kontradikcie.“ [Walton, 2007, str.15] Pre Aristotela sú rétorika 

a dialektika úzko spojené. Rétorické modely však môţu vychádzať z presvedčenia 

proponenta, ktoré nemusí byť dialektické a môţe pomocou neho presvedčiť o „svojej 

pravde“. Platónske chápanie dialektiky teda spadá z hľadiska Aristotela skôr do rétoriky 

(nakoľko názory, ktoré prezentuje Sokrates v dialógoch sú často iné ako zauţívané 

spoločnosťou – ba často sa s nimi aj rozchádzajú). Existuje veľké mnoţstvo chápania 

rozdielov medzi rétorikou a dialektikou, avšak pre účely tejto práce je práve Aristotelove 

chápanie rozdielov v týchto termínoch primárne. 

Pojatie rétoriky s ktorým pracujem v tejto práci je však menej normatívne– môţeme 

o ňom hovoriť ako o umení presvedčiť niekoho o tom čo povaţujeme za pravdu 

prostredníctvom rečových aktov (ktoré sú popísané v minulej kapitole) a príhovorov neţ 

diskusiách o obecne chápaných názoroch a pravdách – jedná sa o aplikáciu rétoriky, ktorá je 

kľúčová pre moderných teoretikov komunikácie, akými sú napríklad vyššie viacnásobne 

spomínaný Douglas Walton a Chaim Perelman. Ďalší rozdiel pramení v metóde vykonávania 

príhovorov, ako príklad je moţné uviesť klasický príklad masmediálnej kampane, kde sa nás 

snaţí proponent presvedčiť si kúpiť určitý produkt na základe jeho tvrdenia o tom, ţe je 

„výborný, estetický a plní svoju funkciu“. Rétorika si zakladá na odosielanie argumentov 

špecifický selektovanému respondentovi – kľúčovej skupine a normatívna stránka, na ktorej 

si zakladá dialektika nemusí byť prítomna – záleţí na tom ako racionálny je respondent. 

[Perelman, 1969]. Tomuto termínu rozumie Perelman ako osobe, ktorá má minimálne tak 

dobré schopnosti porozumenie aby dokázal bez ďalších dodatkov pochopiť tézu, propozíciu, 
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či premisu, ktorú prezentujeme [Perelman, 1969, str. 40-48]  

2.6 Argumentácia a politický diskurz – vymedzenie politického programu ako 

základného kameňa politickej rétoriky 

Minulá kapitola sa venovala obecnému zakotveniu diskurzu politickej rétoriky. Táto kapitola 

sa venuje bezprostrednému vysvetleniu toho prečo práve politický program je elementárnym 

stavebným kameňom politického diskurzu a politickej rétoriky.  Aby to bolo úplne 

zrozumiteľné je miestne v tomto bode predchádzajúce vysvetlenie zhrnúť. 

Diskurz politickej rétoriky je v chápaní tejto práce spôsob vypovedania o problémov, 

ktoré sa týkajú bezprostredne politického diskurzu a vypovedá o nich aktér, ktorý sám je 

súčasťou politického diskurzu a teda politickým činiteľom, ktorý zastáva názory a premisy 

politickej entity, ktorá ma predom stanovené určité hodnoty od ktorých sa výpovede 

proponenta odvíjajú. 

 Ako je spomínané vyššie, politický program je základnou súpiskou hodnôt a postojov 

všetkých argumentov určitého proponenta, ktorý pôsobí a teda argumentuje v rámci 

politického diskurzu. Primárnou úlohou proponenta v akomkoľvek odvetví argumentácie je 

pomocou konkrétnych argumentov presvedčiť respondenta o tom, ţe jeho pohľad na vec, 

názory, ktoré prezentuje a o ktorých vypovedá sú správne a mál by sa s nimi stotoţniť 

a prijať ich ako svoje [Walton, 2007, str.4]. 

 Na rozdiel od iných odvetví mediálneho diskurzu však proponent v politickom 

rétorickom diskurze nemôţe stavať svoje argumenty na základe svojich vlastných 

presvedčení a právd, ktorým verí. Názor politických proponentov by sa mal striktne odvíjať 

od názorov a presvedčení strany, ktorú reprezentujú (v prípade, ţe sa jedná o poslanca, ktorý 

nie je členom ţiadnej strany a teda vystúpil by sa mali aspoň stabilne odvíjať od koalície 

ktorou je súčasťou). Tá ma dve roviny, ktoré môţeme nahliadať: prvou je manifest alebo 

základné zásady politickej strany. Tento dokument je však často nepresný a je produktom 

dlhodobého plánu strany, jej zakladateľov a členov, prípadne je spísaný pri jej zaloţení.  

Argumenty, ktoré sa vyskytujú v diskurze politickej rétorike sú však najčastejšie 

produkované spôsobom reakcie na určitú otázku alebo tému. Argumenty sa teda vytvárajú 

v určitom časovom úseku a ak potrebujeme rozumieť tomu z čoho argument vychádza je 

oveľa praktickejším riešením nahliadnuť do programu politickej strany. Tento krok je o niečo 

lepší neţ primárne zakotvenie strany v tom, ţe otázky, ktoré sa na politickej scéne riešia 

vychádzajú z uţšej problematiky a preto sme schopní nahliadať zakotvenie obecnej názorovej 

roviny v hneď niekoľkých politických programoch, v závislosti na tom o akú otázku sa jedná. 
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Politických programov na Českej a Slovenskej politickej scéne máme hneď niekoľko – medzi 

najdôleţitejšie patria: 

 

 Politický program do parlamentných volieb – základný spis, ktorý poukazuje na 

súčasné hodnoty, strategické ciele strany na najbliţšie štyri roky. Práve z tohto 

dokumentu vychádza väčšina argumentov, ktoré politici vo svojej rétorike aplikujú. 

Politické programy sú zväčša rozdelene tak aby pokrývali celú škálu aktivít politickej 

strany. V prípade, ţe analyzujeme politický argument, ktorý nie je uţšie 

špecifikovaný je vhodne vychádzať práve z programu do parlamentných volieb. 

 Politický program strany vo voľbách do vyšších územných celkov – v prípade, ţe 

analyzujeme argument, ktorý sa venuje len určitej lokalite, prípadne nejakému 

strategickému cieľu alebo problému, ktorý v krajine vznikol, je vhodné pouţiť práve 

tento politický program, nakoľko sa vytvára samostatne pre kaţdý kraj v Českej 

i Slovenskej Republiky – jeho špecifiká sú zväčša presnejšie a konkrétnejšie 

a problematika je preberaná viac do hĺbky neţ v programe do parlamentných volieb. 

 Politický program strany vo voľbách do europarlamentu – tento politický program 

môţe hrať dôleţitú úlohu ak analyzujeme problematiku, ktorá sa netýka len vnútornej 

politiky krajiny, ale aj problematiky európskej politiky, či obhajoby názorov štátu 

v Európe. Tento program môţe byť uţitočný pri analýze zahraničných argumentov 

strany. Ako príklad je moţné uviesť veľké rozdiely medzi programami strán ČSSD 

a Strany Svobodných Občanů. 

 Prezidentský volebný program – je najmenej pouţiteľným dokumentom z vyššie 

popísaných, avšak môţe tieţ hrať určitú rolu v analýze argumentov. V tak malých 

štátoch akými sú Slovensko a Česka republika hrá prezident síce menej signifikantnú 

rolu neţ v Rusku alebo USA, o to väčšiu politickú podporu strán však potrebuje. Na 

základe podpory konkrétnych politických strán, je moţné usúdiť akým smerom sa 

bude uberať argumentácia prezidenta ako potenciálnej hlavy štátu. O to kritickejšie je 

to v prípade ak kandidát na prezidenta zaujíma určitú rolu aj v politickej strany a je 

straníckym kandidátom. 

 

Pri analýze konkrétnych argumentov a rétorických štruktúr je teda nutné brať do úvahy 

konkrétny program, ktorý je najbliţší kontextu, ktorého sa argument týka. Problém európskej 
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imigračnej krízy je teda pravdepodobne viac odzrkadlený v programe strany vo voľbách do 

Europarlamentu neţ vo voľbách do VÚC. 

 

Ďalším dôvodom prečo je politický program tak dôleţitým faktorom je to, ţe je to 

dokument, ktorý je moţné jeho publikáciou povaţovať za záväzný (na rozdiel od výpovedí 

proponenta v médiách, ktoré môţu byť popreté). Program je teda akousi nemennou autoritou 

v analýze politickej rétoriky ku ktorej sa môţeme v prípade potreby vţdy odvolať. 

 

2.7 Pragma-dialektický pohľad na politický diskurz alebo pravidla kritickej diskusie vs. 

falácie 

V tejto podkapitole sa dostávame uţ bezprostredne ku kontaktu so spôsobmi argumentácie 

v politickej rétorike a staviame proti sebe dva protipóly, ktoré majú zhruba rovnakú úlohu 

v jeho tvarovaní. Prvým je pragma-dialektika a oproti nej stoja falácie alebo inak povedané 

nepravdivé alebo nesprávne štruktúrované argumenty. 

Pragma-dialektická teória vytvorená koncom dvadsiateho storočia na Amsterdamskej 

univerzite Fransom H. Van Eemerenom a Robom Grootendorstom je určitým typom 

argumentačnej teórie, ktorá slúţi na analýzu a vyhodnocovanie argumentov pri ich pouţití. 

Z hľadiska kontextu teoretických výskumov, je moţné zaradiť túto teóriu do nových 

štúdií rétoriky, kde sa bezpochyby inšpiruje Perelmanovou Novou rétorikou [Perelman, 1969] 

a v najobecnejšom rámci je ju moţné zaradiť do štúdia filozofie komunikácie. 

Na argumentáciu sa v tejto teórií nazerá ako na určitý fenomén komunikačného 

diškurzu z normatívnej, ale aj deskriptívnej roviny (Eemeren, Grotendrost, 2004). Kľúčovým 

nástrojom teórie sú štyri meta-teoretické princípy, ktoré tvoria: funkcionalizácia, socializácia, 

externalizácia a dialektifikácia. Prvý princíp sa dosahuje chápaním diskurzu ako úmyselného 

aktu. Socializácia sa aplikuje pomocou umiestnenia rečových aktov do roviny interakcie. 

Externalizácia sa dosahuje pomocou uchopenia propozícii a interakcii prostredníctvom 

samotných rečových aktov, ktorými bola vykonaná a dialektifikácia sa dosahuje 

prostredníctvom zasadenia vyššie uvedených faktorov do ideálneho modelu kritickej 

diskusie, ktoré samotná teória navrhuje. [Eemeren, 2003] 

Špecifické pre vyššie uvedenú teóriu je, ţe nemá čisto formálne logický prístup 

a rovnako sa nevymedzuje len voči komunikačnému prístupu – naopak, teória sa snaţí chápať 

argumentačný celok ako diskurzívnu aktivitu a nahliada na argumentáciu ako komplexný 

rečový akt, ktorý je časťou prirodzených jazykových aktivít, ktoré majú špecifické 
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komunikačné ciele. Pragma-dialektický prístup berie argumentáciu ako časť racionálneho 

diskurzu argumentácie a snaţí sa o vyriešenie rozdieloch v názoroch. Dôleţité je však určiť 

čo to znamená. Pre tento účel sa v kritickej racionalistickej filozofii (do ktorej pragma-

dialektika čiastočne spadá) sa stanovuje model kritickej diskusie [Popper, 1972]. Model 

špecifikuje rôzne fázy, ktoré je nutné v procese dospievania k výsledku rozoznať a taktieţ 

verbálne akcie, ktoré sú časťou kaţdej z týchto fáz.  Princípy, ktoré autorizujú distribúciu 

verbálnych aktov v kaţdej nasledujúcej fáze sú závislé na pravidlách vykonávania rečových 

aktov. Ak sumarizujeme všetky tieto pravidlá, sme schopní stanoviť definíciu kritickej 

diskusie. 

 Štyri fázy, ktoré je moţné od seba analytický odlíšiť v procese riešenia sú fázou 

konfrontácie, otváracou fázou, fázou argumentácie a výslednou fázou. V konfrontačnej fáze 

sa rozdiely v názore prezentuje skrz konfrontáciu medzi postojom a (reálnym alebo 

vymysleným) nesúhlasom s týmto postojom. V otváracej fáze sa identifikujú strany 

disputácie a ich premisy – procedurálne alebo iným spôsobom. V argumentačnej fáze sa 

strana, ktorá plní úlohu protagonistu bráni svoj názor metodický a reaguje voči kritickým 

reakcia antagonistu. Vo výslednej fáze  stanovujú strany výsledok diskusie. Kritická diskusia  

stanovuje heuristicky, analyticky a kritické medze, ktoré ďalej vytvárajú a špecifikujú 

argumentačný diskurz – v našom prípade diskurz politickej rétoriky.  

 

V kritickej diskusií sa protagonista a antagonista (pre naše účely je moţné pouţiť pojmy 

proponent a respondent) musia drţať pravidiel, ktoré slúţia k tomu aby sa disputácia dovŕšila 

produktívne a mohlo dôjsť k výsledku. Obe strany sa musia drţať pravidiel kritickej diskusie 

v pragma-dialektike, ktoré sú stanovené van Eemerenom a Grootendorstom [Eemeren & 

Grootendorst, 1992]. V tejto práci uvádzam len zjednodušenú rekapituláciu základných 

pravidiel: 

1. Strana nesmú predchádzať jedna druhej v obrane alebo spochybnení názorov. 

2. Strana, ktorá obraňuje názor je povinná ho obrániť, ak ju o to druhá strana poţiada. 

3. Ak jedna zo strán útočí na názor, musí byť názor na ktorý útočí prezentovaný druhou 

stranou. 

4. Strana môţe brániť názor len argumentáciou, ktorá bezprostredne súvisí s názorom. 

5. Strana nemôţe falošne prezentovať niečo ako premisu ak to nebolo prezentované 

druhou stranou alebo poprieť niečo čo je v premise implicitne zakotvené. 

6. Strana nemôţe falošne prezentovať premisu ako východzí bod a ani poprieť premisu 

reprezentujúcu východzí názor. 
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7. Strana nemôţe referovať k názoru ako k obhájenému ak obrana nebola vykonaná 

spôsobmi správnej argumentačnej schémy, ktorá bola správne aplikovaná. 

8. Vo svojej argumentácií môţe strana pouţiť len argumenty, ktoré sú logický platné a 

schopné byť verifikované explicitným vyjadrením jednej alebo viacerých 

nevyslovených premís. 

9. Neúspešná obrana názoru musí viesť k tomu, ţe strana, ktorá názor vyslovila ho musí 

vziať späť, a úspešná obrana musí viesť k tomu, ţe strana, ktorá názor napadla, musí 

vziať späť spochybnenie názoru. 

10. Strana nesmie aplikovať formulácie, ktoré nie sú dostatočne jasné alebo nepresné a 

musí formulovať argumenty a vyjadrenia tak opatrne a presne ako je to moţné 

[Eemeren & Grootendorst, 1992]. 

Kaţdé z desiatich diskusných pravidiel stanovuje separátny štandard a normu pre kritickú 

diskusiu. Akékoľvek porušenie jedného alebo viacerých pravidiel, ktoré je porušené 

ktoroukoľvek stranou v akejkoľvek fáze diskusie vedie k potenciálnemu narušeniu 

dosiahnutia výsledku a musí byť brané ako nesprávny diskusný krok. V pragma-dialektickej 

teórií sú falácie analyzované ako nesprávne diskusné kroky, ktoré porušujú diskusné pravidla. 

Faláciu je moţné z hľadiska tejto teórie definovať ako rečový akt, ktorý je určitým spôsobom 

nepriamy (naklonený – biased) a „frustruje“, či zabraňuje dovŕšiť cieľ debaty. 

K odhaleniu falácii alebo ináč povedane nepravdivých argumentov, pouţíva pragma-

dialektický prístup niekoľko krokov.  Najprv je nutné interpretovať prípad ako určitý druh 

rečového aktu (stále sa pohybujeme v rovine, ktorá je vysvetlená v rámci Austinovej teórie 

rečových aktov). Akonáhle je jasne, ţe rečový akt bol vykonaný v kontexte argumentačného 

diskurzu, ktorý ma za účel vyriešiť rozdiel v názoroch dvoch strán je nutné stanoviť, či je akt 

v rozpore s pravidlami kritickej diskusie, ktoré sú popísané vyššie. Ak rečový akt tieto 

pravidla porušuje v ľubovoľnej fáze kritickej diskusie musí byť stanovené o aký typ 

porušenia sa jedná. Ktorá z podmienok je splnená a ktorá porušená? Len následne je moţné 

akt odsúdiť a stanoviť, či sa jedná o faláciu alebo nie. 

Poznámka: Na rozdiel od pragma-dialektickej teórie, dochádza v prípade semiotického 

chápania argumentácie k spojeniu alebo prechodu medzi viacerými diskurzami 

a diskurzívnymi poľami [Van Den Hoven, 2007] alebo k chápaniu argumentu ako 

mysliteľného procesu za účelom produkcie definitívnej  vedeckej pravdy a stálemu pohybu 

medzi troma kategóriami prvotnosti, druhotnosti a treťosti [De Waal, 2001].  Pragma-
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dialektický prístup je však stále len teoretickým argumentačným konceptom, ktorý funguje 

primárne na akademickej pôde a v prípade britskej parlamentnej debaty. V skutočnom 

diskurze politickej rétoriky sa vyskytujú falácie, aj keď sú často podávané ako platné 

argumenty. 

2.7.1 Najčastejšie typy falácií a ich použitie v diskurze politickej rétoriky 

V tejto podkapitole sa znova obrátim k Douglasovi Waltonovi a jeho dielam Media 

Argumentation [Walton, 2007] a Fundamentals of critical argumentation [Walton, 2005], 

kde vysvetľuje, ţe falácie sú nedeliteľnou súčasťou modernej rétoriky. Vysvetľuje na 

ilustratívnych príkladoch veľké mnoţstvo spôsobov ako argumentovať s pouţitím falácií, 

ktoré je však moţné podať tak, ţe respondent v skutočnosti netuší, ţe sa jedna o falácie, ale 

môţe im rozumieť ako pravoplatným a správne postaveným argumentom. Táto podkapitola 

teda sumarizuje najčastejšie spôsoby tohto typu argumentácie a na príkladoch ilustruje kde 

a ako sa s nimi v politickom diskurze s nimi môţeme stretnuť.  

2.7.2 Argument Ad hominem 

 Argument ad hominem je často aplikovaný rámci politického diškurzu a to 

prostredníctvo osobného útoku na inú osobu [Walton, 2007, s.161]. Ako je spomínane v 

obecnom zakotvení práce sa snaţíme anulovať pádnosť argumentov inej osoby pomocou 

osobného útoku. Mutácie tohto argumentu boli spomínane vyššie, tu sa však budem venovať 

ich bliţšiemu rozboru: 

 Bezprostredný útok na druhú osobu 

 Nepriamy útok na druhú osobu 

 Naklonený (bias) útok 

 Otrávenie studne 

      Priamy útok je najjednoduchšou stratégiou v ktorej je politický súper priamo urazený 

alebo diskreditovaný, ktorá je však veľmi vulgárna a ani v politickom diskurze nie je príliš 

často uplatňovaná. Ako príklad uvediem výrok slovenského politika Jana Slotu voči 

opozičnému poslancovi Františkovi Mikloškovi : „Pán kolega vy ste debil. A nie hocijaký, vy 

ste debil prvej triedy.“   

 Naklonený útok je  stratégiou, ktorá sa sústreďuje na útok na motiváciu človeka 

niečo tvrdiť a nejako jednať. Tento typ je pouţívaný často, avšak práve v krajinách 
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východnej Európy naberá samostatný kontext. V súčasnom slovenskom politickom diškurze 

je často aplikovaný s nátlakom nie na súčasnú politickú situáciu, ale vzhľadom na pôsobenie 

určitého politika v istej štruktúre alebo organizácii pred rokom 1989, kde kľúčové je nie jeho 

terajšie úspešné pôsobenie v určitej strane, ale snaha o jeho diskreditáciu prostredníctvom 

vyuţitia určitých dôkazov o jeho príčasnosti ku skupine, ktorá dnes nie je populárna, či 

povaţovaná sa nespojiteľnú s pôsobením na demokratickej politickej scéne. 

Otrávenie studne je útok na pozadie človeka a jeho schopností alebo neschopnosti 

o niečom rozhodovať v súvislosti s týmto pozadím alebo sadou názorov, presvedčeniu alebo 

určitým vlastnostiam: „Tento senátor je katolík, nemôţe rozhodovať v súvislosti s otázkou 

potratov, nakoľko je to proti jeho viere.“ Klam bazíruje na primárnych hodnotách, ktoré 

človek zastáva a snaţí sa ho vyčleniť z témy na ich základe. 

 V slovenských politických reáliách sa tento typ argumentu výrazne odzrkadľuje 

v názoroch poslancov, ktorí útočia na menšinu maďarskej národnosti a poslancov, ktorí tuto 

menšinu zastupujú. Rozpätie otázok v ktorých sa tento typ argumentu môţe pouţívať je 

veľmi vysoké, primárne sa však týka zákonov o dvojitom občianstve, vzniku maďarských 

škôl na území Slovenska, či zákazu pouţívania maďarského jazyka na úradoch a verejnom 

priestranstve. Veľkosť tohto problému je ešte viac viditeľná ak podčiarkneme to, ţe 

v súčasnosti na Slovensku pôsobia dve strany, ktoré sú orientované práve na maďarské 

obyvateľstvo(Strana Maďarskej Koalície, Most) a aspoň dve strany, ktoré majú prudko 

nacionalistický raz(Ľudová Strana Naše Slovensko, Slovenská Národná Strana), čo je pre 

politické spektrum krajiny, ktorá má obyvateľstvo vo výške 5 miliónov viac neţ netypické. 

 

2.7.3 Argument strachu a súcitu 

Jedná sa o typ argumentu, úlohou ktorého je tlačiť na city agenta opačnej strany. Autor ho 

rozdeľuje na dve roviny: 

Argument strachu [Walton, 2007, s .134]  je typický pre situácie kedy je potrebné 

presvedčiť ľudí o určitej akcii na základe zastrašovania, pre ktoré často slúţia minulé 

prípady, ktoré líčia čo by sa nestalo ak by tato akcia nastala uţ v minulosti : V Amerike došlo 

k znásilneniu ţien kvôli tomu, ţe nebolo moţné voľne zakúpiť zbraň v určitom štáte, ak by to 

šlo – boli by naţive (klam slúţi ako lobby pre určitú zbrojársku spoločnosť) 

Argument súcitu  [Walton, 2007, s.131] je typ klamu pri ktorom sa snaţíme natlačiť na city 

respondenta prostredníctvom vyvolania pocitov ľútosti: ukázanie videa dievčatka, ktoré prosí 
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o vojenskú intervenciu; študent prosí profesora o známku aj keď nespraví skúšku, 

argumentuje tým, ţe ho doma zbijú, bude spať na ulici. 

 Jedná sa teda o určitú skratku k presvedčeniu ľudí a vynechanie argumentačných 

krokov, ktoré sú zvyčajne k presvedčeniu nutné. Je to prostriedok, ktorý umoţňuje v diskusii 

veľmi jednoducho posunúť misky váh na stranu výhodnú pre proponenta, ktorý tento klam 

aplikuje. Tento tým argumentácie je zauţívaný do tej miery, ţe ho ľudia prehliadajú 

a neakcentujú na ňom svoj záujem (reklamy neziskových organizácii). Výnimkou je práve 

verejný záujem.  

 Tento typ klamov sa viditeľne odzrkadľuje v rámci Slovenskej politiky a jej častí, 

ktorá sa týka partnerstiev homosexuálov, adopcií a pojmu „manţelstvo“. Problém tkvie 

v určitom ideologickom zakotvení Slovenska a prvkov katolíckej kultúry do jedného celku, aj 

keď tento bod nie je úplne jasne viditeľný ani v rámci ústavy. 

Ako popisuje autor pôsob obrany proti tomuto argumentu je kritický analyzovať 

informácie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, prípadne si dohľadať ďalšie, ktoré poslúţia pri 

analýze argumentu a faktov s ktorými pracuje. Ak budeme toto riešenie aplikovať na vyššie 

uvedený príklad, je jasné, ţe ani jedna zo strán, sa nesnaţí pôsobiť úprimnou a pravdivou 

argumentáciu, ale jedná sa len o nátlak pomocou klamov. 

 

2.7.4 Propaganda 

 Propaganda ako argumentačný nástroj vznikla v období protireformácie a bola po 

dlhé storočia pouţívaná vo vojnách na dehonestáciu protivníka vo vnútri štátu, takţe ako prvá 

z vyššie spomínaných argumentačných technik a klamov je jej postoj čisto negatívny. 

[Walton, 2007, s. 92] Absolútne ignoruje racionalitu argumentov, nepodáva jasné a jednotne 

informácie (prípadne ich udáva len s jednej strany: pri vojnových kampaniach sa udá len 

víťazstvo a mnoţstvo zničených súperových jednotiek, údaje u stratách sa nepodávajú). 

Proponentom je v tomto prípade argumentácie jej šíriteľ a respondentom s pravidlá široká 

verejnosť ktorá ju prijíma. Tento typ klamú je zároveň úzko spätý s argumentmi formy ad 

populum, ktorý je pri vojnovej propagácii jednoducho formulovateľný a ľahko uveriteľný zo 

strany verejnosti: nacisti sú zlí; povinnosťou kaţdého muţa je ísť do vojny a zabíjať ich. 

 Aplikácia tohto argumentu v slovenských reáliách je beţná práve v súvislosti 

s nacionalisticky zaloţenými stranami. Koncepcia týchto strán často nespadá do „politického 

štvorca“, nakoľko nemá v programe ţiadne ekonomické, či iné ciele, ale fokusuje sa primárne 

na vymedzenie voči určitej skupine obyvateľstva. Program, ktorý vyuţívajú pozostáva 
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z vágnych príkladov a jeho účelom je indoktrinácia voličov, ktorých sa tým snaţia získať 

voči určitej skupiny obyvateľstva, prípadne sa snaţia tlačiť na „národnú hrdosť“ a „národnú 

samostatnosť“ o ktorú bola krajina kvôli minulým politickým krokom pripravená.
13

 

Efektivita tohto typu argumentu je závislá na vrstve obyvateľstva na ktorú je propaganda 

cieľovaná. Úspech strany vo voľbách bol v tomto prípade zaručený voličmi, ktorí boli v zlej 

finančnej situácii, cítili sa vykorisťovaní, či poškodení spoluţitím so sociálnymi skupinám 

voči ktorým sa strana v programe vymedzuje. 

Pri tomto type argumentácie je moţné pomerne jednoducho prehliadnuť klam 

v spoločnosti kde existuje pluralita informačných zdrojov. V spoločnostiach s totalitným 

reţimom a cenzúrou je to zloţitejšie, nakoľko dezinformácia a neobjektívne informácie sú 

podávané ako oficiálne stanovisko. 

 

2.7.5 Argument odborného názoru a posudku 

Tento argument nemusí nutne byť v kaţdej aplikácii klamlivý. Je zaloţený na vhodnom 

pouţití, kontexte, vierohodnosti a kompetencii osoby, ktorá ho prezentuje. Jedná sa o typ 

argumentácie kedy si proponent povolá do diskusie odborníka na tému disputacie a nechá ho 

predniesť určitý odborný názor na tému, ktorej sa týka.  

V správnom kontexte a pri správnom pouţití zdrojových údajov, či odborných 

poznatkov môţe byť silným oporným kameňom a základom pre podporenie proponentových 

argumentov a celej argumentačnej línii na ktorej stavia. Rovnako sa však môţe pohybovať na 

rovine klamu, ak odborníkov názor, dáta s ktorými pracuje, či posudok, ktorý vyhotovil nie je 

uplatniteľný v konkrétnej disputácii. Situácia je teda odlišná pre rôzne typy a témy 

disputácie, súdnych pojednávaní, či politických výsledkov, debát a predvolebných diskusii. 

 V slovenskom politickom diškurze je problematika pouţitia odborného názoru 

a posudku často povaţovaná za klamlivú. Výpovedná hodnota mnohých predvolebných 

prieskumov verejnej mienky, či analýz vyhotovených určitými neštátnymi inštitútmi 

(napríklad INESS
14

) často braná ako nevypovedajúca poţiadavkám výskumu, zlou zloţkou 

respondentov, či prípadným povaţovaním korelácii za kauzálne vzťahy. Tento problém však 

nastáva v kaţdej spoločností s politickou pluralitou, nakoľko kaţdý politický blok môţe 

                                                 
13

 Predvolebný program strany Ľudová Strana Naše Slovensko [online]. 2012 [cit. 2015-01-26]. 

Dostupné z:http://aktualne.atlas.sk/volby2012/strany/ludova-strana-nase-slovensko/ 
14

 Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 

http://aktualne.atlas.sk/volby2012/strany/ludova-strana-nase-slovensko/
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oponovať neobjektívnosťou, odchýlkami, či inými problémami ktoré mohli pri výskume 

nastáť a spochybniť výpovednú hodnotu výsledného „produktu“. 

 Kritické zhodnotenie ako vyplýva z vyššie uvedeného záleţí na kontexte pouţitia 

určitého odborného posudku, je teda nutné brať do povahy z akého prostredia či inštitúcie 

odborník pochádza, kredibilitu organizácie v ktorej pracuje a okolnosti za ktorých je tento typ 

argumentu pouţitý. Jednoduchosť jeho napadnuteľnosti teda úzko súvisí s kontextom v rámci 

ktorého sa disputácia pohybuje. 

 Mnoţstvo falácií, ktoré je moţné v diskurze politickej rétoriky odhaliť je samozrejme 

mnohonásobne väčšie, avšak vyššie uvedené príklady sú najčastejšie sa vyskytujúce sa. 

Súčasťou falácií je často aj vytvorenie negatívnych konotácií voči otázke, ktorá je ich 

proponentovi názorovo odlišná alebo sa výrazne líši od jeho názorovej línie. Práve v tomto 

bode je nutné prejsť k ďalšej podkapitole teoretickej časti, ktoré ich analyzuje a vysvetľuje čo 

môţe negatívna konotácia v rámci mediálneho diskurzu spôsobiť a aké následky v rétorike 

z nej vyplývajú. 

 

2.8 Spin doctoring a mediálna manipulácia v diskurze politickej rétoriky 

 

V mediálnom diskurze sa okrem vyššie popísaných základných falácií vyskytujú aj techniky, 

ktoré je moţné prirovnať k mediálnej manipulácií. Ich účelom je určitým spôsobom tieţ 

ovplyvniť verejnú mienku alebo spôsob myslenia respondenta pomocou nekorektných 

argumentačných praktík. Na rozdiel od falácií, ktoré sú často veľmi prehľadné sa mediálna 

manipulácia vykonáva schválne a s jasným cieľom. Samotnú mediálnu manipuláciu je moţné 

charakterizovať nasledovne: 

Je to rád alebo skupina technik, pomocou ktorých je moţné vytvoriť určitý obraz, 

názor alebo argument tak aby zodpovedal záujmu, presvedčeniu alebo názorovej schéme 

strany, ktorá techniku uplatňuje. Nie vţdy sa musí jednať o určitú zmenu presvedčenia alebo 

názorov cielenej strany – manipulácia sa môţe uskutočňovať aj napríklad rozptýlením – 

zmenou v rámci diskurzivného poľa a zamerania na iné body pozornosti, prípadne „správnym 

nastavením prízvukov“
15

. Mediálna manipulácia sa tieţ môţe prejavovať skrz spôsob 

argumentácie. Najčastejším spôsobom aplikácie manipulácie v rámci argumentačnej 

štruktúry sú falácie, mnoţstvo, spôsob a typ ktorých sa môţe meniť na základe potreby 

podania informácie [Esser, 2001]. Mediálna manipulácia sa prejavuje v rôznych odvetviach, 

                                                 
15

 Smerovanie akcentu v texte alebo inom mediálnom prostriedku s cieľom zamieriť pozornosť na určite body, 
„technický“ bez faktických zmien v texte. 



31 

 

kľúčovými však sú: reklama, marketing, politické kampane, public relations a vytváranie 

hoaxov. 

Spin doctoring je technika public relations (často aplikovaná v politike), ktorá sa 

niektorými prvkami podobá na propagandu. Realizuje sa prostredníctvom interpretácie 

určitého argumentu alebo faktu zaujatým spôsobom za účelom nastavenia verejnosti proti 

protistrane. Oproti propagande sa jedná o oveľa jemnejší spôsob presvedčenia, ktorý často 

zahrňuje aplikáciu nepriamych, zakrytých a manipulatívnych argumentov. V pouţívaní tejto 

techniky sa často obviňujú politici, PR kampane ktorých sú často na tejto technike stavaní. 

Typickým príkladom spin doctoringu sú argumenty typu : „non- denial denial“, 

„non-apology apology“ a fráza „mistakes were made“ – všetky tieto techniky sa pouţívajú 

politikmi pre neutrálne vyjadrenie sa voči určitému faktu. Frázy však nenesú ţiadnu 

argumentačnú hodnotu a je ich moţné povaţovať za prázdne. Tieto tri typológie spin 

doctoringu je moţné charakterizovať nasledovne: 

 

 „Non-denial denial“ - BBC Magazine  cituje  vyhlásenie prezidenta USA Billa 

Clintona, " nemal som sexuálne vzťahy s tou ţenou, slečnou Lewinsky" to, čo 

prezident USA Bill Clinton, povedal počas škandálu ohľadne Monicy Lewinsky, je 

moţné charakterizovať ako "non-denial denial". Clinton nepoprel, ţe sa zúčastnil 

orálneho sexu  a pod určitou právnou definíciou "sexuálny styk" nezahŕňa orálny sex. 

 „non-apology apology“ -  „Mrzí ma, ţe sa cítiš, tak ako sa cítiš.“ Napriek tomu, ţe je 

vyslovená veta, ktorá obsahuje ospravedlnenie – neprináša však ţiadne reálne 

ospravedlnenie určitej osobe za niečo čo proponent vykonal. Príkladom je aj vyššie 

spomínaná fráza „mistakes were made“, ktorá je typickým príkladom politickej 

mediálnej manipulácie – „áno, došlo k chybám, neberieme si ich však na svoje 

svedomie“.  Príkladom tohto konštruktu je aj „ifpology“ alebo „ospravedlňujem sa ak 

som niekoho urazil“. Tento typ argumentu sa často nazýva aj argumentom slabých 

[Walton, 2005, str. 86]. 

 

2.9 Plán konotácie a denotácie a jeho úloha v diskurze politickej rétorike 

 

 Plán konotácie a denotácie je jedným zo základných aspektov sémiotického badania 

a bol viackrát popísaný a aplikovaný teoretikmi, ktorí sa venovali teórii znakov – za zmienku 
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stoja najmä Ferdinand de Saussure a Roland Barthes
16

. Na to aby sme mohli rozumieť 

aplikácií týchto dvoch konštruktov v rámci politickej rétoriky je nutné ich v krátkosti najprv 

predstaviť. 

 

 Denotácia aj konotácia sú pojmy, ktoré v 19. storočí rozdelil anglický filozof 

J.S.Mill. Jedná sa o dva základné druhy významov. Prvým z nich je denotát alebo 

denotativný význam. Jedná sa o reálny objekt, ktorý označujeme daným slovom a jeho 

význam je rovnaký pre všetkých, kto o ňom hovorí v danej spoločnosti. Nemusí sa jednať len 

o reálne objekty, ale tieţ aj o obsahy abstraktných pojmov. Druhým z týchto významov, ktorí 

Mill definoval je konotát alebo význam konotatívny. Tento typ významu zahŕňa individuálne 

asociácie, ktoré sú s denotátom spojené. Tieto významy sú prirodzene neustále premenlivé, 

nestále a jedinečné. Vytvárajú sa vţdy v súvislosti s daným kontextom a práve z tohto 

dôvodu nie je moţné ich povahu nikdy dopredu stanoviť. Ich charakter je podmienený 

predovšetkým emocionálnym podtextom. 

Denotácia je teda: 

 Vyznačovanie alebo ukazovanie 

 Je to význam znaku, ktorý je daný spoločenskou dohodou na ktorom sa väčšina ľudí 

daného spoločenstva zhodne 

 Denotované významy sú výsledkom ľudských snáh po spoločnom chápaní, 

porozumení a komunikácií 

 Je v rámci moţnosti „objektívna“ (na rozdiel od konotácie) – kolektívny zvyk 

denotatívnych významov z nich tvorí objektivizované entity 

Konotácia je: 

 Sekundárny, pridruţený význam znaku 

 Je daná kontextom v ktorom je znak pouţitý – emóciami, náladou, intonáciou, 

motivom 

 Odvíja sa od kontextu jazykových prejavov (pre nás rečových aktov), ale aj od 

postojov a presvedčení jedinca voči svojmu okoliu 

 Jedná sa o akýsi skrytý význam, ktorý je vnútorne prítomný len v mysli hovorcu 

 Je do značnej miery subjektívny 

                                                 
16

 Samotní autori sú čitateľovi znalému sémiotiky a semiológie bezpochyba známi, avšak uvediem aspoň 

niektoré diela v ktorých s plánom denotácie a konotácie pracujú: Ferdinand de Saussure - Kurs obecné 

lingvistiky a Roland Barthes – Mythológie, 
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 Počas komunikácie dochádza k neustálemu doplňovaniu slov o konotatívne významy 

medzi všetkými aktérmi rozhovoru, čo znamená, ţe sú jednotlivé znaky obohacované 

o ideologické emocionálne a perceptuálne hodnoty 

V politickej rétorike je konotácia jedným z kľúčových nástrojov presvedčenia respondenta. 

Proponent vie s jej pomocou priradiť určitému znaku o ktorom hovorí negatívny alebo 

pozitívny postoj, ktorý ďalej reprezentuje. Ináč to nie je ani v mediálnom diskurze. 

 

3. Prípadová štúdia číslo 1: Ukážka analýzy konotácií, falácií a argumentov na 

problematike termínu „imigrant“ v diskurze masmediálnej rétoriky 

  

Úlohou niţšie uvedenej prípadovej štúdie je poukázať na to, ako sa dajú vytvárať konotácie 

a kombinovať s faláciami, ktoré boli uvedené vyššie na príklade z reálneho mediálneho 

diskurzu. 

Ilustratívna prípadová štúdia sa venuje analýze termínu „imigrant“ v kontexte mediálneho 

diskurzu. S pokračujúcim fungovaním fenoménu, ktorý sa v médiách pomenováva ako 

„imigračná kríza“ sa v dôsledku neustáleho pôsobenia termínu v médiách pripisuje stále viac 

a viac konotácii a pojem sa neustále vyskytuje vo väčšom a väčšom mnoţstve mediálnych 

pod - diskurzov
17

. 

Na to aby existovala moţnosť určitým spôsobom skúmať vplyv na pojem a jeho 

fungovanie, je nutné definovať rád pojmov, ktoré nutne súvisia s tematikou ktorej sa budem 

venovať a upozorniť na to ako kaţdému z fenoménov a systémov rozumieme: 

 

Diskurz – diskurzom, ktorý bude primárny pre túto prácu je mediálny diškurz slovenskej 

a českej mediálnej scény. Pre uţšie obmedzenie, ktoré v minulej práci chýbali sa budem 

sústreďovať na analýzu diskurzívneho poľa, ktoré zasahuje do diskusnej podoby a teda má 

formu dialógu. Na to aby sme mohli vyčleniť tieto polia v rámci celého mediálneho diškurzu 

je nutné nájsť tie spôsoby aplikácie v ktorých vieme vidieť proponenta a respondenta – aj 

keď ten môţe byť v niektorých poddiskurzoch zamlčaný
18

. 

 

                                                 
17

 To čo je myslené pojmom poddiskurz je definované nižšie 
18

 Môže sa jednať o spôsoby public relations v ktorých je respondent širokou verejnosťou a teda neodpovedá 
bezprostredne 
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Poddiskurzy – Za poddiskurzy budeme povaţovať samostatné menšie diškurzívne 

polia, ktoré sú súčasťou mediálne diškurzu a dodrţujú vyššie stanovené kritérium a ktoré sú 

vnímané v ramci svojho vlastného fungovania bez priamej komparácie s ostatnými 

poddiskurzami - komparovať sa budú len argumenty protistrán. 

 

Princíp binárnych protikladov – pri výbere poddiskurzov v rámci ktorých budú 

skúmane argumenty a kontexty je aplikovaný princíp binárnych protikladov s ktorým prišiel 

Ferdinand de Saussure v diele Kurz obecnej lingvistiky [de Saussure, 1916]. De Saussure 

poznamenal, ţe štruktúra asociatívnych vzťahov (to čo by sme v modernom pojatí nazvali 

paradigmatickými vzťahmi) nepramení zo vzťahov samotných, ale z ich absencií alebo „in 

absentia“ [Saussure 1916, s.123]. Taktieţ tvrdil, ţe znaky v rámci lingvistických systémov 

nadobúdajú hodnotu z toho čím nie sú. Typickým príkladom môţe byť situácia kedy človek 

kaţdý deň chodí do práce v obleku – čím vyhovie určitej spoločenskej norme a konvencií 

a jedného dňa si ho nedá, produkuje určitú výpoveď a samotnú absenciu obleku je moţné 

povaţovať za určitú formu výpovede rovnako ako aj nosenie obleku. Táto teória v rámci 

Saussurevho štrukturalizmu popisuje aj princíp binárnych opozícií. Ten si zakladá na fakte, 

ţe kaţdá jednotka jazyka nadobúda hodnotu v druhej jednotke a tento princíp pracuje 

recipročne a teda aj „vice versa“ na princípe binárneho kódu. Saussure to demonštruje na 

príklade toho, ţe zmysel znaku vychádza z kontextu – nie je moţné poznať princíp „dobra“ 

bez porozumenia princípu „zla“[Saussure 1916, 122]. Typické je aj to, ţe jedna z opozícií si 

buduje nad druhou určitú dominanciu – rovnako na základe kontextu. 

 Táto aplikácia vyššie popísaného princípu umoţňuje uchopiť dva poddiskurzy, ktoré 

stoja voči sebe a teda predpokladáme, ţe ich argumentačné štruktúry a konotácie pripisované 

skúmanému pojmu sa budú líšiť (ako však vysvitá v niektorých príkladoch to tak byť 

nemusí). 

 

3.1 Selekcia poddiskurzov 

 

Selekcia poddiskurzov je jedným z najdôleţitejších krokov k praktickej analýze argumentov. 

Pri volení materiálov v rámci mediálneho diskurzu bolo nutné brať do úvahy argumentačne 

metódy a spôsoby komunikácie – selekcia mediálnych prístupov, ktoré sú si podobné 

v určitých bodoch. V tomto prípade sa jednalo o selekciu na základe kritérií, ktoré sú 

nasledovne: 
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 Reprezentácia argumentov v poddiskurze musí byť verejná (Tlačové médium, 

internetové médiu, vyjadrenie osobného názoru pre verejnosť, public relations) 

 Reprezentácia argumentov musí vyjadrená určitým proponentom 

 Poddiskurz musí mať binárny protiklad na základe určitej vlastnosti – ten je tieţ 

selektovaný ako poddiskurz 

 Poddiskurz sa musí venovať bezprostredne téme imigračnej krízy a nie len ju 

spomínať okrajovo 

 Samotný názor na tematiku a návrh riešenia nie je pre poddiskurz podstatný, dôleţite 

je  vyuţívanie kontextu, jeho interpretácia a konkrétne argumenty, výpovede a ich 

štruktúra 

 

Na základe vyššie uvedených kritérií boli vybrané nasledujúce 4 páry a teda 8 zdrojov: 

 Akademická obec  – široká verejnosť 

 Politická strana, ktorá je v súčasnosti štátotvorná – Politická strana, ktorá nie je 

stabilnou súčasťou politického systému 

 Public relations vyjadrenie na sociálnej sieti (osoba, ktorú je moţné povaţovať za 

mienkotvornú) – Vyjadrenie laického názoru na sociálnej sieti 

1. Pár: 

 Akademická obec – široká verejnosť 

Akademickú obec bude v práci reprezentovať prejav, ktorý nesie názov „Výzva vedcov“
19

. 

Rétorika tejto občianskej iniciatívy, ktorá pozostáva z akademických činiteľov sa vyznačuje 

vo svojej rétorike pojmami, ktoré nemajú výraznú negatívnu ani pozitívnu konotáciu voči 

pojmu „imigrant“, dokonca bezprostredne operujú len s pojmom „uprchlík“, ktorý je 

korektný a pocitovo neutrálny. Kľúčové argumenty sú mierené nie bezprostredne pro alebo 

proti, ale zameriavajú sa na objektívne zhodnotenie faktov a reálií: 

„Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině 

cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráţí ani tak skutečnou migrační krizi, jako 

nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.” 

 

Argumentačná rovina je teda stavaná voči širokej verejnosti, ktorá neaplikuje kritické 

myslenie a nehodnotí veci objektívnym pohľadom. Apelujú na média a spoločnosť aby 

                                                 
19

 http://www.vyzvavedcu.cz 
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informácie hodnotili s chladnou hlavou, samotných “uprchlíkov” a “imigrantov” berú ako 

termín s ktorým sa neviaţu ţiadne negatívne konotácie. 

Hodnotenie argumentov: 

 

Argumentačná rovina: neutrálna 

Konotácie:  

Argumentačné falacie: neprítomné 

Kritické zhodnotenie logiky argumentov: prítomné 

 

Za vzorku reprezentácie širokej verejnosti budeme povaţovať verejný protestný pochod proti 

imigrantom, ktorý sa uskutočnil v Bratislave 21.06.2015. Pre analýza štruktúry a argumentov 

budeme skúmať niekoľko výrokov, ktoré povedali zúčastnené osoby novinárom. 

“Som proti prisťahovalcom, islamu a celkovo proti tomu, čo sa deje v Európe”, 

"Mnoho imigrantov trpí chorobami, ktoré tu neboli ani v stredoveku,"
20

 

Hneď v prípade prvej výpovede je moţné vidieť, ţe človek, ktorý sa voči 

problematike vyjadruje má jasne spojený islam s prisťahovalcami a je voči tomu negatívne 

vyhranený. Dôleţité je si všimnúť, ţe spojenie medzi imigráciou a islamom sa postupne 

zlučuje. Akonáhle človek aplikuje pojem imigrant, má ho spojený s islamom, pre ktorý má 

pridelenú negatívnu konotáciu, ktorá sa zlučuje nie len so samotným pojmom, ale s inými 

pojmami, ktoré sú od neho odvodené. Tento spôsob interpretácie je však jasnou 

misenterpretáciou – akonáhle človek počuje alebo aplikuje pojem imigrant alebo islamista, či 

moslim – pojmy sa zlievajú a nie je moţné nájsť rozdiel. 

V prípade druhej výpovede vidíme typický argument ad-hominem, ktorý je v tomto 

prípade aplikovaný plošne. Jedná sa o jednu z najrozšírenejších falácii, ktoré sú často 

dôsledkom propagandy alebo “otrávenia studne” – jedná sa o spôsob komunikácie kedy 

pojem apriórne nadobúda negatívnu konotáciu vo verejnej mienky bez dôkladného 

preskúmania problematiky. 

 

Taktieţ je dôleţité si uvedomiť, ţe v oboch prípadoch uţ samotné chápanie a 

porozumenie pojmu je predpojaté alebo “biased”. Zaujímavé na tom je, ţe sa často jedná o 

osoby, ktoré sa v skutočnosti s členom skupiny alebo náboţenstva voči ktorému sa vyhraňujú 

nikdy nestretli. 

                                                 
20

 http://www.topky.sk/cl/10/1482113/VIDEO-Nasilne-protesty-proti-imigrantom-v-Bratislave-maju-dohru--
Padli-prve-obvinenia- 



37 

 

 

Hodnotenie argumentov: 

Argumentačná rovina: biased 

Konotácie: vrcholne negatívna 

Argumentačné falacie: Ad-hominem, otrávenie studne 

Kritické zhodnotenie logiky argumentov: chýba 

 

2. Pár: 

Štátotvorná politická strana – politická strana, ktorá nie je stabilnou súčasťou 

politického systému 

 

Vyjadrenie o uprchlíkoch štátotvornej politickej strany budeme brať vyjadrením k 

téme utečeneckej krízy Andreja Babiša, ktorý je predseda strany ÁNO a minister financií. V 

tomto prípade bude citovaný facebookový príspevok, je ho však moţné brať za výpoveď 

politickej strany, nakoľko rovnaký text je citovaný bezprostredne samotnou politickou 

stranou: 

 

“Celá ta diskuse je o ničem. Pokud vím, váleční uprchlíci by měli ţádat o azyl v první 

bezpečné zemi, do které před válkou utekli. V ţádném případě to nemůţe být u nás. Tím spíš, 

ţe do České republiky ţádní uprchlíci ani nechtějí. Mrzí mě, ţe moji koaliční partneři 

předstírají, ţe to nevědí, zbytečně slovíčkaří a vytvářejí tak umělý spor. 

Dává mi to ale moţnost, abych se znovu k celé věci vyjádřil. V kontextu všeho, co jsem řekl i 

za poslední měsíce, je přece jasné, ţe mi jde o celý systém přijímání uprchlíků do Evropy. O 

jeho nefunkčnost, o kvóty. Ten kritizuji, napadám a nechci se s ním smířit. 

Po všech událostech, které přinesly poslední měsíce, cítím zodpovědnost za bezpečnost v naší 

zemi. Nikdy jsem neřekl, ţe Česká republika nemá dodrţovat mezinárodní smlouvy. A to 

přesto, ţe ostatní se jimi absolutně neřídí.”
21

 

 

Argumentácia ministra financií sa dá prirovnať k tomu, čo sa v mediálnej 

argumentácií nazýva “Spin-doctoring”. Konkrétne v prvom paragrafe vidíme typický príklad 

“non-apology apology” a teda snahy vyjadriť sa voči zvyšnej politickej scéne bez prínosu k 

téme relatívnych informácií. Taktieţ je typickým politickým prvkom PR spiningu 

                                                 
21

 https://www.facebook.com/AndrejBabis/ 
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odvolávanie sa iné problémy, ktoré s problémom súvisia a odmietanie praktického riešenia 

nakoľko porušuje iné záujmy, ktoré minister zastáva – v tejto situácii mu na to slúţi obrana 

štátu. Celkovo je teda moţné usúdiť, ţe ministrov názor je proti imigračný, avšak ako človek, 

ktorý je citovaný, zodpovedný za obsah PR a zároveň povaţovaný za mienkotvorný je jeho 

promluva skôr bazírovaná na neutrálnom tóne so snahou špecifikovať problém a odmietnuť 

riešenie bez navrhnutia alternatívy. 

Avšak celkový názor je sumarizovaný v prvej vete: 

“Trvám si na svém, v ČR uprchlíky nechceme.” 

Hodnotenie argumentov: 

Argumentačná rovina: oficiálne neutrálna, názorovo negatívna 

Konotácie: - 

Argumentačné falácie: techniky spin-doctoringu, non-apology apology 

Kritické zhodnotenie logiky argumentov: veľmi dôkladne napísané vyjadrenie, ktoré nesie 

nulový informačný obsah 

 

Za politickú stranu, ktorá nie je stabilnou súčasťou politického systému je braný Úsvit 

Ńárodní koalice, ktorá v tejto téme pôsobí v spojení s Blokom proti islamu. Vo svojom 

kaţdomesačnom vyjadrení, ktoré nesie názov “Národní listy” hneď na prvej strane je 

rozmiestnená výzva na petíciu proti Bruselu, ktorá znie nasledovne: 

 

“Brusel je nám na nic, chceme ochranu hranic. Ţádáme vládu ČR o stálou ochranu státních 

hranic. Poţadujeme ochranu ČR před přílivem imigrantů, terorismem a ďalšími 

bezpečnostními riziky po vzoru jiných států.”
22

 

 

V samotnej citovanej pasáţi je vidieť, ţe spôsob, forma a konštrukcia promluvy je 

konštruovaná radikálne odlišným spôsobom ako v prípade strany Áno. Nápadné je aj verejne 

spojenie a publikácia názorov zdruţenia, ktoré je moţné povaţovať za prinajmenšom 

radikálne.  Samotné prvky výpovede sú silne podobne argumentácii propagandy. O tom 

svedčia nasledujúce body: 

 

 Výzva k určitej akcií: v tomto prípade k podpísaniu petície. Samotné podpísanie 

petície je nezmyselné, nakoľko nebude mať ţiaden efekt kvôli medzinárodným 

                                                 
22

 http://www.usvitnarodnikoalice.cz/kategorie/narodni-listy/ 
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zmluvám a politike EU, ktorou je Česká republika súčasťou. To však autorov 

nezastavuje, nakoľko primárny cieľom je poštvať respondent proti niečomu a donútiť 

ho konať. 

 Démonizácia súpera: pouţívanie hneď po sebe idúcich slov imigrant a terorizmus 

nasvedčuje tomu aký názor o imigrantoch má promluva vyvolať. 

 Konflikt záujmov: nakoľko samotný Okamura, ktorý je imigrantom (aj keď 

pravdepodobne v druhej generácií), je zaujímavá práve jeho konotácia so slovom 

imigrant, ktorú verejne prezentuje. 

 

Silnú podobnosť s propagandou prezentuje aj ďalší paragraf, ktorý vyzýva ľudí na “Evropsku 

demonstraci”: 

 

 

Jedná sa len o ďalšiu výzvu k akcií, tento raz koordinovanou určitou záujmovou skupinou. 

Hodnotenie argumentov: 

Argumentačná rovina: silno biased 

Konotácie: Vrcholne negatívne – porovnávanie s terorizmom 

Argumentačné falácie: Propaganda 

Kritické zhodnotenie logiky argumentov: nespolupracuje s reálnymi faktami, úzko 

špecifikované na pretlačenie svojho názoru 

 

3. Pár – 
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Public relations vyjadrenie na sociálnej sieti (osoba, ktorú je možné považovať 

za mienkotvornú) – verejné vyjadrenie na sociálnej sieti 

 

Za mienkotvornú osobu, Facebookovú stránku ktorej spravuje poverená osoba 

budeme povaţovať profil predsedu vlády Bohuslava Sobotky. Za bezprostrednú výpoveď, 

ktorá by sa priamo vyhraňovala voči imigračnej otázke  budeme brať nasledujúci výrok: 

 

"Česká republika je připravena podpořit všechny kroky, které povedou k co 

nejrychlejšímu vzniku evropské pohraniční a pobřeţní stráţe, včetně případného 

mimořádného jednání Evropské rady. Za velmi důleţité pokládám také prověřit, zda Turecko 

plní sliby, které dalo v oblasti regulace migrace. Poslední události v německých městech 

ukazují, jak důleţitý je bezpečnostní a integrační aspekt řešení migrační krize. Je nutno 

nadále trvat na rychlém posílení ochrany vnější hranice EU a také na tom, aby uprchlíci 

dodrţovali zákony a pravidla v zemích, kde ţádají o azyl. Ti, kdo si neváţí nabídnuté pomoci, 

pravidla porušují či dokonce páchají trestné činy, by měli být z EU automaticky vyhoštěni."  

 

Autor sa v paragrafe nijakým spôsobom nezmieňuje o samotných imigrantov, avšak 

pouţíva okrem spiningu, ktorý uţ bol videný v prípade Andreja Babiša aj argument známy 

ako “appeal to authority”. V tomto prípade je autoritou voči ktorej sa premiér odvoláva 

Európska Únia. Taktieţ sa snaţí upútať pozornosť na incidenty v nemeckých mestách a 

odvoláva na bezpečnostný aspekt otázky – robí to všetko tak aby to znela jeho argumentácia 

ako “statement” a teda doslova výpoveď a nie vyjadrenie jeho súkromného názoru. Jedná sa 

teda o typický príklad vyjadrenie public relations. Nakoľko je osobou, ktorú je moţné v 

rámci Českej republiky povaţovať za vysoko mienkotvornú a citovateľnú, je tento krok 

pochopiteľný, nakoľko autor sa snaţí vyhnúť situácií v ktorej by mohli jeho výpovede mať 

akúkoľvek konotáciu – negatívnu, či pozitívnu. 

 

Hodnotenie argumentov: 

Argumentačná rovina: neutrálna 

Konotácie: ţiadne – jedná sa o konštatáciu existujúcich faktov 

Argumentačné falacie: čiastočný spinning, nie však silný  

Kritické zhodnotenie logiky argumentov: logická argumentácia je prítomna, jedná sa o 

zhodnotenie existujúcich faktov 
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Ako verejný názor na sociálnej siete budem posudzovať dva príspevky na Facebooku. 

Príspevky boli vybrane náhodne a všetky tri pochádzajú od ľudi, ktorí absolvovali vysokú 

školu a teda by mali ovládať návyk kritického myslenia. Pre zachovanie anonymity nebudem 

mená zverejňovať. 

Prvý výrok sa vyjadruje voči faktu úteku troch uprchlíkov z uprchlického tábora:
23

 

“Zřejmě mám přibrzděné chápání, protoţe kdyţ podle tvrzení nejsou nebezpeční, proč se 

obrací na ÚOOZ, aby uprchlé prověřili .... super, migranti budou prověřováni aţ poté, co 

"vezmou kramli"” 

Osoba sa v komentári vyjadruje aj napriek faktom, ktoré sú uvedené v samotnom 

článku o tom, ţe uprchlíci nie sú nebezpeční jasne negatívne. Je teda moţné predpokladať, ţe 

uţ vopred chápe pojem “imigrant” predpojato a má s nim jasne spojenú negatívnu konotáciu. 

Pojem je pre ňu spájaný okrem iného aj s kriminalitou. 

V reakcii na článok o tom, ţe majú moslimovia (nehovorí sa len o imigrantoch) strach 

z európskeho feminizmu, ktorý pre nich nie je prirodzený, hodnotí osoba na Facebooku 

nasledovne
24

: 

“Sotva lze souhlasit, ţe by - cituji autora - byli muslimové z Evropy zděšeni a měli obavy z 

toho, ţe je současná evropská společnost, feminismus a odklon od rodiny ohroţují. Jiţ před 

"invazí" "pláţoví inţenýři" dělali moţné i nemoţné, aby urvali naivní evropskou turistku jen 

proto, aby se do Evropy dostali. Do Evropy se nahrnulo za poslední rok milion zejména muţů 

... kdyby se opravdu obávali, nehrnou se sem jak sarančata.” 

Konotácia je znova negatívna. V tomto prípade porovnáva diskutujúca imigráciu s 

“inváziou”, má mylné predstavy o mnoţstvách, národnostiach a pohlaviach utečencov a snaţí 

sa popísať na koľko sú moslimovia od Európanov rozdielni. Dôleţitý je fakt, ţe konotácia 

medzi imigráciou a islamom je tak silná, ţe pre autorku je praktický tým istým a teda je to len 

dôkazom toho, ţe “studňa je uţ otrávená” a človek sa nebojí pod vlastným menom na 

sociálnej sieti prezentovať ad-hominem argumenty, ktoré môţu pre určité skupiny 

obyvateľstva byť veľmi uraţlivé. 

Hodnotenie argumentov: 

Argumentačná rovina: silne biased 

Konotácie: negatívne  

Argumentačné falacie: ad-hominem, otrávená studňa  
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 http://zpravy.idnes.cz/detencni-centrum-vyssi-lhotka-uprchlici-utek-fa9-
/domaci.aspx?c=A151220_160433_domaci_aba 
24

 http://www.novinky.cz/domaci/388426-muslimove-maji-strach-z-evropskeho-feminismu-rika-sociolog-
mozny.html?source=FBS 
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Kritické zhodnotenie logiky argumentov: argumentácia nie je logická a často vôbec nereaguje 

voči mediálnemu zasadeniu článku 

3.2 Závery prípadovej štúdie 

 

Z vyššie uvedených argumentov plynú v rámci tejto prípadovej štúdie nasledujúce závery: 

 

 V súvislosti s mediálne šírenými materiálmi o imigračnej kríze dochádza k veľmi 

silnej misinterpretácií, nakoľko veľká skupina obyvateľstva sa nachádza pod 

mediálnym tlakom a je na ňu moţné pôsobiť argumentom strachu. 

 Názory, ktoré sú publikované v súvislosti s public relations, buď neobsahujú takmer 

ţiadne konotácie a pouţívajú termín “imigrant”, “uprchlík” a iné ako čistý popis faktu 

a spin-doctoring alebo naopak stávajú svoju kampaň na propaganda alebo 

spoločenský protichodných názorov. Dôleţite je tieţ to, ţe proti imigrantská 

argumentácia je často pouţívaná aj proti politike Európskej únie. 

 V súkromných názoroch uplatňujú ľudia oveľa viac falácií ako v názoroch, ktoré je 

moţné povaţovať za verejne alebo tie, ktoré vyţadujú určitú dávku kredibility. 

 Facebook slúţi ako spôsob mediálnej ventilácie a napomáha vytvoreniu “perverzného 

symbolu”, ktorý bol mnou a kolegyňou Šedivcovou popísaný na túto tému, čo 

posilňuje a významne rozširuje rozsah mezinterpretácie v českých a slovenských 

médiách. 

 Vo väčšine súkromných názorov má slovo imigrant priradenú jednu alebo niekoľko 

konotácií – z negatívnych prevládajú spojitosti s islamom, terorizmom a zločinom. 

 Pojem “imigrant” nadobudol vo svojom diškurze veľké mnoţstvo konotácií a teda 

zaznamenal premenu, v rámci toho, čo je moţné podľa Foucaulta nazývať 

“diskurzivnými regularitami”[Foucault,1969, str. 220]. 

 

Na vyššie uvedených príklad je veľmi dobré vidieť aké falácie a konotácie je moţné 

pomocou mediálneho diskurzu vytvoriť. Falzifikáciu tejto prípadovej štúdiu však 

vykonávať nebudem, nakoľko jej úloha, ktorá mala byť ilustračná je splnená a nie je 

nutné ďalej popisovať problematiku “imigranta”. 
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4. Prípadová štúdia číslo 2: komparácia argumentov politických programov vo voľbách 

do Europarlamentu 

 

Prvá časť prípadovej štúdie sa zaoberá komparáciou argumentov siedmych rôznych 

politických strán. Na základe analýzy argumentov a postojov budú stranám prideľované body 

a následne budú komparované argumenty strán s najväčším a najmenším počtom bodov.  

Táto prípadová štúdia je v rámci tejto práce najviac politologická, príde mi ju však dôleţite ju 

umiestniť, nakoľko toto je prípadová štúdia, ktorá pracuje v separátnom poddiskurze 

politických programov a nezasahuje do ţiadneho iného masmediálneho diskurzu – ako jediná 

teda nie je interdisciplinárna. Štúdia vychádza bezprostredne z politického programu strany 

vo voľbách do Europarlamentu. 

Konkrétne sa analyzujú programy siedmich parlamentných strán Českej republiky. Menovite 

sa jedná o nasledovné strany: 

 Hnutie ANO
25

 

 ČSSD
26

 

 ODS
27

 

 Úsvit
28

 

 KSČM
29

 

 KDU-ČSL
30

 

 TOP-09
31

 

 

Strana ANO 

Strana ANO ako svoju najzásadnejšiu prioritu prezentuje postavenie Českej republiky vo 

vzťahu k Európskej únií. Hovorí o vízií Českej republiky ako dôveryhodného partnera pre 

ostatných členov únie a ako krajinu, ktorej slovo poţíva v európskom priestore rešpekt. Jasne 

sa vymedzuje proti politike Václava Klausa a sľubuje pozitívnejšiu politiku, ktorá má podľa 

strany omnoho väčší prínos. Na základe toho chce vytvoriť priestor pre úspešné realizovanie 

agendy krajiny a pretláčať ideu subsidiarity. 

                                                 
25

 http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program-do-eurovoleb/ 
26

 https://www.cssd.cz/volby/evropsky-parlament/manifest-cssd/chceme-spravedlivou-a-socialni-evropu/ 
27

 http://euods.pspace.cz/?c_id=184 
28

 http://www.usvitnarodnikoalice.cz/euro-volby/ 
29

 https://www.kscm.cz/viewDocument.asp?document=6310 
30

 http://volbydoep.cz/home.aspx 
31

 http://www.top09.cz/volby/archiv/2014-evropsky-parlament/ 

https://www.cssd.cz/volby/evropsky-parlament/manifest-cssd/chceme-spravedlivou-a-socialni-evropu/
http://volbydoep.cz/home.aspx
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  V otázke hospodárskej a finančnej je strana silno proti-regulačná, pre dosiahnutie 

vysokej konkurencieschopnosti chce bojovať za maximálnu voľnosť trhu a obchodu. 

Odmieta prijatie eura, no chce aby hlas Českej republiky bol počuť aj pri vnútorných 

otázkach eurozóny, keďţe tieto rozhodnutia ekonomicky ovplyvňujú aj Česko. 

  Imigračnú politiku EÚ povaţuje za dobre nastavenú – oceňuje tzv. „modrú kartu“ – 

a poukazuje na výhody imigrácie vo forme vzdelaných a kvalitných odborníkov, ktorí sú 

prínosom pre krajiny a spoločný priestor. 

  Nebráni sa expanzii únie a navrhuje upriamiť pozornosť integračných procesov najmä 

na východ a oblasť Stredomoria, pričom zvýrazňuje potrebu zabezpečených hraníc a pásma 

stability. Strana je pro-európska ale prevaţne proti-regulačná. 

 

Strana ČSSD 

ČSSD budí dojem ako keby svoj program pre voľby do europarlamentu absolútne 

neprispôsobila témam a hodnotám, ktoré sa v tejto inštitúcií diskutujú a prezentujú. Hlavnou 

témou je boj proti pravici, ktorá za pomoci nadnárodných spoločností zniţuje ţivotný 

štandard a zadlţuje beţných ľudí. Sľubuje sociálnu demokraciu v celom európskom priestore 

- viac pracovných miest, boj proti agentúrnemu zamestnávaniu a chudobe, či posilnenie role 

odborov. Program skôr pripomína volebný manifest pre voľby  vnútroštátne, parlamentné. 

Takisto nie je jasné akými mechanizmami, okrem volebnej poráţky európskej pravice, hodlá 

tieto ciele ČSSD naplniť.  

Zaujímavejšou uţ je časť hospodárska, kde sa strana asi najviac vyjadruje k európskym 

témam – je za zladenie daní členských štátov a reguláciu bankového sektora – no 

k najzaujímavejšej téme v krajine, a to zavedeniu eura, sa nevyjadruje. 

 Na základe informácií zo straníckeho programového manifestu ju môţeme označiť 

ako: pro-európsky orientovaná, so silne regulačnou politikou. 

 

KDU-ČSL 

KDU-ČSL sa predstavuje ako strana reprezentujúca európske tradičné hodnoty, pričom stavia 

na členstve v Európskej ľudovej demokracií a skúsenostiach z Európskeho parlamentu. 

Najviac rezonuje rezolútne odmietnutie vystúpenia z Európskej únie, v prospech 

konštruktívnej kritiky a spoločného riešenia problémov, s ktorými sa únia potýka. 

 Veľa tém priniesli ľudovci v rámci hospodárskej politiky. Navrhujú sociálne-trhový 

mechanizmus, zlepšenie kontroly kvality výrobkov, zlepšenie pozície českých 

poľnohospodárov alebo napríklad spoločný postup pri ochrane spotrebiteľa. Zaujímavý je 
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tieţ ich postoj k prijatiu eura: v priaznivých podmienkach ho nevylučujú, no zároveň ţiadajú 

reguláciu finančného prostredia. 

 Dôleţitá je pre stranu aj sociálna politika, kde chcú podporovať rodinu pomocou 

daňových a iných úľav. Perličkou je v tejto časti zrušenie striedania zimného a letného času. 

 KDU-ČSL sa vymedzuje ako pro-európska a prevaţne pro-regulačná strana. 

 

KSČM 

KSČM vo svojom programe zdôrazňuje ľavicové a sociálne hodnoty – podpora najslabších 

regiónov, zavedenie minimálnej mzdy, posilnenie odborov, deliberalizácia školstva či 

adekvátne dôchodkové zabezpečenie. Chce priniesť tvrdú reguláciu do finančného sektora, 

no zároveň presadzuje názor decentralizácie moci. 

 V otázke bezpečnostnej a medzinárodnej politiky si predstavuje EÚ ako mierotvorcu, 

zasadzuje sa o odzbrojovanie, zlepšenie internetovej bezpečnosti, dištanc od NATO 

a vytvorenie európskej kolektívnej bezpečnosti mimo NATO. 

 Rezonuje aj zlepšenie pozície českých poľnohospodárov a myšlienka potravinovej 

sebestačnosti jednotlivých štátov, v rámci hospodárskej politiky. 

 Strana je pro-európsky ladená a silno pro-regulačná. 

 

ODS 

Občiansko demokratická strana v úvode avizuje jej negatívny postoj k vystúpeniu z EÚ. To je 

však asi jediná pozitívna emócia smerom k únií. Zásadné nie pre euro na území Česka, 

spoločným daniam a federácií. V Európe chce bojovať proti eurosocialistom a imigračným 

kvótam, zároveň presadzuje ideu voľného trhu a subsidiarity. 

 V energetickej otázke je proti zásahom EÚ do energetickej politky jednotlivých 

krajín, najmä kvôli jadrovým elektrárňam na území ČR. 

 Spomenúť treba aj rozhodný postoj v prospech partnerstva s USA a kooperáciu 

s NATO. ODS je proti budovaniu európskej bezpečtnostnej alternatívy. 

 Program strany je pro-európsky a značne proti-regulačný. 

 

Strana TOP 09 

Voľby do EP zobrala stran TOP 09 skutočne váţne, najserióznejšie zo všetkých skúmaných 

strán. Prináša rozsiahly program v ktorom rozoberá kaţdú relevantnú tému a zaujíma k nej 

jasný postoj. Nájdeme v ňom mnohé uţ spomenuté koncepty, ako napríklad: viac peňazí pre 

českých poľnohospodárov, voľnosť a rovnosť trhu, podpora integrácie či negatívny postoj 
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k zladeniu daní, ale aj originálne námety, ktoré sa nenachádzajú v programe ţiadnej zo strán.  

 Nosnou ideou je koncept voliča/Európana a spoločná Európa všetkých občanov 

členských krajín a ČR ako dôveryhodného partnera v európskom spoločenstve. Taktieţ sa 

kategoricky nestavia proti euru, je za jeho prijatie v budúcnosti, vo vhodnejších 

podmienkach. 

 Medzi zaujímavé programové témy patrí podpora ekologicky a energeticky 

nenáročných projektov (tzv. „greening“), podpora vidieka ako atraktívneho ţivotného štýlu a 

alternatívy oproti mestu, ochrana tradičných potravinárskych produktov, alebo maximálna 

sloboda internetového prostredia. TOP 09 je absolútne pro-európska strana s politikou 

zdravej regulácie. 

 Programový manifest hnutia Úsvit je na prvý pohľad obsahovo veľmi stručný, moţno 

aţ nepostačujúci pre voľby do EP. Prevaţuje negatívny postoj k doterajšiemu vývoju EÚ, 

ktorý je pretavený aj do pribliţne tucta stanovísk: „Jsme PRO“ a „Jsme PROTI“. 

 Sprísnenie existujúcich pravidiel, zjednodušenie byrokratickej štruktúry EÚ, 

subsidiarita a zásadné nie pre prijatie eura. Úsvit presadzuje aj tvrdú imigračnú politiku, o jej 

presných kontúrach však v programe nehovorí.  

 Za zmienku stojí negatívny postoj k obmedzovaniu slobody internetu a súkromia 

a kladný postoj k spoločnej obrannej politike. 

 Hnutie je silno proti-európske a proti regulačné. 

 

4.1 Rozdelenie bodov politickým stranám na základe ich argumentov v politických 

programoch 

Na odstupňovanie strán na osi 0-10 (0 pre rozpad EÚ, 10 pre federalizáciu EÚ), je nutné 

zvoliť témy, ktoré majú priamy regulačný alebo rozvojový rámec pre celú EÚ. Desať tém, ku 

ktorým sa väčšina strán v programoch vyjadrovali, a ktoré moţno zároveň označiť za 

relevantné pre definovanie politiky strán a ich názoru na EÚ sú nasledovné: Zavedenie 

spoločnej európskej meny v ČR, Zladenie daní členských štátov, Podpora integrácie ďalších 

krajín do EÚ, Princíp subsidiarity v rámci EÚ, Regulácia finančného sektora, Regulácia 

internetu - väčšie bezpečnostné zabezpečenie siete, Pozitívny názor na imigráciu do EÚ, 

Podpora celoeurópskych projektov a spoločného vedeckého napredovania, Spoločný obranný 

mechanizmus, Podpora európskemu zastrešeniu medzinárodných vzťahov a spoločnému 

vystupovaniu navonok.  
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Za pozitívny postoj k danej téme dostali strany jeden bod, za negatívny postoj ţiaden. 

V prípade, ţe sa strana k danej téme v programe nevyjadrila, je pravdepodobné, ţe v takej 

otázke bude sledovať európsky trend, teda nebude mať dôvod vystupovať proti iniciatíve a 

rovnako nebude zaviazaná voličom postaviť sa proti. Preto bol stranám udelený jeden bod aj 

za kaţdú tému, ku ktorej nezaujali jasný postoj.  Tabuľka je z dôvodu tejto úpravy doplnená 

aj o časť rozlišujúcu celkový výsledok a skutočne vyjadrené pro-európske postoje, kde je 

moţno najjasnejšie vidieť zmenu postavenia ČSSD, ktorá sa vo svojom krátkom programe 

nevyjadrila ku šiestim z desiatich smerodajných tém a pri čistom bodovom zisku by získala 

iba štyri body.                                                                                                                                   

 

 

 

ANO ČSSD 

KDU-

ČSL KSČM ODS TOP09 USVIT 

Prijatie eura 0 - 1 - 0 1 0 

Zladenie daní 0 1 - 1 0 0 0 

Podpora integrácie 1 - 0 1 1 1 - 

Proti subsidiarite 0 1 1 0 0 0 0 

Regulácia fin. sektora 1 1 1 1 0 1 - 

Regulácia internetovej siete - - 0 1 - 0 0 

Podpora imigrácie 1 - 1 0 1 1 0 

Európska veda 1 1 1 1 - 1 1 

Spoločná obrana 1 - 1 1 0 1 1 

Spoločná medzinárodná 

politika 1 - 1 0 0 1 0 

                

Pro-európske stanoviská 

(spolu) 6 4 7 6 2 7 2 

Nezaujaté postoje 1 6 1 1 2 0 2 

Celkový výsledok 7 10 8 7 4 7 4 
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Analýza MY-ONI
32

 

 Program strany ANO predstavuje EÚ ako priestor, kde ČR zvádza zápas o čo 

najväčšie výhody a pozitíva, ktoré môţe z členstva v EÚ získať a preto musí aj formou 

eurovolieb čo najviac vylepšiť svoju pozíciu. Členstvo v únií meria výhodami pre samotnú 

krajinu.  

 ČSSD pokladá EÚ za svoju, pretoţe na jej území sa rozhodla bojovať za sociálne 

hodnoty a poraziť pravicu, pre blaho všetkých občanov. Najsilnejším signálom je vyjadrenie 

na konci programu: „Platí, ţe Evropa bude taková, jakou si ji uděláme.” 

 Ľudovci sa uţ v úvode prezentujú ako strana postavená na ideáloch európskej 

kresťanskej demokracie a hrdo prezentujú dlhoročné členstvo v ESL. V čitateľovi/voličovi 

evokujú ideu veľkej európskej rodiny so spoločnými hodnotami, ku ktorej KDU-ČSL 

prispieva svojim dielom. 

 KSČM je vo vzťahu k únií neutrálna. V jej programe sa nenachádza čitateľný 

stranícky postoj k idei EÚ a postaveniu ČR v nej, aj keď jej ideové cieľe sú všeobjímajúce a 

medzinárodné. Napriek tomu, ţe „KSČM sice nestála v čele rychlého začlenění České 

republiky do struktur Evropské unie, respektovala však vůli občanů.” Členstvo ČR v EÚ 

jednoducho pokladá za realitu a svoju kandidatúru do EP ako z toho prameniaci, logický 

krok.  

 Od úvodu aţ po záver program je ODS v jasnej opozícií k EÚ. Slovo “proti” je 

leitmotívom celej prezentácie, rovnako ako volebná téma ODS: „Drţme se koruny, a nikoli 

eura.“ 

                                                 
32

 Analýza MY-ONI nie je úplne objektívnym politologickým nástrojom aj keď je na účely segmentácie v rámci 
analýzy politických programov používaná častejšie než iné spôsoby. Tejto problematiky sa v rámci politológie 
venoval David Cambell v jeho Teórií politického nepriateľa a  okrem iného Karl Schmitt v dielach Pojem 
politična, 1932 a Teoria partizána, 1963  
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 TOP 09 vzťah ČR a EÚ preniesla priamo do hlavného motta, ako aj celej svojej 

kampane. Obrovské: „EVROPA JSME MY, NE ONI“ je viac ako dostatočné pre zaradenie 

strany na ose „my verzus oni“. 

 Hnutie Úsvit volí pomerne agresívnu argumentáciu voči EÚ a aj napriek zmienke 

„společného Evropského domu“ je jej program silne polarizujúci. Za všetko hovorí 

myšlienka formovania EÚ podľa vôle občanov ČR. 

 

 

 

 

4.3 Stanovenie politickej dichotómie 

Väčšina strán sa umiestila v obidvoch rebríčkoch na pribliţne rovnakej pozícií v spektre. 

Výnimkou sú iba dve strany: ANO a KSČM. V prípade ANO je to zapríčinené programom, 

ktorý stavia na čo najväčšom zisku ČR z členstva EÚ, a teda aj z moţných pozitívnych, pro-

európskych zmien z programu strany ANO. Posun KSČM je zapríčinený chýbajúcim 

vymedzením vzťahu k EÚ, aj keď neutralita v politickom súboji nemusí zaškodiť. 

 

Dichotómia, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej politologickej analýzy je následovna: 

MY: 

 ČSSD 

 TOP-09 

 KDU-ČSL 

ONI: 

 ANO 

 ODS 

 ÚSVIT 
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Skúmanie všetkých strán a ich postojov je veľmi náročne nie len časovo, ale aj rozsahovo 

náročne a má potenciál zahltiť čitateľa veľkým objemom informácií výpovedná hodnota 

ktorých však nie je pre túto prácu aţ tak dôleţita, preto sa v konkrétnej argumentačnej 

analýze budú komparovať dve strany s najväčším bodovým rozdielom a teda strana, ktorá je 

vrcholne PRO európska a strana ktorá je vrcholne PROTI európska – sú to strany ÚSVIT - 

příma demokracie a ČSSD
33

. 

 

Argumentačná rovina strany ÚSVIT 

 

ÚSVIT je stranou, rétorika ktorej je silne naklonená – súčasťou prezentácie programu je 

banner, ktorý prezentuje štyri hlavné zásady strany. Tie znejú nasledovne: „Ochrana státnich 

hranic před ilegálními imigranty a radikály“,“Přímá demokracie a odvolatelnost 

politikov“,“Konec zvyšovaní daní a cen energií a boj proti exekuční mafii“,“Prosazování 

národních zájmů a českých firem“. Naklonenosť vychádza nie len z vyššie uvedeného 

programu do eurovolieb kde strana ukazuje jasne negatívny postoj voči integračnej politike 

Európskej únie, ale aj z konotatívnych významov, ktoré pridáva pojmu imigrant
34

.  

Jej základné motto, ktoré je uvedené hneď na začiatku programu znie :“Hrdá 

a bezpečná země“
35

.  Kontext bezpečia vyplýva zo snahy spísať petíciu proti kvótam o prijatí 

utečencov a posilneným ochranám národných hraníc. Strana má tieţ pomerne jednoduchú 

argumentačnú rovinu, ktorá je úzko spätá so spôsobom mediálnej manipulácie, ktorý je 

popísaný vyššie a to s propagandou. Jedným z príkladov, ktorý vie tento problém ilustrovať 

je chápanie pojmu imigrácia len v súvislosti s imigračnou krízou a problematikou utečencov. 

Slovo imigrácia pre ÚSVIT je späté len s týmto problémom a zabúda na jeho pôvodný 

význam: 

                                                 
33

 Úsvit síce má rovnaký počet bodov ako ODS, ich odpovede však majú viac absencií než ÚSVIT, preto sa 
v tomto prípade padá rozhodnutie na ÚSVIT. 
34

 Pojem imigrant je v jednej vete jasne spojený s termínom radikál – pričom oba termíny vyvolávajú veľmi 
negatívnu konotáciu 
35

 http://www.usvitnarodnikoalice.cz/program-hnuti/ 
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 Ďalším dôkazom naklonenej alebo predpojatej argumentácie je spojenie strany 

a prezentácia na stránkach strany organizácie s názormi ktorej sa stotoţňuje a rétorika ktorej 

(podobne ako rétorika samotnej strany) je silne nacionalistická a snaţí sa o negatívne 

vymedzenie určitej skupiny obyvateľstva na základe vierovyznanie, ktoré je prezentovane 

v čisto negatívnom svetle (podobný príklad je uvedený na začiatku práce v príklade vzťahu 

ĽSNS a jej predsedu Mariána Kotlebu voči ţidom) a odsudzovane a to konkrétne Blok proti 

islamu – jedná sa o organizáciu, ktorá sa priamo vymedzuje proti moslimom, ktorí sú podľa 

nej časťou občanov, ktorí sú radikálni a slabo povedané nie sú prospešní pre spoločnosť 

a Českú republiku. Zaujímavý je aj fakt, ţe ani ÚSVIT ani Blok proti islamu nevidia rozdiel 

medzí uprchlíkmi, ktorí sú moslimovia a občanmi Českej republiky, ktorí vyznávajú islam. 

Argument (aj keď z pohľadu kritickej analýzy v skutočnosti argumentom nie je – jedná sa 

učebnicový príklad otrávenia studne) je teda uvalený plošne a nediverzifikuje medzi 

skupinami obyvateľstva – jedná sa len o čistý spôsob nálepkovania
36

 na základe jednej 

vlastnosti vytrhnutej z kontextu. 

 Naklonenosť argumentácie a významnú pozíciu národného programu ako argumentu 

hodnôt je moţné nazerať aj v primárnom programe strany, kde témy, ktoré si zakladajú na 

národnosti tvoria tretinu primárnych argumentov. Ako vyplýva z prvej prípadovej štúdie je 

Európska únia v chápaní ÚSVITu určitý cudzí element, ktorý len diktuje nepohodlné 

podmienky a sťaţuje ţivot občanom Českej republiky. Splňuje to však účel vyhlásenia vlády 

za nekompetentný orgán, ktorý nerešpektuje svoj ľud. To však ÚSVIT vyuţíva vo svoj 

                                                 
36

 Označenie určitej skupiny obyvateľstva na základe jedného faktoru – typický pre ideológiu. Ako príklad je 
možné uviesť označovanie židov hviezdami pred a počas druhej svetovej vojny. Typický príklad argumentácie 
na základe ideológie, tak ako to demonštruje Walton – jedná sa o typ argumentu Ad hominem na základe 
otrávenia studne [Walton, 2007, str. 49] 
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prospech a stavia na revolučnej rétorike, kde pouţíva argument Appeal to authority 

(odvolanie sa k autorite)
37

, za autoritu však povaţuje nie vládu alebo politikov, ale ľud, ktorý 

by mal o osude svojej krajine rozhodovať bezprostredne a priamo. Príkladov je moţné uviesť 

hneď niekoľko: 

 

1. Zavedenie priamej demokracie a referend v krajoch – krok čisto populistický, 

nakoľko ako je písane vyššie, otázky, ktoré sú riešenie na úrovni VÚC nie sú 

tak dôleţité aby ich bolo nutné riešiť prostredníctvom referend. Tento spôsob 

politického rozhodovania je zároveň najviac ekonomický náročný. 

2. Celoeurópska petícia proti kvótam – strana sa snaţí dať občanovi do rúk 

spôsob ako „celoeurópsky odboj proti európskym elitám“, ktorý chce následne 

predloţiť v parlamente – jedná sa o argument, kde sa snaţia postaviť 

spoločnosť proti určitej skupine ľudí – tento spôsob sa nazýva aj red herring 

[Tindale, 2007, str. 28]. 

3. Presadzovanie národných záujmov a českých firiem – uprednostňovanie 

českých podnikateľov pred cudzími na základe jedného atribútu je ďalším 

argumentom na základe národnostných hodnôt, ktorý strana presadzuje 

a ktorým chce poukázať na ľud ako autoritu – dôleţitý je aj citát : „práci 

a podnikaní do rúk čechům!“
38

 

 

Závery vyplývajúce z argumentácie strany ÚSVIT: 

 

 ÚSVIT je politickou stranou, ktorá sa vyznačuje silne proti systémovou rétorikou. 

V rámci svojich argumentačných konštruktov aplikuje naklonenú rétoriku, ktorá sa vyznačuje 

veľkým mnoţstvom falácií, neplatných argumentov, argumentov zaloţených na hodnote, 

ktorá nemusí byť zdieľaná celým spektrom občanov a jej argumentáciu je moţné povaţovať 

minimálne za nie úplne kritickú. Taktieţ je dôleţite spomenúť, ţe rétorika tejto politickej 

strany je veľmi vzdialená pravidlám kritickej diskusie, ktoré sú popísane v teórií pragma-

                                                 
37

 Tento príklad je úmyselne podaný opačne než je líčený v bežnej teórií rétoriky, zvýrazňuje však 
nesystémovosť strany ÚSVIT  
38

 Silne ideologické podanie argumentu, ktoré je okrem iného aj v rozpore so zákonníkom práce a zákonom 
o podníkaní. 
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dialektiky. Zaujímavé je však aj to, ţe strana, ktorá sa vyčleňuje otvorenou proti európskou 

rétoriku kandiduje do Europarlamentu.
39

 

 

Argumentačná rovina strany ČSSD 

 

 ČSSD je jednou zo strán v rámci českej politickej scény, ktorá vyuţíva neutrálnu 

rétoriku. Týmto je moţné povedať, ţe nevytvára praktický ţiadne negatívne konotácie 

a vyjadruje sa prevaţne vecne – uvádza konkrétne fakty a čísla na príkladoch toho čo strana 

dosiahla. To je moţné ilustrovať na príklade, ktorý je uvedený v dôleţitých bodoch toho, čo 

strana dokázala za rok 2015
40

a to konkrétne na príklade zvýšenia mzdy: 

„Důleţité je, ţe se konečně začaly zvyšovat i mzdy, reálně v roce 2015 porostou o více neţ 3 

%. Platy rostou i ve veřejném sektoru. Ve zdravotnictví se zvýšily tarifní platy o 5 %, u 

hasičů, policistů nebo učitelů o 3,5 % (od 1. listopadu 2014). Růst mezd ovlivní pozitivně 

valorizaci penzí v roce 2017.“ 

 

 Zároveň sa strana prezentuje výrazne proeurópsky. V ideálnom prípade ako plynie 

z výroku prebraného z programu do Europarlamentu nechce Česku republiku povaţovať za 

samostatnú entitu, ale za integrálnu súčasť Európskej únie. Napriek tomu premiér Bohuslav 

Sobotka (ktorý je predseda strany a  okrem iného často pôsobi ako proponent od strany – čí 

uţ v médiách alebo na internetovom portáli strany) sa tieţ v rámci „uprchlickému problému“ 

vyjadril proti stálym kvótam.  Pre lepšie pochopenie rétoriky strany je tieţ potrebné uviesť, 

ţe nakoľko je Česka strana sociálně demokratická súčasťou koalície európskych sociálne 

demokratických strán často má rovnaké alebo podobné výpovede ako strany tohto politického 

spektra z príleţiacich strán (za zmienku stojí najmä solidarita so stranou Roberta Fica Smer – 

sociálna demokracia). 

 

Závery vyplývajúce z argumentácie strany ČSSD: 

 Ako je spomínané vyššie, nakoľko je ČSSD stálou časťou stabilného politického 

spektra nepresadzuje výraznejšie proti európske alebo iné argumenty, ktoré by bolo moţné 

jednoducho povaţovať za falácie. Tento spôsob argumentácie však tieţ nie je jednoducho 

mienkotvorný, nakoľko v ňom často dochádza k spin-doctoringu a argumentom typu non-

                                                 
39

 Tento prípad nie je v rámci českého politického diskurzu jediný. Strana svobodných občanov a iné menšie 
strany tam kandidujú taktiež. 
40

 https://www.cssd.cz/aktualne/nazory-a-komentare/15-dulezitych-veci-ktere-se-nam-podarilo-zmenit-v-
roce-2015/ 
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apology apology – tento problém je však typický pre rétoriku politických strán so 

štandardným systémovým postavením, ktoré sú dlhodobou súčasťou politického systému. 

Príkladom slúţi absolútne neutrálne vyjadrenie Bohuslava Sobotky k problematike 

imigračnej krízy:  

„Nejhorší by bylo, kdyby Evropa nebyla schopná vypořádat se s touto významnou krizí. Jsme 

připraveni jako Česká republika udělat všechno pro to, aby to Evropa zvládla. Jsme 

připraveni dát k tomu také náš příspěvek,“
41

 

 

4.4 Závery prípadovej štúdie 

 Ako je viditeľné vyššie, prípadová štúdia odzrkadľuje argumentačné a rétorické 

koncepty politických strán v rámci konkrétnych prejavov v politickom diskurze základným 

kameňom, ktorého pre ňu slúţi politický program konkrétnych strán pri voľbách do 

európskeho parlamentu. Dôleţite však je poznamenať, ţe v prípade iných volebných 

programov by mohol byť výsledok odlišný, je však nepravdepodobne, ţe by sa výrazne líšila 

argumentačná rovina politickej strany ako proponenta, nakoľko aj samotné programy 

politických strán stoja na ich základných hodnotách a cieľoch. 

 

5. Prípadová štúdia číslo 3: Komparácia marketingu politického diskurzu a marketingu 

obchodných reťazcov 

Táto prípadová štúdia viac pracuje s masmediálnym a vizuálnym obsahom neţ s programom 

konkrétnej politickej strany. Účelom nie je hľadať priamo komparovateľné argumenty 

(nakoľko sa jedná z rétorického hľadiska o odlišné diskurzy), ale podobný spôsob tvorby 

konotatívnych významov, ktoré sa vyskytujú na politickej scéne. V tomto prípade sa jedna 

o významy primárne vizuálne, doplnené krátkymi textovými hláškami – sloganmi. 

 Ako prvé uvediem príklad reklamného letáku nákupného reťazca Billa
42

 : 

                                                 
41

 http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/evropa-musi-mnohe-zmenit-rekl-k-uprchlicke-krizi-premier-
sobotka-pro-cro--1529260 
42

 https://www.akcniletakbilla.cz/letak-3835 
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Obrázok, ktorý sa nachádza v strede reklamného letáku konotuje detskú radosť, 

pôţitok a šťastie a súhru s prírodou (ktoré je pravdepodobne ovplyvnené výrobkami na pravej 

strane letáku) .  

Pre komparáciu najprv uvádzam reklamný billboard Strany zelených
43

 z volieb do 

VÚC v Ústeckom kraji: 

 

                                                 
43

 http://img.blesk.cz/img/1/full/564009-img-strana-zelenych-katapult.jpg 
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Konotatívny význam reklamného billboardu je podobný hneď v niekoľkých 

aspektoch. Sú na ňom prítomné následne body: detská radosť, šťastie a skrz odkaz na Stranu 

zelených je moţné odhadovať aj súhru s prírodou. Dôleţite je, ale poznamenať, ţe obrázky 

napriek podobným konotáciam, denotujú vrcholne odlišne veci. V prvom prípade ide 

o pôţitok z produktov, ktoré má v akcií nákupný reťazec Billa. V prípade druhom je to radosť 

z toho, ţe ich rodičia pôsobia v Strane zelených alebo z nádeje na to, ţe v prípade víťazstva 

tohto kandidáta budú mať väčšie mnoţstvo miest na hranie. 

 

Konotatívnemu významu detského šťastia sa ale nevyhýbajú v rámci politickej 

rétoriky a masmediálnej prezentácie ani iné politické strany. Ako dobrý príklad môţu 

poslúţiť billboardy a plagáty strany ANO
44

/
45

: 

 

                                                 
44

http://hostinne.anobudelip.cz/file/edee/2014/09/plakat_a1-jpg.jpg 
45

 http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/galerie/fotogalerie/predstavujeme-billboardy-pro-eurovolby-
16190.shtml 
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Tieto dva príklady uţ nie sú tak dôleţite vizuálne, ale práve rétoricky. Na vyššie 

uvedených ilustráciách sa nevyjadruje presne akým spôsobom je schopná strana alebo 

konkrétny politik pomôcť ţivotu deti alebo práve prečo je on pre deti najlepší, čí uţ 

v komunálnych alebo voľbách do európskeho parlamentu. Príklad tohto typu sloganu je však 

moţné aj veľmi jednoducho odhaliť v rétorike nákupného reťazca Tesco
46

: 

 

Napriek podobnému konotatívnemu významu, je však v letáku nákupného reťazca 

vidno čo má výrok denotovať, v prípade politického marketingu (ktorý síce do tejto práce 

primárne nespadá, je však súčasťou masmediálneho diskurzu s prejavmi politickej rétoriky). 

                                                 
46

 https://img3.kupi.cz/letaky/22700/thumbs/tesco-velky-letak-pro-vase-deti-1_1000.jpg 
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5.1 Závery prípadovej štúdie 

Účelom poslednej prípadovej štúdie je poukázať na to akým spôsobom je schopná politická 

rétorika presahovať do klasického masmediálneho a marketingového diskurzu. V prípade 

letákov nákupného reťazca je však často jednoduchšie odhaliť to, čo denotuje, zatiaľ čo 

v prípade politického marketingu je význam čisto konotatívny a nejasný – jeho výklad záleţí 

čisto na kontexte. 

6. Falzifikácia 

Príklady, ktoré figurovali v prípadových štúdiách boli vybrané tak aby na nich bolo moţné 

aplikovať problematiku rétoriky politického proponenta. Je však niekoľko bodov, ktoré stoja 

za zmienku v rámci spochybnenia záverov: 

 Politické strany a príklady masmediálneho diskurzu, ktoré boli vyselektované pre 

prípadové štúdie tejto práce nemusia byť jediné na, ktorých bolo moţné problematiku 

demonštrovať. V prípade zvolenia iných politických strán, či mediálnych fenoménov 

by mohli byť výsledky výrazne odlišné, preto ich nie je moţné generalizovať 

a aplikovať mimo túto prácu. 

 Mnoţstvo poddiskurzov, ktoré sú súčasťou politickej rétoriky na českej a slovenskej 

politickej scéne je tak veľké,  ţe nie je moţné obsiahnuť ich všetky v rámci rozsahu 

jednej práce. Reprezentatívna vzorka v rámci prípadových štúdií mohla byť iná, 

rovnako ako aj výsledky prípadových štúdií.
47

 

 Praktické chápanie rétoriky, ktoré ako je vysvetlené vyššie vychádza z pojatia 

kritickej argumentácie Douglasom Waltonom (ktorý stavia veľkú časť svojích prác na 

Perelmanovej novej rétorike) je výrazne odlišne neţ normatívne chápanie rétoriky 

a dialektiky. 

 Rétoricky diskurz českej a slovenskej politickej rétoriky je natoľko málo prebádaný, 

ţe na výsledkoch prípadových štúdií sa mohla poznamenať aj nemoţnosť komparácie 

s inými prácami, ktoré sa týkajú tohto diskurzu. 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Ako príklad uvádzam úplne rozdielnu argumentačnú rovinu českého a slovenského prezidentov 
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Záver 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo ukotvenie diskurzu politickej rétoriky, politického 

programu a argumentácie v rámcoch českého a slovenského masmediálneho diskurzu 

a vysvetlenie jeho základných postulátov a pojmov na prípadových štúdiách, ktoré sú 

zaloţené na fenoménoch, ktoré v rámci tohto diskurzu vznikajú. Diplomová práca tieţ 

vysvetľuje špecifiká českého a slovenského diskurzu politickej rétoriky a popisuje ich na 

príkladoch, ktoré súčasťou tohto diskurzu sú.  

 Práca vysvetľuje teoretické základy vedenia kritickej diskusie na základe pragma-

dialektiky, poukazuje na existenciu a aplikáciu neplatných argumentov a stanovuje ich úlohu 

v rámci politickej sféry Čiech a Slovenska. 

 Rozsah tejto práce neumoţňuje uviesť všetky príklady politickej rétoriky  takým 

spôsobom aby nebol na úkor kvality práce, je však dostatočný pre pochopenie jej fungovania 

a ďalšiu prácu v tomto smere, ktorá okrem niektorých teoretických diel nebola v rámci 

českého a slovenského lokálneho ukotvenia dostupná . 

 Účelom práce nebolo len preniesť chápanie rétoriky politického proponenta do 

českých a slovenských reálií, ale aj poukázať na potenciálny spôsob štúdie týchto tém 

a fenoménov z hľadiska filozofie komunikácie a kritickej analýzy argumentov – čo práca ako 

uzatvorený celok aj robí. 
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