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1. ÚVOD 

1.1 OBSAH. METODY A CÍLE DIPLOMOVĚ PRÁCE 

Obsahem mé diplomové práce jsou pozorování mediálních dialogů uváděných v televizi 

Nova, Prima a Česká televize v období únor 2006 - březen 2006 a v období červen 2006 -

listopad 2006. Práce je zaměřena na manipulativní komunikaci v politických besedách, 

které jsou součástí programu uvedených televizí. Jedná se o pořad Sedmička televize Nova, 

Nedělní partie televize Prima a pořad České televize Otázky Václava Moravce. Výjimečně 

budu svá mínění, myšlenky a názory prokazovat na příkladech z jiných pořadů, pokud mi 

dialogy v nich mohly poskytnout kvalitnější typy příkladů než pořady výše uvedené. 

V pozorování zmíněných pořadů se zaměřuji na popis manipulativních technik, které 

komunikanti v mediálních dialozích užívají, na vyjadřovací prostředky prostřednictvím 

kterých se komunikace stává manipulativní, zaměřuji se na repliky manipulovaných 

adresátů i manipulujících mluvčích a věnuji pozornost i jejich reakcím, popisuji příčiny, 

projevy a okolnosti manipulace v mediálním dialogu a zabývám se i konfliktní komunikací 

vznikající vlivem manipulace. 

V práci věnuji pozornost i doprovodným znakům manipulace, tedy jejím neverbálním 

prvkům. Na konkrétních příkladech se snažím dokázat, že součástí verbální manipulativní 

komunikace je také manipulativní komunikace neverbální, která je verbálnímu 

manipulativní mu projevu obvykle vlastní. 

V závěru své diplomové práce se pokouším definovat manipidaci v mediálním dialogu a 

uvažuji o jejím místě v komunikaci. Uvádím důvody pro a proti, proč by měla či neměla 

být považována za běžnou součást komunikace v mediálních dialozích, přičemž neusiluji o 

jednoznačnou odpověď. 

Metodami, které jsem během tvoření této diplomové práce využila, jsou především 

nahrávání, pozorování, přepis a analýza. Pracovala jsem s videonahrávkami z televize 

Nova, Prima a Česká televize, dále jsem využila poznatků získaných v průběhu výzkumu a 

nově nabytých poznatků z příslušných materiálů. 

Při přepisu jednotlivých replik komunikantů jsem vycházela z pravidel přepisu, která jsou 

uvedena v Článku Televizní interview a jiné duely. Mediální dialog jako žánr veřejného 
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projevu, jehož autorkou je Světla Čmejrková. Článek vyšel v 60. ročníku časopisu Slovo a 

slovesnost z roku 1999. 

V přepisu dialogu vždy uvádím počáteční písmeno jména a příjmení mluvčího, přičemž 

redaktora označuji velkým tiskacím písmenem „R". 

Diplomová práce je rozdělena na sedm částí, z nichž dvě nejobsáhlejší, teoretická a 

praktická část, obsahují několik kapitol. Část teoretická zahrnuje sedm kapitol, obsahem 

kterých je vysvětlení termínů, se kterými pracuji a které mají pro celou problematiku 

manipulace v mediálním dialogu a pro část praktickou zásadní význam. Vždy jsem se 

přitom snažila vytvořit teoretický výklad využitím několika různých publikací (tedy 

využitím mínění, názorů a hledisek různých autorů). Každému způsobu manipulace je 

věnována jak kapitola v části teoretické, tak kapitola v části praktické. Názvy jednotlivých 

kapitol jsou až na drobné obměny téměř totožné. V praktické části jsou vždy umístěny 

konkrétní příklady mediálních dialogů mezi dvěma politiky. V závěru každé z kapitol 

praktické části čtenář najde shrnutí projevů, účinků a cílů daného prostředku manipulace. 

Přestože manipulace mezi politiky v mediálním dialogu má významný vliv také na 

televizní diváky a i na moderátora televizní diskuse, nebudu se tímto vlivem zabývat. Mým 

cílem je popsat pouze záměrnou, vědomou manipulaci v mediálním dialogu mezi dvěma 

politiky, kteří ji způsobují a jeden z nich je tedy vždy jejím příjemcem. Pokud se tedy 

problematiky přesahu manipulace do divácké oblasti nebo směrem k moderátorovi dotknu, 

bude to pouze okrajově a nikoli s cílem tento přesah podrobněji popsat. 

Osobu jejímž úkolem je vést debatu, volit téma a časově usměrňovat repliky televizních 

hostů, označuji slovem redaktor či moderátor, osobu která hovoří k divákům, redaktorovi 

nebo ke druhému z hostů, označuji slovem mluvčí, produktor, oponent nebo užívám celé 

jeho jméno či pouze příjmení, kterému vždy předchází označení pan/i, případně pozice 

v politickém spektru (premiér, senátor apod.) Člověka který sdělení mluvčího přijímá, 

označuji jako adresáta, příjemce nebo taktéž užívám slovo oponent. Vždy se při tom 

snažím zachovávat při označování hostů především jasnost, srozumitelnost a přehlednost, 

aby bylo pro čtenáře jednoznačné, kdo právě produkuje a kdo přijímá. Přestože hosty pak, 

především v teoretické části, nazývám oponenty nebo kolegy, cítím, že tato slova se jaksi 

vzájemně vylučují. Je ale faktem, že zatímco oba hosté zaujímají v televizní debatě pozici 

politických oponentů, v rámci své profese jsou kolegy - účastní se většiny totožných 

jednání, vyskytují se ve stejném prostoru při jednáních v senátu i ve sněmovně, společně 

schvalují zákony. Lumír Klimeš (1994, s. 371), autor Slovníku cizích slov, vykládá slovo 
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kolega jako „vzájemné označení (oslovení) příslušníků téhož povolání nebo zaměstnání, 

spolupracovník". Slovo oponent jednoduše vykládá jako - kdo oponuje, přičemž slovo 

oponovat podle něj znamená „stavět se proti něčímu, nějakému názoru, úsilí v debatě, 

diskusi; odporovat" (Klimeš 1994, s. 527). Myslím si proto, že v mediálním dialogu se dvě 

výše zmíněná slova nevylučují a mohou být užívána obě. 

Cílem mé diplomové práce je stanovit jisté typické znaky manipulativního chování 

účastníků v mediálním dialogu, a to jak v oblasti verbální, tak v té neverbální. Jedná se 

především o charakteristické projevy manipulace v interpersonální komunikaci a o 

charakteristické postoje k ní z hlediska adresáta. Cílem práce je také prokázat úzkou 

souvislost mezi konfliktním chováním a manipulativní komunikací. Na konkrétních 

příkladech proto uvádím konfliktní chování adresáta vyvolané manipulativní komunikací 

mluvčího. Cílem této diplomové práce je tedy co možná nejvěrnější poskytnutí obrazu 

současného stavu manipulace mezi politiky v mediálním dialogu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 MEDIÁLNÍ DIALOG 

2.1.1 CO JE MEDIÁLNÍ DIALOG 

V této části práce se pokusím popsat, co to vlastně mediální dialog je a co za mediální 

dialog považují někteří lingvisté. 

Za mediální dialog považuji komunikaci mezi dvěma a více komunikanty, a to 

v mediálním prostředí resp. prostředcích, tedy v televizi a rádiu, přestože jejich charakter je 

výrazně odlišný. „Rozhlasové vysílání zůstává vedle svého televizního konkurenta 

nezastupitelným médiem, zejména pro svoji dostupnost v téměř jakémkoli prostředí. 

Nedostatek bezprostředního vizuálního kontaktu s posluchači nutí autory pořadů i jejich 

realizátory ke kvalitním jazykovým a komunikačním výkonům a k užívání speciálních 

komunikačních prostředků, jimiž vizuální kontakt nahrazují. Jsou to prostředky, které 

zvyšují explicitnost, jasnost a srozumitelnost vyjadřování, umožňují neustálou identifikaci 

aktérů pořadu a přibližují situaci ve studiu" (Mullerová 2003, s. 116). 

Rozhlasové vysílání neposkytuje posluchači vizuální kontakt, který představuje nutný 

předpoklad popisu neverbální manipulativní komunikace, kterou v této diplomové práci 

popisuji a kterou považuji za součást manipulace verbální. Tu je možné analyzovat pouze 

na základě sluchového příjmu. Protože mým cílem je popsat nejen manipulaci verbální, ale 

i její složku neverbální, rozhlasové mediální dialogy součástí mé práce nebudou. Ze 

stejného důvodu se nebudu věnovat ani rozhovoru mezi tazatelem a tázaným v novinách a 

časopisech, neboť tento typ médií mi nejenže neumožňuje pozorovat přítomné 

komunikanty a analyzovat tedy jejich už zmíněné manipulativní neverbální chování, ale 

nepřináší ani autentický poslech řeči, který je nutnou součástí popisu manipulativní 

komunikace v mediálním dialogu. Rozhlasový dialog i dialog v tištěném typu médií tedy 

považuji za mediální, avšak mým požadavkům na popis manipulace v mediálním dialog" 

jejich základní charakteristiky neodpovídají. Domnívám se, že pro komplexní popis 

manipulace v mediálním dialoguje nutná existence vizuální složky, která slouží především 

k pozorování a popisu neverbální manipulace. Zprostředkování tohoto typu manipulativní 

komunikace tištěný dialog ani dialog rozhlasový neumožňuje a umožňovat nemůže. 
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Mediálním dialogem je podle S. Čmejrkové televizní debata, „jejíž rozmanitost je dána 

konstelací účastníků a také záměrem, s nímž je host do studia zván" (Čmejrková -

Hoffmannová 2003, s. 253). 

Podle Harrisové je nejčastějším a osvědčeným způsobem vedení debat s politiky interview. 

„Je to vyhraněný, přímě institucionalizovaný diskurzní žánr, jehož způsob vedení má vliv 

na vztah mezi publicistou (novinářem, redaktorem, moderátorem), politikem nebo hostem a 

publikem. Je založen na otázkách tazatele (redaktora) a odpovědích tázaného. Sledu otázek 

předchází zahájení, ve kterém se ohlašuje předmět rozhovoru, jeho forma a časové a 

příčinné vztahy mezi událostmi, o kterých se bude mluvit, a současnou situací rozhovoru. 

Otázky jsou většinou připravené a tazatel jimi uvádí jednotlivá témata (subtémata), tázaný 

odpovídá. Role tázaného a tazatele jsou stabilní, neproměňují se" (Čmejrková 

Hoffmannová 2003, s. 118). Výjimečně jsme svědky porušení tohoto vzorce (v situaci, kdy 

je host ovlivněn svými emocemi nebo pocitem, že redaktor straní druhému z hostů). 

V takovém případě klade tázaný tazateli řečnické otázky typu: „Mohl bych svou myšlenku 

laskavě dokončit?" apod. Harrisová říká, „že otázky redaktora jsou většinou vystavěny tak, 

aby vyvolaly obšírnější odpověď. Sled subtémat je poměrně jednoduchý, s lineárním 

uspořádáním (subtéma následuje za subtématem), informace podávané v odpovědích 

nejsou příliš problematizovány" (tamtéž). 

2.1.2 ÚČASTNÍCI MF.niÁINÍHO DIALOGU 

Součástí každého mediální dialoguje obvykle redaktor, který debatu vede, určuje její směr 

a volbu témat, a jeden nebo obvykle více hostů, kteří reagují na otázky redaktora, zasahují 

do projevu druhého z hostů a na jeho projev reagují. V mediálním dialogu, který je 

předmětem analýzy v mé práci, jsou účastníky dané diskuse vždy dva politici, z nichž 

každý je příslušníkem jiné politické strany, a jeden moderátor. Všichni jsou v přímém, 

bezprostředním kontaktu. 

Součástí některých pořadů může být studiové publikum, které volí téma debaty, a redaktor 

její ráz pouze usměrňuje (bývalý pořad Kotel), nebo toto publikum působí jen jako divák a 

do debaty obvykle příliš nezasahuje (dřívější verze pořadu Nedělní partie). Publikum 

mediálních dialogů které popisuji, je vždy pouze televizní, nikdy ne studiové. Diváci tedy 

daný dialog sledují z prostředí, které je vždy mimo prostory dané televizní stanice. 
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Pro moderátora diskuse je mnohdy obtížné dialog řídit. Někdy proto na začátku diskuse 

upozorňuje politiky na zásady vedení dialogu. Zde cituji žádost moderátora jedné 

z politických diskusí: „Pánové, na základě zkušenosti z minulých diskusních duelů vás 

dvou, jsem s vámi na začátku chtěl uzavřít takovou džentlmenskou dohodu: že bychom 

všichni respektovali nějaká nepsaná nebo možná psaná pravidla dialogu, respektovali to, 

když ten druhý mluví, neskákali mu do řeči, a to alespoň, když ne s ohledem na psychické 

zdraví moderátora, tak alespoň s ohledem na orientaci našich diváků, kteří, myslím, se 

dívají na Sedmičku zejména proto, aby se dozvěděli něco o tom, jak je řízena naše 

společnost" (Veselovský, 2006). 

2.1.3 ZAMĚŘENÍ MEDIÁLNÍHO DIALOGU 

Všechny tři mediální dialogy, ze kterých má práce vychází, jsou zaměřeny výhradně na 

politická témata (Sedmička, Otázky Václava Moravce, Nedělní partie). Manipulace v nich 

je totožná, a to jak ve svých významech a cílech, tak i ve verbálních i neverbálních 

projevech. 

Podle Čmejrkové má mediální dialog konfrontační charakter a stal se oblíbeným druhem 

mediální zábavy (Čmejrková - Hoffmannová 2003). Myslím, že mediální dialog, který je 

zaměřen na politická témata, nemusí mít tento charakter zákonitě. Charakter dialogu závisí 

především na přítomných osobnostech, tedy na stylu jejich jednání, chování, prosazovaní 

se a způsobu argumentace. Setkáváme se i s politickými mediálními dialogy, které mají 

charakter asertivního vysvětlování názorů spíše než charakter konfrontační. Je třeba dodat, 

že takové dialogy jsou v českém mediálním prostředí, a nejen v něm, výjimkou, a to proto, 

že pořady konfrontačního charakteru zvyšují diváckou sledovanost. Čmejrková dodává, že 

odborná literatura uvedený žánr označuje jako infotainment (informace a zábava), objevilo 

se i označení confrontainment, tedy konfrontace pro pobavení. (Čmejrková - Hoffmannová 

2003). Zmíněná označení na mě trochu působí jako ironická a smutná - opravdu už nikdo 

z televizních diváků neočekává pouhé informace, jasná objasnění zákonů, novel a prostá 

sdělení názorů politiků bez urputného prosazování vlastních politických stran? Je nutné 

získávat zájem diváků porušováním základních pravidel dialogu, slušného chování a 

neustálým zaháněním partnera do kouta? Protože křivky sledovanosti odkazují na kladnou 

odpověď, jsem si vědoma toho, že mé otázky získávají nádech naivity. 
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Velkou část mediálních dialogů tvoří podle Čmejrkové ty, ve kterých jde o ostrý střet 

osobností. Dodejme, že ostrý střet dělají z dialogů mezi politiky české politické scény 

často právě sami redaktoři. J. Bartošek v článku uvedeném v časopise Tvar označuje 

infotainment a confronttainment jako zábavu nebo konfrontaci bulvárního ražení. V tomto 

článku je dále uvedeno, že „při takovém pojetí debat nejde o podstatu událostí, ale o 

„ dostihy " v získávání bodů za úspěch mluvčího u diváků na úkor soupeřů. Od diskutujících 

při takových debatách moderátoři mají požadovat, aby stručně definovali svá pro a proti, 

aby se nepouštěli do podrobností a aby uváděli protikladná stanoviska. Nej lepší je, když se 

pořádně pohádají. Proto politické debaty bývají avizovány jako střet" (Bartošek 1997, s. 

11). V. Pátráš v publikaci Jazyk, média, politika hovoří o tom, že „ ...v riadenom 

politickom dialogu by sa mali prvotné prezentovat' stanoviská, hladať a nachádzat 

argumenty, sprostredkúvať věcné informacie a racionálně postoje" (Cmejrková 

Hoífmannová 2003, s. 182). 

2.1.4 POJEM DISKUSE. DEBATA. POLEMICKÁ DISKUSE 

Popisuji-li mediální dialog, je třeba zmínit i termíny diskuse a debata, které jsou jakousi 

podmnožinou množiny mediálního dialogu. 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost u termínu debata uvádí: „diskuse: přátelská 

diskuse" (SSČ 2006, s. 54). Vyhledáme-li ve slovníku termín diskuse, je charakterizován 

jako „výměna názorů o nějaké otázce, jako rozprava, rozmluva, debata" (SSČ 2006, s. 60). 

Podle K. Szymanka je diskuse „dialog, jehož účastníci, kteří se ríizní v názorech nebo se 

domnívají, že mezi nimi existují dosud netušené rozdíly v názorech, prezentují vlastní 

stanoviska, přičemž je podpírají argumenty nebo eventuálně vystupují proti stanoviskům 

jiných účastníků, s nimiž se neshodují... Cílem diskuse může být řešení sporu, konfrontace 

stanovisek, vypracování společného stanoviska, přijetí společného rozhodnutí, zjištění 

sporných stanovisek a bodů, předložení důvodů soupeřících stran třetím osobám (voličům, 

veřejnosti, soudcům)..." (Szymanek 2003, s. 105). Důvody, které přimějí jednotlivé 

účastníky k účasti v diskusi jsou např.: informování ostatních o vlastním názoru na věc, 

vytvoření vlastního názoru na nějakou věc, apod. (Szymanek 2003). Szymanek ve výčtu 

typů diskusí uvádí také diskusi zvanou polemická. V publikaci tohoto autora je 

charakterizována jako „diskuse, v níž strany zaujímají vzájemně neslučitelná stanoviska a 

každá z těchto stran si klade za cíl jak obranu vlastních pozic, tak i vyvrácení tezí či 
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argumentů protistrany" (Szymanek 2003, s. 107). Polemickou diskusí lze nazvat většinu 

mediálních dialogů, které jsem analyzovala. Za formu této polemické diskuse považuje K. 

Szymanek debatu. Uvádí, že „je obvykle veřejná, odvíjená shodně s méně či více formálně 

pojatými procedurálními předpisy, které stranám garantují možnost vyčerpávajícího 

předložení jejich stanovisek a argumentů, vedení vzájemné kritiky, jakož i obranu vlastních 

postojů. Organizace debaty pomáhá konstruktivnímu chování stran a důkladnému, 

postupnému prozkoumání používaných argumentů a protiargumentů" (Szymanek 2003, s. 

82). Typické debaty (K. Szymanek uvádí jednání soudu, parlamentní a předvolební debaty) 

„se účastní dvě strany s opačnými stanovisky, která jsou reprezentována jednotlivými 

osobami či skupinami o několika osobách. Tyto strany mají často názor na spornou otázku 

už vytvořen, nehledají řešení svých pochybností, ale své argumenty ...zaměřují směrem 

k veřejnosti, která debatu sleduje " (tamtéž). 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost definuje termín polemika jako „útočně 

vyhrocený názorový spor" (SSČ 2006, s. 288). Lumír Klimeš uvádí tutéž definici, jen za 

slovo spor doplňuje „zpravidla vědecký n. politický, vedený ústně n. tiskem " (L. Klimeš 

1994, s. 580). 

Zvýše uvedených charakteristik termínu debata a diskuse vyplývá, že K. Szymanek 

považuje debatu za jakousi formu diskuse polemické, zatímco Slovník spisovné češtiny pro 

školu a veřejnost oba termíny ztotožňuje. L. Klimeš, jehož definice diskuse je uvedena 

níže, termín debata neuvádí vůbec. 

Podle L. Klimeše (1994, s. 126) je diskuse. „/. výměna názorů, obvykle ve shromáždění, 

mající vést k vyjasnění, vyřešeni nějaké otázky; rozprava, rokování, rozhovor; 2. veřejná 

rozprava mající za úkol vyvolat zájem veřejnosti o určitý problém, dát podnět k vyjádření 

dalších názorů a připomínek atd. n. hromadné objasňování problémů širokého dosahu ". 

Domnívám se, že ze Szymankova vysvětlení termínu debata vyplývá, že k označení 

dialogu mezi politiky je přesnější spíše tento termín. Ani termín diskuse však není 

zavádějící, a tak v případě potřeby budu užívat oba termíny. 

LLADODA TEK 

Uvedené názory autorů charakterizují podstatu mediálního dialogu především z hlediska 

jeho uspořádání a určitých pravidel. Má práce se nebude zabývat jeho vnějšími znaky, 

bude zaměřena na řečové i neřečové strategie působící manipulaci s tazateli i s tazanymi. 
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2.2 MANIPULACE 

V této části práce naznačím obecné charakteristiky manipulace, jak je uvádějí někteří 

autoři, a pokusím se ji charakterizovat jakožto součást mediálního dialogu. Protože 

manipulace je jedním z prostředků persvaze, vysvětlení tohoto termínu je v této kapitole 

také zahrnuto. Je třeba se zmínit, že užití výrazu persvaze někdy s dlouhým, někdy 

s krátkým vokálem {persvaze/per sváže) není náhodné. V publikacích lingvistů je možné se 

setkat s oběma variantami. V definicích tohoto termínu užívám vždy tu variantu, kterou 

užívá autor. Sama dávám přednost užití krátkého vokálu. 

2.2.1 TERMÍNMANIPIJI.ACE, MANIPULOVAT 

V úvodu vysvětlení těchto termínů je třeba se zmínit o dvou základních typech manipulace. 

Existuje manipulace masmediální, tedy manipulace vznikající působením masových médii 

na příjemce, a manipulace v komunikaci dvou partnerů, tedy interpersonální, která je 

předmětem mého pozorování. Pro kvalitnější orientaci v problematice manipulace jsou 

uvedeny definice jejích obou typů. 

Ve Slovníku mediální komunikace je manipulace charakterizována jako, cituji, „zručné 

zacházení s něčím či s někým, rafinované a zpravidla nečestné ovládání nebo ovlivňováni 

někoho či něčeho; v mediálních studiích a psychologii znamená manipulace nepřiznané 

zpracování vědomí lidi zejm. prostřednictvím médii za účelem systematického a 

cílevědomého řízení a formování jejich vědomí, myšlenek a pocitů...; kritické označení pro 

snahu ovládat chování osob tak, aby si toho ovládané osoby nebyly zcela nebo vůbec 

vědomy a jednaly v souladu s cíli manipulujícího subjektu a bez ohledu na vlastní 

preference a potřeby, případně dokonce proti nim...; představuje skrytou formu 

donucení...; nejčastěji je využívána jako nástroj reklamy a politické propagandy (Reifová 

2004, s. 127). Jedná se pouze o výtah ze slovníku mediální komunikace, heslo není 

vypsáno v celé své podobě. 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2006, s. 172) uvádí pouze termín 

manipulovat. Kromě výkladu vztahujícího se k práci s něčím a k nekalému zacházeni 

definuje toto sloveso jako, cituji: „ovlivňovat, řídit (něčí činnost ap.) podle vlastni vule: 

manipulovat (s) lidmi". K termínu manipulace, který najdeme pod termínem manipulovat, 

neuvádí tento slovník nic, co by se týkalo lidského chování. 
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Velmi výstižná je charakteristika manipulace L. Klimeše (1994, s. 456): „jednání viibec 

zpravidla nekalé, nečestné ". 

V učebnici českého jazyka pro 4. ročník gymnázií autora J. Kostečky můžeme nalézt 

kapitolu Manipulativní postupy v komunikaci. Autor zde uvádí, že „podstatou 

manipulativní komunikace je snaha účastníka docílit komunikačního záměru nekalými 

komunikačními prostředky" (Kostečka 2003, s. 229). Jako takové J. Kostečka uvádí 

prostředky, „jejichž cílem je vmanévrovat diskusního partnera do povážlivého až 

neudržitelného komunikačního postavení, třebaže z věcného hlediska nemá manipulátor 

pravdu" (Kostečka 2003, s. 229n). Autor následně uvádí přehled nejfrekventovanějších 

manipulativních postupů. 

Dvojice autorů publikace zaměřené na interpersonální manipulaci ji definuje jako: 

„vědomé nebo i bezděčné (nevědomé) použití neférových způsobů chování, respektive 

jednání" (Edmuller - Wilhelm 2003, s. 16). Autoři ve výkladu manipulace pokračují 

vysvětlením, proč do definice zahrnují i nevědomé formy chování. Manipulace prý 

„nepředpokládá vždy jen vědomé použití nějaké chytré taktiky. Často není nám samotným 

jasné, že manipulujeme" (Edmuller - Wilhelm 2003, s. 16). Například prolévání slz může 

být pokusem o manipulaci, manipulátor ho však nepoužívá vědomě. Takovým chováním 

prý přirozeně chce něčeho dosáhnout, ale „ne vždy se záměrně rozhoduje pro manipulační 

prostředek, jehož pomocí může dosáhnout svého cíle" (tamtéž). Další možností nevědomé 

manipulace jsou pak podle autorů argumentační chyby. Mluvčímu není jasné, že používá 

nesprávné argumenty a neférovým způsobem tak svého partnera při rozhovoru ovlivňuje 

(Edmuller - Wilhelm 2003). 

2.2.2 TERMÍNPERSVAZE 

Protože manipulace úzce souvisí spersvazí, je jedním z jejích druhů, rozhodla jsem se 

přiblížit i tento termín. 

S. Machová považuje persvázi za „složitý proces, který využívá při své realizaci široké 

škály možností lidského chování. Může být součástí verbálních činností člověka i činnosti 

neverbálních" (Machová 2005, s. 134). Podle autorky jsou druhy persváze rozmanité. 

Může jí být „manipidace, argumentace, sedukce, demonstrace,... fyzické násilí" (Machova 

2005, s. 134). 
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Encyklopedický slovník češtiny (dále jen ESČ) charakterizuje termín persvaze jako 

„ovlivňování člověka člověkem"; je základem persvazivní (ovlivňovací, přesvědčovací, 

získávací) funkce jazykových projevů; persvazivní funkce je latentně přítomna ve všech 

komunikátech, ale převládá v těch projevech, které akcentují zaměření na adresáta, snahu 

na něj působit, apelovat. Autor/mluvčí usiluje o to, aby změnil postoje čtenáře/posluchače; 

aby adresáta přesvědčil, získal na svou stranu, odstranil názorové rozdíly. U projevů 

s persvazivní funkcí vystupuje do popředí intertextualita: autoři a řečníci se odvolávají na 

výroky zaručených autorit, využívají přísloví a rčení, módní výrazy i fráze a klišé přejaté 

z jiných textů" (ESČ 2002, s. 314n). 

Autoři publikací Média a společnost a Úvod do studia médií věnují pozornost 

masmediálnímu působení. Autoři první publikace hovoří vedle termínu persvaze nejprve o 

ovlivňování. Uvádějí, že „média mají významný dopad na jednotlivce i na společnost 

(Jirák - Kópplová 2003, s. 151). Ovlivňují jejich chování, postoje i názory. Podobný názor 

vyjadřují i autoři knihy Úvod do studia médií, podle kterých média, ať už přímo nebo 

nepřímo, ovlivňují představy, přesvědčení, postoje, hodnoty a chování příjemců. Přes 

veškerý výzkum vlivu médií je prý ale mimořádně těžké jakékoliv účinky na jednotlivce či 

společnost spolehlivě prokázat (Burton - Jirák 2001). Autoři knihy Média a společnost 

uvádějí, že ,/nédia mohou ale i rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, pomáhat v politickém 

i spotřebitelském rozhodování, ovlivňovat životní styl, ale také děsit, vyvolávat napětí, 

navádět ke společensky nežádoucímu jednání či uvádět v omyl" (Jirák - Kópplová 2003, s. 

151). Autoři vyjadřují názor, že „média mohou posilovat i ohrožovat stabilitu společnosti, 

podporovat nebo naopak brzdit společenské změny od změn strukturních po technologické 

inovace" (tamtéž). Autoři dále přistupují i k termínu persvaze, jehož podstatou je, podle 

nich, „ovlivnit s využitím prostředků, jež mají média k dispozici, postoje či chování 

jednotlivců, skupin nebo celé společnosti. Cílem je vždy nějaký posun v postojích. 

Ovlivňovat jedince je možné více způsoby -je ho možné přesvědčovat argumentací, aby 

změnil své postoje a tím i své jednání, ale lze jím také manipulovat, aby změnil své chování 

a dodatečně tomu přizpůsobil i své postoje" (Jirák - Kópplová 2003, s. 176). V publikaci 

je dále uvedeno, že „nejrůznějších persvazivních postupů se využívá všude tam, kde je 

cílem řízené nebo plánované komunikace záměrné ovlivňování postojů či chování lidi 

spředem stanoveným žádoucím výsledkem " (Jirák - Kópplová 2003, s. 176n). 

Per sváži v rámci interpersonální komunikace definuje M. Šamalová, a to jako 

„Přesvědčování; proces, při němž jeden komunikující usiluje o to, aby přiměl druhého 
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ktomu, aby změnil svoje myšlení, názory, postoje, popř. chce přimět druhého kčinu" 

(Machová - Šamalová 2005, s. 83). 

Podle Szymanka znamená per svaze „vědomé užití znaků a symbolů, zvláště psaného a 

mluveného slova, obrazu atd. se záměrem ovlivnit něčí přesvědčení, postoje a rozhodnutí. 

Jejím prvořadým cílem není jen logicky správně prokázat oprávněnost nějakého názoru, 

ale spíše získat vliv na danou osobu či osoby" (Szymanek 2004, s. 241). 

Z hlediska využití nejrůznějších prostředků přistupuje k persvazi V. Pátráš, podle kterého 

se pesvazivního efektu na recipienta dosahuje „přepojením opticko-vizuálnych, akusticko-

auditívnych a špeciálnych (... práce s kamerou...) zložiek" (Čmejrková - Hoffmannová 

2003, s. 204). 

2.2.3 DODATEK 

V práci se budu zabývat manipulací užitou v mediálním dialogu. Touto manipulací 

rozumím užití takových výrazových prostředků, které nutí adresáta k určitému postoji nebo 

názoru a jejichž forma záměrně porušuje některou z maxim kooperačního či zdvořilostního 

principu. Jako manipulaci v mediálním dialogu chápu i kvaziargumentaci, tedy neetickou, 

falešnou argumentaci. Za manipulativní chování v mediálním dialogu považuji tedy 

jakoukoli nekooperativní interakci, která využívá manipulačních strategií. Jejich výklad je 

zahrnut v kapitole 2.3 Manipulační strategie. V praktické části jsou pak uvedeny jednotlivé 

ukázky, které zahrnují podrobnější komentář manipulativních projevů a účinků těchto 

strategií. 

Jako manipulace se projevují i neverbální gesta, tedy neverbální komunikace. Té bude 

věnována samostatná kapitola, ve které se pokusím dokázat, že neverbální komunikace je 

nedílnou a rovnocennou součástí manipulace v mediálním dialogu jdoucí ruku v ruce 

s manipulací verbální a často se projevující i samostatně. 

S manipulační komunikací úzce souvisí komunikace konfliktní manipulačním chováním 

vyvolaná. Ke konfliktu dochází v případě, kdy adresát manipulaci rozpozná a reaguje na 

ni. Manipulace bude v práci vždy popsána v teoretické části práce, v praktické části budou 

uvedeny konkrétní příklady ze zmíněných pořadů jednotlivých televizních stanic. 
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2.3 MANIPUIAČNÍSTRATEGIE 

Na počátku této kapitoly nejprve stručně vysvětlím, co to vlastně je strategie komunikační. 

Je potřeba se o ní zmínit pro snadnější pochopení strategie manipulační. 

Manipulační strategie, které jednotliví autoři uvádějí, jsou strategiemi, které se 

v mediálním dialogu objevují v různých podobách, manipulaci způsobují různým 

způsobem. Ve své práci uvádím typy těchto strategií podle S. Machové a podle M. 

Švehlové. Obě autorky uvádějí základní typy manipulačních strategií, od kterých se podle 

mého názoru odvíjejí ostatní typy manipulace v diskusi mezi politiky. Jedna se o 

porušování Griceova a Leechova principu, o kvaziargumentaci, o prostředky, ktere 

záměrně způsobují konflikt, a v neposlední řadě se jedná o neverbální manipulaci. Všem 

těmto typům manipulace bude věnována samostatná kapitola. 

2.3.1 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

Za poměrně srozumitelnou a shrnující považuji definici Z. Lokaje (1999, s. 68), který 

uvádí, že komunikační strategie je záměr, který provází komplexní komunikační událost. 

Tu pak vysvětluje jako „komplexní jev, který v sobě zahrnuje fakta objektivní reality, 

souhrn pravidel pro sociální interakci, vlastnosti obou komunikátorů a kanálu pro přenos 

sdělení, vlastnosti samotného komunikátu a vzájemný vztah těchto faktorů a pozorovatele ". 

M Švehlová (2001, s. 111) považuje komunikační strategie za „rozumové/kognitivní i 

emocionální zpracování záměru, jak dosáhnout komunikačního cíle". Tyto strategie jsou 

podle autorky primárně zaměřeny na adresáta a mají charakter pravidel a norem. Jejich 

výběr závisí na konkrétní situaci. Nutnost zvolit optimální strategii si prý uživatelé 

uvědomují zejména tehdy, „když se vyskytne nějaká interakční chyba, nebo v případě, kdy 

se jeden z partnerů snaží s druhým manipulovat" (tamtéž). Za základní komunikační 

strategie lze podle M. Švehlové považovat jak interakci kooperativní, tak tu manipulativni 

(Machová - Švehlová 2001). „Všechny typy maxim kooperativního c h o v á n í fungují jako 

strategie, podobně maximy principu zdvořilosti; za strategie se považují všechny způsoby, 

které je porušují; mnohé z nich patří ke strategiím, manipulujícím s adresátem " (Machova 

-Švehlová2001, s. 111). 
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2.3.2 TYPY MANIPULAČNÍCH STRATEGIÍ (podle S. Machové) 

S. Machová hovoří ve své publikaci o třech strategiích, které působí manipulaci. Jedná se o 

strategii blokády, kdy chce manipulátor zamezit tomu, aby jeho partner dosáhl svého cíle. 

Avšak samotný manipulátor často ani nesleduje žádný vlastní cíl. Další manipulační 

strategií, kterou autorka uvádí, je strategie prosazování. Její podstatou je, že manipulátor 

chce za každou cenu dosáhnout svého cíle. Strategie sabotáže je založena na přání 

manipulátora, aby došlo ke konfliktu, avšak nechce vypadat jako ten, kdo konflikt způsobil 

(Machová - Šamalová 2005). 

V mediálním dialogu se můžeme setkat především se strategií prosazování. Její podstata, 

že manipulátor chce svého cíle dosáhnout za každou cenu, je vlastně i základem diskuse 

mezi politiky sledované televizními diváky. Se strategií blokády se v mediálním dialogu 

také můžeme setkat. Přestože manipulátor nesleduje žádný vlastní cíl, snaží se oponentovi 

zabránit, aby dosáhl toho svého. Domnívám se, že je potřeba brát neustále v úvahu, že 

účastníci mediálního dialogu se jaksi automaticky snaží zalíbit divákům a získat je na svou 

stranu. To je za všech okolností základním cílem všech politiků, kteří jsou hosty 

diskusních pořadů v televizi. Strategie sabotáže není v mediálním dialogu nijak častým 

jevem, je však možné ho v diskusi mezi politiky objevit. 

Autorka dále uvádí taktiky, které jsou při jednotlivých strategiích užívány. Při strategii 

blokády je to např. kritika, posměch či vyvolání pocitu provinilosti, mlžení, intriky či 

uvádění neetických protiargumentů. Taktikami při strategii prosazování jsou např. lhaní, 

vyhrožování či osobní napadání, ponižování, přemlouvání nebo lichocení. Urážení, 

nadávky, arogance, provokace a nedání prostoru partnerovi k vlastnímu vyjádření jsou 

typickými taktikami strategie sabotáže (Machová - Šamalová 2005, s. 100). 

S. Machová dále upozorňuje na fakt, že někteří autoři užívají k označení manipulačních 

technik metafor. Mezi manipulátory pak rozlišují „katy", „zachránce" a „oběti". V katově 

výpovědi prý pak nacházíme taková vyjádření jako: „Jsi nula." „Jsi úplně vedle, jako 

vždycky." Oběť užívá takové výpovědi jako: „A to po tom všem, co jsem pro tebe 

udělal/a!" „Nikdy ses mě nesnažila/a pochopit." Zachránce se pak vyjadřuje 

prostřednictvím vět typu: „Všechno zařídím." „Důvěřujte mi." (tamtéž). S manipulátory 

třetího typu se v mediálním dialogu setkáváme nejčastěji. Takový politik apeluje na 

divákovu potřebu jakési ochrany, důvěry a pomoci v hektickém, chaotickém světě politiky. 
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K manipulační strategii řadí S. Machová také lhaní, i když vymezit jej je problematické 

(Machová - Šamalová 2005). Lhaní je jistě silně manipulativní, avšak běžný televizní 

divák ho nemá možnost rozpoznat. Týká-li se lež navíc oblasti, ve které se neorientuje ani 

oponent a moderátor, je nepravděpodobné, že by lež byla odhalena. 

Existují i další manipulační strategie, jako je např. mobbing či bossing, katalogizace 

(taktika, která zahrnuje lichocení a komplimenty na straně jedné a urážky a očerňování na 

straně druhé. Podstatou této taktiky je předpoklad, že každému z nás záleží na tom, co si o 

něm myslí druzí. Této vlastnosti manipulátor využívá a podle komunikační situace voli 

některou z taktiky „katalogizace") a přenosová strategie která je založena na vlivu 

opakování. (Jestliže něco mnohokrát opakujeme, adresáti mají tendenci taková sdělení 

akceptovat jako správná a pravdivá) (tamtéž). Tyto strategie se však v mediálním dialogu 

vyskytují řídce nebo nemají s tématem mé diplomové práce souvislost. 

2.3.3 TYPY MANIPULAČNÍCH STRATEGIÍ (podle M. Švehlové) 

M. Švehlová označuje manipulační strategie jako „řečnické triky", které porušují některé 

z maxim kooperačního a zdvořilostního principu. 

Hovoří o tzv. strategii nazvané pseudoasertivita, „resp. strategie „ano, ale", která je 

založena na falešném pozitivním hodnocení" (Machová - Švehlová 2001, s. 106). Za 

manipulační považuje M. Švehlová strategii založenou na formulaci opačného názoru. 

„Při opačném názoru může mluvčí manipulovat negativním hodnocením typu: nemáš 

pravdu/to bych netvrdil" (tamtéž). Jako další uvádí autorka strategii, která partnerovu 

výpověď bagatelizuje. Může to udělat překroucením informace či vytržením výpovědi ze 

souvislostí. Manipulační strategií je i rafinované tvrzení. „Zde funguje jako důkaz odvoláni 

na autoritu nebo „obecné odvolání": Všichni rozumní lidé tvrdí, že... (Machová -

Švehlová 2001, s. 107). Strategie kladení nesmyslných otázek je založena na formulaci 

otázky tak, že způsobí, že „adresát hledá odpověď a mluvčí získává čas" (tamtéž). Jedná 

se především o kombinaci řečnických otázek s hodnotícími, které se dotýkají důstojnosti 

protivníka (Machová - Švehlová 2001). 

Z manipulačních strategií, které autorka v publikaci uvádí, zmiňuji pouze ty, se kterými se 

v mediálním dialogu setkáváme nejčastěji. 
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2.3.4 DODATEK 

Za základní klasifikaci manipulačních strategií (z výše uvedených) považuji rozdělení na 

strategii prosazování, sabotáže a blokády. V kapitolách praktické části se vždy pokusím 

uvést, do jaké množiny bych daný typ manipulace zařadila a proč. 

2.4 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKA CE 

V této kapitole se pokusím shrnout charakteristiky komunikace vyjadřované neverbálně. 

Využívám k tomu lingvistické publikace i publikace zabývající se výhradně problematikou 

tohoto typu komunikace. 

Veškeré prostředky neverbální komunikace, které jsou v této kapitoly uvedeny, mohou 

podle mého názoru způsobovat manipulaci. Proto užívám označení neverbální manipulace, 

což považuji za dostatečně výstižné a pro čtenáře srozumitelné. 

Součástí verbální manipulace v mediálním dialogu jsou i prvky neverbální komunikace, 

které verbální manipulaci buď doplňují, nebo se projevují samostatně, v každém případě 

tvoří jakousi nedílnou součást manipulace verbální. Shrnutí toho, jak mohou v mediálním 

dialogu jednotlivé prostředky neverbální komunikace doprovázet, vyjadřovat a způsobovat 

manipulaci, je uvedeno v praktické části v kapitole 3 .1. Neverbální komunikace jakožto 

součást manipulace v mediálním dialogu. 

M Švehlová uvádí, že neverbální komunikace je dorozumívání pomocí prostředků kódu 

jiného než jazykového. „Neverbální prostředky nesou informace psychosociálního 

charakteru - o psychických vlastnostech lidí, o jejich sociální přináležitosti a o atributech 

specificky národních. V interakci funguje řada neverbálních komunikačních systémů, ke 

kterým patři všechno to, co bez použití slov o něčem vypovídá. Neverbální prostředky 

fungují vdané societě konvenčně a jejich efekt určuje průběh zpětné vazby" (Machova -

Švehlová 2001, s. 130). 

V knize Jazyk a jazykověda Františka Čermáka (2001, s. 255) najdeme, že „komunikace 

neverbální je komunikace nezaložená na jazyku. Je to zvláště hmatová, vizuální ci 

akustická signalizace ". 
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V publikaci Čeština, jak ji znáte i neznáte v kapitole věnující se neverbální komunikaci 

Světla Čmejrková uvádí, že neverbální neboli mimoslovní komunikace zahrnuje jiné než 

řečové prostředky, které v průběhu komunikace „přicházejí ke slovu". Neverbální chování 

a výrazy někdy řeč zpřesňují, jindy ji naopak zpochybňují. Čmejrková v popisu neverbální 

komunikace zdůrazňuje především výrazy tváře. Říká, že mohou nabývat vrchu nad 

slovními výroky, protože tvář prozrazuje porozumění či neporozumění dříve, než to 

vyjádříme slovy. Výraz tváře předjímá řečové reakce, když dialogický partner poslouchá a 

připravuje si svou řeč. A naopak, když svou řeč ukončí, nemůže zabránit tomu, aby svým 

vzezřením dále nekomunikoval. Tvář podle Čmejrkové vyjadřuje první anticipaci a 

konečný dovětek k řečovému sdělení (Čmejrková - Daneš - Kraus - Svobodová 1996). 

Zajímavé je stanovisko A. Peaseho, podle kterého „je řeč těla stejně jako každá jiná řeč 

tvořena slovy, větami a interpunkcí. Každé gesto je jako jedno slovo a může nabývat 

různých významů. Významu slova často plně porozumíme teprve tehdy, je-li zasazeno 

společně s ostatními slovy do věty. Gesta se také vyskytují v celých „větách" a neustále 

vypovídají o pocitech a postojích svého nositele" (Pease 2001, s. 14). Podle autora „je 

mnohé z našeho základního neverbálního chování výsledkem učení a význam mnoha 

pohybů a gest je podmíněn kulturně. Padesát pět procent obsahu sdělení je 

zprostředkováno neverbálními signály. Neverbální část komunikace zprostředkovává 

mezilidské postoje a někdy je používána jako náhrada verbálních sdělení" (tamtéž, s. 9n). 

„Neverbální komunikace povětšinou doprovází (podle Pavly Chejnové) 

komunikaci verbální, někdy ji může i nahrazovat... Neverbální komunikace existuje všude, 

kdejsQu přítomni lidé. Lze tedy říci, že i tehdy, když se vůbec nehýbeme, mlčíme a tváříme 

se neutrálně, sdělujeme druhému určitý vzkaz" (Machová - Šamalová 2005, s. 140). 

Chejnová říká, že neverbální komunikace je neméně důležitá než komunikace slovní a ve 

vztahové rovině hraje dokonce ještě důležitější roli (Machová - Šamalová 2005). 

Podle Jarmily Skalkové (1999, s. 156n) „daný způsob komunikování nepoužívá slov, ale 

jiných způsobů přenášení informací. Odborná literatura rozlišuje osm základních 

mimoslovních způsobů sdělování. Jedná se o sdělování pohledy, výrazy obličeje, pohyby, 

dotykem, fyzickými postoji, gesty, přiblížením či oddálením, úpravou zevnějšku a životního 

prostředí". Mimoslovními způsoby se dají sdělovat emoce, záměry lidí sblížit se, nebo se 

naopak sociálně distancovat. 

Tento způsob komunikace se podle L. Bukovské hůře ovládá vůlí a snadno tak muze 

prozradit opravdový pocit nebo záměr komunikujícího (Bukovská 2006). 
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Nyní uvedu takové způsoby neverbální komunikace, které podle mého názoru nejčastěji 

způsobují manipulaci. 

MIMIKA 
V neverbální komunikaci hraje významnou roli mimika, což je podle O. Tegzeho^ jeden 

znejdůležitějších prostředků sociální komunikace. Má schopnost vyjadřovat prožitky a 

ovlivnit prožívání sociálního kontaktu. Autor považuje mimiku za samostatný „orgán" 

tohoto sociálního kontaktu. Mimické svalstvo je podle něj schopno vyjádřit i ty nejjemnějši 

vnitřní prožitky (Tegze 2003). 

F. Čermák definuje mimiku jako „výrazy obličeje, doprovodné k verbální komunikaci, 

mající znakovou funkci a význam" (Čermák 2001, s. 261). 

M. Švehlová charakterizuje pojem mimika jako „druh kinetických výrazových prostředku, 

schopnost výrazem tváře vyjádřit určité informace" (Machová - Švehlová 2001, s. 133). 

Silně manipulativní charakter má i ironie vyjadřovaná prostřednictvím mimiky, tedy 

neverbálně signalizovaná ironie, kterou její příjemce intenzivně vnímá jako negativní. 

Častým neverbálním projevem manipulace může být také pozvednuté či zkrabacené oboci. 

Manipulativní působení může vyvolat úsměv provedený v daném okamžiku jako reakce na 

určité chování, názor nebo projev komunikanta, podobný význam může mít i smích, který 

vyvolává obdobné reakce jako zmíněný úsměv. 

POSTURIKA 
Za manipulativní můžeme pokládat i posturiku, tedy držení těla. Tento druh komunikace 

můžeme pokládat, avšak pouze v komunikační situaci, která implikuje manipulativní 

záměr mluvčího či adresáta, za manipulativní stejně jako například mimiku obličeje. Podle 

Oldřicha Tegzeho můžeme držením těla při posedu (v pořadech, které jsem sledovala, 

s výjimkou jediného dialogu účastníci dialogu vždy sedí) vyjadřovat vnitřní neklid a 

napětí, které se určitými pohyby projevují a uvolňují. Může se jednat o součást mobilizace 

kakci, výraz rezignace, odporu či nezájmu (Tegze 2003). Mluvčí může rozmanité 

posturiky využívat plánovitě, a to tak, aby svého oponenta znervóznil nebo ho otevrene a 

jasně informoval o svém postoji k němu, např. o výsměchu, který má pro příjemce silné 

manipulativní charakter. Za neverbální manipulaci považuji např. typ projevu, který často 

užívá pan David Rath. Jedná se o záměrné „zhroucení" těla na studiové sedačce, ktere je 

doplněno podepřením tváře za pomoci dlaně. 
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GESTIKA 

Do neverbální komunikace řadíme také gestiku. Ernest Dupuy považuje gesta „za 

fantastické varovné signály" (Dupuy 2002, s. 80). Dělí je na „expresivní, vysvětlující, 

popisující, klidná, dynamická, chápavá, povzbuzující, tázavá, souhlasná, negativní, určená 

k tomu, aby vyvolala určitý dojem " (tamtéž). 

1 gesta lze (v mediálním dialogu) využít k manipulaci. Za manipulativní pokládám 

především gesta autosémantická, která mohou přímo substituovat verbální výrazy (ano, ne) 

a gesta deiktická, která odpovídají ukazovacím zájmenům a zájmenným příslovcím. 

Manipulativní mohou být i gesta ikonická, která imitují a napodobují děj (Machová -

Švehlová 2001). 

POHLED 

Konečně manipulativní je někdy i pohled, který můžeme příznačně nazvat jako řeč očí. 

Mnohdy si účastníci mediálního dialogu očima poví více než za pomoci verbálních 

prostředků. Tázavý pohled asociuje otázku, pohled udivený signalizuje překvapení, pohled 

doplněný pohyby obočí znamená nesouhlas, roztěkané pohledy značí nervozitu. 

Z odvrácených očí můžeme usuzovat na bezradnost, nejistotu komunikanta nebo na 

předstíraný nezájem posluchače. U některých mluvčích se setkáváme i s tzv. kritickým 

pohledem, který je vyjadřován nejen očima, ale i prostřednictvím obličejové mimiky. Časté 

je vyvracení očí vzhůru či pohled zespodu - vyjadřující nesouhlas, otrávenost, pohrdání. 

Podle Dupuyho je pohled „velmi důležitým komunikačním prostředkem" (Dupuy 2002, s. 

78). Autor hovoří o „pohledu živém, vřelém, jasném, přímém, upřímném, klidném, 

přemýšlivém, veselém, vážném, přesvědčivém" (tamtéž). 

O. Tegze považuje zrak za nejvýznamnější smyslový orgán, jímž přijímáme nejvíce údajů, 

které nám pomáhají orientovat se a poznávat svět. V sociálním kontaktu hraje velmi 

významnou roli. Autor uvádí, že bychom mohli tvrdit, že kontakt mezi lidmi se pro ně 

stava realitou teprve ve chvíli, kdy se jejich pohledy střetnou (Tegze 2003). 

Allan Pease v knize Řeč těla (2001, s. 79) uvádí, že: „oči jsou nejpřesnějším a nejvíce 

vyzrazujícím signálem, protože jsou ústředním bodem těla a zornice pracují nezávisle na 

nasi vůli. Za neměnných světelných podmínek se zornice stahují a rozšiřují podle nálady, 

postojů a názorů. Je-li člověk rozrušený, mohou se jeho zornice rozšířit až na čtyřnásobek 

obvyklé velikosti. Při hněvivém a nepřátelském naladění se naopak zornice stáhnou do 

tvaru, který obvykle popisujeme slovy „oči jako špendlíkové hlavičky" nebo hadí oči. " 
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Manipulativní význam může mít v konkrétní komunikační situaci i mlčení, jestliže je užito 

záměrně a promyšleně. Někteří z komunikantů svým protějškem manipulují také pomocí 

porušování osobní zóny: mluvčí se k posluchači naklání, ale může to být i naopak 

(posluchač se naklání k mluvčímu), a ten se může ve svém teritoriu cítit ohrožen. 

2.4.1 DODATEK 

Existuje řada nejrůznějších charakteristik neverbální komunikace, řada definic, názoru a 

představ o ní. Domnívám se, že by bylo velmi zajímavé a pro zkoumání problematiky 

manipulace v mediálním dialogu přínosné, zabývat se neverbální manipulací ve větším 

rozsahu, podrobněji ji analyzovat i popsat. Tento typ manipulace však považuji za natolik 

obsáhlou problematiku, že nebylo možné jí v této práci věnovat maximální prostor. To 

může být cílem samostatné práce, která se tomuto tématu bude věnovat. 

2.5 PORUŠOVÁNÍ (iRKF.O V A A LEECHOVA PRINCIPU VERBÁLNÍ 

KOMUNIKACE 

V této kapitole je vysvětleno, co to vlastně jsou kooperační a zdvořilostní principy verbální 

komunikace a jakými způsoby dochází k jejich porušování. Zároveň jsem se snažila 

upozornit na důležitost záměru produktora, který je při posuzování porušení obou principů, 

nejen v mediálním dialogu, zásadní, a na konfliktní fungování obou principů. Jejich 

porušení totiž nemusí automaticky znamenat úmysl manipulovat s adresátem. Vysvětlen je 

i termín asertivní komunikace. 

K vysvětlení problematiky Griceova a Leechova principu a základních termínů v teto 

kapitole užitých bylo využito publikací z pragmatické lingvistiky, velmi přínosné byly 

články, ve kterých jsem našla pro svou práci přínosné myšlenky a názory. 

Je potřeba říci, že porušování Griceova principu kooperace a Leechova principu zdvořilosti 

je výrazným přesahem manipulace směrem k moderátorovi. Politik se vlastně snazi 

manipulovat především s moderátorem diskuse (vyhýbá se odpovědi, odpovídá na jinou 

otázkou, hovoří na jiné téma...). Přiklady záměrného porušení Griceova a Leechova 

principu jsou uvedeny v praktické části práce v kapitole 3.2. 
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Ve verbální komunikaci existují určité kooperační a zdvořilostní principy. P. Grice 

formuloval princip kooperace, G. Leech formuloval princip zdvořilosti. Tyto principy 

často nejsou v komunikaci mezi lidmi dodržovány, dochází k jejich porušování. 

V důsledku toho je další komunikování narušeno, dochází ke konfliktům vznikajícím 

z neporozumění. Komunikace může být porušením principů kooperace a zdvořilosti 

narušena záměrně, pak se jedná o komunikaci nekooperativní, a tedy manipulativní nebo se 

může jednat o porušení nevědomé, tedy nezáměrné, kdy sice dochází k neporozumění a 

může dojít i ke konfliktu, avšak nejedená se o komunikaci manipulativní. 

Švehlová říká, „že vztahy partnerů a jejich další sociální a osobnostní rysy determinují, 

zda půjde o komunikaci kooperativní (o spolupráci), nebo komunikaci nekooperativní 

manipulativní (v ní jeden nebo oba partneři něco předstírají, maskují, aby na ukor svého 

komunikačního partnera rozhovorem pro sebe získali nějaký prospěch). Zvláštní typ 

manipulativního řečového chování představuje konfrontace/konflikt" (Machová -

Švehlová 2001, s. 93). Dodejme, že v mediálním dialogu toto platí výlučně. Vztahy obou 

komunikačních partnerů jsou vždy předem jasně dány - pokaždé se jedná o politické 

rivaly, kteří se většinou zásadně odlišují ve svém pohledu na problémy země, ve které žiji. 

Oba mluvčí se vždy snaží dosáhnout úspěchu v řadách televizních diváků, vždy se snaží o 

prosazení postojů, názorů a politického programu strany, kterou zastupují, a to jakýmikoli 

komunikačními strategiemi. Jejich cílem je vždy získat voliče pro sebe nebo politickou 

stranu, jejímiž jsou členy. 

LLLPRINCIP KOOPRRACF 

Tento princip se skládá ze čtyř zásad, a to pravdivosti informace (maxima kvality), míry 

informace (maxima kvantity), relevantnosti (maxima důležitosti) a jasnosti (maxima 

vhodného způsobu vzhledem k adresátovi). Podle Švehlové se kooperační princip týká 

informační stránky interakce mezi mluvčím a adresátem. „Míra dodržování jednotlivých 

maxim je různá v konkrétních situacích, v jazykových oblastech a kulturních 

společenstvích. Mnohé ze strategií, které princip kooperace a zdvořilosti porušují, nebo 
negují, užívá mluvčí s cílem tak či onak s adresátem manipulovat" (Machová - Švehlová 

2001, s. 94). Znovu je třeba říci, že toto tvrzení téměř vždy platí pro mediální dialog 

uskutečněný mezi příslušníky politických stran. Je více než pravděpodobné, že 

v komunikační situaci, ve které se vyskytují mluvčí v průběhu debaty v médiích, 
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k porušení popisovaných principů dojde, a to záměrně. Je možné říci, že oba komunikanti 

před televizní diváky předem vystupují s vědomím, že kooperační i zdvořilostní principy 

budou záměrně porušovat s cílem vmanipulovat oponenta do obtížných komunikačních a 

mnohdy i osobních situací. 

F. Čermák uvádí, že jazykové chování je zcela zásadně ovládáno principem kooperace. 

„Princip kooperace je zásada, že lidé jsou při rozhovoru primárně vůči sobě vstřícní a 

nápomocní. Čtyři maximy, ze kterých se tento princip skládá, se v komunikaci běžně 

neustále uplatňují a každý je intuitivně zná. Až jejich nedodržení, které je samo o sobě 

významotvorné, může signalizovat určitou informaci navíc. Běžné porušeni tohoto 

principu, které je explicitní povahy, může tedy sdělovat něco dodatečného" (Čermák 2001, 

s. 92n). 

Podle Mullerové jsou Griceovy maximy spíše návodem pro vedení úspěšného rozhovoru. 

„Průběh reálné dialogické komunikace nevystihují, protože právě tam jsou neustále 

porušovány" (Mullerová 1991, s. 248). Proti kooperačnímu principu zdůrazňuje autorka 

princip soupeření, „který je dialogu vlastní právě tak jako princip kooperační. Princip 

soupeření vede ke sporům, polemice a konfliktům, ke kterým ovšem podle autorky může 

vést ve svých důsledcích i nedodržování principu kooperačního, což je doprovázeno stálou 

nutností napravovat to, co vzniká porušováním hladkého průběhu komunikace " (tamtéž). 

2.5.2 ZPŮSOBY PORUŠOVÁNÍ MAXIM KOOPERACE 

Existují způsoby, kterými se maximy kooperace porušují. Podle Švehlové se maxima 

kvality porušuje několika způsoby, a to odpověďmi mimo téma, o němž partner mluví, 

užíváním kontradikce, metafor, ironie a lži. Maximu kvantity mluvčí narušuje uváděním 

redundantních informací a uváděním redukovaného množství informací, dále užíváním 

tautologie. Mluvčí porušují i maximu relevantnosti, a to naznačením informace pouhou 

formou narážky, zastíráním informace a jejím rezervovaným sdělováním. I maxima 

způsobu se dá porušit. Je to možné vágním, dvojznačným nebo eliptickým vyjádřením, 

generalizováním a vyjadřováním se v paradoxech (Machová - Švehlová 2001). 
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2.5.3 PRINCIP ZDVOŘILOSTI 

„Podstatou principu zdvořilosti, který udává normy sociálně přijatelného a konvenčního 

kontaktu, je, (podle Čermáka), obecná snaha vyhnout se při běžné komunikaci konfliktu a 

zachovat si pozitivní tvář" (Čermák 2001, s. 93). Princip zdvořilosti se stejně jako princip 

kooperace skládá z několika maxim. Uvedu maximy tak, jak je uvádí M. Švehlová 

v publikaci Sémantika a pragmatická lingvistika 

Zdvořilostní princip zahrnuje maximu taktu, šlechetnosti a velkorysosti (adresát by měl mít 

z komunikace maximální prospěch, užitek a výhody), maximu ocenění a uznání (co 

nejmeně svého komunikačního partnera kritizovat, co nejvíce mu prokazovat uznání a 

ocenění), dále pak maximu skromnosti (omezit na minimum pozitivní sebehodnocení, 

minimalizovat vlastní přednosti, maximalizovat své nedostatky), maximu shody, vzájemné 

sympatie a účasti (snažit se o maximální shodu s partnerem komunikace) a maximu 

fatickou (udržovat rozhovor, zabraňovat mlčení) (Machová - Švehlová 2001). 

2.5.4 KONFLIKTNÍ FUNGOVÁNÍ PRINCIPU KOOPERACE A ZDVOŘILOSTI 

Maximy kooperace a zdvořilosti mohou někdy při komunikaci fungovat konfliktně. Podle 

M. Svehlové často považujeme za nezdvořilé to, co je kooperativní, a platí to i opačně. 

Maxima taktu a šlechetnosti vybízí adresáta, aby odmítl vlídné výpovědi, maxima souhlasu 

vyžaduje, aby adresát naopak výpověď přijal. M. Švehlová uvádí, že „zdvořilé vyjádřeni 

hodnotí komunikanti mnohdy nestejně: nezřídka staví adresáta do prekérní situace -

„přiděli mu roli, výběrem zpětné reakce se nemusí obtěžovat (mluvčí považuje za zdvořilé 

říct adresátovi něco příjemného, ten s komplimentem nemusí vůbec souhlasit). Hypertrofie 

zdvořilosti vede k paradoxům, např. když si dva komunikanti ustupují (řečově i ne řečově); 

efekt hyperzdvořilosti i nezdvořilosti bývá negativní emoce nebo napětí. Laskavosti 

unavují, vyčerpávají, ale často vylučují konflikt" (Machová - Švehlová 2001, s. 102n). 

Chejnová uvádí, že striktní dodržování pravidel zdvořilostního principu může způsobit 

narušení spolupráce v komunikaci, přílišná zdvořilost může vést až ke konfliktu. „Ne vždy 

je totiž člověku příjemná lichotka, přehnaný zájem o jeho osobu může působit jako 

vnucováni a přehnaná skromnost mluvčího uvádí často posluchače do rozpaků " (Machová 

- Šamalová 2005, s. 23). 

30 



Podle Leeche je princip zdvořilosti nadřazen kooperačnímu principu. Vysvětluje to tím, 

„že zdvořilost zajišťuje fungováni komunikace, zatímco kooperace umožňuje její zdárný 

průběh Jestliže se mluvčí nechová slušně, nemusí dosáhnout svého cíle (partner nemusí do 

dialogu vstoupit), není-li kooperativní, svého cíle dosáhnout může a dialog může probíhat, 

aniž dojde ke konsenzu" (Machová - Švehlová 2001, s. 103). 

Nejsem si jistá, zda je toto tvrzení platné či lépe řečeno, zda by bylo možné realizovat 

odmítnutí vstoupit do dialogu. V případě mediálního dialogu to v podstatě možné není, 

komunikační partneři svým souhlasem s účastí v diskusním pořadu televize nepřímo 

souhlasí s verbální komunikací, s vlastním verbálním projevem. Samozřejme existuji 

mnohé verbální způsoby, jak manipulativní komunikaci odmítnout, avšak neúčastnit se 

komunikace v pravém smyslu slova, tedy neúčastnit se za pomoci řeči, je nemozne a 

v mediálním dialogu těžko představitelné. 

2.5.5 JE PORUŠENÍ MAY1M KOOPERACE A ZDVOŘILOSTI V7.DY ZÁMĚREM ? 

S manipulativní komunikací, tedy s komunikací, v průběhu které jsou oba principy 

záměrně porušovány, se můžeme setkat právě v mediálních dialozích mezi politiky, kdy 

bývá Často komunikováno se záměrem vyvolat spor, hádku či neporozumění, komunikant 

se nesnaží o soulad, porozumění a bezkonfliktní dialog. Příčinou porušení Griceova či 

Leechova principu nebo obou zároveň však může být jen neobratnost řečníka, neschopnost 

kooperativně komunikovat či jistá komunikační nezkušenost. 

Z. Lokaj ve svém článku otištěném v Sociologickém časopise uvádí, že „úspěch 

komunikační události vždy závisí na tom, zda a jak spolu lidé v průběhu komunikace 

spolupracují. Tato spolupráce ovšem často není dobrovolná, nýbrž vynucená potřebou 

úspěchu kterékoliv komunikační události (potřebou domluvit se)" (Z. Lokaj 1999, s. 68). 

Autor dále jmenuje čtyři Griceovy maximy, přičemž upozorňuje na fakt, že uvedene 

maximy jsou pouze faktory regulačními, nejsou podmínkou úspěchu komunikační události. 

„Událost může bvt (a bývá) úspěšná i v případě, že doide k porušení principůl (tamtéž). 

Ne vždy je tedy cílem komunikanta porušením maxim kooperace a zdvořilosti vyvolat 

konflikt či působit manipulativně. Důvodem takové manipulativní komunikace je získaní 

nadřazené pozice, do které se obvykle velmi zkušený mluvčí dostává. Jeho oponent, který 

bývá obvykle stejně zkušeným řečníkem, však v určité chvíli manipulativní komunikaci 

rozpozná a následně na ni přistoupí nebo nepřistoupí. V obou případech se mluvci se 
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dostávají do vyrovnaných pozic, ve kterých v průběhu komunikace kolísají oběma 

vertikálními směry. Momenty horních pozic se komunikanti snaží držet co nejdelší časový 

úsek. Ten, kdo nadřazenou pozici udrží nejdéle, obvykle v mediálním dialogu vítězí, své 

postoje dokáže z pohledu diváků lépe obhájit a agresivněji prosazovat. 

2.5.6 TERMÍN ASERTIVNÍ KOMUNIKACE 

Výjimečně se v mediálním dialogu mezi politiky může stát, že oponent na manipulativní 

komunikaci řečníka nepřistoupí a bude prosazovat komunikaci asertivní, tedy 

nemanipulativní. Asertivní komunikace se opírá o maximy kooperačního principu. Člověk, 

který komunikuje asertivně, sám nechce podlehnout manipulátorovi a jeho cílem není 

druhého přelstít. Ví, co chce, a vyžaduje, co mu patří, avšak zároveň druhého nepoškozuje. 

Asertivní komunikace znamená umění tvrzení a argumentace, umění požádat o laskavost 

bez pocitu obtěžování, umění hledat oboustranně přijatelný kompromis, schopnost 

ignorovat úmyslné osočování a kritiku, schopnost být tolerantní a nemanipulovat 

s druhými prostřednictvím pocitů viny, emočním vydíráním apod. (Machová - Svehlová 

2001). „Asertivně komunikující mluvčí směřuje k respektování maxim kooperačního i 

zdvořilostního principu" (tamtéž, s. 98). 

V publikaci S. Machové a M. Šamalové je asertivní jednání definováno jako „zdravé 

sebeprosazení; způsob jednání, který není ani pasivní ani agresivní, umožňuje jedinci 

zdravé sebeprosazení při současném zachování respektu k právům druhých lidí, pomáhá 

odolávat manipulaci ze strany okolí; základním principem je přijetí zodpovědnosti za 

vlastní pocity, činy, rozhodnutí" (Machová - Šamalová 2005, s. 181). 

V Malém slovníku jazykovědných termínů je asertivní (řečové) chování definováno jako 

„chování založené na dovednostech, zásadách pozitivní komunikace" (Martincová -

Brabcová 1998, s. 18). 

Podle L. Bukovské je asertivní jednání interaktivní, předpokládá možnost vyjádřit 

myšlenky, pocity a potřeby u všech, kteří se komunikace zúčastňují. Člověk jednající 

asertivně umí přistoupit na kompromis a vytvořit ho. Umí se včas rozhodnout, otevřeně 

říká, jak vidí situaci a co si o ní myslí. Pomocí tohoto typu jednání je lehčí rozeznat 

manipulaci a zastavit ji (Bukovská 2006). 

Pro řečníka, který se snaží o manipulativní komunikaci, je pak mnohem obtížnější svou 

komunikační strategii prosadit. 
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2.6 KONFLIKT: KONFLIKTOTVORNĚ PROSTŘEDKY - JEJICH VLIV A PODÍL 

NA MANIPULACI V MEDIÁLNÍM DIALOGU 

Kapitolou o porušování Griceova principu kooperace a Leechova principu zdvořilosti se 

dostáváme k problematice konfliktu v mediálním dialogu. V této části práce se zabývám 

tím, jaký druh konfliktu může při manipulativní komunikaci vzniknout, proč vlastně 

samotný konflikt vzniká, jakými prostředky je vyvoláván a co to vlastně konflikt je. 

V článku J. Hlavsové mě zaujal pojem apriorní konflikt, proto je do této kapitoly také 

zařazen, stejně jako výstižná charakteristika chování komunikantů při vrcholení sporu, 

které popsala O. Mullerová. Apriorní konflikt můžeme považovat za konflikt pro mediální 

dialog typický vzhledem k odlišnosti názorů, které politici vždy zastávají. Typické je 

v mediálním dialogu i chování komunikantů ve chvíli, kdy konflikt vrcholí. 

Při psaní této kapitoly byly mým zdrojem informací mimo jiné především lingvistické 

časopisy a publikace, dále materiál J. Křivohlavého zaměřený psychologicky. 

Ukázky dialogů, které způsobují konflikt, jsou uvedeny opět v praktické části práce. 

Kořenský v článku otištěném v časopise Slovo a slovesnost vyjadřuje základní rozdíl mezi 

konfliktní a nekonfliktní komunikací. Nekonfliktní komunikace podle něj znamená, že 

komunikující potřebují a chtějí společně interpretovat a projektovat svět a zároveň jsou 

toho také schopni. Komunikace konfliktní naopak znamená, že komunikující potřebují 

spolupracovat při společné interpretaci a projektu světa, avšak nejsou toho schopni nebo 

nechtějí (Kořenský 1991). 

lŮdJAKJE VLASTNŘ KONFLIKT DEFINOVÁN? 

Jak je vlastně konflikt definován? S. Machová jej definuje jako situaci, kdy „komunikanti 

A i B setrvávají na svých názorech, začnou být v důsledku toho k sobě vzájemně silně 

negativně vyladěni, opouštějí etickou argumentaci a začínají užívat argumenty klamavé, 

zesměšňuji, ironizují a ponižuji protivníka, snaží se jím manipulovat" (Machova 

Šamalová 2005, s. 92). 

Konflikt podle J. Křivohlavého znamená „střetnutí dvou nebo více zcela nebo do určíte 

míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí" (Křivohlavý 1973, s. 

25). „Jedná se o takové střetnutí dvou lidí, při němž splnění tužby jednoho buď zcela nebo 

33 

>T"~ ' sMI 



jen do určité míry vylučuje uspokojení druhé strany" (tamtéž, s. 27). Jako synonyma slova 

konflikt uvádí spor, srážku, soupeření, soutěžení, neshodu, rozkol, nesoulad, nesouhlas, 

nesrovnalost, mrzutost, hádku, svár, rvačku, bitku, pranici a bitvu. Autor zdůrazňuje, ze 

vždy je třeba přidat „dvou protichůdných sil" (Křivohlavý 1973). 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost definuje konflikt jako „střetnutí, srážka; 

rozpor (SSČ 2006, s. 142) Jeho užití uvádí v kontextech: „manželský, mezinárodní, 

válečný; konflikty dvou národů; mít konflikt sotcem; dostat se do konfliktu se zákonem...; 

vyvolat konflikt...konfliktní situace; konfliktní komise... " (tamtéž). 

Výstižné se mi zdá tvrzení J. Kořenského, který uvádí, že samotný rozpor ještě nemusí být 

konfliktem. „Jestliže komunikující řeší interpersonální rozpor tím, že směřují k vytváření 

společné interpretace a projektu stavu světa v souladu s příslušnými rolemi, jde o 

nekonfliktní komunikaci" (Kořenský 1991, s. 243). Rozpor je konfliktem tehdy, „když 

osoby, které se účastní komunikace, rezignují na příslušnou sociální roli, aktuálně tuto roli 

„opouštějí", ale směřují ke společné interpretaci a projektu světa. Nerezignují tedy na 

spolupráci v rámci společné činnosti" (tamtéž). Takovýto konflikt nazývá autor řešícím a 

konstruktivním. Charakter konfliktu má rozpor také v případě, „kdy účastníci dialogu 

rezignují na příslušné sociální role, na úsilí o společnou interpretaci a projekt světa a 

rezignují na spolupráci" (tamtéž). Takový konflikt označuje Kořenský jako konflikt ve 

vlastním smyslu. 

V mediálním dialogu, jehož účastníky jsou politici, se setkáváme s oběma variantami 

zmíněných typů konfliktu. 

2.6.2 A PRJQRNÍ KONFT.IKT. ŘEČO VÝ KONFLIKT 

Hlavsová se zmiňuje o případu apriorního konfliktu, „který vzniká z různých příčin 

zákonitě, protože v opakovatelné situaci se střetávají trvale odlišně orientovaní 

účastníci...Nevyhnutelným předpokladem takového konfliktu může být například téma 

nebo prostředí" (Hlavsová 1991, s. 259). Hlavsová uvádí, „že apriorní konflikt je latentní 

a je neřešitelný jedinou konfliktní komunikativní událostí. Trvá jako otevřený vztah do 

budoucna, nekončí smírem nebo uznaným vítězstvím jedné strany" (tamtéž). 

Apriorní konflikt je konfliktem, který se k mediálnímu dialogu velmi úzce vztahuje. Je to 

proto, že v debatách se setkávají zástupci politických stran, kteří mají opačný pohled na 

otázky v debatě řešené. Tento opačný pohled bývá zpravidla trvalý, a tak je konflikt 
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nevyhnutelnou součástí daného mediálního dialogu. Nemusí však jít vždy o konflikt ve 

vlastním smyslu zmíněný Kořenským, kdy účastníci rezignují na spolupráci. Může 

vzniknout konflikt, který autor nazývá řešící a konstruktivní, tedy konflikt, kdy se 

komunikanti stále snaží o spolupráci. 

O řečovém konfliktu hovoří ve svém článku J. Hlavsová. Konfliktní komunikaci chápe 

jako nenormální, patologicky disharmonický průběh komunikace. Autorka uvádí, že 

„podle některých názorů je konflikt momentem každé sociální interakce, je inherentním 

prvkem všech společenských jevů" (Hlavsová 1991, s. 258). Podle Hlavsové se mohou 

příčiny i celý průběh řečového konfliktu týkat tématu i formy. V článku autorka uvádí 

klasifikaci důvodů vzniku konfliktu, z nichž uvedu jen ty, které se ke konfliktu 

v mediálním dialogu úzce vztahují. Takovým důvodem může být podavatel a příjemce 

(jsou nositeli hlavního komunikativního vztahu, včetně vztahu konfliktního), forma sdělení 

(mechanismus délky pauzy před vstupem do rozhovoru, nezdvořilost), dále komunikační 

kanál, do kterého zahrnujeme i nejširší faktory místního prostředí. Zajímavá je zmínka o 

existenci bariéry mezi účastníky, a to pomyslné (sociální či psychické) nebo reálné 

(materiální předěl) (Hlavsová 1991). Tuto zmínku považuji za významnou a s konfliktem v 

mediálním dialogem úzce související. Domnívám se, že obě bariéry se dokonce mohou 

prolínat, jelikož konflikt, který může být způsoben odlišným názorem, může být podpořen 

právě reálnou bariérou, kterou bývá třeba jen plocha stolu mezi komunikanty. Dalším 

důvodem vzniku konfliktu může být kód (například jeho nedostatečné zvládnutí) a téma, 

které je častou příčinou konfliktu apriorního. 

2JL1 VZNIK KONFT IKTIJ. TYPY KONFLIKTŮ. KONFL1KTOTVORNF. PROSTŘEDKY 

Podle M. Švehlové vzniká konflikt ve chvíli, kdy lidé nekooperují, což znamená, že jeden 

zkomunikantů chce do dialogu vstupovat jako superior (tedy v nadřízené pozici) a 

druhého chce dostat do pozice inferiora (tedy do pozice podřízené). Švehlová říká, ze 

„konfliktnost je vlastností každého dialogu, dialog je vlastně vždy latentním potenciálním 

konfliktem" (Machová - Švehlová 2001, s. 108). 

Autorka hovoří o konfliktu představ nebo názorů, kdy dva mluvčí referují o skutečnosti 

různým způsobem, o konfliktech hodnocení, které vycházejí z nestejného hodnocení téže 

věci, jevu, dále uvádí konflikty postojů (týkají se názorů a emocí) a konflikty zájmu 

(týkající se souhlasu, nesouhlasu) (Machová - Švehlová 2001). 
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J. Křivohlavý dělí konflikty podle extrémní dominance té či oné psychologické 

charakteristiky na konflikty představ, názorů, postojů a zájmů. V praxi se prý ale velice 

často setkáváme s konflikty smíšenými (Křivohlavý 1973). 

Švehlová uvádí i určité konfliktotvorné prostředky, tedy prostředky které konflikt 

vyvolávají. Jedná se o zesilování a zvyšování intenzity hlasu, to v rovině zvukové, na 

rovině lexikální hovoří o užívání deminutiv a vulgarismů, na rovině gramatické jde o 

tykání a vykání, užívání zájmena 3.osoby singuláru při referování o přítomné osobě. 

Z hlediska komunikačních principů se jedná o porušování maxim kooperačního a 

zdvořilostního principu a na rovině řečových aktů hovoří o vyhrožování, přikazovaní, 

výčitkách a bezohledné kritice. Konflikt může působit i mlčení, smích, kritika, nesmyslná 

řeč jednoho z komunikantů nebo vtip. Jako příčinu konfliktu dále Švehlová zmiňuje i 

vzájemné střídání replik, jejich délku, dodržování pauz a skákání do řeči (Machova -

Švehlová 2001). S. Machová tyto prostředky označuje v publikaci Výuka pragmatických 

aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ jako faktory 

metakomunikační. Říká, že „v tomto případě je možné předejít konfliktu jasným 

vymezením pravidel vstupu do dialogu " (Machová - Šamalová 2005, s. 89). Dále uvádí, že 

„specifických jazykových prostředků obvykle přítomných v konfliktním dialogu není mnoho 

a nejsou spjaty jen s konfliktním dialogem" (tamtéž, s. 90). K těmto prostředkům řadí 

vulgarismy, nadměrné užívání negace, odporovacích částic, odporovacích souvětí, 

imperativu modálních predikátů musíš, nesmíš, zrychlené tempo řeči, zvýšenou sílu hlasu, 

křik a řev (Machová - Šamalová 2005). „Příčinou konfliktu může být i obsahový 

komponent - některá témata jsou partnery hodnocena jako konfliktní za všech okolností, 

některá mohou být tabuizovaná pro jednoho účastníka, avšak pro druhého nikoliv" 

(Machová - Švehlová 2001, s. 110). 

2JL4 CHOVÁNÍ KdKAl INI KANTŮ PŘI VRCHOLENÍ SPORU 

Typické pro mediální dialog je řečové chování komunikantů při vrcholení sporu. Tomu ve 

svém článku věnuje pozornost O. Miillerová. Uvádí, že zejména při vrcholení sporu 

nenastává situace, kdy by si mluvčí vzal slovo až po skončení řeči právě mluvícího. Konec 

jeho řeči a začátek řeči následujícího mluvčího se přerývají (Miillerová 1991). Domnívám 

se, že to je jak pro moderátora, tak pro diváky nepříjemné zejména z důvodu ztíženého 

porozumění a orientace v dialogu. Autorka uvádí, že „ ve chvílích, kdy hladina konfliktnosti 
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stoupá, účastníci dialogu přestávají dbát na ustálená pravidla jednání. Mluvčí, kteří se 

snaží si vzít slovo, mezi sebou soupeří a zesilují hlas. Ten, který vdaném okamžiku ještě 

slovo má a nechce se ho vzdát a do jehož řeči vstupuje druhý mluvčí, také zesiluje hlas " 

(Mullerová 1991, s. 251). Důsledkem takového jednání je, že dialog se stává 

emocionálnějším a hlasitějším. Mluvčí, který zvítězil, byl tedy vytrvalejší, disponoval větší 

sílou hlasu a touhou prosadit se. Mullerová ještě dodává, že „tempo řeči se při vrcholení 

sporu zrychluje spolu se zvyšováním hlasitosti, pauzy se vyskytují řídce. Překrývání vstupu 

partnera spolu se zrychlováním tempa řeči představují typické signály boje o slovo pri 

vzrušené debatě" (tamtéž). 

Velmi obvyklým prvkem v mediální dialogu je při vrcholení sporu přerušování řeči 

oponenta. J. Hlavsová považuje „skákání do řeči" neboli intruzi za prvek nenoremní, avšak 

někdy nutný. Podle autorky zvyšuje napětí a mění atmosféru vedeného dialogu (Hlavsová 

1997). Podle O. Mullerové a J. Hoffmannové se přerušením řeči mluvčího komunikační 

partner dopouští „hrubého porušení komunikačních norem platných pro vedení dialogu a 

prohřešuje se proti zásadám společenské etiky" (Mullerová - Hoffmannová 1994, s. 29). 

2.6.5 POJEM SOUPEŘENÍ 

Mluvíme-li o konfliktu, musíme zmínit i soupeření, které je s konfliktem ve velmi úzkém 

vztahu. Je možné říci, že konflikt vzniká, když dochází k soupeření mezi komunikanty 

v určité komunikační situaci. V našem případě v dialogu probíhajícím v médiích. 

Se soupeřením se setkáváme tam, kde je něčeho málo a kde si na to dělají nárok dva 

soupeři a oba zároveň to dostat nemohou. V soupeření jde o vztah mezi dvěma účastníky 

vystižený termínem: „ buď já, nebo ty - třetí možnost není". V pozadí je vždy ono „kdo 

skoho" (Křivohlavý 1973). Křivohlavý uvádí, že „souboj dvou soupeřů může mít různou 

formu. Může jít o souboj s meči nebo pistolemi, zbraní nemusí být jen klacek nebo nůž, ale 

i slovo, a to vyřčené i napsané. Soupeřivé výpady je možné provádět i beze slov. Úšklebek, 

úsměšek nebo grimasa mohou být stejně účinnou zbraní jako jízlivá, ironická nebo 

sarkastická poznámka na adresu toho druhého" (Křivohlavý 1973, s. 13 ln). 

Podle O. Mullerové a J. Hoffmannové je každý dialog obecně vzato založen na principu 

soupeření, konfrontace a konfliktu (Mullerová - Hoffmannová 1994). 
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2.6.6 CO OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ LIDÍ V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH? 

Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující rozhodování lidí v konfliktních situacích patří podle 

Křivohlavého strategie. Jedná se o pečlivě vypracovaný postup k dosažení určitého cíle, 

který zahrnuje plánování a řízení prostředků k dosažení daného cíle. Může jím být např. 

neutrpět největší prohru nebo může jít o to, dosáhnout vždy a všude nejvyšší zisk 

(Křivohlavý 1973). 

Švehlová pod pojem strategie zahrnuje interakci kooperativní i manipulativní, rozhodnuti 

mluvčího o způsobu vyjádření komunikační funkce, rozhodnutí, jaký útvar jazyka mluvčí 

preferuje a v jakém poměru mluvčí užívá prostředků verbálních a neverbálních (Machová 

- Švehlová 2001). 

2.7 ARGUMENTACE. KVAZ1 ARGUMENTACE 

V této kapitole vymezím termíny argument, argumentace a kvaziargumentace. Protože 

k pochopení nepravé argumentace je třeba nejdříve pochopit argumentaci etickou, věnuji 

se nejprve obecnému vysvětlení termínu argument a argumentace a teprve poté je vyložena 

problematika argumentace falešné, neetické. Následně shrnuji možnosti způsobů, jak 

neeticky argumentovat, avšak bez uvedení příkladů. Ty je možné najít v praktické části 

této práce v kapitole 3 .4 s názvem Kvaziargumentace jakožto jedna z manipulačních 

strategií užívaných v mediálním dialogu. 

Jednou z částí této kapitoly jsou typy argumentů v pojetí K. Szymanka. Přestože jeho 

uvádění do problematiky argumentace pro mě bylo někdy složité a občas mírně 

nepřehledné, jeho výklad je dosud nejpodrobnější, jaký jsem byla schopna v dostupné 

literatuře nalézt. 

Součástí této kapitoly je i argumentace z hlediska filozofie a etiky, o které se pojednává 

v článku V. Jiráskové. Pohled jiný než lingvistický se mi zdál zajímavý. 

2.7.1 TERMÍN ARGUMENT. ARGUMENTACE 

Encyklopedický slovník češtiny (2002, s. 45) definuje argument jakožto „formu lidského 

jednání, prostředek zdůvodnění nějaké sporné teze. Zpravidla je založen na víře v existenci 
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kauzálních souvislostí a na různých intersubjektově akceptovaných schématech vyvozování 

závěrů". Argumentaci považuje tento slovník za termín klasické rétoriky. V lingvistice 

zkoumá ten aspekt přirozeného jazyka, který ho činí jednou z forem lidského jednání (ESČ 

2002). 

Ve slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost najdeme pod heslem argument tento 

výklad: „důvod: přesvědčivý argument; uvést argumenty pro a proti; argumentovat: 

odůvodňovat, dokazovat: věcně argumentovat; argumentovat vědeckými fakty; 

argumentace: správná argumentace; síla argumentace ' '(SSČ 2006, s. 21). 

V publikaci S. Machové a M. Šamalové je uvedeno, že „argumentace je jednou z forem 

přesvědčováni (neboli per sváže)" (Machová - Šamalová 2005, s. 53). Argumentace se 

však od ní odlišuje tím, „že je založena především na působení na rozum (zdůvodňování 

oprávněnosti/platnosti názoru pomocí rozumných důvodů/argumentů) " (tamtéž). Podle M. 

Šamalové se při argumentaci nelze odpoutat od vlivů, kterými argumentující působí na 

adresáta. Jde především o prvky neverbální komunikace a velkou roli má také osobnost 

argumentujícího. To vše má vliv na přijetí názoru auditoriem (Machová - Samalová 2005). 

Pokud však zůstaneme na poli argumentace, „dominantním prostředkem přesvědčování 

jsou argumenty a způsob argumentace" (tamtéž, s. 53). Za podstatný rys argumentace 

považuje autorka to, že respektujeme svobodu druhého, zda nabízený názor přijme, či ne. 

Argumentovat totiž neznamená chtít přesvědčit druhého za každou cenu. „Argumentaci 

proto můžeme charakterizovat jako velmi etický způsob přesvědčování, který předpokládá 

vzájemnou úctu a toleranci k odlišným názoríím druhých lidí" (tamtéž). M. Šamalová 

uvádí, že argumentace je součástí dialogické komunikace, vždy se na někoho obracíme. 

„K základním činitelům argumentační komunikační situace patří mluvčí (ten, kdo 

argumentuje), názor (o němž chce mluvčí přesvědčit), užité argumenty, auditorium 

(adresáti projevu, jimž je argumentace určena) a kontext recepce (tvořený různými 

mimojazykovými okolnostmi komunikace - počet účastníků komunikace, místo a čas...) 

(tamtéž, s. 53n). Podle autorky „argumentujeme tehdy, když vyslovíme nebo napíšeme 

formulaci názoru a spolu s ním uvedeme jeden či více argumentů, jež alespoň částečne 

odůvodňují přijetí daného názoru" (tamtéž, s. 57). 
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2.7.2 ARGUMENTACE Z HLEDISKA FILOZOFIE A ETIKY 

V. Jirásková uvádí, že „problém argumentace je dnes záležitostí interdisciplinární. 

Můžeme na něj nahlížet kromě lingvistického hlediska i filozoficky, teologicky, logicky, 

psychologicky, sociologicky a eticky" (Jirásková 2005, s. 122). Autorka dále ve svém 

článku věnuje pozornost argumentaci jako problému filozofickému a etickému. 

Z lingvistického hlediska je argumentační diskurz podle Jiráskové charakterizován jako 

„nabízení vlastního názoru jiným tak, že se uvádí dobré důvody pro to, aby ho jiní přijali a 

stali se jeho stoupenci" (tamtéž). Autorka následně uvádí, co jsou to vlastně dobré důvody. 

„Zfilozofického hlediska je argumentace prostředek k přesvědčování na základě rozumu. 

Slouží k odkrývání horizontů, kpoznání a k odhalování pravdy" (tamtéž, s. 123). Dale 

autorka uvádí, jaké jsou dobré argumenty z hlediska etiky. „Jsou to ty, které jsou k věci, 

které sledují dobrý záměr, a ty, které nesklouzávají v manýru schopnou s lidmi 

manipulovat ve smyslu jejich zneužití" (tamtéž, s. 125). 

2.7.3 KVAZIARGUMF.NTACF 

A. Edmuller a T. Wilhelm vyjadřují názor, že prosazení se v rozhovorech nebo diskusích se 

pokoušíme často dosáhnout tím, že s partnerem při rozhovoru manipulujeme (vymýšlíme 

argumentační léčky a falešně argumentujeme) (Edmuller - Wilhelm 2003). 

Do publikace Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách 

gymnázií a na SOŠ je zařazena kapitola s názvem Argumentační diskurz. Autorkou této 

kapitoly je M. Šamalová. Kapitola zahrnuje část o chybné (nepravé) argumentaci 

(kvaziargumentaci), která je předmětem mého zájmu. Uvádí, že při argumentování se lidé 

někdy dopouštějí chyb, často však bývají pravidla argumentace porušována záměrně. „Tato 

nepravá argumentace není založena na usuzování a nabízení racionálních důvodů, nem 

tedy argumentací v pravém slova smyslu. Zaměřuje se na vyvolání emocí, na osobnost 

adresáta, na jeho vlastnosti a názory. Tím ho chce přimět k přijetí určitého názoru, 

k učinění rozhodnutí" (Machová - Šamalová 2005, s. 63). Za nejčastěji užívané taktiky 

kvaziargumentace považuje autorka vyhrožování, vydírání působením na city, tzv. 

individuální apel, který je zaměřen na osobu oponenta (většinou se jedná o neupřímne 

lichocení) a společenský apel, který využívá příslušnost člověka k určité společenské ci 
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zájmové skupině. Další taktikou kvaziargumentace je falešné dovolávání se autority, kdy 

mluvčí kalkuluje s neznalostí adresáta nebo sjeho nesmělostí vzepřít se citované autoritě. 

Jako specifický případ zmiňuje M. Šamalová odvolávání se na „všeobecné podvědomí", 

kdy se velmi obecné tvrzení prezentuje jako všeobecně platné. Pro konkrétní případy užiti 

těchto taktik užívá M. Šamalová označení „chybné, nepravé, neetické, klamně přesvědčivé 

argumenty" (tamtéž, s. 64). Uvádí, že „pokud je přesvědčováni založeno výhradně či 

převážně na těchto chybných argumentech, jedná se o formu manipulace, o užití 

nečestných prostředků přesvědčování, o pokus ovládnout druhého člověka a zbavit ho 

možnosti svobodné volby" (tamtéž). 

Autorka hovoří o argumentaci se zmanipulovanou tezí a o specifickém případu 

neakceptovatelné argumentace, který představuje argumentace kruhem. V prvním případě 

se jedná o strategii, „při které argumentující začne v průběhu argumentování obhajovat 

tvrzení s posunutým významem. Pokud to ovšem adresát nepostřehne, může nabýt dojmu, 

že argumentující nakonec obhájil původní tvrzení, které bylo předmětem diskuse " (tamtéž). 

Ve druhém případě „vyjadřuje užitý argument pouze jinými slovy přibližně totéž co 

formulace názoru, avšak nenabízí žádný důvod pro jeho přijetí" (tamtéž). Na závěr M. 

Šamalová hovoří o strategii, jejíž podstata spočívá v tom, „že argument se formuluje tak, 

aby vzbuzoval zdání, že existují pouze dvě vzájemně se vylučující možnosti, z nichž jedna je 

výrazně nežádoucí. Tímto způsobem je s adresátem manipulováno, aby přijal druhou 

možnost, tj. tu, z hlediska zájmu toho, kdo přesvědčuje, žádoucí" (Machová - Šamalová 

2005, s. 64n). 

Autorka této kapitoly zmiňuje také důležitost jazykové stránky projevu při argumentování. 

Tato zásada je porušována formulacemi založenými na dvojznačnosti výrazu, na 

nejednotném užívání termínů, celkové neurčitosti vyjádření a nemístném užívání výrazů 

s negativním zabarvením. Kvůli těmto chybám pak vznikají při argumentování spory 

(Machová - Šamalová 2005). 

2.7.4 ARGUMENTACE V POJETÍ K. SZYMANKA 

Nyní se pokusím vyložit argumentaci v pojetí K. Szymanka. K termínu argument autor 

uvádí, cituji: „úsudek; s argumentem tohoto typu se setkáváme tehdy, když pro potvrzeni 

názoru T jsou předkládány nějaké výroky Pi, P2,...P„; tyto výroky se nazývají premisami 

(předpoklady), věta Z pak konkluzí (závěrem) argumentu... Ačkoliv mohou být argumenty 

41 



zkoumány izolovaně od jakékoliv komunikační situace, zpravidla jsou vytvářeny a 

předkládány za účelem změny přesvědčení nějaké osoby či osob; pak vždy základním 

problémem, který stojí před adresátem argumentu, je otázka: zda vzhledem k danému 

argumentu, má být současný stav jeho přesvědčení modifikován, a jestliže ano, tedy jakým 

způsobem" (Szymanek 2004, s. 40)? Szymanek dále zmiňuje, že obvykle je argument 

prezentován v rámci širší výpovědi. Ta se nazývá argumentační. 

Autor se zabývá především jednotlivými typy argumentů, které dále podrobněji vysvětluje 

a u některých z nich nabízí příklady. Uvádí obsáhlou skupinu argumentů, z nichž pouze 

některé mohou způsobovat manipulaci v mediálním dialogu. Ostatní typy argumentů, které 

autor uvádí, se při komunikaci v mediálním dialogu obvykle neužívají, manipulaci mohou 

způsobovat v komunikaci mezi přáteli a známými (např. argument ad amicitiam 

(přátelství) - odvolání se v prosbách, v žádostech na přátelská pouta, která spojují osobu, 

od níž se něco žádá, s žádajícím; přesvědčování k rozhodnutí, k učinění něčeho ve jménu 

přátelství) či v jiném druhu interakce, než je dialog mezi politiky v médiích. Protože se ve 

své práci zabývám pouze manipulací mezi dvěma politiky v pozicích hostů politické 

diskuse v televizi, uvedu především takové argumenty, které způsobují manipulaci mezi 

nimi navzájem (jejími původci jsou tedy oni sami). Významný přesah do divácké oblasti tu 

ale jistě působí a existuje, proto uvedu i takový typ argumentu, který má především 

výrazný manipulativní přesah k publiku (respektive k televizním divákům) a moderátorovi. 

K. Szymanek uvádí ve své publikaci několik typů argumentů, které mohou 

působit na adresáta manipulativně. Jedná se o argument ad auditores (argument obrácený 

k posluchačům) - spočívá v předkládání takových argumentů, které jsou uzpůsobeny 

k získání podpory auditoria pro své stanovisko a k vytvoření nátlaku na oponenta. „ ...žert 

nebo...bonmot zjednávají diskutujícímu sympatie publika ve větší míře než nejlépe 

promyšlený argument" (Szymanek 2003, s. 55). Szymanek říká, že „tento typ argumentu 

není argumentem v úzkém slova smyslu, je spíše metodou vyvolávající psychický nátlak na 

oponenta" (tamtéž). Tento typ argumentuje falešným argumentem, který manipuluje nejen 

s oponentem, ale především s televizními diváky. Příklady tohoto neetického argumentu 

jsou uvedeny v praktické části práce. 

S adresátem mluvčí manipuluje také použitím tzv. argumentu ad horninem (argument 

namířený na člověka) - „ vyvracení tvrzení a argumentů nějaké osoby upozorňováním na 
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znaky této osoby (její chování, světonázor, profesi, pohlaví atd); často to není 

argumentace v úzkém slova smyslu, ve výpovědích charakteru ad hominem často chybí 

zřetelný závěr" (Szymanek 2003, s. 57). Za součást argumentu ad hominem považuje K. 

Szymanek argument ctdpersonam (argument k osobě) - ten patří podle autora „k nejčastěji 

využívaným nekonstruktivním trikům v diskusi" (tamtéž). Není to argument v pravém slova 

smyslu, jedná se o osobní slovní útok na protivníka. Tento útok je spojený s opuštěním 

tématu sporu - dochází k vyslovení znevažujících úvah, které jsou pro protivníka urážlivé, 

k vyslovení nadávek apod. Szymanek říká, že „takovéto chování je nejen znehodnocením 

základních pravidel racionální diskuse, ale i dobrých mravů" (tamtéž). A. Edmiiller a T. 

Wilhelm označují tento způsob manipulace jako útok na osobu. „Zapřímým napadením se 

podle autorů skrývá pokus diskreditovat partnera jako osobu, kterou nelze brát vážně,, 

(Edmiiller - Wilhelm 2003, s. 80). 

Manipulativní charakter má argument ad metům (argument odvolávající se na strach, 

obavu) - zneužití něčí obavy, hrůzy; „instinktivní děs před neznámem: budoucnosti, 

změnami, nejistotou zítřka - to jsou (podle Szymanka) činitelé, které lze snadno využít 

kpropagandě, politické agitaci apod. " (Szymanek 2003, s. 63). 

Za manipulativní považuji také argument ad verecundiam. Jedná se o argument, který 

apeluje na nesmělost, strach a respekt, který pochází právě ze cti a respektu někoho nebo 

něčeho. „Odvolává se na názor lidí, kteří získali věhlas díky svým schopnostem, učenosti, 

odbornému názoru..., a jejichž jméno je všeobecně chápáno jako autorita" (tamtéž, s. 66). 

Szymanek uvádí, že „tento typ argumentu rezervujeme pro takový nejasný argument 

autoritou, ve kterém je užívání slavných jmen, děl, citátů apod. vypočítáno na efekt snížení 

smělosti, znejistění, a tím oslabení kritičnosti adresáta, který se obává zesměšnění a 

dokonce zahanbení, pakliže by vystoupil proti společnosti... osobností, které se těší 

všeobecné úctě" (tamtéž). Zvýše uvedeného vyplývá, že autor rozlišuje tzv. argument 

autoritou a argument ad verecundiam. V argumentu autoritou je názor zdůvodňován 

odvoláním na to, že ho sdílí nějaká známá osobnost, skupina osob nebo instituce atd. Za 

manipulativní považuje autor jen argument ad verecundiam, který slavnými jmény apod. 

jen „šermuje". A. Edmiiller spolu s T. Wilhelmem popisují ve své publikaci tento způsob 

manipulace jako tzv. falešnou preciznost. Považují ho za oblíbený manévr, jak se 

v rozhovoru prosadit, jak své argumentaci dodávat váhu. Z příkladů uvedených v praktické 

části je možné pozorovat, že mluvčí zneužívají zejména čísel z nejrůznějších průzkumů 

veřejného mínění. Autoři uvádějí, že čísla však podsouvají falešnou exaktnost a vědeckou 
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fundovanost. Ve skutečnosti se ale často jedná o výpověď klamavou, kterou se dá člověk 

velice snadno zmást. Exaktní povaha precizních číselných údajů zdánlivě zajišťuje 

serióznost a pádnost argumentace (Edmuller - Wilhelm 2003). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKOŽTO SO^^T MANIPULACE V 

MEDIÁLNÍM Dl LOGU 

V této kapitole uvádím takové příklady neverbální komunikace, které považuji za 

manipulativní, tedy způsobované záměrně, s cílem s oponentem manipulovat. V kapitole 

3.1.3 s názvem Neverbální gesta vyjadřující negativní postoj adresáta kpromluvě 

oponenta uvádím, jaké jsou neverbální reakce adresáta na projev mluvčího. Tuto kapitolu 

jsem se do své práci rozhodla zahrnout poté, co jsem v průběhu analýzy zaměřene na 

neverbální manipulaci v mediálním dialogu opakovaně „narážela" na výrazné neverbální 

reakce adresáta na promluvu mluvčího. To vyvolalo můj zájem o tento typ neverbálního 

projevu, který manipulaci nezpůsobuje. 

Stručný přehled teorie neverbální komunikace a její charakteristiky některých 

jazykovědců, didaktiků a odborníků na komunikační dovednosti jsou uvedeny v teoreticke 

části této diplomové práce v kapitole 2.4. Neverbální manipulace existuje v různých 

podobách. Nejčastěji se projevuje prostřednictvím mimiky a gest. Jejich popisu se věnuji 

ve výše zmíněné kapitole. 

Domnívám se, že neverbální manipulace je projevem strategie sabotáže. Mluvčí, který 

s adresátem manipuluje, si přeje, aby došlo ke konfliktu, avšak sám nechce vypadat jako 

ten, kdo jej způsobil. Neverbální manipulace je ktomu vhodným prostředkem. 

Manipulátor nemůže být obviněn ze z á m ě r n é h o manipulativního působení, svá gesta, 

mimiku apod. si může snadno obhájit. Své neverbální chování může vysvětlit samovolnosti 

a bezděčností pohybů, mimiky apod. Je třeba říci, že toto chování mluvčích i adresatu je 

často nevědomé, avšak není to pravidlem a já doufám, že to dokáží níže uvedené příklady 

záměrné neverbální manipulace. 

3.1.1 NEVERBÁLNÍ MANIPUIATIVNÍ KOMUNIKACE 

Nyní uvedu několik příkladů neverbální manipulativní komunikace, které pocházejí 

z pořadů televize Nova Sedmička a Volební duel 2006. Hosty pořadu Sedmička byli pan 
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David Rath a pan Tomáš Julínek. Hosty Volebního duelu byli pánové Mirek Topolánek a 

Jiří Paroubek. 

PŘÍKLADY: 

POŘAD SFnMTťTJ 

(TJ = Tomáš Julínek, JP = Jiří Paroubek, DR = David Rath) 

TJ ...a já zdůrazňuji že ta moje reforma nezakládá v prvním čase po volbách žádnou 

z (většinou) spoluúčast finanční pacientů ( ) tam je jasně napsáno v této knížce to 

znamená ale zakládá možnost výběru to znamená možnost si připlatit (.) možnost si 

připojistit. Je to tam jasně a zřetelně napsáno ((Pan Rath listuje papíry se současně 

ostentativně zvednutým obočím k panu Julínkovi. Několik vteřin ho pozoruje jakoby 

zespodu a dále pokračuje v listování.)) a velmi mě mrzí že politici kteří e: v úterý kdy 

já jsem představil svou reformu ... 

TJ ... poplatek za recept pokud bude jasné že by se zaváděl můi model financování to 

znamená během roku a půl a dvou let se zavedlo e: úplně jiný systém financování ( ) 

se_nevyplatí nevyplatí zavádět (.) ((Pan doktor Rath prezentuje svůj postoj zdviženým 

obočím.)) jestliže bude krize ve financování zdravotnictví velká bude muset být 

zaveden... 

TJ [dneska máme] [dneska máme] dneska máme 

DR [jak] 

[neskákejte do řeči] ((redaktorova věta náleží panu Rathovi)) 

TJ spoluúčast v globále osum procent (.) ale soustředí se jenom u těch lidí kteří jsou 

nemocní.. a jsou to většinou doplatky na léky ((Pan doktor Rath listuje příručkou 

pana Julínka, která byla předmětem předchozí části dialogu, a svého kolegu sleduje 

kritickým pohledem zespodu.)) 
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TJ pan doktor ráth si neuvědomuje že je vysokým státním úředníkem a že už je 

národohospodářem (.) zastavit dluh ve zdravotnictví drastickým zas zastavením toho 

dluhu ((Pan Rath mírně sklání hlavu a svého oponenta sleduje zespodu, navíc si 

pěstí podpírá hradu)) znamená že to na někoho dopadne... on totiž plánuje snížit 

objem zdravotní péče o sedmnáct až dvacet procent fakticky (.) to znamená že buďto 

lékaři budou muset nést tyto náklady ((Kamera opakovaně poskytuje záběr pana 

Ratha, který zachovává stejnou pozici ruky, ani mimika se nemění.)) a nebo ponesou 

tyto náklady pacienti... já bych chtěl vědět zda vůbec promyslel... jestli budou 

pacienti už platit od dubna nebo budou platit od května.. .tak vypadá jeho vyhláška 

[kterou připravuje] 

R [tak] 

TJ ((Doktor Rath k pohledu zespodu připojuje úsměv a zároveň klopí oči k listům 

papíru.)) a stojím si za tím a všichni analytici nás můžou roz rozsoudit... 

R to je interpretace onoho plánu vaše reakce pane první náměstku 

. DR ((Pan David Rath otáčí hlavu ze strany na stranu, přitom se mírně usmívá, poté 

následuje slovní reakce.)) 

TJ .. .je všeobecně známo že pan doktor rath se podílel na prosazování těchto vyhlášek 

že sedí v kategorizační komisi na léčiva ((Kamera nabízí pohled na pana Ratha. 

který se usmívá a má zdvižené obočí)) a že je spoluautorem této vyhlášky a že se tím 

dokonce chlubil v časopisech .. to znamená vyznívá to tak jako že vytvořil problém 

((Pan doktor Rath si podpírá bradu dlaní, na svého se kolegu dívá pohledem 

zespodu)) aby byl zajímavý a mohl ho potom řešit a... nejhorší na tom je že ty 

nej větší finanční dopady ((Doktor Rath se napřímí v zádech a s mírným úsměvem 

se zamračí)) dojdou v roce 2006 po volbách tak z toho já možná dovozuji, ((Pan 

Rath mírně sklání hlavu, pana Julínka sleduje pohledem zespodu a bradu si znovu 

podpírá pěstí. Přitom o sebe ústa s pěstí jemně tře.)) že asi nepočítáte vůbec s tím 

že sociální demokracie která si vás tam dosadila vůbec vyhraje volby... 

47 



DR .. .mě pan senátor napadá jaké já mám spolupracovníky ale sám tvoří toto s člověkem 

který se přímo podílel na deseti miliardách dluhu vézetpé čili já na vašem místě 

[bych radši byl byl jako v klidu] ((Po celou dobu své promluvy drží pan doktor 

Ratli v ruce publikaci pana Julínka a do dikce svých slov jí ve vzduchu pohybuje.)) 

TJ [můžu na to reagovat] 

POŘAD VOLEBNÍ DUEL 2006 

JP ... ((Pan Paroubek pohybuje sevřenou pěstís nataženým ukazovákem v rytmu svých 

slov.)) kdyby ste měl dobrou paměť pane topolánku tak byste věděl že za poslední 

čtyři roky vzrostl počet živnostníků u nás o více než sto deset tisíc osob (.) a jen tak 

mimochodem pokud jde o reformy které slibujete ty jsou podobné reformám na 

slovensku a tam máme tam mají patnáctiprocentní nezaměstnanost my podle eurostatu 

poloviční. 

JP ...((Pan Paroubek znovu uplatňuje výše zmíněné gesto.)) já bych chtěl říci pane 

topolánku že snad žiju v jiné zemi nežli vy protože (.) klesá počet trestných činů u nás 

a roste objasněnost. 

JP ... ((Jiří Paroubek užívá totéž gesto, a to až do konce svého monologu.)) víte já jsem 

rád že s tím taky začnete (.) pokud jde o tu netoleranci ve vztahu k vlastním členům já 

jenom uvádím ten poměr jedna ku dvanácti ta ústřední sféra a pak ta sféra těch 

hejtmanství a magistrátů velkých měst kde vesměs ste vy, pokud jde o to čemu já 

říkám síla příkladu každý ví že kdokoli (v) sociální demokracii o kohokoliv se otře 

korupce odchází z veřejné funkce. 

JP ... ((Pan Paroubek znovu do rytmu svých slov pohybuje sevřenou pěstí s nataženým 

ukazovákem, a to až do samého konce pronášené věty.)) a pokud jde o to (.) kam 

směřujete nebo kam chcete směřovat zatím děláte všechno k tomu abyste směřovali 

na slovensko, dneska to ovšem slyším poprvé je to posun ja to vítám pane předsedo že 

chcete také vy do švýcarska nejen my. 
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3.1.2 ZÁVĚRY 

3.1.2.1 POHYB DLANÍ SEVŘENÉ V PĚST. MÍŘENÍ UKAZOVÁKEM 

Z analýzy tohoto pořadu vyplývá, že pro pana Paroubka je užití gesta v podobě dlaně 

sevřené v pěst typické. Podle Peaseho se „ natažený ukazovák stává symbolickou holí, jíž 

mluvčí obrazně dostává druhou osobu do podřízeného postavení. Napřažený ukazovák je 

jedním z nejvíce popuzujících gest, které lze v rozhovoru použít, zejména pohybuje-li jím 

mluvčí v rytmu svých slov" (Pease 2001, s. 30). 

Užití gesta v podobě dlaně sevřené v pěst s nataženým ukazovákem považuji za 

manipulativní především z důvodu, že toto gesto působí podle mého názoru vysoce 

osočujícím a jakýmsi ponižujícím dojmem. Ten, komu je gesto určeno (na koho míří pěst), 

se cítí jakoby v pozici provinilce či souzeného, na kterého je potřeba ukázat přímo a přede 

všemi. Tento člověk nejenže je nucen mlčky vyslechnout opačná mínění, názory a 

myšlenky oponenta (pravidla pořadu Volební duel 2006 určovala vyslechnout monolog 

oponenta bez přerušování), ale navíc musí snášet osobní nepříjemné označování, čímž 

ukazování prstem bezesporu je. Mirek Topolánek v pořadu zastupoval svou politickou 

stranu jakožto její předseda, a to v televizním přenosu před mnoha miliony diváky. Těžko 

se tedy mohl bránit jako mluvčí v neveřejné diskusi, který by mohl na gesto odmítavě 

zareagovat např. slovy: Neukazujte na mě prstem prosím, je to nepříjemné a už malé děti se 

učí, že je to neslušné. 

Obdobné gesto jako pan Paroubek užívá také pan Rath. Na druhého z komunikantů však 

nemíří ukazovákem, nýbrž publikací drženou v ruce. Přestože pan Rath nepohybuje pěstí 

s nataženým prstem, gesto má stejný význam i účinek. 

3.1.2.2 POHLED ZESPODU-PROČ HO POVAŽOVAT ZA MANIPULATIVNÍ? 

Domnívám se, že neverbální komunikace, která je vlastní panu Rathovi, má manipulační 

účinek, kterého si je pan Rath vědom. Tuto komunikaci působící na mluvčího 

manipulativně užívá záměrně a s cílem svého oponenta znervóznit. 
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Specifický pohled pana Ratha jsem nazvala jako tzv. pohled zespodu. Myslím, že toto 

označení jej poměrně dobře vystihuje, a to jak z hlediska fyzického (pohled očí směřuje 

zdola směrem vzhůru), tak i psychologického (pan doktor Rath jím vyjadřuje své 

negativní, tedy nízké, mínění o názorech kolegy). Podle mého názoru je možné tento 

pohled téměř ztotožnit s pohledem, o kterém hovoří ve své knize Allan Pease a označuje 

ho jako pohled přes okraj brýlí. Přestože David Rath žádné brýle v diskusi neužívá, oba 

pohledy mají tentýž účinek a tutéž podobu. Autor říká, že člověk, který je tomuto pohledu 

vystaven, si připadá, jako by byl podroben zkoumavému a kritickému posouzení, a 

nevyhnutelně reaguje odmítavým postojem (Pease 2001). 

Pohled zespodu považuji za manipulativní z několika důvodů, o kterých se podrobněji 

zmíním. Manipulátor (zde doktor Rath) zasahuje mimickými pohyby obličeje do repliky 

mluvčího, aniž by byl sám takto znevýhodněn stejnou strategií protistrany. Oponent (zde 
pan Julínek) je tak nucen vnímat nejen otázky redaktora a verbální reakce kolegy, ale i jeho 
projevy neverbální. Sledujeme-li komunikaci obou mluvčích, pravděpodobně zjistíme, že 

prezentovat, prosazovat a vysvětlovat své názory není při stálém sledování neverbálních 

projevů příjemce v dialogické komunikaci jednoduché. Za první důvod, proč neverbální 

projevy pana Ratha chápu jako manipulativní, je tedy to. že komunikace tohoto typu prostě 

ruší a brání v rovnocenné komunikaci, předpokládáme-li, že pan Julínek (v pozici 

mluvčího) v průběhu své promluvy vůči panu Rathovi neverbální manipulativní projevy 

neužívá. Tuto strategii má možnost využít až se sám dostane do pozice příjemce, kdy může 

na Rathův projev reagovat neverbálně manipulativně tak, jako to činil jeho politický 

oponent. Tím netvrdím!, že role mluvčího a neverbální manipulativní komunikace se 

vzájemně vylučují. Z analýzy videonahrávek je ale patrné, že mluvčí, zřejmě proto že je 

soustředěn především na svůj verbální projev, neverbální manipulaci na rozdíl od příjemce 

obvykle neužívá nebo alespoň ne tak výrazně jako osoba v pozici příjemce. Kontinuální 

užití manipulace verbální a manipulativní komunikace neverbální je možné pozorovat 

pouze u mluvčích majících bohaté zkušenosti v oblasti veřejného prosazování názorů. 

Druhým důvodem, proč považuji dané neverbální projevy za manipulativní. je charakter 

zmiňované mimiky obličeje. Ta (resp. pan doktor Rath) zesměšňuje a ironizuje nejen 

názory pana senátora, ale i jeho osobu. Mluvčí (zde tedy pan Julínek) může mít oprávněný 
pocit, že by se měl bránit, i když v průběhu reakce na redaktorovu otázku či na repliku 

oponenta j e to obtížné. Potřeba bránit se neetickému chování je u obětí manipulace jistě 

častým a pochopitelným jevem. Zatímco běžní mluvčí na verbální i neverbální manipulaci 
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reagují, zkušení, profesionální řečníci jsou schopni ji ponechávat bez povšimnutí, přehlížet 

ji a nekomentovat. Tím obvykle manipulátorovi tzv. berou vítr z plachet, manipulátor je 

sám ponížen svým způsobem chování, který náhle ztrácí význam a v některých případech, 

uvedených v následujících částech práce, i vtip. V příkladu s užitím papírových karet, který 

uvádím níže, je popsaný moment ztráty smyslu manipulace dobře pozorovatelný. 

Třetím důvodem, proč považuji výše uvedenou neverbální komunikaci za manipulativní, je 

fakt, že doktor Rath, který v dané komunikační situaci zastává místo příjemce, si udržuje 

pozici superiora, zatímco pan Julínek je v pozici mluvčího implicitně vmanipulováván do 

pozice inferiora, tedy do pozice podřazené. Přitom bývá pravidlem, že komunikant 

zastávající pozici mluvčího zaujímá v dialogu roli nadřazenou, zatímco posluchači je 

přisouzena role podřazená. Obě role se mohou rychle střídat. (Pozici mluvčího chápu jako 

nadřazenou proto, že tato osoba má jistý časově limitovaný prostor pro vyjádření, zatímco 

oponent, dodržuje-li pravidla dialogu, je nucen do tohoto prostoru nezasahovat a 

respektovat ho). Takto vedený dialog může vést k vytvoření jakéhosi klamavého obrazu, 

kdy oběť manipulace, přestože její projev působí vyrovnaně, názory jsou objektivní, 

evidentní je snaha vysvětlit fakta, působí jako „poražený", užiji-li lexikon novinářů, působí 

jako člověk neschopný prosadit své přesvědčení, jako slaboch neschopný se bránit útoku, 

jako špatný řečník. Snad ale není špatným řečníkem ten, kdo v komunikaci s partnerem 

neužívá manipulaci. V závěru televizního pořadu Sedmička, z něhož výše uvedené ukázky 

pochází, j e v procentech uváděn počet diváků, kteří svým hlasem jednomu z hostů pořadu 

projevují důvěru. Z hlediska komunikace chápu jako pozitivní fakt, že senátor Julínek 

vyšel, na základě procentuálního výsledku, z televizního duelu jakožto vítěz. 

Pouhé jedno vysílání tohoto pořadu mohlo divákovi díky neverbální komunikaci poodhalit 

charakter pana Ratha stejně jako jeho oponenta pana Julínka. Pokusit se odkrýt některé 

prvky jejich protikladných charakterů bychom mohli právě na základě jimi užívané 

neverbální komunikace. Zatímco výsledek sčítání gest, která provedl pan Rath, by byl 

vysoký, počet gest pana Julínka by byl naproti tomu zanedbatelný. Na základě neverbální 

komunikace je minimálně možné usoudit, že pan doktor Rath je osobností extrovertního 

typu, zatímco pan Julínek je spíše flegmatik, jemuž je asertivní jednání bližší než jeho 

oponentovi... Protože nemohu osobnost pana doktora Ratha posoudit jakožto odborník v 

psychologických či psychiatrických vědách, nelze dokázat, že gesta, která jsou velmi často 

součástí jeho neverbální komunikace, užívá vědomě s cílem s oponenty manipulovat. Je 

možné, že jeho komunikace beze slov je jen nevědomou složkou komunikace verbální, tak 
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jako to bývá u ostatních komunikantů. Rozhodně však ve své práci neusiluji o provádění 

rozboru charakterů jednotlivých účastníků mediálního dialogu. 

Protože dialog mezi těmito dvěma hosty byl na popisovaný typ manipulace velmi bohatý, 

možnost čerpat příklady právě z něj se přímo nabízela. Avšak s popsanou neverbální 

manipulací jsem se setkala i v ostatních pořadech, ze kterých má práce vychází. Pořad 

Sedmička s uvedenými hosty byl však frekvencí tohoto typu neetické komunikace 

vzhledem k omezenému časovému úseku výjimečný. 

3.1.3 NEVERBÁLNÍ GESTA VYJADŘUJÍCÍ NEGATIVNÍ POSTOJ ADRESÁTA K PROMLUVĚ 

OPONENTA 

Některé příklady neverbální komunikace v této kapitole se ztotožňují s těmi, které jsou 

uvedeny v kapitole 3.1 Neverbální komunikace jakožto součást manipulace v mediálním 

dialogu. Ta se věnuje takovému záměrnému neverbálnímu chování příjemce a mluvčího, 

které působí na oponenta manipulativně. Toto vysvětlení o shodě některých příkladů 

uvedených v obou kapitolách pokládám za nutné do práce zahrnout proto, aby nedošlo 

k mylné domněnce o mé nepozornosti a ztotožnění vědomé a nevědomé neverbální 

komunikace. Oba tyto typy neverbální komunikace odlišuji, nemohu však dokázat, kdy a 

kým je prováděna záměrně či naopak. 

Pokud se adresáti projevu oponenta nebrání verbální reakcí, neskákají mluvčímu do řeči 

nebo se nedomáhají zásahu moderátora, reagují na slova mluvčího některými neverbálními 

projevy, jejichž příklady jsou uvedeny níže. Jedná se především o gesto spojených rukou 

se zaklesnutými prsty. Na první pohled se podle Peaseho zdá, „že se jedná o sebejisté 

gesto, neboť lidé se při jeho použití často usmívají a vypadají spokojeně" (Pease 2001, s. 

39). Toto gesto však „značí nespokojenost a prozrazuje, že dotyčná osoba se snaží potlačit 

negativní postoj. Gesto může nabývat tří základních podob: ruce sepjaté ve výši obličeje, 

sepjaté ruce s propletenými prsty ležící na stole, ruce v klíně u sedící osoby nebo volně 

visící před tělem v oblasti rozkroku u stojící osoby" (tamtéž, s. 40), což je případ právě 

pana Topolánka. Podle Peaseho se zdá, „že existuje souvislost mezi postavením rukou a 

intenzitou negativních pocitů, které člověk potlačuje" (tamtéž). 

Pan doktor Rath často reaguje na řeč oponenta gestem, které tvoří ruka opřená o tvář tak, 

Že ukazováček směřuje vzhůru a palec podpírá bradu. Podle Peaseho toto gesto 
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naznačuje, že posluchač má výhrady vůči samotnému mluvčímu nebo obsahu jeho řeči. 

„ Čím déle posluchač zaujímá popsané postavem, tím déle přetrvává jeho kritický postoj. 

Popsané gesto bývá často mylně chápáno jako výraz zájmu, ale palec podpírající bradu 

výmluvně svědčí o kritickém postoji" (Pease 2001, s. 52). 

V mediálním dialogu se můžeme setkat i s neverbálním gestem v podobě rukou, které se o 

sebe opírají prsty. Pease říká, „že jej používají zejména sebevědomí lidé nebo ti, kteří jinak 

gestikulují velmi málo" (tamtéž, s. 41). V případě pana Ratha, který toto gesto užívá, se 

přikláním k první variantě. Podle Peaseho „je toto gesto často užíváno ve vztahu 

podřízenosti a nadřízenosti. Bývá to samostatné gesto naznačující sebejistý postoj 

,, všechno vím, všechno znám " (tamtéž). 

Jedním z dalších gest naznačujících negativní postoj je zakrývání úst dlaní. Někdy člověk 

pokládá na ústa jen několik prstů, někdy sevřenou pěst. Význam však zůstává stejný. Allan 

Pease uvádí, že jestliže si posluchač zakrývá ústa, domnívá se, že lžeme (Pease 2001). 

Setkat se můžeme i s letmým dotykem nosu, což je podle autora „důmyslnou a 

maskovanou verzí zakrývání úst. Může mít podobu lehkého tření místa mezi ústy a nosem 

nebo to může být jeden rychlý a sotva postřehnutelný dotyk. Stejně jako zakrývání úst i toto 

gesto se objevuje u mluvčího jako pokus o zastření vlastní neupřímnosti, ale zpozorovat ho 

můžeme i u posluchače, který pochybuje o řečníkově upřímnosti" (tamtéž, s. 47n). 

V mediálním dialogu můžeme vidět i hojně užívané překřížené paže na hrudi. Jestliže jsou 

však dlaně zaťaty v pěst, jako v případě pana Julínka, svědčí to o nepřátelském postoji 

posluchače či mluvčího (Pease 2001). 

Nyní uvedu několik příkladů neverbální komunikace, která může být pokládána za 

bezprostřední negativní neverbální reakci adresáta na promluvu oponenta. 

PŘÍKLADY: 

POŘÁD SEDMIČKA A VOLEBNÍ DUEL 2006 

(TJ = Tomáš Julínek, JP = Jiří Paroubek, DR = David Rath) 

JP .. .to jsem se také nedozvěděl od pana topolánka, ((Pan Topolánek zaklesl prsty 

svěšených rukou.)) především podpora malého středního podnikání chceme 

pokračovat v těch dotačních titulech které jsme zavedli v rozsahu zhruba pět miliard 

ročně... 
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JP .. .kdybyste nám umožnili trošku pracovat a nedělali hloupou nulovou toleranci 

pánové z ódées tak bychom mohli třeba ((Pan Topolánek znovu ukládá prsty do 

stejné polohy.))... 

JP .. .podařilo se nám prosadit přes vaše obstrukce ((pan Mirek Topolánek zaujímá 

stejnou pozici rukou)) zákon o e: o střetu zájmů, tento zákon chceme ještě vylepšit, 

zdokonalit a zejména zpřísnit. 

JP .. .já jenom konstatuju že za ty bagatelní léky budete vážení občané platit ze své 

kapsy, to co říká občanská demokratická strana ((Pan Topolánek znovu zaklesl prsty 

do sebe.)) 

TJ .. .jestliže by nastoupil eště model rakouský nebo ňáký jiný já nevím jaký máte 

vlastně vůbec ((Pan doktor Rath spíná ruce v úrovni obličeje.)) tak by to znamenalo 

že lidé budou více platit ve zdravotnictví (.) to tak bude znamenat,... 

TJ .. .zastavit dluh ve zdravotnictví drastickým zas zastavením toho dluhu znamená 

((Pan David Rath si zakrývá ústa pěstí.)) že to na někoho dopadne 

TJ .. .to znamená že buďto lékaři budou muset nést tyto náklady a nebo ponesou tyto 

náklady pacienti ((David Rath si podpírá bradu pěstí s nataženým ukazovákem, 

kterým se dotýká tváře.)) 

TJ .. .a chodil a pořád chtěl být ministrem ((Pan Rath spojuje prsty dlaní do věžičky.)) 

všichni ví jak to jak to probíhalo a faktickým důsledkem... 

TJ .. .pozor na to kdo bude rozhodovat o tom že ze stosedumdesáti ((Doktor Rath si 

znovu zakrývá ústa pěstí.)) nemocnic zůstane stodeset 

DR .. .myslím že je to velmi nefér ((Pan Julínek si zakrývá ústa cllaní.)) tady 

obviňovat odborné komise složené z kolegů z odborných společností tedy profesorů a 

docentů oboru 
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TJ ...a provede účetní manipulace aby to vypadalo ((Pan Rath si zakrývá ústa pěstí, 

přičemž ukazovák se dotýká tváře.)) že se umořuje dluh a vůbec mu nevadí jakým 

způsobem to dopadne na pacienty, například revizní lékaři revizní lékaři e: kteří mají 

rozhodovat o výjimkách vy po nich chcete aby přestali dávat tyto výjimky a víte že 

tam je pětasedmdesát procent onkologických pacientů kteří tyhle léky potřebují víte o 

tom takže já těžko můžu věřit jednoduše jeho slovům ten kdo e: by to slyšel z mých 

úst si může přečíst knížku jak to doopravdy myslím a co chci po volbách protože to 

říkám otevřeně možná že jsem staromódní ale já si myslím že pokud politik má jít do 

politiky a chce se ucházet o e: křeslo ministra tak že musí mít sebou nějaký projekt a 

musí ho ukázat občanům ((Teprve v tuto chvíli ukládá doktor Rath dlaně do jiné 

polohy.)) 

TJ .. .já jenom říkám že nejste ta důvěryhodná osoba která o tom [rozhoduje] 

R [jsme v červených minu-

sových číslech s časem] 

((Pan Tomáš Julínek skládá ruce na hruď, dlaně má přitom zaťaty v pěst; zároveň 

se letmo dotýká nosu.)) 

3.1.3.1 ZÁVĚRY 

Na základě výše zmíněných příkladů můžeme konstatovat, že popsaná gesta vyjadřují 

negativní postoj k promluvě mluvčího, jsou reakcí na jeho projev, aniž si to původce gesta 

uvědomuje. Je pravděpodobné, že adresát takto neverbálně reaguje nevědomě, zmíněná 

gesta neužívá záměrně. Jedná se spíše o jakousi nevědomou reakci na oponentova slova. 

Gesta adresátů představují především jakousi neverbální ochranu či obranu před mluvčím. 

Mým cílem bylo ukázat, jak je neverbální komunikace vyjadřující negativní postoje 

k promluvě mluvčího závislá na verbální složce komunikace. Neverbálně posluchač 

komunikuje jaksi přirozeně, samovolně a bezděčně. Domnívám se, že pokud bychom 

komunikantům ukázali jejich gesta bezprostředně po ukončení pořadu, pravděpodobně by 

potvrdili jejich spojitost s verbálním projevem mluvčího. 
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Gesta mohou vyjadřovat negativní reakci na promluvu mluvčího, jindy však mohou 

působit manipulativně. To závisí na adresátovi a především na způsobu, kterým gesto 

provede. Určité gesto pak může být projevem silné cílené manipulace, v jiné komunikační 

situaci však vyjadřuje jen neverbální samovolnou reakci na promluvu mluvčího. Podle 

mého názoru má gesto obvykle pouze jeden účinek ze dvou výše uvedených. Buď působí 

manipulativně nebo je samovolnou neverbální reakcí. Nikdy však nevyjadřuje oboje 

zároveň. 

3.1.4 MANIPULACE VYUŽITÍM PŘEDMĚTU - výrazný přesah manipulace směrem 

k moderátorovi a divákům 

Jednou z možností, jak lze s druhým hostem, s diváky i s redaktorem neverbálně 

manipulovat, je způsob, který užil pan Mirek Topolánek v pořadu Sedmička. Pan 

Topolánek zde z igelitové tašky vyndal několik balíčků bankovek, které položil na stůl a 

ponechal je zde po celou dobu pořadu. 

PŘÍKLAD: 

POŘAD SEDMIČKA 

(MT = Mirek Topolánek) 

MT já mám tady ((Pan Topolánek vyndává z igelitové tašky balíčky bankovek, které 

pokládá na stůl, kde je klade na sebe. Přitom hovoří.)) berte to spíš abychom si 

vysvětlili o co vlastně jde, toto co tady teď dělám sou to kopie upozorňuju je pět na 

stole v českých, toto je pět na stole v českých, toto je symbol vaší vlády ne vlád 

těch předešlých toto je symbol vaší vlády, já si to co se děje dneska tady kdy některé 

některé zločiny vyšetřujou vyšetřují poláci a ne my kauza unipetrol kdy sto tisíc sto 

tisíc euro na účtu korupce je absolutní prioritou s kterou já půjdu před voliče 

před volbami a jako člověk který nebyl nomenklaturním kádrem ani na žádném 

magistrátu který nebyl v žádné vládě mám puvoár abych ten problém vyřešil a já ho 

vyřeším protože to žere naší demokracii je to největší problém který máme a vy ste 

tento systém povýšili na normu, krejčíř je přece jenom špičkou ledovce toho celého. 
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Po celou dobu monologu pana Topolánka jsou bankovky opakovaně zabírány kamerami. 

Divák má tak možnost sledovat jak verbální projev mluvčího, tak obraz, který divákům 

pan Topolánek poskytl. 

Tuto formu neverbální komunikace považuji za manipulativní především kvůli přesahu k 

moderátorovi pořadu a k televizním divákům. Moderátor může mít pocit, že jakožto osoba 

řídící debatu by se měl k tomuto gestu vyjádřit, popřípadě ho zhodnotit či okomentovat. 

Z vizuálního obrazu redaktora bylo možné sledovat jeho váhání a nejistotu v dané situaci. 

Nakonec se rozhodl nereagovat. 

Cílem pana Topolánka mohlo být zdůraznění obsahu svého projevu, upoutání diváků u 

televizních obrazovek a možná i zesměšnění druhého hosta, kterému gesto příslušelo. 

V tomto případě byl pan Topolánek úspěšný, z výrazu zardělé tváře Jiřího Paroubka je 

možné vyčíst neklid, nervozitu a rozčilení, ačkoli navenek se snaží zachovat klid a 

vyrovnanost. 

Je možné, že gesto pana Topolánka připadalo určitému počtu diváků zábavné a 

sympatické. Zároveň je však třeba brát v úvahu, že někteří z diváků ho mohli chápat jako 

ovlivňující a manipulující s jejich rozhodnutím, ke kterému z hostů debaty se přikloní, což 

způsobuje naopak odklon od autora takového projevu komunikace. Tito diváci chápou 

projevy zmíněného typu jako prázdná, povrchní a manipulující resp. manipulativní gesta. 

3.1.5 DODATEK 

Všechny zmíněné neverbální projevy mohou vyvolat verbální reakci adresáta, avšak jeho 

reakce může být rovněž neverbální nebo nulová. Častý bývá adresátův komentář 

zmíněných projevů mluvčího a jejich odmítnutí, avšak obvykle jsou tyto neverbální prvky 

jen zaregistrovány, ale není jim věnována pozornost, adresát je nekomentuje. 

3.2 PORUŠOVÁNÍ GRICEOVA A LEECHOVA PRINCIPU VERBÁLNÍ 

KOMUNIKACE 

Manipulace prostřednictvím porušování Griceova a Leechova principu je projevem 

manipulativní strategie prosazování. Manipulátor chce za každých okolností dosáhnout 

svého cíle, čímž je získání diváků na svou stranu, prosazení myšlenek, názorů a stanovisek 
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dané strany a především získání diváků pro svůj politický program. V důsledku této 

strategie pak dochází k ignoraci otázek moderátora, k uhýbání od tématu diskuse, 

k vyhýbání se otázkám apod. 

3.2.1 PŘÍKLADY MANIPULACE ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM GRICEOVA PRINCIPU 

KOOPERACE 

Nyní uvedu příklady porušování Griceova principu kooperace. Příklady pochází z pořadů 

Nedělní partie a Sedmička. Porušení maxim tohoto principu považuji za manipulativní, 

jsou-li tyto maximy porušeny záměrně. Podrobněji bude způsob manipulace popsán vždy 

pod uvedeným příkladem. 

PŘÍKLADY: 

NEDĚLNÍ PARTIE 

(PN = Pavel Němec, JP = Jiří Pospíšil) 

R .. .pane ministře.. .vy jste navrhovali šedesát osm soudců proč ti ostatní nebudou v tuto 

chvíli jmenováni proč neprošli? 

PN to je asi otázka která by měla směřovat spíše na prezidenta republiky my jsme vybrali 

skutečně ty nejlepší kandidáty na funkci soudce.. .já jsem přesvědčen že to jsou 

soudci kteří by byli respektive kandidáti kteří by byli přínosem pro naší justici a: ještě 

abychom si řekli jaký je v současné dobč stav, zákon říká že dnes e: kdo se stane 

justičním čekatelem tak může být soudcem až po třicátém roku věku. nicméně 

přechodná ustanovení zákona pamatují na to že ti kteří začali svoji kariéru justičního 

čekatele dříve tak mohou být jmenováni ještě před třicátým rokem svého věku... 

Moderátor pořadu pokládá panu Pavlu Němcovi otázku, proč někteří ze soudců nebyli 

jmenováni. Ptá se tedy po důvodu. Pavel Němec porušuje maximu relevance - nepodává 

relevantní informaci, na otázku PROČ vůbec neodpovídá. Odpovědí pana Němce může být 

divák zmaten, komunikace se stává nepřehlednou. 
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R pane pospíšile vy souhlasíte s tím že ten problém je v počtu soudců? 

JP no já si myslím pane redaktore že problém není v počtu soudců... bohužel tato vláda 

( ) respektive vlády této vládní koalice neudělali pro českou justici vůbec nic. pokud 

pan ministr mluví o zrušení stopstavu tak on byl také členem vlády která zavedla 

stopstav ...vy pouze odstraňujete problém který jste sami způsobili připomíná mi to 

příměr jako když někdo rozbije okno sousedovi pak ho nechá zasklít a s velkou 

pompou oslavuje že to okno je opravené... je to onen pověstný kámen do okna české 

justice. 

Zde pan Jiří Pospíšil na otázku redaktora sice krátce odpovídá, avšak využívá přímého 

televizního přenosu a kritizuje vládu. Mluvčí porušuje kooperační i zdvořilostní princip 

verbální komunikace. Zásadně porušuje maximu relevance - informace, že vláda neudělala 

pro českou justici vůbec nic, se netýká redaktorovy otázky. Skrze vládu obviňuje pana 

Němce, že pro českou justici nic neudělal. Tím však porušuje maximu ocenění a 

skromnosti, jejíž podstatou je na minimum omezit negativní hodnocení komunikačního 

partnera. V závěru své řeči pak užívá metaforu, čímž porušuje maximu kvality. 

R vy jste rozbil to okno společně co co teď s tím uděláte pane ministře? 

PN tak za prvé jsem okno nerozbíjel společně... a: já jsem se proti těmto těmto návrhům 

vždycky vždycky stavěl ale pokud teda budeme mluvit o tom takto stranicky tak já 

musím říct že na rozdíl od ódées tak unie svobody vždycky podporovala justici a: 

také česká demokratická strana měla justici ve své správně já si myslim že ty balvany 

které řešíme.. .tak se nám valí ještě z první poloviny devadesátých let kdy prostě 

ódées nebyla schopná systém justice připravit na nové ekonomické vztahy pane 

kolego pokud to chcete brát skutečně takto politicky tak se musíme bavit o tom jaké 

jste založili problémy do české justice právě v první polovině devadesátých let. 

Redaktor spolu s oponentem pana Jiřího Pospíšila v komunikaci s užitím metafor 

pokračuji. Na posluchače, který by si televizní obrazovku zapnul právě v tuto chvíli, by 

komunikace mezi mluvčími mohla působit nepochopitelně a zmateně. Pan Pavel Němec 

odhaluje manipulativní komunikaci svého oponenta a přistupuje na ni. Místo odpovědi na 
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redaktorovu otázku kritizuje občanskou demokratickou stranu, jejímž členem jeho oponent 

je. Komunikace proto pro televizního diváka nemá žádnou informační hodnotu. 

JP .. .tak já jsem rád pane ministře že zmiňujete mojí novelu která odstranila soudní 

pingpong ta novela měla být vládní ale vláda nebyla schopná jí dát dohromady 

PN .. .napsat si zákon v poslanecké sněmovně s odpuštěním umí kde kdo... 

Jiří Pospíšil zde porušuje zdvořilostní princip poukazováním na kvalitu novely, kterou 

vytvořil. Porušuje tím maximu oceněni a skromnosti. Pavel Němec porušuje vzápětí tutéž 

maximu, když snižuje schopnosti svého oponenta. 

R jak se díváte na takový systém odškodňování vy. 

JP tak mi takový návrh podpoříme protože ho má většina civilizovaných zemí ale je třeba 

aby občané věděli že to jsou peníze z daně z peněz nás všech z peněz daňových 

poplatníků a že to opravdu je pouze řešení následku nečinnosti nebo nefunkčnosti 

české justice... 

Pan Jiří Pospíšil zde porušuje maximu kvantity, když uvádí redukované množství 

informací. Odpověď, že Občanská demokratická strana návrh podpoří, protože ho má 

většina civilizovaných zemí, není dostatečná. Navíc mluvčí opět kritizuje opoziční stranu. 

R pánové potřebujeme v tuto chvíli speciální zákon na to aby který by umožňoval 

vyvlastňování pozemků kvůli stavbě přistávací a startovací dráhy v ruzyni? pane 

pospíšile. 

JP tak určitě takovýto speciální zákon nepotřebujeme ten zákon je jak jsem řekl 

protiústavní... a to že ten zákon je protiústavní to lze ukázat ne jednoduché 

věci...chci ovšem říci že tímto svým názorem nechci zpochybnit potřebu letové dráhy 

ale kdyby vláda včas předložila kvalitní nový stavební zákon a kvalitní zákon který by 

upravoval obecně vyvlastnění jak to slibovala na počátku volebního období pak 

bychom takový problém dneska neměli a nepřijímali bychom speciální právní paskvil. 
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Mluvčí ve své odpovědi porušuje maximu ocenění a uznání, tedy zdvořilostní princip. Po 

své stručné odpovědi kritizuje Jiří Pospíšil kroky vlády a obviňuje ji ze vzniklých problémů. 

PN já si dokonce myslím že tam tam trošku skrytě za tím byli i někteří jedinci jedinci 

z občanské demokratické strany 

R koho máte na mysli? 

PN tak já si myslím že určití lidé kteří kteří [e: kteří byli] na počátku vzniku toho zákona 

nicméně nevím zda tam je někdo pod tím podepsán 

R [neříkejme určití lidé pojďme být konkrétní 

pane ministře] 

Pan Pavel Němec porušuje princip kooperace, maximu způsobu. Vyjadřuje se dvojznačně, 

nekompletně, což způsobuje nejasnost v komunikaci. 

POŘAD SEDMIČKA 

(WB - Walter Bartoš, PB = Petra Buzková) 

PB .. .pan poslanec bartoš v minulém roce e: nastínil nějaký katastrofický scénář který se 

má stát který se zjevně nestal to znamená že já to v tuhletu chvíli prostě považuju 

svým způsobem za šíření určité nejistoty mezi ty kteří budou přijímací zkoušky 

dělat... 

Paní Petra Buzková ve své promluvě porušuje princip zdvořilosti, maximu ocenění a 

skromnosti. Obviňuje oponenta z nastínění katastrofického scénáře a z šíření nejistoty mezi 

zájemci o studium. 

PB a je to gymnázium zapsáno? 

WB ano teď už je zapsáno ale po mé velmi složité intervenci a složitém rozkladu neboť 

jsem těm lidem napsal rozklad vy jste je v první fázi prostě zamítli a nepovolili jste je 
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Pan Walter Bartoš porušuje princip kooperace, maximu kvantity. Mluvčí uvádí 

redundantní množství informací. Dostatečná by byla odpověď, že gymnázium je zapsáno, 

uvádění toho, proč se tak stalo se zpožděním, je nadbytečné. 

WB .. .to není napsat triviální školský zákon... 

PB no tak tím triviálním školským zákonem jste mě teďka trochu pobavil... 

Zde porušují kooperativní komunikaci oba mluvčí. Walter Bartoš snižuje problematiku 

vytvoření zákona, čímž zásadně porušuje maximu ocenění a skromnosti zdvořilostního 

principu. Petra Buzková porušuje maximu kvality užitím ironie. Ve skutečnosti se jí 

vyjádření oponenta určitě nezdá humorné. 

WB ... my v modré šanci máme napsán ještě jeden druh stipendia... že by o něm 

rozhodovala také vysoká škola.. a ta vysoká škola by zohlednila například prospěch 

toho studenta nebo například by zohlednila důležitost toho studenta... my chceme 

tohle ještě daleko více posílit 

PB .. .mě by akorát velice zajímalo vzhledem k tomu jak má modrá šance v plánu 

seškrtat všechny výdaje státního rozpočtu kde na to všechno vezmete ale pakliže 

vyhrajete volby budu se na to s chutí dívat. 

Paní Petra Buzková porušuje princip kooperace, a to maximu kvality. Ve své promluvě 

užívá ironii. 

NEDĚLNÍ PARTIE 

(MG = Miroslav Grebeníček, VJ = Vítězslav Jandák) 

R ... co je podle vás pravděpodobnější že komunisté ještě posílí svoje pozice nebo že 

budou zákonem donuceni třeba aspoň k tomu aby se přejmenovali ? 

MG já jsem se teď zasmál ale bylo to úplně spontánní živelné tak jako celý můj vstup do 

politiky po roce osmdesát devět po listopadu osmdesát devět ano já se přiznávám že 

62 



to bylo více méně živelné... 

R ta otázka je ano ne 

MG takže já jsem přesvědčen že pokud hloupost senátu já bych byl proto zrušit senát a 

peníze které se ušetří dát například kultuře to bych prostě prosazoval ale pokud ta 

hloupost senátu se přece jenom posune do sněmovny tak nemá šanci prostě blbost 

v české republice nemůže se rozkošatit do nekonečna 

Pan Miroslav Grebeníček neodpovídá na moderátorovu otázku. Nedodržuje tak princip 

kooperace, a to porušením maximy relevance. Informace, které uvádí, se netýkají tématu a 

pro diváka nemají význam. Ani po upozornění moderátora, že na otázku se dá jednoznačně 

odpovědět, nekomunikuje mluvčí kooperativně. Odpovídá nejednoznačné, což může u 

diváka vyvolat zmatenost. 

VJ já bych nebyl tak spontánní a dramatický jako pan poslanec mě to připadá úsměvné 

protože mě připadá zvláštní já bych to přirovnal jako když chci sklízet jabka v únoru 

víte [pane poslance promiňte] ale no tak je trošinku pozdě víte... víte pozdě bycha 

honiti 

R [ ( ) trochu moc pozdě] 

Pan Vítězslav Jandák užívá ve své promluvě přirovnání, čímž porušuje maximu způsobu. 

Jeho vyjádření může být pro diváka nesrozumitelné a nejasné kvůli nejednoznačnosti 

vyjádření. 

R byl byste ochoten být členem vlády která by byla podporovaná jenom díky 

komunistům? 

VJ .. .já jsem a nejsem členem české strany sociálně demokratické a v tom je ten rozdíl 

oproti komunistické straně je v tom že je to levicová strana aleje tam ten název česká, 

demokratická a sociální... 
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R zkuste mi odpovědět na mojí otázku byl byste ochoten být ve vládě která by byla 

závislá svou existencí na podpoře káesčéem? 

VJ no já nevim jak to prosím vás žijeme snad v parlamentní demokracii jak by mohla ta 

vláda být jenom...tu samou otázku můžete položit panu topolánkovi 

R při hlasování o důvěře vlády kdyby závisela na tom jestli vám komunisté dají hlas 

nebo ne. byl byste v takové vládě? 

VJ já si myslím že bych byl 

Vítězslav Jandák opět porušuje kooperativní komunikaci, a to nedodržením maximy 

způsobu (mluvčí se nevyjadřuje jednoznačně) a zároveň maximy kvantity (jsou uváděny 

redundantní informace.) 

MG já musím konstatovat vítězslav jandák je frajer 

Člen komunistické strany porušil kooperativní komunikaci narušením maximy způsobu -

nevyjadřuje se dostatečně jednoznačně, své tvrzení nezdůvodňuje, a proto si posluchač 

může jen domýšlet, proč pan Grebeníček tento názor zastává. 

R vy jste pane ministře hlasoval jak ve vládě tuto středu která debatovala o tom jestli 

tento zákon podpoří nebo ne 

VJ já si myslim že jsme ten zákon nepodpořili... 

R to si myslíte správně já se ptám jak jste vy hlasoval 

VJ já si myslim že jsem to taky nepodpořil... 

R myslíte nebo to víte 

VJ myslim že to vim... 
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R víte to 

VJ asi jo prosím vás... 

Pan Vítězslav Jandák porušuje maximu způsobu, a to hned několika nejednoznačnými 

odpověďmi. Narušuje tak kooperativní komunikaci, divák může získat dojem, že pan 

ministr skutečně neví, jak hlasoval, nebo že vůbec nechce odpovědět. 

R .. .jak vám je když jedete kolem polorozpadlých památek které do: značné míry jdou 

na vrub čtyřiceti letům vládnutí komunistů kteří třeba v klášterech dělali jézédé a 

vojenské posádky. 

MG ... ale budete se divit já jsem v té kultuře dokonce nějaký ten rok strávil za bývalého 

režimu.. .živě si vzpomínám na něco čemu se co se v televizi říkalo mateš... 

R promiňte já jsem se ptal na to jak vám je když jedete kolem polorozpadlého kláštera... 

Pan Miroslav Grebeníček porušuje kooperativní komunikaci nedodržením maximy 

relevantnosti. Informace, které uvádí, nejsou relevantní, navíc jsou redundantní, čímž 

mluvčí porušuje maximu kvantity. To, co mluvčí sděluje, je zcela nadbytečné a pro diváka 

to nemá žádnou informační hodnotu. 

POŘAD SEDMIČKA 

(TJ = Tomáš Julínek, DR = David Rath) 

DR tam je do strany asi dvacet máte jenom vobrázky respektive ňáké úvodní slova takže 

e: je to docela lehký text takový řekněme hodně frazeologický čekal bych že za ten 

rok vypracujete víc než než něco co připomíná ( )... 

Pan David Rath zásadně porušuje princip zdvořilosti, když se negativně vyjadřuje o 

publikaci vytvořené panem Julínkem, svým oponentem. Nedodržuje maximu ocenění a 

uznání, když negativně hodnotí svého komunikačního partnera. 
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R .. .jak by vypadala spoluúčast pacientů na léčbě? 

TJ já chci hlavně zdůraznit ten odlišný přístup k téhle věci. já jsem sepsal stostránkovou 

publikaci která popisuje otevřeně co chystá stínový ministr za ódées a všichni si to 

můžou přečíst je to k dispozici analytikům všem... 

Pan senátor Julínek porušuje princip kooperace. Neodpovídá na moderátorovu otázku, 

odpovídá mimo téma, čímž porušuje maximu kvality. 

TJ musím vysvětlit panu doktoru ráthovi, jaký je rozdíl mezi regulačním poplatkem... 

Pan Julínek porušuje princip zdvořilosti, když dává panu Rothovi najevo jeho neznalost 

týkající se regulačních poplatků. Tím svého oponenta před diváky kritizuje, čímž porušuje 

maximu ocenění a skromnosti. Vyjádření pana Julínka však můžeme chápat i jako ironické, 

zamítneme-li myšlenku, že ministr zdravotnictví by se opravdu neorientoval v problematice 

regulačních poplatků. Pan senátor by pak užitím ironie porušoval maximu kvality 

kooperačního principu. 

3.2.2 ZÁVĚRY 

Na příkladu komunikace mezi panem Bartošem a panem Němcem v pořadu Nedělní partie 

je dobře patrné, jak porušením principu zdvořilosti vzniká manipulativní komunikace. 

Jejím iniciátorem je zde pan Bartoš, který při první příležitosti do své promluvy vsunuje 

kritiku opoziční politické strany, aniž by tato část jeho promluvy měla jakoukoli souvislost 

s otázkou moderátora. Pan Bartoš chtěl v asertivně probíhající diskusi vyvolat spor. 

Protože cílem účastníků mediálních dialogů mezi příslušníky politických stran je 

přesvědčit diváka o volbě právě jejich politické strany, domnívám se, že pan Němec neměl 

jinou možnost než na kritiku oponenta reagovat, což znamenalo, začít užívat tytéž 

komunikační strategie jako jeho komunikační partner. Tento konkrétní případ je zajímavý 

explicitním přechodem pana Němce od asertivního kooperativního dialogu 

k manipulativnímu. Pan Bartoš: ...vlády této vládní koalice neudělaly pro českou justici 

vůbec nic...reakce pana Němce: ...ale pokud tedy budeme mluvit o tom takto stranicky, tak 

já musím říct, že na rozdíl od ódées....následuje kritika opoziční strany. Pan Němec neměl 
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v dialogu s panem Bartošem jinou možnost než na manipulativní komunikaci přistoupit. 

Jinak by se v dialogu neprosadil tak, aby přesvědčil diváky o názoru strany, kterou v médiu 

zastupuje. Myslím si ale, že pozorný divák si neochoty pana Němce komunikovat se svým 

oponentem neasertivně mohl povšimnout, což, myslím, mohlo vyvolat jen pozitivní reakce. 

Z analýzy sledovaných pořadů vyplývá, že manipulativní komunikace vzniklá 

porušením principu kooperace či zdvořilosti má svůj počátek především v kritice, 

kterou mluvčí adresuje oponentovi, v neochotě politika odpovědět a 

v nejednoznačných odpovědích. Všechny výše uvedené dialogy mezi mluvčími jsou 

manipulativní, tedy neasertivní a nekooperativní komunikací. Komunikační partner nemá 

často v konkrétní komunikační situaci na výběr, zda komunikovat asertivně či akceptovat 

komunikaci zcela opačnou. Pakliže by se rozhodl setrvat u kooperativní komunikace, je 

pravděpodobné, že vítězem daného mediálního dialogu by u televizních diváků byl jeho 

soupeř. Mluvčí, který užívá nekooperativní způsob manipulace, totiž působí přesvědčivě a 

u diváků vyvolává dojem, že je sebevědomější, psychicky silnější a odolnější jedinec. 

Druhému z komunikantů nezbývá, než reagovat na výzvu manipulátora. Právě toto je 

hlavním důvodem, proč považuji porušení principů kooperace a zdvořilosti za 

manipulativní. Oběť manipulace je nucena zvážit, zda se svým oponentem bude 

komunikovat na rovině kooperace či manipulace. 

3.3 KONFLIKTOTVORNÉ PROSTŘEDKY- JEJICH PODÍL A VLIVNÁ 

MANIPULACI V MEDIÁLNÍM DIALOGU 

Teoretický popis konfliktotvorných prostředků je uveden v teoretické části práce 2.6. 

Domnívám se, že využívání konfliktotvorných prostředků může být projevem strategie 

blokády, kdy manipulátor chce zamezit tomu, aby oponent dosáhl svého cíle. Přitom však 

ani žádný vlastní nesleduje. Tak může být konflikt vyvolán např. jedním z politiků, který 

kritizuje nespravedlivé rozvržení časových možností na promluvu. K dosažení konfliktní 

kv-nunikace může dojít i prostřednictvím strategie sabotáže, kdy manipulátor nechce 

vypadat jako ten, kdo konflikt způsobil. Taková manipulace může vzniknout například 

užíváním imperativů, které sami o sobě způsobují v mediálním dialogu konflikt. Nejčastěji 

užívanou strategií, prostřednictvím které konfliktní komunikace vzniká, je strategie 
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prosazování. Političtí oponenti vždy sledují především dosažení vlastního cíle, a to i za 

cenu vzniku konfliktu. 

3.3.1 PŘÍKLADY A JEJICH POPSÁNÍ 

Nyní uvedu příklady komunikace, která využívá konfliktotvorných prostředků. Příklady 

pocházejí z pořadu České televize Otázky Václava Moravce a z pořadu televize Nova 

Sedmička. Proč vzniká konfliktní komunikace a jakých konfliktotvorných prostředků je 

přitom užito, vždy podrobněji popíšu pod příslušným dialogem. 

PŘÍKLADY: 

POŘAD OTÁZKY VÁCLA V A MORA VCE 

(JP = Jiří Paroubek, MT = Mirek Topolánek) 

JP ... no počkejte ale vy jste panu předsedovi dal možnost a já 

R stejně jako vám před tím 

JP tak mu dejte zase za chvíli [větší širší možnost] 

R [no ale] promiňte to to dovolte abych já si to tady řídil 

V této ukázce části dialogu mezi redaktorem pořadu a panem Jiřím Paroubkem dochází ke 

konfliktu na rovině řečových aktů. Jiří Paroubek užívá ve své promluvě příkaz, který je již 

sám o sobě konfliktotvomý. Navíc pan Paroubek zde není v pozici, aby redaktorovi mohl 

cokoli doporučovat či dokonce přikazovat, jeho role spočívá v odpovědích na 

moderátorovy otázky a v oponování politickému soupeři. Podle Švehlové patří ke 

konfliktotvorným jevům také rozdílná představa o délce replik která je v tomto dialogu 

hlavní příčinou vzniku konfliktní komunikace. Pan Paroubek se ohrazuje proti 

nerovnocenným podmínkám v poskytování časových možností týkajících se prezentace 

vlastních představ a názorů. Je tedy pochopitelné, že redaktor se proti takovému způsobu 

komunikace hosta explicitně ohrazuje a připomíná svou pravomoc diskusi řídit. 
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JP ...a pane předsedo vysvětlete proč jste změnili tak razantně od středy kdy jste mě ještě 

vyzývali že budeme ve vládě pětapadesát dnů proč jste najednou změnil tak názor 

není to spjato s vašim politickým osudem? 

R vy jste vy jste říkal [jiřímu paroubkovi v soukromí] 

JP [pan předseda tlustý to říkal] 

MT [já nebudu odpovídat na otázky Jiřího paroubka] já budu odpovídat 

možná na vaše 

V této ukázce je konfliktotvorným prostředkem příkaz či spíše vybídnutí a otázka. Pan 

Paroubek užívá opět takovou formu výpovědi, která se neslučuje sjeho rolí, jež je mu 

v diskusním pořadu přidělena. Užívá výpověď s funkcí interogativní (táže se) společně 

s výpovědí mající funkci direktivní (přikazuje), což je samo o sobě spouštěčem konfliktní 

komunikace. Pan Topolánek, kterému je otázka určena, odmítá oponentovi odpovídat, což 

sděluje přes osobu moderátora a explicitně to vyjadřuje za pomoci negativní částice NE. 

Tím, kdo vyvolává konfliktní komunikaci, je tedy mluvčí, který vybočuje ze své přidělené 

role. Výstup z role je tedy podle mého názoru jedním z dalších konfliktotvorných 

prostředků. 

MT ...jiří paroubek podá demisi.. .bude žádat o důvěru.. .pan premiér paroubek sepíše 

těch sto jedna jmen které má к dispozici já přijdu v pátek к prezidentu republiky 

řeknu mu pane prezidente já nemám možnost sestavit tu vládu... jiří paroubek má 

sto jedna hlasů ať šij í sestaví. 

JP .. .já si myslím že tohle je přesně ukázka toho jak občanská demokratická strana jedná, 

v uvozovkách, oni já jsem řekl že politika je nekonečné domlouvání to není stavění 

před hotové věci aby mě pan topolánek řekl co já mám.. .ale tohleto co tady předvedl 

pan topolánek to je ukázka silácké nebo silové politiky která prostě na sociální 

demokracii nebude platit, [já jsem si ještě jestli dovolíte pane redaktore] já jsem si 

taky stopnul jak dlouho ste pana topolánka nechal mluvit takže mě necháte určitě pět 

minut [pět minut také mluvit]... 
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R [promiňte pane premiére, neni to neni to ale] 

R [j á vás také nechám pět, ale... ] 

V tomto dialogu se setkáváme s konfliktní komunikací vyvolanou dvěma různými 

prostředky zároveň. Nejdříve byl konflikt vyvolán panem Topolánkem užitím výpovědi ve 

formě latentního příkazu. Pan předseda užívá slova typu podá demisi, bude žáda t, 

sepíše. Jedná se o slova ve tvaru futura, mají však jakýsi význam imperativu, jejich 

funkce je implicitně direktivní. Výpověď pana Topolánka může působit i jako rada či 

doporučení, což však oponenta uráží a snižuje v očích veřejnosti. Pan Paroubek pak 

reaguje podle očekávání: oponentovo vystoupení odmítá a zároveň kritizuje způsob 

vyjádření. Domnívám se, že nejen na diváka působila výpověď pana Topolánka jako silně 

direktivní. Osobně cítím v Paroubkově reakci především kritiku Topolánkovy volby slov a 

slovních tvarů. 

Vzápětí se Paroubek dostává do konfliktu s redaktorem, jenž ho omezuje v časových 

možnostech projevu. Jiří Paroubek si žádá časový limit, který by byl rovnocenný 

s oponentovým. Zde se jedná o faktor metakomunikační, komunikant má jiný názor na 

organizaci dialogu než moderátor pořadu. Je evidentní, že pan Paroubek se nestejnými 

možnostmi v poskytování časového limitu cítí dotčen, své právo na rovnocenné časové 

podmínky si dokonce snaží zajistit stopováním časového úseku promluvy oponenta na 

vlastních náramkových hodinkách. Na této ukázce dialogu vidíme, jak může dojem jednoho 

z komunikantů, že mu nebyl poskytnut rovnocenný časový prostor, způsobovat konflikt mezi 

komunikanty. 

R ... .promiňte on přiznal že ho nemá a pokud ho máte vy tak tady máte ten papír 

JP ale pane redaktore vy tady nejste vod toho aby jste mluvil za pana předsedu topolánka 

to si nechte pak někam na jánský vršek ale pan předseda [topolánek by měl říct] to 

první jméno... 

R [já si to nenechám já si to 

nenechám ani do lidového domu ani na jánský vršek ] 
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Pan Paroubek se zde dostává do konfliktu s moderátorem pořadu. Můžeme říci, že ten 

v tuto chvíli porušuje svou roli nestranného moderátora použitím jistého argumentu, 

kterým svým způsobem podporuje pana Topolánka, což se neslučuje s jeho roli 

moderátora. Pan Paroubek mu vystoupení z role vytýká, na což má jistě právo, avšak 

konfliktotvorná je výtka, jakou zvolil. Volba slov vy tady nejste vod toho... totiž 

narušuje rovnocenný vztah, který funguje mezi lidmi stejného sociálního statusu, stejně tak 

jako Paroubkova následná rada s užitím neurčitého adverbia někam, které má odstín 

pohrdání, moderátora zesměšňuje, ne-li přímo uráží. Redaktorova reakce pak působí spíše 

bezmocně a bezradně. Za konfliktotvorný prostředek považuji v tomto dialogu celkovou 

produkci pana Paroubka. 

MT ...z toho vystupování jířího paroubka přece i vy sám musíte vidět že von žádné jiné 

řešení než to s kterým přichází on nepřipustí 

Pan Mirek Topolánek vyvolává konflikt jednak užitím modálniho slovesa MUSET ve formě 

rozkazovacího způsobu 2.osoby plurálu, jednak výpovědí, která příjemci (tedy především 

moderátorovi i divákovi) podsouvá jistý názor. Jestliže mluvčí užije formu vy přece 

musíte vidět..., může to na příjemce působit dvěma různými způsoby. Vždy přitom 

záleží na jeho komunikačních dovednostech a zkušenostech. Moderátor a divák mohou 

pochybovat o své orientaci v řeči pana Paroubka (pokud neviděli to, co přece museli vidět) 

a moderátor proto na repliku pana Topolánka buď raději nereaguje nebo zareaguje 

kladně. Avšak může také odhalit, že je mu cosi podsouváno, a proti lakové manipulativní 

komunikaci se ohradí. 

Konflikt může být v tomto dialogu vyvolán i užitím zájmena 3. osoby singuláru. Pan 

Topolánek užívá tuto formu ve chvíli, kdy hovoří o osobě pana Paroubka, který je ve 

studiu přítomen. Takový způsob pojmenování není zdvořilý, vždy je osobu potřeba 

označovat užitím propria či titulu, sociální role apod. Pan Paroubek se může cítit být 

ponížen. Přestože na označení touto formou nijak nereaguje, skryté rozčarování může 

ovlivnit jeho další komunikaci v diskusi. 

MT .. .jiří paroubek teď právě před chvílí předvedl proč ta situace se neposunuje 

dál... pořád ještě teď chodím podávat vysvětlení kvůli trestním oznámením za úplné 

pitomosti 
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Zde je konfliktotvorný prostředek jasně rozpoznatelný. Pan Topolánek použd ve své řeči 

Vulgarismus, což je jazykový prostředek jenž může na oponenta působit urážlivě. Taková 

komunikace vyvolává konflikt, protože příjemce může příslušný výraz vztáhnout na svou 

osobu, což často spouští jeho obranné mechanismy. Ty se mohou projevit prostřednictvím 

verbální či neverbální reakce. Příjemce pak přistupuje na konfliktní komunikaci, která však 

pro diváka postrádá význam. 

MT .. .kdybych měl porovnat miloše zemana a Jiřího paroubka v této věci miloš zeman 

vždycky věděl kdy vyhrál a kdy prohrál a vždycky věděl co je potřebné pro českou 

republiku já si myslim že to je rozdíl mezi jiřím paroubkem a milošem zemanem. 

Konfliktotvorným prostředkem je i kritika, která je uvedena v tomto příkladu. Pan Mirek 

Topolánek kritizuje tehdejšího premiéra ČR za jeho postoj a kroky v povolební situaci. Pan 

Paroubek může kritiku vnímat jako urážku pronesenou navíc před diváky, což způsobuje 

konflikt. Kritika je vyjádřena implicitně, avšak pro pana Paroubka, diváky i moderátora je 

jasně srozumitelná. 

MT milý jiří paroubku podejte demisi prezident ji nepochybně přijme odblokujeme tu 

situaci a budeme kousek dál... 

V tomto dialogu užívá Mirek Topolánek imperativ, navíc ve své výpovědi užívá ironii, která 

je vyjádřena výrazem milý (zcela určitě si pan Topolánek nemyslí, že je pan premiér 

milý), čímž vyvolává konflikt, a to na rovině řečových aktů. Podle mého názoru se jedná o 

urážlivou provokaci. Konfliktní komunikace zde tedy opět vzniká užitím slovesa 

v rozkazovacím způsobu. 

POŘAD SEDMIČKA 

(TJ = Tomáš Julínek, DR = David Rath) 

DR .. .já jsem nevěděl že budu prvním náměstkem, to [jsem stihl] 

TJ [ale věděl] 
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DR prosím vás neskákejte mi do řeči vy jste fakt už před týdnem jsem vám říkal 

neskákejte do řeči 

Opět se zde setkáváme s konfliktní komunikací, která je vyvolána „skákáním do řeči". 

Tomáš Julínek přerušuje pana Ratha, který se proti tomu explicitně ohrazuje. 

Konfliktotvorným prostředkem je zde tedy zásah oponenta do promluvy mluvčího. 

DR .. .zase mi skáčete do řeči zkuste být disciplinovaný [fakt] 

R [nech nechte] to upozorňování na 

mě pane první náměstku já to zvládnu 

DR no ne mě to vadí jako já se taky snažím panu senátorovi neskákat do řeči 

R vobčas se vám to nedaří 

DR budu se snažit byt ještě disciplinovanější ale on je hodně nedisciplinovaný 

Pan David Rath se ohrazuje proti opakovanému vstupování pana Julínka do své řeči. 

Přestože pan Rath kritizuje svého oponenta, paradoxně se dostává do konfliktu 

s moderátorem pořadu, kterému vadí zasahování do pravomocí, jež přísluší jemu. Pan 

Julínek se tak konfliktu způsobenému přerušením oponenta vyhýbá, avšak může na něj 

působit jeden z konfliktotvorných prostředků, který užil pan Rath. Je jím užití 3. osoby 

singuláru, kterou Rath Julínka označuje. Jak jsem zmínila už výše, takový způsob označení 

je neslušný a urážlivý, je potřeba užívat proprium či titul dané osoby apod. 

POŘAD SEDMIČKA 

(MK = Michal Kraus, VL = Vlastimil Tlustý) 

R vy máte připravenou takovou tabulku, 

MK ano to je pěkné ano, 
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R musím přiznat že i to chápu jako skákání do řeči. 

VT to je nápis, který si může každý přečíst, pan kolega může pokračovat. 

R skáče.. .skáčete tím do řeči panu poslanci Krausovi, 

VT neskáču. 

Kuriózním způsobem vyvolání konfliktu je výše uvedený dialog, ve kterém jeden 

z komunikantů využívá papírových kartiček s nápisy. Ty ukazuje ve chvíli, kdy je v pozici 

posluchače a sám tedy nemůže hovořit. Moderátor chápal užití těchto karet jako 

přerušování řeči a snažil se jejich používání zamezit. Je zajímavé, že i v této ukázce 

dialogu nedochází ke konfliktu mezi dvěma oponenty, ale mezi jedním z oponentů a 

moderátorem. Ke konfliktu mezi nimi dochází přesto, že užilí karty moderátora ve vedení 

debaty neomezuje tak výrazně, jako mluvčího. Konfliktotvorným prostředkem v tomto 

dialogu je tedy opět přerušování řeči, avšak tentokrát na mimozvukové rovině. 

3.3.2 ZÁVĚRY 

Z uvedených ukázek dialogů je patrné, že nejčastějším konfliktotvorným prostředkem 

je rozdílný názor na organizaci dialogu, tedy jeden z faktorů metakomunikačních -

„skákání do řeči"; a přikazování, tedy užívání imperativu. Velmi často je také možné 

v mediálních dialozích vyhledat a popsat bezohlednou kritiku, která mezi politickými 

rivaly není výjimkou, a užívání zájmena ve 3.osobě singuláru při referování o 

přítomné osobě. Kritika je mluvčími velmi často vyjadřována implicitně, avšak tak, aby 

diváci sdělovanou kritiku směřovanou na oponenta jasně pochopili. Ve svém dosavadním 

pozorování jsem se nesetkala se zvýšenou intenzitou hlasu, s křikem a hněvem. Užití 

vulgarismu jsem zaregistrovala pouze v jediném případě. 

V teoretické části práce v kapitole 2.6.5 jsem zmínila termín soupeření. Po analýze 

mediálních dialogů mezi politiky jsem dospěla k závěru, že toto označení je pro 

komunikaci mezi účastníky mediálního dialogu výstižné, a to především vzhledem 

kcíli, který politici v momentě soupeření sledují. Prostředkem kjeho dosažení je vždy 

určitá komunikační strategie. Společný cíl soupeřů je možné definovat slovy „buď já, nebo 
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ty - třetí možnost není" (Křivohlavý 1973). Aplikujeme-li tuto definici na mediální dialog, 

je přesná. Účastníci politické diskuse přicházejí do televizního studia vždy s cílem 

zvítězit nad svým oponentem. Výsledkem může být pouze výhra či prohra, jiná 

možnost neexistuje. Výjimečně končí mediální dialog vyrovnaně, bez vítěze a 

poraženého. Křivohlavý říká, že se soupeřením se můžeme setkat tam, kde je něčeho málo 

a kde si na to dělají nárok dva soupeři a oba zároveň to dostat nemohou (tamtéž). 

Převedeme-li opět tuto definici na mediální dialog, je možné, že ono málo je časový limit 

na sdělování názorů daných politických stran, vysvětlování a přesvědčování, proč právě ta 

či ona myšlenka je ta nejlepší, a zároveň získání volebních hlasů občanů. To, co oba 

zároveň dostat nemohou, je vítězství v podobě získání většího množství voličů. Vítěz je 

vždy jediný. 

Konfliktotvorné prostředky, které jsou užívány záměrně, považuji za manipulativní 

z několika důvodů. Užívá-li je jeden z komunikantů v průběhu dialogu, jeho oponent musí 

zareagovat adekvátním způsobem. To většinou znamená přistoupení na stejný typ 

komunikace, přestože se jeden z politiků snažil z počátku o komunikaci kooperativní. 

Nejvíce manipulativní jsou konfliktotvorné prostředky jako kritika, přerušování řeči 

a příkazy. Kritizuje-li mluvčí svého oponenta otevřeně, explicitně, a kritika je oprávněná, 

nejedná se o manipulativní chování. Avšak i taková kritika může vyvolat konflikt (většina 

osob neví, jak kritiku správným způsobem přijímat a pracovat s ní.) Kritika tedy velmi 

často způsobuje konflikt a nezáleží přitom na tom, zda je oprávněná či ne. Často se 

setkáváme s kritikou implicitní, která je mlživá a navíc neoprávněná, a porušuje tedy 

princip kooperace. Je-li odhalena, způsobuje konflikt Skákání do řeči může i nemusí 

mít manipulativní charakter. Za manipulativní ho považuji tehdy, je-li prováděno 

záměrně a promyšleně s cílem oponenta znervóznit a oloupit ho o časový prostor, na 

který má právo. Mluvčí je nucen přerušit svou řeč a poskytnout slovo moderátorovi či ho 

přenechat oponentovi. Takové nucené a nedobrovolné přerušení projevu komunikačního 

partnera považuji za manipulativní. Příkaz mívá v komunikaci mezi lidmi velmi často 

manipulativní povahu. Forma příkazu je v našem kulturním prostředí spojena s pozicí 

superiora a inferiora, typickým příkladem jsou role rodič - dítě, učitel - žák. Proto je 

komunikant, kterému je příkaz určen, v nepříjemné pozici, která je jím samým, 

diváky i moderátorem pociťována v dané chvíli jako inferiorní. Mají-li komunikanti 

stejný sociální status, je taková pozice pro komunikanty tím méně přijatelná. Proto reagují 

způsoby, z nichž dva jsou popsány v příkladech výše. Rekce typu „Já nebudu odpovídat 
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na otázky Jiřího Paroubka... ", nebo „...silová politika na sociální demokracii platit 

nebnde... " jsou podle mého názom neadekvátní. Působí jaksi bezmocně. Snad by bylo 

lepší na komunikaci, v níž jeden z politiků užívá příkaz, vůbec nereagovat. 

Díky analýze konfliktotvorných prostředků užívaných v mediálním dialogu jsem 

dospěla k závěru, že konflikt může vznikat také vybočením politika z role, která je 

mu v mediálním dialogu přidělena, a vedle klasického „skákání do řeči" také 

přerušováním řeči na mimozvukové rovině (například za pomoci už zmíněných 

papírových karet). Jiným způsobem, kterým je možné vyvolat konflikt, je jazyková forma 

vyjádření, kterou mluvčí zvolí. Komunikace s nevhodně zvolenými jazykovými prostředky 

může vyvolat například ponížení či urážku druhé osoby, což nepovažuji za slušné chování, 

do rámce kterého může spadat i komunikace manipulativního charakteru. Domnívám se, že 

pokud je komunikace manipulativní, nemusí být ještě hrubá. Taková komunikace už 

jakoby uhýbala z pracovní roviny, na které je komunikace v mediálním dialogu mezi 

politiky vždy realizována, a spadá už do roviny osobní, ve které je komunikováno zcela 

odlišným způsobem. 

Záměrné užití konfliktotvorných prostředků tedy způsobuje konfliktní komunikaci. Taková 

komunikace je silně nekooperativní, a tedy manipulativní. Myslím, že s konfliktní 

komunikací se právě v mediálním dialogu můžeme setkat častěji než v jiných oblastech 

komunikace. 

3.3.3 DODATEK 

Konfliktotvorným prostředkem v mediálním dialogu je i porušování Griceova principu 

kooperace a Leechova principu zdvořilosti. Vzhledem ktomu, že porušování těchto 

principů je v práci uvedeno jako samostatná kapitola, do části Konfliktotvorné prostředky -

jejich vliv a podíl na manipulaci v mediálním dialogu jsem je již neuváděla. Jejich podíl na 

vzniku konfliktní komunikace však rozhodně není zanedbatelný, je možné říci, že příčinou 

konfliktu jsou nejčastěji. Oponenti záměrně oba principy porušují, aby soupeře zmátli, 

vyvedli z míry či znejistili. Protože politici jsou zkušenými mluvčími a mnohdy i 

zkušenými manipulátory, některé části dialogu mezi nimi jsou mnohdy založeny právě jen 

na porušování Leechova a Griceova principu. 
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3.4 KVAZIARGUMENTACE JAKOŽTO JEDNA Z MANIPULAČNÍCH STRA TEGIÍ 

UŽÍVANÝCH V MEDIÁLNÍM DIALOGU 

V úvodu této kapitoly je nezbytné vysvětlit problematiku uvádění příkladů jednotlivých 

argumentů. Protože, jak je uvedeno v teoretické části v kapitole 2.7, argument je 

prostředek zdůvodnění sporné teze apod., mým počátečním záměrem bylo uvést v daném 

příkladu vždy jakési stanovisko, názor či myšlenku jednoho z účastníků dialogu a 

následovat měl argument (falešný argument) manipulátora. Po mnohokrát opakované 

analýze mediálních dialogů, ve kterých jsem argumenty mluvčích vyhodnotila jako 

falešné, jsem však dospěla k závěru, že takovýto postup není možný. Důvodem je fakt, že 

falešný argument v mediálním dialogu většinou nenavazuje bezprostředně na promluvu 

komunikačního partnera. Mezi promluvou komunikanta a falešným argumentem bývá 

většinou nějaký komentář redaktora televizní diskuse, což způsobuje jakousi nepřehlednost 

a nejasnost v následném hledání iniciace a reakce. Navíc se politikové v mediálních 

diskusích rádi vracejí k už uzavřeným tématům, odkazují atd. Nakonec jsem se tedy 

rozhodla, že pro větší přesnost, přehlednost a především pro snadnější orientaci čtenáře 

budu uvádět falešné argumenty jako samostatné repliky. Konečně i Szymanek uvádí 

příklady typů argumentů bez jejich zapojení v dialogu. 

Kvaziargumentaci můžeme považovat za projev manipulativní strategie prosazování. Je to 

dáno už typem pořadu, do kterého politici přicházejí. V politické diskusi musí mluvčí v 

omezeném časových limitu dokázat prosadit názory politické strany, jejímž je členem, 

odpovědět na redaktorovy otázky a soupeřit s oponentem. To vede k silné potřebě 

prosazení se v dialogu právě prostřednictvím manipulativních metod. 

Nyní uvedu příklady falešné argumentace. Pod příslušným neetickým argumentem či pod 

skupinou těchto argumentů bude vždy zdůvodněno, proč daný argument považuji za 

falešný. 
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3.4.1 PŘÍKLADYKVAZIARGUMENTACE A JEJICH POPSÁNÍ 

PŘÍKLADY 

POŘAD OTÁZKY VÁCLAVA MORAVCE. NEDĚLNÍ PARTIE 

(PB = Pavel Bém, PK = Pávek Kováčik, IL = Ivan Langer, JP = Jiří Paroubek, MŘ = 

Martin Říman, MT = Mirek Topolánek, MU = Milan Urban) 

ARGUMENTŮM AD PERSONAM 

MŘ vy ste skoro mohl kandidovat na nobelovu cenu.. .ja si myslím že tak jednoduché to 

v žádném případě není 

JP já myslím že to je spousta nesmyslů co tady říká pan předseda já na to nebudu snad 

ani reagovat... 

JP .. .to že ste pane předsedo nebyl v rozhodovacích procesech to je vidět na vás j en tak 

mimochodem protože lidé vás chápou jako že ste typ člověka který není příliš 

manažersky založen 

MT ...já bych si velmi přál abych mohl sem do těch pořadů chodit se slušným člověkem 

což o vás říct bohužel nemůžu... 

JP ... ta vaše taková komunistožroucká představa je už trošku obsesí... 

MT musím říct že se chováte naprosto stejně ve všech těchto pořadech a mě to 

nepřekvapuje 

Všechny tyto promluvy nejsou ve skutečnosti argumenty, jedná se spíše o osobní útoky na 

adresáta, které nemají pro diváka žádnou informační hodnotu. Falešné argumenty typu 

argumentu ad personam se netýkají tématu diskuse, jejich cílem je adresáta zesměšnit, 

urazit, ponížit nebo zpochybnit jeho profesní způsobilost či některý z jeho osobnostních 

rysů. Tento falešný argument navíc velmi často využívá ironii, která má sama o sobě silně 

manipulativní charakter. Tyto kvaziargumenty jsou dobré pouze k vytvoření názoru 
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posluchače na způsob projevu a chování jednotlivých politiků. Rozhodně neslouží divákovi 

k orientaci v politické situaci, ke které by mediální dialog s politiky sloužit měl. 

Argument ad personam považuji za jeden z nejvíce manipulativních falešných argumentů 

pro jeho nepředvídatelnost a pro neschopnost adresáta konstruktivně na něj reagovat a 

bránit se mu. Manipulátoři, kteří tento neetický argument využívají, bývají těmi 

nejcílevědomějšími politiky a nejurputnějšími zkušenými manipulátory. Je třeba říci, že 

použití takového typu kvaziargumentu může divák chápat jako slabost mluvčích, jako jejich 

neschopnost argumentovat jinak než neeticky, jako poslední možnost, když mluvčí neví 

kudy kam. Tento typ kvaziargumentace chápu jako zoufalý projev pocitu prohry, zlosti a 

vzteku, jako kopání mluvčích kolem sebe ve snaze zasáhnout soupeře v citlivém místě. 

ARGUMENT! JM AD METŮM 

PB .. .pod těmi líbivými frázemi je obrovská sociální nespravedlnost obrovská sociální 

nerovnost a také tam jsou ještě ti mučení, uvěznění a mrtví...problém je v tom že vy 

jenom mluvíte a hlásáte a snažíte se zalíbit veřejnosti a ve skutečnosti my s vámi 

máme zkušenost a víme co byste vlastně byli schopni v této zemi udělat. 

PK já mám problém s tím že jako nelékař pacient bych se měl kvalifikovaně rozhodnout 

(.) a říci lékaři pane doktore tohle a tohle mi udělejte nebo neudělejte (.) to si myslím 

že je nesmysl... 

MT já si myslím že komplikací bude nástup člověka který e: bych řekl skoro vykazuje 

psychopatické rysy. 

MT .. .za vlád těch posledních byl klientelismus, korupce, styk s org s organizovaným 

zločinem povýšen na normu... 

JP ... vy nám zabraňujete i to co chceme udělat tak prostě udělat pro čtyři a půl miliónu 

lidí...z nízkopříjmových a středněpříjmových skupin pane předsedo řekněte jim to 

proč to chcete takhle dělat 

MU .. .jakékoliv řešení ohrožuje e: ten systém že buď ta péče bude méně dostupná to 
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znamená jenom pro někoho anebo e: dojde k redukci zdravotnických zařízení e: to 

znamená e: že občané budou muset cestovat někde za za zdravotní péčí. 

Argument ad metům chápu jako argument, který někteří zástupci politických stran užívají 

automaticky, téměř nevědomě, jiní naopak promyšleně a rafinovaně. Protože hlavním 

cílem politiků v mediálním dialogu je získání voličů, apel na ně prostřednictvím slabé či 

silnější formy vyvolání strachu či nejistoty působí jako velmi účinný prostředek k dosažení 

tohoto cíle, a to především u určité skupiny voličů. 

Za manipulativní považuji tento typ falešného argumentu především proto, že mluvčí 

zneužívá své pozice dočasného představitele společnosti a možnosti předložit své myšlenky 

prostřednictvím média. Manipulátor šije vědom své moci, kterou může formovat názory a 

představy diváků, a je neetické snažit se o to prostřednictvím manipulace. Argument ad 

metům je argumentem, který u některých diváků může vyvolat nejistotu a strach, může 

způsobit automatický příklon k manipulátorovi, jehož argument ad metům působí jako 

varování občanů před politikou opoziční strany. 

Za hlavní manipulativní znak této kvaziargumentace považuji vyvolání nejistoty užitím 

jazykových prostředků, které jsou vzhledem ke skutečnému stavu daného problému zcela 

neadekvátní, přehnané až dramatické. Za manipulativní považuji, že politik takto 

komunikuje spostraním záměrem zvítězit vdané diskusi nad politickým soupeřem, a to 

prostřednictvím vyvolání strachu a nejistoty diváků. 

ARGUMENT! 1M AD VERECUNDIAM 

JP možná že sledujete s panem prezidentem také vývoj určitého určitého veřejného 

mínění které se zabývá také některými otázkami myslím si že třiapadesát procent 

podle stému občanů se domnívá že prezident měl jmenovat... 

JP .. .já myslim že by pan prezident neměl otálet myslí si to třiapadesát procent českých 

občanů... 

JP .. .nevím kdo dělá politické chyby aspoň soudě podle podpory vysoké podpory 

veřejnosti které se mě do dostává tak veřejnost to tak necítí... 
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JP .. .rozhodně z nedávného průzkumu veřejného mínění jestli vaše strana když 

převezme vládu v této zemi něco zlepší tak lidé jsou k tomu velice velice skeptičtí ten 

průzkum určitě znáte... 

Argument ad verecundiam považuji za velmi rafinovaný typ falešného argumentu. Může se 

zakládat na pravdě, avšak, zvláště v politických diskusích, vychází z nejrůznějších výzkumů 

veřejného mínění, jejichž výsledky nezná každý politik a už vůbec každý divák. Odvolávání 

se na tyto výzkumy považuji tedy za manipulativni nejen z důvodu manipulace s politickým 

soupeřem, ale i s moderátorem a diváky. Manipulátor si bývá vědom poměrně vysoké 

pravděpodobnosti, že moderátor, soupeř i divák všechny výzkumy veřejného mínění 

nesledují, a tak o výsledku nemohou diskutovat. Divák je nucen daný fakt pasivně přijmout 

stejně jako moderátor. Nebývá časté, že by politický soupeř výsledky výzkumů 

zpochybňoval či dokonce připustil jejich neznalost. 

Tento typ kvaziargumentace považuji za manipulativni proto, že manipulátor spoléhá na 

soupeřovu nesmělost a stud, který brání v přiznání jisté neznalosti, ze které by 

vyplynula manipulátorova lepší připravenost na danou diskusi. Mluvčí by měl využívat 

pouze takových faktů, která jsou přístupná a srozumitelná všem. Tím výzkumy veřejného 

mínění jsou, jejich výsledky se však, přestože je výzkum zaměřen na tentýž problém, 

z různých důvodů liší, a proto nepokládám za etické užívat tylo výzkumy v politických 

diskusích. 

Nezanedbatelné je i manipulativni působení této kvaziargumentace na diváka a 

moderátora diskuse. Moderátor je tím, kdo diskusi vede a určuje její průběh. Tím, že jeden 

z mluvčích začne užívat fakta redaktorovi neznámá, se může průběh diskuse změnit. To 

bývá způsobeno snahou moderátora vyhnout se diskusi v rovině, ve které se neorientuje, 

změnou tématu. Manipulováno je užitím tohoto typu argumentu také s divákem. Ten je 

nucen spoléhat se, v případě že daný výzkum nezná, na to, co mluvčí tvrdí. 

S tímto falešným argumentem spojuji ve své práci především výzkumy veřejného míněni. Je 

to proto, že právě o ně se mluvčí v mediálním dialogu opírají nejčastěji. 

ARGUMENTUMAD BACULUM 

JP .. .pane předsedo já bych nebyl tak klidný být na vašem místě... až se tam podíváme 

do účtů já myslím že řadě vašim lidem bude ouvej. 
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JP a vy víte dobře proč se tomu tak bráníte (.) podívat se tam do těch účtů té všeobecné 

zdravotní pojišťovny. 

Argument ad baculum je vysoce manipulativní neetický argument. Jeho užití v politické 

diskusi považuji za zavrženíhodný způsob komunikace. Tento falešný argument nemá pro 

diváka žádnou informační hodnotu, přibližuje pouze osobnostní rysy mluvčího, jeho způsob 

jednání a morální kvality. 

Manipulátor, který ve výše uvedených příkladech využívá argument ad baculum, se snaží u 

adresáta vyvolat strach a nejistotu. Zároveň vyvolává pocity nejistoty u diváků, nutí je 

pochybovat o politikově důvěryhodnosti a to přesto, že konkrétní důkazy nezákonného 

jednání manipulátor nepředložil. Argument ad baculum považuji za neetický argument, 

který mluvčí využívá v situaci, kterou pociťuje v daném okamžiku jako pro sebe 

nepříznivou. Jedná se o moment, kdy politický soupeř manipulátora v diskusi „ vyhrává ", 

kdy manipulátor pociťuje soupeřovu momentální převahu. 

ARGUMENTŮM AD AUDITORES 

PŘI: MT ...teď se tady posaďte řekněte do těch kamer milí restituenti těch třicet procent 

lidí kteří nedostali peníze okradli vás komunisté a teď když mi tomu zamezíme 

vás okrademe my... 

PŘ2: MT e: pane předsedo tohle je samozřejmě určitá stránka korupce to tady veřejnost 

nebulíkujte... 

PŘ3: IL protože sssvět jiřího paroubka a měli jsme možnost to teď všichni vidět je jenom 

kydání špíny a hnoje na všechny ostatní lidi a ja věřim že normální slušní lidé 

nebudou žít ve světě podle paroubka... 

Argument ad auditores je argumentem, který je zaměřen spíše k publiku než k adresátovi. 

V prvním z výše zmíněných příkladů mluvčí použitím dvou imperativů svého soupeře přímo 

vyzývá k něčemu, co má udělat. Navíc mu zároveň předkládá slova, která má použít. To je 

samo o sobě značně manipulativní. Užití tohoto typu neetického argumentu na mě působí 
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jako snaha mluvčího zalíbit se publiku. V prvním případě se kněmu mluvčí obrací, 

přestože jeho výpověď je určena soupeři. I ve druhém případě můžeme pozorovat 

obdobnou situaci — mluvčí se obrací k oponentovi, avšak především divákům náleží 

informace, že jsou klamáni (bulíkováni) . Manipulátor se takto neetickým způsobem 

snaží získat publikum na svou stranu (on mu prozradil, že je klamáno a okrádáno), snaží se 

tak v divácích implicitně vyvolat pocit pochybnosti a nejistoty o zákonném chování dané 

politické strany. 

Třetí uvedený příklad je výrazným přesahem k publiku. Mluvčí de facto říká, že posluchači 

vyjadřující sympatie panu Jiřímu Paroubkovi nejsou normálními a slušnými lidmi. 

Zejména vyjádřením měli jsme možnost to všichni vidět, mluvčí 

s televizním publikem silně manipuluje. Spoléhá na divákovy pocity nejistoty, které by 

někteří z posluchačů mohli pociťovat, kdyby vystoupili z pomyslné skupiny v šech . 

Za velmi neetický pokládám především fakt, že manipulátor se v dialogu při použití této 

kvaziargumentace neobrací k oponentovi, ale k publiku. V tomto případě tedy můžeme 

hovořit o přesahu manipulace směrem k publiku. Na takový způsob komunikace je v pozici 

oponenta velmi obtížné najít nemanipulativní způsob reakce. Oponent může snadno 

sklouznout do téhož způsobu manipulativní komunikace, která nemá pro posluchače 

žádnou informační hodnotu. 

ARGUMENTU^ AD HOM1NEM 

PŘ.1: JP ...já mám jiný záběr záměr dlouhodobější politický záměr který možná že 

pochopíte ale myslím si že pro občanskou demokratickou stranu je to obtížné 

takovou filosofii pochopit... 

PŘ2: JP .. .kdyby nebylo vaší naprosto stupidní politiky myslim stranické politiky nulové 

tolerance... 

Tento typ kvaziargumentace se blíží typu argumentu ad personam. Argument ad hominem 

však není zaměřen na konkrétné osobu a na její zesměšnění či znevážení. Podle mého 

názoru spočívá rozdíl mezi oběma argumenty vtom, že argument ad hominem pouze 

83 



upozorňuje na znaky osoby apod, prostřednictvím čehož vyvrací její tvrzení a argumenty, 

zatímco argument adpersonam spočívá v osobním slovním útoku na oponenta. 

Tento typ falešné argumentace (příklad 1 i příklad 2) pokládám za manipulativní kvůli 

jejímu ironickému laděni a znevažování celé politické strany -jejího zaměření a jednání. 

Je možné to pozorovat na obou uvedených příkladech. Pro adresáta je tato 

kvaziargumentace silně manipulativní vzhledem k obtížnosti na ni reagovat. Na argument 

ad hominem není možné smysluplně odpovědět, adresát by musel pokračovat v komunikaci, 

která se vlastně vůbec netýká tématu diskuse a pro diváka nemá význam. Jistě je možná 

reakce typu (příklad první): „Nemyslím si, že pro Občanskou demokratickou stranu je 

těžké takovou filosofii pochopit." (příklad druhý): „Naše stranická politika nulové 

tolerance není stupidní." Dialog tak ale ztratí význam pro diváka, pro kterého je vlastně 

realizován. 

Argument ad hominem je dalším příkladem neetické argumentace, která by se v mediálním 

dialogu mezi politiky neměla užívat. 

ARGUMENTŮM AD HOMINEM + ARGUMENTŮM AD METŮM 

Existují typy kvaziargumentace, ve kterých dochází ke smíšení několika typů argumentů. 

Jedná se např. o smíšeni argumentu ad hominem s argumentem ad metům. 

PŘI: MT ...není ostudou přiznat že nevíte co s tím dál...je ostuda v tom pokračovat je 

ostuda destabilizovat ten systém vyhrožovat nucenou správou a posadit 

člověka který tento systém dlouhodobě destabilizuje dokonce na čelo tohoto 

resortu to si myslim že je výsměch... 

PŘ2: MT ...já myslim že do voleb...bude nejlepší když nebudete dělat nic přestanete 

poškozovat lidi v této zemi a když mluvíte o živnostnících tak se stydce... 

V tomto typu kvaziargumentace se mísí dva typy neetických argumentů - ad hominem a ad 

metům. V prvním z uvedených příkladů se argument ad hominem projevuje kritikou 

opoziční politické strany. Tato kritika může zároveň u diváckého publika vyvolat nejistotu. 

Manipulátor diváka zastrašuje, když hovoří o destabilizaci systému a o dosazení zcela 
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nevhodného člověka do čela daného resortu. Divák tak může získat pocit, že fungování 

daného resortu je ohroženo. Je logické, že divák který je nezkušeným mluvčím a který se 

v politickém situaci orientuje jen velmi málo, se přikloní na stranu manipulujícího. 

Druhý příklad se téměř ztotožňuje s prvním. Opět se zde prolíná argument ad hominem 

s argumentem ad metům. Mluvčí zde vyjadřuje nespokojenost a nedůvěru vůči dané 

politické straně doporučením, aby nedělala nic a styděla se, když se 

mluví o živnostnících. Zároveň vyvolává u diváků nejistotu a pochybnosti, když 

hovoří o poškozování lidí v zemi. 

Manipulace tohoto typu má tedy několikerý účinek: u diváků vyvolává pochybnosti o 

činech dané politické strany a zároveň vyvolává strach z možnosti, že politická strana svým 

působením občany poškozuje. Účinek má tato kvaziargumentace samozřejmě i na adresáta, 

pro kterého je v takové komunikační situaci obtížné komunikovat asertivně a nesklouznout 

do konfliktní komunikace. 

ARGUMENTUMAD PERSONAM + ARGUMENTUM AD METŮM 

Další možným typem kvaziargumentace je smíšení argumentu ad personam s argumentem 

ad metům. 

JP .. .pane předsedo vy se opíráte vy se odvažujete opírat o tvrzení uprchlého zločince 

podezřelého z přípravy vraždy padělání peněz.. .zločineckého mozku který přijal 

nejas který přišel nejasně k miliardám majetku 

Příklad, který uvádím, v sobě kombinuje dva typy falešných argumentů. Mluvčí v uvedeném 

příkladu poukazuje na pochybnost jednání svého oponenta slovy vy se odvažujete 

opírá t. Tím se implicitně snaží o získání diváků na svou stranu. Pomáhají mu k tomu 

slova, která užívá. Vyjádření vy se odvažujete má totiž psychologický účinek a to 

zejména na diváky, kteří se dají snadno ovlivnit. Slova, která následují, mohou zejména u 

těchto diváků vyvolat nejistotu a strach. 

Tento typ kvaziargumentace s adresátem velmi nepříjemně manipuluje. Domnívám se, že 

v obou smíšených typech kvaziargumentace je potřeba zachovat etický způsob 
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argumentace, avšak zároveň je nutné se adekvátně proti manipulativním výpadům 

zmíněných typů bránit. 

3.4.2 ZÁVĚRY 

Kvaziargumentace je jedním z prostředků způsobujících manipulaci v mediálním dialogu. 

Její vyjadřování bývá mnohdy velmi rafinované, užitím tohoto typu manipulace 

manipulátor vždy sleduje vlastní prospěch. Toho se snaží dosáhnout manipulativním 

působením nejen na oponenta, ale mnohdy i na diváky a moderátora. Mluvčí manipuluje 

pomocí kvaziargumentace se svým okolím nejrůznějšími způsoby, které mohou být 

založeny jak na manipulaci s pocity diváka (argumentum ad metům), tak na manipulaci 

zaměřené na osobu oponenta, jeho vlastnosti, ironizování jeho osoby, zesměšňování a 

urážení (argumentum ad personam). Mluvčí manipuluje s okolím i vyhrožováním 

(argumentum ad baculum) nebo odvoláváním se na jakési obecně uznávané autority, 

jejichž zpochybnění by mohlo oponenta v očích diváků znemožnit (argumentu ad 

verecundiam). Některé typy kvaziargumentace vyvolávají manipulaci spíše implicitně 

(argumentum ad metům), některé jsou více explicitní, je poměrně snadné je rozpoznat a 

odhalit (argumentum ad personam), některé je složitější rozpoznat (argumentum ad 

verecundiam). 

Manipulace prostřednictvím kvaziargumentace je manipulativním prostředkem, který se 

v mediálním dialogu mezi politiky objevuje ve stejné míře jako ostatní způsoby 

manipulace popsané v předchozích kapitolách této práce. Některé typy falešné 

argumentace však považuji za vysoce neetické. Je to především argument ad personam, 

který je osobním slovním útokem na oponenta. Tento typ argumentu nemá žádný vztah ke 

konstruktivní diskusi, která by měla být podstatou mediálního dialogu, má spíš povahu 

vyřizování osobních účtů mezi účastníky diskuse. 

Po analýze kvaziargumentace v několika diskusích mezi politiky mohu konstatovat, že 

tento typ manipulace je běžnou součástí mediálního dialogu. Není ničím výjimečným, není 

to v komplexním pohledu na manipulaci jev řídký ani nejčastější. Můžeme ji považovat za 

manipulativní techniku, která je přirozenou součástí diskuse mezi politiky. 
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3.5 KURIÓZNÍ UŽITÍ MANIPULACE V MEDIÁLNÍM DIALOGU 

Netypickým a spíše ojedinělým manipulativním projevem, který můžeme zaznamenat 

v mediálním dialogu, je využití papírových karet s textem, které v nedělním pořadu 

televize Nova Sedmička opakovaně použil jeden z poslanců Občanské demokratické strany 

a během monologu poslance České strany sociálně demokratické tyto karty nabízel 

k náhledu redaktorovi, kamerám, a tedy i divákům u televizních obrazovek. Je třeba dodat, 

že papírové karty obsahovaly osočující a obviňující informace. 

3.5.1 PŘÍKLAD 

PŘÍKLAD: 

POŘAD SEDMIČKA 

(MK = Michal Kraus, VT = Vlastimil Tlustý) 

MK já si myslim že právě toto je nejlepší důkaz toho že sociální demokracie zcela 
jednoznačně se brání tomu aby se ze zdravotnictví stala placená služba, privatizací 

nemocnic se z nemocnic stanou podnikatelské subjekty to znamená subjekty které 

budou zaměřeny na zisk logicky tyto subjekty budou vykonávat pouze takové 

výkony které budou které budou 

((Poslanec Tlustý vytahuje žlutě zbarvenou tabulku s nápisem TO JE LEŽ! a otáčí ji 

směrem ke kamerám.)) 

- R vy máte připravenou takovou tabulku, 

MK ano to je pěkné ano, 

R musím přiznat že i to chápu jako skákání do řeči. 

VT to je nápis, který si může každý přečíst, pan kolega může pokračovat. 

R skáče.. .skáčete tím do řeči panu poslanci Krausovi, 

VT neskáču. 
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MK jako samozřejmě já si myslim že toleto je obvyklá metoda způsob tam kde docházejí 

argumenty tak se vytahují různé tabulky 

VT tak mě nechte odpovědět, není to pravda. 

MK je moment já jsem ještě nedomluvil. 

((Debata pokračuje a za několik minut pan poslanec ukazuje další z připravených 

papírových karet.)) 

MK ódées chce také snížit daně z kapitálových výnosů, chce také snížit respektive zrušit 

dědickou daň darovací daň a je zcela prokazatelné že ten propad do státního 

rozpočtu by byl sto osmdesát miliard (.) navíc, 

R sto osmdesát miliard propad při dani padesátiprocentní. 

MK ano. 

R pardon patnáctiprocentní pardon. 

((Poslanec Tlustý ukazuje jinou kartu, tentokrát červené barvy, s nápisem OPĚT LŽETE, 

PANE KRAUSI!)) 

MK navíc pan kolega tlustý tady hovoří o tom že jejich propočty a předpoklady... 

((Redaktor pořadu ani poslanec Kraus již na kartu nereaguji)) 

3.5.2 ZÁVĚRY 

Komunikací v podobě karet s textem pan poslanec mluvčího (tedy pana Krause) 

zneklidňuje, pokouší se ho vyvést z míry. Jeho cílem je upoutat kamery i diváky, kteří tak 

obrátí svou pozornost zaměřenou na monologický projev mluvčího k němu. Mluvčí musí 

přerušit svůj monolog, popřípadě text autora karty okomentovat. Pak je nucen plynule 

navázat na předcházející myšlenku, což je obtížné. Autor karty navíc může dosáhnout 

přidělení slova, které náleželo mluvčímu a které by za běžných okolností získal později. 

Záleží na zkušenostech, asertivitě a odhodlanosti či tvrdohlavosti redaktora, nakolik 
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dokáže udržet účastníky dialogu v příslušných mezích, nakolik dovolí zasahovat do 

projevu mluvčího. 

Komunikaci výše popsaného typu považuji za manipulaci, která s komunikantem nejen 

manipuluje, ale také ho uráží a snižuje na úroveň lháře. Adresát tohoto způsobu 

manipulace je vystaven negativnímu hodnocení a obvinem ze lži, což přináší negativní 

pocity adresátovi, ale i zpochybnění v očích části veřejnosti. Autor takového způsobu 

komunikace tak manipuluje nejen s partnerem mediální debaty, ale i s těmi diváky, kteří 

veškeré informace politiků považují za fakta. Poněkud nevkusné se mi zdá, že pan Tlustý 

si karty s nápisy připravil před samotným pořadem. V průběhu dialogu tak jen čekal na 

vhodnou chvíli, kdy je bude moci použít. Jsem proto přesvědčena, že karty by byly použity 

v každém případě, ať už by pan Kraus podle pana Tlustého lhal či nikoli. Jednalo se pouze 

o jakousi efektní součást Tlustého manipulativní strategie, která měla přinést sympatie 

diváků a snad vnést jakési oživení do samotného pořadu ovšem předem připraveným 

zneužitím osoby oponenta 

Tento způsob manipulace však může svůj význam ztratit, jeho efekt se může snížit. Když 

pan Tlustý použil kartu poprvé, reagoval na ni jak redaktor pořadu, tak poslanec Kraus. 

Pozornost tak byla přenesena z mluvčího (pana Krause) na momentálního příjemce (pana 

Tlustého), což bylo jeho záměrem, který byl úspěšně naplněn. Když došlo ke druhému 

užití papírové karty s nápisem, už na něj nereagoval ani redaktor ani mluvčí. To pan 

Tlustý, jak bylo možné sledovat na jeho mimice, neočekával. Úsměv, který s použitím 

karty spojil, pomalu povadl a zmizel. Nedošlo k přerušení Krausova projevu ani 

kjakémukoli jinému narušení momentální komunikační situace. Převahu, kterou pan 

Tlustý v prvním momentě užití karty získal, už znovu nenabyl. 

Dodejme, že lehkovážné užívání tohoto způsobu komunikace může mít pro jejího uživatele 

určité důsledky, uvažujeme-li o veškerých (i extrémních) možnostech, jak proti této 

manipulaci bojovat: protože osobnosti veřejného života mají, zejména v současné politické 

situaci, často potřebu bránit se proti falešným obviněním a nařčením trestním oznámením, 

adresát by mohl autora zmíněných karet obvinit z pomluvy. 
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4. MOŽNOSTI DIDAKTICKÉ APLIKACE 

Součástí mé diplomové práce je také kapitola s názvem Možnosti didaktické aplikace. 

Pokusím se zde popsat, jak je možné popisované způsoby manipulace v interpersonální 

komunikaci přiblížit studentům středních škol tak, aby byli schopni manipulaci 

v mediálním dialogu mezi politiky rozpoznat a případně i odhalit, jak ji manipulátor 

způsobuje. 

Tato kapitola je rozdělena do několika částí, každá z nich je vždy zaměřena na didaktickou 

aplikaci některého ze způsobů manipulace v mediálním dialogu. 

Probírání tématu manipulace je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

gymnaziální vzdělávám (dále jen RVP GV), který v části věnující se vzdělávací oblasti 

český jazyk a literatura uvádí bod, že žák „volí adekvátní komunikační strategie, 

respektuje partnera a přizpůsobí se mu nebo s ním polemizuje; rozezná manipulativní 

komunikaci a dovede se jí bránit. Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá 

tvrzení argumentačně podpoří všestrannou analýzou textu" (RVP GV 2006, s. 14). 

Domnívám se, že je důležité, aby se studenti především naučili manipulaci odhalit a 

reagovat na ni. Běžně se s ní setkají v interpersonální komunikaci, tehdy, kdy je záměrná 

manipulace směřována přímo k jejich osobě. Proto nejsou všechna cvičení zaměřena pouze 

na manipulaci, která probíhá v mediálním dialogu. Učitel se neustále potýká s problémem 

nedostatku času, a tak pokládám za prvotní cíl vyučování problematiky manipulace 

především rozpoznání záměrné manipulace směřované k osobě studenta než odhalení 

manipulace v diskusi mezi politiky. Domnívám se, že žáci mohou k této problematice 

přistoupit až po dostatečné orientaci v teoretických základech tématu manipulace a 

až po dostatečném zvládnutí problematiky záměrné manipulace směřující k jejich 

osobě. Přesto jsem se snažila většinu cvičení zaměřovat na manipulaci v mediálním 

dialogu. Čtenář i učitel musí předpokládat předešlou teoretickou průpravu studentů, kterou 

učitel před plněním praktických cvičení zprostředkuje. 

V první části, která je zaměřena na neverbální manipulaci, jsem se pokusila vytvořit taková 

cvičení, pomocí kterých se studenti naučí tento způsob manipulace rozpoznávat a reagovat 

na něj. Cvičení nutí studenty k aktivitě - k samostatným výstupům, k vyjadřování názorů, 

pocitů apod. 

Cvičení zaměřená na odhalení falešné argumentace se pokouší zkvalitnit studentovo 

asertivní jednání a vyjadřování, snaží se rozvíjet studentovu schopnost kooperativní 

90 



komunikace a argumentace. Student se učí odhalovat argumentaci falešnou. Cvičení jsou 

opět založena na interaktivním způsobu vyučování. 

Na problematiku porušování principu kooperace a zdvořilosti jsem se pokusila vytvořit 

takové typy cvičení, které by studentům nejprve danou problematiku přiblížily a následně 

ji procvičily. Cvičení jsou opět z velké části interaktivní, nutí k diskusi a polemikám. 

Studenti se zamýšlí nad vlastním způsobem vyjadřování zdvořilosti i vyjadřováním 

zdvořilosti ostatních. 

V části věnované konfliktotvorným prostředkům způsobujícím manipulaci jsou uvedena 

cvičení, jež nutí studenty aktivně se podílet na jejich řešení. Studenti si pomocí nich 

uvědomí, jaké prostředky mohou být konfliktotvorné a jak užívání těchto prostředků 

působí na adresáta. V neposlední řadě rozvíjejí studenti svou komunikační kompetenci. 

Problematiku manipulace v interpersonální komunikace bych do hodin výuky českého 

jazyka na středních školách zařadila z několika důvodů. Manipulace je běžnou součástí 

mezilidské komunikace, studenti sami komunikují manipulativně a je snimi také 

manipulativně komunikováno, a to nejen ve škole, doma apod., ale i mimo rodinné a školní 

prostředí. Domnívám se navíc, že studenti se s manipulativní komunikací budou 

spřibývajícím věkem, jenž souvisí shledáním uplatnění, osamostatněním se apod., 

setkávat častěji a častěji. Manipulace je dnes už naprosto obvyklou komunikační strategií, 

kterou užívají komunikanti v médiích všech typů (rozhlas, televize, tištěná média, 

internet). Je důležité, aby se studenti naučili jak verbální, tak neverbální manipulaci 

rozpoznávat, odhalit ji, aby byli schopni na ni reagovat asertivním způsobem, popřípadě 

aby získali dovednost sejí bránit. 

Je obtížné, především vzhledem k učebnímu plánu a omezeným časovým možnostem 

vyučovací hodiny, dostatečně se věnovat problematice manipulace v mediálním dialogu. Je 

však alespoň třeba za pomoci různých typů cvičení seznámit studenty nejen s teorií týkající 

se dané problematiky, ale především přiblížit jim téma prakticky. Hlavním cílem je, aby 

studenti chápali, že s manipulací se setkávají v každodenní životní realitě, že jsou 

vystaveni vlivu masmediální manipulace, že tedy existuje komunikace manipulativní, 

avšak proti ní či spíše paralelně sní existuje komunikace kooperativní. Studenti musí 

získat dovednost tyto dva způsoby komunikování odlišovat, rozpoznávat a určovat, jaké 

prostředky kooperativní nebo manipulativní charakter komunikace způsobují. K získání 

této dovednosti je potřeba studenty mimo jiné naučit argumentovat, aby mohli ovlivňovat 

názory, postoje apod. osob, se kterými komunikují, a odhalovat falešnou argumentaci. 
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Hlavním cílem vyučování tohoto tématu je, aby studenti rozpoznali záměrnou manipulaci 

od manipulace bezděčné, aby byli schopni manipulaci odhalit a reagovat na ni asertivním 

způsobem. Domnívám se, že k dosažení těchto výsledků je potřeba především interaktivní 

práce učitele se studenty, nestačí jen prosté teoretické předložení tématu a jeho vysvětlení. 

Objasnění je nutné na konkrétních reálných příkladech a v samostatně připravených 

výstupech studentů, které jsou požadovány v níže uvedených cvičeních. Jedině tak se 

studenti naučí uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v praxi. 

Vyučování tématu manipulace, především manipulace v mediálním dialogu, považuji 

bohužel i v dnešní době za problematické. Přestože technická vybavenost školy je stále 

kvalitnější, video, které je pro toto téma přínosným zařízením, se nachází jen v některých 

třídách. To může práci učitele značně zkomplikovat. Podle mého názoru „není nad 

konkrétní příklad z reálného života", čímž diskuse mezi politiky v televizi je. 

Bez nezbytných technických prostředků však není možné s televizní diskusí mezi politiky 

ve vyučovací hodině pracovat. Učitel se tedy musí spolehnout na svědomité plnění jím 

zadaných domácích úkolů požadujících sledování dané diskuse. Následující hodinu se pak 

hovoří o manipulaci, jejích konkrétních projevech, jejím rozpoznání, působení apod., na 

základě příkladů, které si žáci doma vypsali. To je nepraktické vzhledem k nemožnosti si 

dané postřehy ověřit. Absenci technického vybavení musí učitel svou přípravu na hodinu 

přizpůsobit. 

Domnívám se, že bude-li toto téma vyučováno interaktivním způsobem, podstatným 

způsobem bude kladně ovlivněna komunikační kompetence studentů. RVP GV jako jednu 

ze součástí této kompetence uvádí, že „žák rozumí sdělením různého typu v různých 

komunikačních situacích, správně interpretuje přijímané sdělení a věcně argumentuje" 

(RVP GV 2006, s. 9). Kapitola RVP GV věnující se jazyku a jazykové komunikaci uvádí, 

že „žáci se postupně učí ovládnout nejen jazyk sám, ale především principy jeho užívání 

v rozmanitých komunikačních situacích" (RVP GV 2006, s. 12). Vyučovací hodiny 

zaměřené na téma manipulace by ke splnění těchto cílů měly přispět. Studenti získají nejen 

nové poznatky o jazyce, o jeho možnostech a prostředcích, ale především zkvalitní svou 

dovednost užívat jazyk a naslouchat mu. V krajním případě může student, bude-li dané 

téma kvalitně didakticky zpracováno, získat nový pohled na komunikaci a svět jakožto 

prostředí, v němž komunikace mezi lidmi vzniká a probíhá. 
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Jak studenty naučit rozpoznat a umět popsat neverbální manipulaci v mediálním 

dialogu mezi politiky? 

Učitel může při vyučovací hodině zaměřené na neverbální manipulaci využít nejprve tzv. 

brainstorming, tedy metodu, kdy studenti říkají spontánně všechna slova, která nějak 

spojují s daným tématem. Studenti mohou vyjadřovat myšlenky, které je napadnou, když 

se řekne neverbální komunikace mezi lidmi. Učitel nebo popřípadě jeden ze studentů který 

se přihlásí, zapisuje slova a slovní spojení ostatních na tabuli. Předpokládám, že na tabuli 

se objeví taková slova a slovní spojení jako: komunikace beze slov, gesta, mimika, ruce 

apod. Učitel s pomocí studentů pak slova napsaná na tabuli roztřídí do jednotlivých skupin, 

do kterých studenti zařadí taková slova či slovní spojení, která do dané skupiny patří. Např. 

vyskytne-li se na tabuli skupina gesta, budou do ní zařazeny ruce...; skupina mimika - oči, 

ústa...apod. Tímto způsobem si studenti zopakují, co se o neverbální komunikaci učili už 

v minulosti, a zároveň si pomocí této metody poznatky o ní utřídí. 

Studenti se v předchozích hodinách už učili, co je to manipulativní komunikace, a proto se 

ve skupinách, bez pomoci učitele, pokusí zamyslet nad tím, jak může být neverbální 

komunikace zneužita a jak její pomocí může být s člověkem manipulováno. Své názory 

pak jeden ze členů každé skupiny bude prezentovat před ostatními. Učitel k samostatnému 

výkladu studentů poskytne podle potřeby drobný či obsáhlejší komentář. 

Tímto způsobem si studenti za pomoci učitele uvědomí, jak může být prostřednictvím 

neverbální komunikace s člověkem záměrně manipulováno, a utřídí si jednotlivé pojmy. 

Pro snadnější a jasnější pochopení neverbální manipulace učitel studentům zadá například 

tato cvičení (studenti je podle uvážení učitele mohou řešit přímo v hodině nebo doma): 

CVIČENÍ 1: 

Bylo ti někdy neverbální chování tvého kamaráda/ky, sestry/bratra...nepříjemné? Popiš, 

jak se dané osoby neverbálně vyjadřovaly a v jaké situaci to bylo. Proč ti takové chování 

vadilo? 

Pokud si na žádnou takovou situaci nevzpomínáš, připrav si se spolužákem/spolužačkou 

dialog, ve kterém bude tvůj dialogický partner v komunikaci s tebou užívat neverbální 

gesta manipulativně. Ty se však snaž o komunikaci asertivní. Popiš, jak na tebe 
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komunikace působila. Bylo těžké vést takový rozhovor? Proč? Dialog předveďte před 

třídou. 

Pomocí tohoto cvičení si studenti uvědomí, že neverbální komunikace je běžnou součástí 

komunikace verbální a že lidé vyjadřují své postoje nejen slovy, ale i gesty, mimikou apod. 

Prostřednictvím přípravy dialogu bude pozornost studentů zaměřena nejen na projevy 

neverbální manipulativní komunikace, ale student se bude soustředit i na účinky, které na 

něj tato komunikace má. Přípravou dialogu si student navíc procvičí, jak asertivně reagovat 

v manipulativní komunikaci. Je však třeba, aby učitel studentům zdůraznil, že ne každé 

neverbální chování, které je jim nepříjemné, musí být nutně manipulativní. Důležitý je 

záměr, se kterým dialogický partner do diskuse vstupuje. Je důležité, aby se studenti 

naučili neverbální komunikaci od komunikace neverbální manipulativní odlišit. 

CVIČENÍ 2: 

Podívej se na některou z politických debat v televizi a sleduj neverbální komunikaci 

mluvčích. Vprůběhu sledování pořadu si zapisuj, jaké neverbální manipulativní 

komunikace sis všiml. Sjakým cílem podle tvého názoru politici tímto způsobem 

komunikují? 

Pokud to dovoluje technická vybavenost školy, studenti mohou politickou debatu sledovat 

přímo ve vyučovací hodině. Společně s učitelem pak mohou diskutovat o manipulativních 

gestech, mimice apod. ... Pomocí tohoto cvičení si studenti uvědomí, v jaké situaci bývá 

tímto způsobem komunikováno a jakých neverbálních prostředků je k tomu užíváno. 

Jako domácí cvičení může učitel studentům zadat, aby písemně vyjádřili svůj názor na to, 

z jakého důvodu a v jakých situacích využívali politici ve sledovaném pořadu neverbální 

manipulativní komunikaci. 

CVIČENÍ 3: 

Utvoř dvojici se svým spolužákem, připravte si jeden dialog (z níže uvedených), ve kterém 

se oba pokusíte co možná nejvíce komunikovat neverbálně. Oba užívejte gesta, mimiku 

apod. tak, aby tato neverbální komunikace působila manipulativně. Celý rozhovor 

předveďte před třídou. Tentýž dialog předveďte znovu, avšak jako by probíhal mezi dvěma 
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asertivně komunikujícími mluvčími. Poznají spolužáci, ve kterém z dialogů mela neverbální 

gesta doprovodný, nikoli manipulativní charakter, a ve kterém to bylo naopak? 

a) Odmítni od poštovní doručovací služby převzít balík, jehož obal je výrazně porušený. 

b) Upozorni prodavače v samoobsluze, že některé jogurty, které zde prodávají, mají prošlé 

datum spotřeby. 

c) Požádej souseda bydlícího v bytě nad tebou, aby ztlumil příliš hlasitě hrající hudbu. 

Po provedení tohoto cvičení učitel rozvine diskusi, kterou bude směřovat k uvědomění si 

rozdílů mezi neverbální komunikací, která má jen doprovodný charakter, a neverbální 

komunikací, která působí manipulativně. 

Studenti vyjádří, jakých rozdílů mezi provedením prvního a druhého dialogu si povšimli a 

jak na ně komunikace obou typů působila. 

CVIČENÍ 4: 

Sleduj, jak adresát, se kterým je manipulativně komunikováno za pomoci neverbálních 

prostředků, na takovou komunikaci reaguje. Popiš jeho neverbální reakce, pokud sis 

nějakých všiml/a. 

Tento typ cvičení slouží k tomu, aby si studenti povšimli nejen mluvčího, který neverbálně 

manipulativně komunikuje, ale i adresáta. Studenti svou pozornost zaměří na adresáta a na 

jeho neverbální komunikaci, která vzniká jako reakce na komunikaci mluvčího. Výsledky 

pozorování se mohou stát předmětem diskuse přímo ve vyučovací hodině nebo svá zjištění 

mohou studenti vyjádřit písemně doma a učitel se k nim vyjádří následující hodinu. 

CVIČENÍ 5: 

Předveď ostatním, jak je možné neverbálně vyjádřit nezájem, pohrdání, úsměšek, nudu. 

Zeptej se spolužáků, jak by na ně tato neverbální komunikace působila v rozhovoru 

s člověkem, který by tímto způsobem komunikoval. 
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Učitel může studentům zadat seminární práci, ve které by teoreticky (za pomoci pramenů) 

zpracovali například jeden z projevů neverbální komunikace (např. gesta), a zároveň by se 

pokusili popsat, jak může tento způsob neverbální komunikace působit manipulativně. 

Součástí práce by měly být i konkrétní příklady zneužití popisovaného prostředku 

neverbální komunikace. 

Jak naučit studenty argumentovat a odhalovat falešnou argumentaci? 

Argumentace je nedílnou součástí komunikace mezi lidmi. Stává se nezbytností především 

v komunikaci, ve které se snažíme přesvědčit adresáta o svém názoru. Nejsme-li schopni 

argumentovat, nemůžeme ovlivnit názory a postoje druhého člověka, což bývá naším 

cílem. Na to by také při probírám této problematiky měl učitel studenty upozornit. 

Studenti by nejprve měli být seznámeni s teoretickou stránkou učiva. Je nutné, aby se 

orientovali v základních pojmech, jako je argumentační tvrzení, argumentace pravá, 

falešná (domnívám se, že studenti mohou pracovat i s termínem kvaziargumentace), není 

však nezbytné, aby rozlišovali její jednotlivé typy. Měli by však být seznámeni s tím, že 

tyto typy existují. Studenti by se měli především naučit jasně rozpoznat kvaziargumentaci 

od argumentace pravé a měli by být schopni rozpoznat, na čem je falešná argumentace (v 

daném případě) založena. 

Opět uvádím několik cvičení, jejichž pomocí by vstup do problematiky argumentace mohl 

být studentům středních škol usnadněn. 

Tato cvičení jsou zaměřena na rozpoznání argumentace a na její rozlišení na pravou a 

falešnou. 

CVIČENÍ 1: 

(Tento typ cvičeni je převzat z publikace K. Szymanka, příklady jsou vlastni.) 

Která z následujících tvrzeni jsou argumentační? 

a) Tento mužje chytřejší, protože je mnohem vyšší než ten druhý. 

b) Protože jsi jednu mou knihu už ztratil, další ti už nepůjčím. 

c) Je nepořádný, protože je hloupý. 
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d) Na návštěvu k nám přijet nemůžete, protože vaši známí se u nás minulý týden nechovali 

slušně. 

e) Psa ti nekoupím, protože o domácí zvířata, která už máš, se nestaráš. 

Toto cvičení je zaměřeno na rozpoznání argumentačních výpovědí. Studenti určí, které 

věty jsou argumentační, a svá tvrzení zdůvodní. Tvrzení, která za argumentační 

nepovažují, se pokusí změnit tak, aby argumentační byla. Učitel může studentům zadat 

písemný úkol: napíší deset argumentačních tvrzení. 

CVIČENÍ 2: 

Představ si situaci, že jen jeden ze třídy může zdarma odjet na týdenní studijní jazykový 

pobyt do Anglie. Uveď pravdivé argumenty, proč bys to měl/neměl být právě ty. Pak zkus 

uvést argumenty, které jsou podle tvého názoru manipulativní. Se svými spolužáky i 

s učitelem prober, které z tvých argumentů byly pravé a které falešné. Co jejich pravost či 

falešnost způsobuje? 

Toto cvičení se pokouší rozvíjet dovednost studenta správně argumentovat. Ostatní 

studenty, kteří spolužákův monolog budou poslouchat, učitel upozorní, aby se soustředili 

na správnost argumentů. Stejnou pozornost budou posluchači věnovat i falešným 

argumentům a pokusí se vyjádřit, proč jsou či nejsou podle jejich názoru falešné. 

Následovat může diskuse řízená učitelem, který opět postřehy žáků zapisuje na tabuli do 

dvou sloupců. Studenti si tak utřídí rozdíly mezi pravými a falešnými argumenty. 

CVIČENÍ 3: 

Po předcházejícím cvičení máš možná jasněji v tom, jaký je rozdíl mezi pravou a falešnou 

argumentací. Sleduj některý z diskusních pořadů, jehož hosty jsou zástupci politických 

stran. Zaměř se na jejich argumenty. Jsou všechny korektní? Jestliže máš dojem že ne, 

daný argument si zapiš a ve třídě se pokus vysvětlit, proč ho nepovažuješ za pravý. 

Tento typ cvičení mohou žáci provést buď doma nebo, umožňuje-li to technické vybavení 

třídy, přímo ve vyučovací hodině. Studenti společně s učitelem sledují televizní debatu 

mezi politiky. Jsou upozorněni, že soustředit se mají na argumenty. Každý student se 
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pokusí vypsat alespoň tři argumenty, které jsou podle jeho mínění falešné. Svůj názor 

zdůvodní. 

Důležitou roli zde má učitel. K argumentům, které si žáci zapsali, musí podávat jasný 

komentář. Především je třeba, aby vysvětlil, na co je daný falešný argument zaměřen, proč 

je vlastně falešný apod. Tím žákům odhalí problematiku jednotlivých typů falešných 

argumentů. 

CVIČENÍ 4: 

Přestav si situaci, že chceš jít s přáteli večer do kina. Rodiče ti to však nechtějí dovolit. 

Když se jich ptáš proč, argumentují uvedenými tvrzeními. Které argumenty jsou pravé a 

které falešné? 

a) My jsme tví rodiče, a proto budeme rozhodovat o tom, kam a kdy půjdeš. 

b) Nemám čas teď na tvé otázky odpovídat. 

c) Jdi se učit a nediskutuj. 

d) Neptej se pořád nebo tě už nikdy nikam nepustíme. 

e) Film končí příliš pozdě a my tě bohužel dnes nemůžeme před kinem vyzvednout jako 

obvykle. Zkus se s přáteli domluvit, zda není možné jít do kina dříve. 

Toto cvičení je opět zaměřeno na základní rozlišení pravé a falešné argumentace. Po 

vyřešení tohoto cvičení studenti změní falešné argumenty na pravé. 

Následující cvičení jsou zaměřena na základní typy falešné argumentace. Učitel by měl 

před jejich řešením vyložit žákům, jakými falešnými argumenty je možné s adresátem 

manipulovat. Samozřejmě nemusí užívat latinských pojmenování, stačí, když žáci budou 

mít povědomí o tom, že některý falešný argument může adresáta zesměšňovat, některý 

může působit jako vyhrožování apod. 

CVIČENÍ 1: 

Připrav si se svým spolužákem dva dialogy, v nichž se ho pokusíš za pomoci pravé 

argumentace přimět k navráceni tvého sešitu. Spolužák bude užívat argumenty falešné. 
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Toto cvičení slouží ktomu, aby si studenti uvědomili, jak nesnadné je komunikovat 

s někým, kdo užívá falešné argumenty. 

Zadání tohoto cvičení je možné změnit. Studenti si připraví dialog, v němž oba užívají 

falešné argumenty. Ostatní poslouchají a za pomoci učitele se snaží vyjádřit, na co byly 

jednotlivé falešné argumenty zaměřeny. 

CVIČENÍ 2: 

(Tento typ cvičení je převzat z publikace K. Szymanka). 

Uveď příklad argumentu, ve kterém se neoprávněně napadá tvrzení poukazem na: 

a) věk adresáta 

b) pohlaví adresáta 
c) bydliště adresáta 
d) profesi adresáta 
e) příjmy adresáta 

Pomocí tohoto cvičení si studenti mohou procvičit tvoření pravých a falešných argumentů, 

ale jeho využití lze i rozšířit. 

Student vytvoří na každý bod cvičení jeden falešný argument. Vyjádří svůj názor, na co je 

tento argument zaměřen. Následně vytvoří argument pravý. Studenti by tak měli 

samostatně přijít na to, že existuje typ falešného argumentu, který je zaměřen na osobu, na 

její zesměšnění, ponížení apod. S přispěním studentů podá učitel charakteristiku tohoto 

argumentu. Učitel může také vyvolat diskusi na téma, za jakých okolností lze argument 

opírat oprávněně o body, které jsou ve cvičení uvedeny. 

CVIČENÍ 3: 

Jak na tebe působí následující argumenty učitele? 

a) Pokud nebude ve třídě klid, budu zkoušet. 

b) Pokud nedopadne příští zkoušení lépe, budu si muset stěžovat rodičům. 

c) Jestliže budeš nadále vyrušovat, o přestávce mi budeš pomáhat v kabinetě. 
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Pomocí tohoto cvičení si studenti uvědomí, že falešná argumentace vzniká také 

prostřednictvím vyhrožování. Studenti se mohou v následné diskusi zamyslet nad tím, jak 

ve třídě zjednat klid asertivním způsobem, jak přimět studenta k lepším výsledkům a ke 

kvalitnější prácí v hodině. Díky tomu si studenti zopakují, co je to asertivní komunikace a 

jak by taková komunikace měla vypadat. 

CVIČENÍ 4: 

Jaký pocit v tobě vyvolávají obdobná argumentační tvrzení? 

a) Jestliže v naší čtvrti postaví budovu radia Svobodná Evropa, čeká nás teroristický útok 
b) Když vědci nepřijdou na to, jak zastavit globální oteplování, náš svět zcela zanikne. 

c) Jestliže nezamezíme kácení deštných pralesů, budoucí generace budou dýchat pomocí 

kyslíkových přístrojů. 

Uvedená tvrzení v každém z nás pravděpodobně vyvolávají pocit strachu. Pomocí tohoto 

cvičení si studenti uvědomí, že existuje typ falešného argumentu, který na tento pocit 

záměrně apeluje. Studenti mohou dostat za úkol tvrzení mluvčího zacílená na strach 

posluchačů nalézt v mediálním dialogu mezi politiky. Mohou si je zapamatovat nebo 

zapsat a následující hodinu s nimi seznámit ostatní studenty i učitele. Učitel musí průběžně 

klást důraz na to, že argumenty tohoto typu se především v mediálním dialogu užívají 

s cílem manipulovat s adresátem a posluchači. 

Jak studenty seznámit s problematikou Griceova a Leechova principu a s jeho 

porušováním? 

Tématem principu kooperace a zdvořilosti se podle P. Chejnové středoškolské učebnice 

explicitně nezabývají, zdvořilosti se věnuje jen učebnice Český jazyk pro 4. ročník SOŠ, 

jejímiž autory jsou M. Čechová - J. Kraus - V. Styblík a J. Svobodová (Machová -

Šamalová 2005). „ V ostatních učebnicích jsou jen zmínky o zdvořilém chování 
v kapitolách věnovaných asertivitě a manipulaci" (Machová - Šamalová 2005, s. 27). 

Jestliže by se problematika Leechova a Griceova principu na středních školách probírala, 

bylo by potřeba seznámit s ní studenty nejdříve teoreticky. Musí pochopit, co to vlastně 
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Leechův princip zdvořilosti a Griceův princip kooperace je, učitel musí studentům 

vysvětlit fungování jednotlivých maxim obou principů a upozornit musí zejména na jejich 

porušování. 

Pokusím se uvést několik cvičení, která by mohla studentům problematiku obou principů 

přiblížit. 

CVIČENÍ 1: 

Zde jsou uvedeny maximy principů kooperace a zdvořilosti. Odhadni, které maximy jsou 

součástí principu kooperace a které jsou součástí principu zdvořilosti: 

a) maxima způsobu 

b) maxima ocenění a skromnosti 

c) maxima kvantity 

d) maxima účasti 

e) maxima relevance 

j) maxima souhlasu 

g) maxima taktu a šlechetnosti 

h) maxima kvality 

i) maxima fatická 

Toto cvičení se studenti mohou pokusit vyřešit za předpokladu, že už byli učitelem 

seznámeni se základy problematiky principu kooperace a zdvořilosti, tedy že mají pojem o 

jejich existenci, o tom, že zahrnují určité maximy. Domnívám se, že by studenti z významu 

slov kooperace a zdvořilost mohli odvodit, k jakému principu alespoň některé maximy 

patří. Je možné, že možnosti studentů středních škol přeceňuji, rozhodně bych považovala 

za zajímavé takový pokus provést a sledovat, jak si studenti se cvičením poradí. 

Po pokusu studentů vyřešit toto cvičení je samozřejmé a nezbytné, že učitel provede 

kontrolu odpovědí studentů a jednotlivé maximy dostatečně vysvětlí. 

CVIČENÍ 2: 

Který princip je porušován v těchto stručných dialozích a výpovědích? Urči zároveň, jaká 

je porušena maxima. Pro usnadnění jsou některá slova, kterých by sis měl/a povšimnout, 
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abys došel/a ke správnému řešení, podtržena.: 

a) 

A: Mami, koupíš mi psa? 

B: Možná ano možná ne. 

b) 

A: Náš soused minulý rok odešel, už mezi námi není. 

(Myšleno, že zemřel.) 

c) 
A: Máš krásné šaty. 

B: Ale ne. 

d) 
A: Na plese jsi měla nejhezčí účes ze všech. 

B: Ano měla. 

e) 
A: Slyšel jsem, že neuspěl u konkurzu. 

f ) 
A: U té zkoušky tak úplně neuspěl, (ve 

smyslu-nesložil ji.) 

h) 

A: Nemohl bys mi okopírovat minulou přednášku, na které jsem nebyl? 

Pomocí tohoto cvičení studenti lépe pochopí, jak mohou být principy v reálných životních 

situacích porušovány, a procvičí si rozpoznávání jednotlivých maxim. Po vyřešení cvičení 

pozmění dialogy a výpovědi tak, aby v nich už nebyla porušena žádná z maxim. 

Přepiš uvedený dialog tak, aby v něm nebyly porušovány maximy kooperace. Myslíš si, že 

komunikanti se v tomto dialogu snaží se svým dialogickým partnerem manipulovat? 

A: Půjdeš se mnou dnes večer do divadla? 

B: Marie říkala, že by se mnou šla ráda do kina. 

A: To znamená, že půjdeš sMarií do kina? 

B: Možná ano možná ne. Ale to víš, kino je kino. 

A: To představení v divadle prý stojí za to. 

B: Ano, máš pravdu, téměř všechna představení v tomto divadle jsou výborná. 

A: Takže půjdeš se mnou? 

B: Neřekla jsem, že půjdu, neřekla jsem, že nepůjdu. 

CVIČENÍ 3: 
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Hlavním záměrem tohoto cvičení je, aby si studenti uvědomili, že dialog tohoto typu je 

běžnou součástí komunikace mezi lidmi. Učitel právě při řešení tohoto cvičení může 

upozornit na fakt, že odpovědi mluvčího A porušují maximy kooperace (odpovědi jsou 

nejednoznačné, vzájemně si odporují - možná ano možná ne, užita je tautologie), avšak 

manipulativní komunikace tohoto mluvčího není záměrná. Tento způsob komunikace 

avšak manipulativní být může, a to v dialogu mezi politiky v televizní diskusi. Je důležité, 

aby učitel poukázal na to, že typ uvedené nemanipulativní komunikace mezi přáteli mívá 

právě v mediálním dialogu mezi politiky manipulativní charakter. Je vždy potřeba brát 

v úvahu záměr, s jakým mluvčí komunikují. 

CVIČENÍ 4: 

Které výpovědi působí zdvořileji? 

1. a) Ztlum tu hudbu! b) Ztlum prosím tu hudbu! c) Nemohl bys prosím ztlumit tu hudbu? 

2. a) Podej mi tu knihu! b) Podal bys mi tu knihu? c) Podej mi prosím tu knihu. 

3. a) Mohl bys odejít na chodbu? b) Odejdi na chodbu! c) Nemohl bys prosím tě odejít na 

chodbu? 

Pomocí tohoto cvičení si žáci samostatně uvědomí, jaký význam může mít zápor, intonace 

a užití modálního slovesa. Po splnění cvičení může následovat diskuse, proč vybrané 

výpovědi působí nejzdvořilej i. Učitel také vyzve studenty k zamyšlení se nad jejich 

vlastním vyjadřováním zdvořilosti. 

CVIČENÍ 5: 

a) Požádej co možná nejzdvořileji svého spolužáka o zapůjčení učebnice. 

b) Vysvětli učiteli, jak nejzdvořileji dokážeš, že jsi byl týden nemocný, a proto neovládáš 

látku, ze které máš být zkoušen. 

c) Zdvořile se omluv spolužákovi, že jsi mu včas nevrátil jeho sešit. 

Toto cvičení je realizováno ve dvojicích, proto ten, kterému je omluva, vysvětlení, žádost 

určena, pak může mluvčímu podat zpětnou vazbu (stejně jako učitel, který provádění 

cvičení kontroluje) - řekne mu, jak na něj jeho omluva působila, poukáže na nedostatky. 
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Po dostatečném teoretickém vysvětlení problematiky principu kooperace a zdvořilosti a 

vyřešení výše uvedených cvičení se studenti s pomocí učitele mohou pokusit sledovat 

porušování obou principů v televizních diskusích mezi politiky. Nápomocné jim k tomu 

mohou být následující typy cvičení: 

CVIČENÍ 1: 

V televizní diskusi mezi politiky sledujte, jak mluvčí porušují Leechův princip zdvořilosti a 

Griceův princip kooperace. Pokuste se určit, jaké maximy mluvčí porušují. Proč myslíte, že 

tímto způsobem komunikují? Činí tak záměrně? 

Toto cvičení by mělo být prováděno při vyučovací hodině, umožňuje-li to technická 

vybavenost školy. Učitel studentům práci usnadní, když vybere konkrétní část dialogu, ve 

kterém budou porušování principů a jejich maxim hledat. 

Učitel povede následnou diskusi, ve které se studenti zamyslí nad cílem vedení 

komunikace, kde se porušují oba komunikační principy. 

CVIČENÍ 2: 

Při sledování televizní debaty mezi politiky zaměřte svou pozornost na porušování maximy 

způsobu. Zopakujte si, čeho se tato maxima týká, a odpovězte na otázku, zda je porušování 

této maximy časté či nikoli. 

Při plnění tohoto cvičení může učitel opět pro snadnější práci studentů vybrat určitou část 

diskuse, na kterou studenti zaměří pozornost. Pomocí tohoto cvičení si studenti uvědomí, 

že maxima způsobuje v dialogu mezi politiky nejčastěji porušovanou maximou. 

CVIČENÍ 3: 

Z televizní diskuse mezi politiky si vypište takové odpovědi mluvčích, které se pokoušely 

urazit či zesměšnit druhého hosta. Který princip a jaká maxima byla těmito typy odpovědí 

porušena? 
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Protože rozeznat nezdvořilé chování není obtížné, toto cvičení mohou studenti provést 

samostatně doma. Ve vyučovací hodině pak student v diskusi řízené učitelem před 

ostatními spolužáky uvede příklady, které si zapsal či zapamatoval. Učitel může studentům 

zadat úkol, aby napsali úvahu na téma týkající se nezdvořilosti mezi politiky ve sledované 

mediální diskusi. 

Jak studenty naučit rozpoznávat konfliktotvorné prostředky? 

Studenti dokáží způsobit konflikt, určitě poznají, když konflikt vzniká a když se do něj 

dostávají. Nedokáží ale patrně popsat, jakými prostředky vzniká. Učitel by měl studentům 

zdůraznit, že konflikt nevzniká jen užitím určitých jazykových prostředků, ale i smíchem, 

mlčením apod. Studenti by se měli naučit rozpoznávat konfliktotvorné prostředky nejdříve 

v běžné komunikaci, teprve pak v mediální dialogu. 

Pokusila jsem se uvést cvičení, která by k pochopení problematiky konfliktotvorných 

prostředků měla přispět. 

CVIČENÍ 1: 

Který dialog je podle tebe konfliktní? Svůj názor zdůvodni. 

a) b) 

A: Dobrý den. A: Dobrý den. 

B: Dobrý den, co si přejete? B: 

A: Jeden čtvrtletní studentský kupón, prosím. A: Jeden čtvrtletní studentský kupón, prosím. 

B: Šest set korun. Tady je. B: Zavírám, mám polední pauzu. 

A: Děkuji vám, nashledanou. A: Nezlobte se, ale mohla byste mi ho ještě 

B: Nashledanou. prodat?Mám přesně odpočítané peníze,... 

B: (zakryje okénko) 

Toto cvičení pomůže studentům uvědomit si, čím je konflikt způsoben. Zeptá-li se učitel 

studentů, podle čeho konfliktní dialog poznali, odpovědí pravděpodobně bude, že prodavač 

kupónů městské hromadné dopravy byl nezdvořilý. S pomocí učitele ale musí být studenti 

schopni konkretizovat prostředky, které působí konfliktotvorně. V tomto cvičení by měli 

samostatně odhalit konfliktotvorný prostředek mlčení a přerušení řeči, ponížení (zakrytím 
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okénka). Následovat může diskuse, v níž se studenti pokusí uvést vlastní příklady 

konfliktotvornýeh situací vzniklých obdobnými nebo stejnými prostředky jako ve cvičení. 

CVIČENÍ 2: 

Co podle tebe způsobuje v těchto výpovědích a dialozích konflikt? 

a) A: Musíš mi tu knihu koupit! 

b) A: Nesmíš jít na dnešní přestavení! 

c) A: Myslím, že tvé rozhodnutí nebylo správné, protože... 

B: Mě tvé důvody nezajímají! 

A: Ale chtěl jsem ti jenom říct, že... 

B: Nech mě být a nepleť se do toho, co dělám! 

d) A: Rozhodl/a jsem se, že změním svůj způsob stravování. 

B: (smích) 

A: Proč se směješ? Myslím to vážně! 

B: Nevěřím ti, mluvil/a jsi o tom už tolikrát! (smích). 

A. Rozčiluje mě, že mě nebereš vážně a že ti mé rozhodnutí připadá směšné. 

Toto cvičení je opět zaměřeno na identifikaci konfliktotvornýeh prostředků. Studentům 

může být také zadáno, aby dialogy změnili tak, aby neobsahovaly prostředky působící 

konfliktně. Je třeba zdůraznit, že tento způsob komunikace může být konfliktní jak 

v komunikaci mezi přáteli, tak v mediálním dialogu mezi politiky. Konflikt může být 

užitím takových prostředků způsobován záměrně i bezděčně. 

CVIČENÍ 3: 

Utvoř dvojici se svým spolužákem a pokuste se vést dialog na níže uvedená témata tak aby 

nevznikl konflikt: 

a) Oznam pokladnímu v samoobsluze, že ti vrátil méně peněz, než správně měl. 
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b) Pokus se říci učiteli, že tvá práce byla hodnocena hůře než ta spolužákova, ve které 

byly totožné chyby. Zasloužil by sis tedy stejné hodnocení. 

c) Vysvětli vrchnímu, že sis neobjednal zelený čaj, ale ovocný. 

d) Zkus vysvětlit otci, že tvůj pozdní příchod byl způsoben opožděným příjezdem autobusu. 

e) Řekni své kadeřnici/holiči, že s účesem, který ti právě udělal/a, nejsi spokojen/a, není to 

účes, který jsi chtěl/a, a tudíž zaplatíš až po úpravě. 

Některé dvojice mohou svůj dialog předvést před třídou, která způsob vedení dialogu 

svých spolužáků spolu s učitelem okomentuje. Cvičení je možné využít i tak, že dvojice 

předvede konfliktní vedení daného dialogu a následně komunikaci bez užití 

konfliktotvorných prostředků. 

Vedením těchto dialogů se studenti učí asertivně komunikovat. Snažila jsem se předložit 

takové situace, se kterými se studenti v reálném životě běžně setkávají a musí je řešit. 

Byla-li studentům dostatečně teoreticky vysvětlena problematika konfliktní komunikace a 

úloha konfliktotvorných prostředků, učitel může přistoupit k zadání cvičení následujícího 

typu. 

CVIČENÍ 1: 

Sleduj některou z politických diskusí uváděných v televizi a věnuj pozornost vzájemnému 

přerušování řeči („skákání do řeči") hosty. Myslíš, že je tento konfliktotvorný prostředek 

v mediálním dialogu častý? Za jaké situace k přerušování nejčastěji dochází? 

Domnívám se, že sledování většího množství konfliktotvorných prostředků by pro studenty 

mohlo být příliš náročné. Díky tomuto cvičení se ale studenti zaměří jen najeden z nich -

„skákání do řeči". Protože přerušování řeči je typické pro vrcholení sporu, myslím, že pro 

studenty nebude obtížné odpovědět, za jaké situace v dialogu mezi politiky k takovému 

přerušení nejčastěji dochází. 

CVIČENÍ 2: 

Podívej se, tentokrát doma, na politickou diskusi mezi dvěma politiky. Věnuj pozornost 

tomu, zda politici využívají při diskusi jako konfliktotvorný prostředek smích. Jak podle 
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tvého názoru působí na hosta, kterému je určen? Co se politik snaží smíchem vyjádřit? 

Student zaměřuje svou pozornost jak na mluvčího, tak na adresáta. Prostřednictvím tohoto 

cvičení si studenti uvědomí, že smích je výrazným konfliktotvorným prostředkem, který 

druhého v určité komunikační situaci zesměšňuje, ponižuje apod. 

CVIČENÍ 3: 

Při sledování diskuse mezi politiky se zaměř na užívání modálních sloves. Zapiš si ta, 

kterých sis všiml. Jak často se v řeči politiků objevují? Pokus se vysvětlit, proč je mluvčí 

v diskusi užívají a jak na tebe komunikace s využitím těchto sloves působí. 

Modální slovesa (zejména slovesa muset, chtít) jsou v mediálním dialogu velmi často 

užívanými konfliktotvornými prostředky. Proto pokládám za vhodné cvičení uvedeného 

typu do části věnované přiblížení konfliktotvorných prostředků studentům zařadit. 

Toto cvičení je možné provádět přímo ve vyučovací hodině. Při řešení je možné studenty 

rozdělit do několika skupin. Ta skupina, která najde nejvíce modálních sloves, které 

v daném kontextu vyvolávají konflikt, může být předem promyšleným způsobem oceněna. 

Studenti se pokusí vyjádřit, proč užívání modálních sloves působí konfliktně, jak na ně 

reaguje adresát a jak působí taková komunikace na ně samotné. 

Mým hlavním cílem při tvorbě didaktické aplikace manipulace v mediálním dialogu bylo 

usnadnit studentům středních škol orientaci vdané problematice a poskytnout příklady 

učitelům, s jakými typy cvičení je možné pracovat. Uvedená cvičení se dají různými 

způsoby obměňovat podle fantazie učitele, podle časových možností výuky, technického 

vybavení třídy a schopností studentů. 

Cílem interaktivních cvičení v této didaktické ukázce bylo i rozvinutí komunikační 

kompetence studentů středních škol. Domnívám se, že kvalitní výuka tématu manipulace 

by k tomuto cíli mohla přispět. 

Uvedená didaktická aplikace je pouze návrhem, jak je možné problematiku manipulace 

v mediálním dialogu studentům prakticky přiblížit. Rozhodně tedy nepředstavuje 

vyčerpávající přehled možností didaktického využití. 
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Protože komunikováno je neustále, různým způsobem, za všech okolností a v různých 

situacích, učitel má možnost na nejrůznější manipulativní strategie apod. průběžně 

upozorňovat a studenti mohou manipulativní komunikaci věnovat pozornost prakticky 

neustále (např. v následujících hodinách českého jazyka, doma, venku mezi přáteli, při 

sledování televize, v jiných vyučovacích předmětech apod.) 
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5. ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila shrnout frekventované manipulační strategie, 

které politici v mediálním dialogu užívají. Vždy jsem se přitom pokoušela popsat a 

vysvětlit, proč je vlastně dané manipulativní chování manipulativní, tzn. jakými prostředky 

je tohoto působení dosaženo. 

V průběhu analýzy diskusí mezi politiky jsem dospěla k názoru, že podíl na 

manipulativním působení nemá pouze užívání určitých jazykových prostředků, porušování 

základních komunikačních principů, falešná argumentace apod., ale veškerá manipulativní 

komunikace úzce souvisí především s osobností každého komunikanta. Psychologický typ 

osobností, které se účastní mediálních dialogů, má tedy v problematice manipulace značný 

význam. Přestože se tato práce nesnaží o psychologický pohled na manipulativní působení 

komunikantů, není možné ho opomenout či dokonce zcela vynechat. S manipulativní 

komunikací je úzce propojen, tyto dva jevy nelze sledovat zcela odděleně. 

Velký vliv má na manipulaci v mediálním dialogu komunikační situace, ve které se 

účastníci mediálního dialogu nacházejí, cíl, se kterým do televizního studia přicházejí, 

odhodlání a vůle, s jakou komunikanti chtějí tohoto cíle dosáhnout, vztah k politickému 

oponentovi a za důležité považuji zmíněné psychologické charakteristiky dané osobnosti. 

V mediálním dialogu mezi politiky vzniká manipulace falešnou argumentací komunikantů, 

porušováním principu kooperace a zdvořilosti, neverbálně a nejrůznějšími 

konfliktotvornými prostředky. Jednou z nejfrekventovanějších manipulačních strategií 

užívaných politiky v mediálním dialogu je porušování maxim Griceova a Leechova 

principu. Maximy obou principů porušují mluvčí rafinovaně a pro televizního diváka může 

být obtížné takovou manipulaci rozpoznat. 

Nesnadná, ale zajímavá byla analýza manipulace neverbální. Od ostatních způsobů 

manipulace se odlišuje manipulativním působením bez použití slov. Z mého pozorování 

diskusních pořadů vyplývá, že tento způsob manipulace rozhodně není výjimečným jevem. 

Charakteristický je zejména pro konkrétní politiky, kteří neverbální prostředky využívají k 

manipulaci záměrně, a to tak, aby oponenta znervóznili a znejistili. Neverbální manipulace 
příjemce znevýhodňuje především proto, že dochází k přerušování jeho řeči, i když ne 

klasickým verbálním způsobem. Tento způsob manipulace považuji za vysoce neetický 

především kvůli nemožnosti se proti němu účinně bránit. Je téměř nemožné vytknout 

manipulátorovi jeho způsob komunikování tak, aby výtka nebudila rozpaky. Obrana typu: 
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„Proč se na mě tak díváte?" nebo Neusmívejte se!" působí neohrabaně a směšně. Tato 

komunikace je v mediálním dialogu nejrafinovanějším způsobem manipulace 

s oponentem. 

Do praktické části práce je zahrnuta kapitola s názvem Neverbální gesta vyjadřující 

negativní postoj adresáta kpromluvě oponenta. Tato neverbální gesta manipulaci 

nezpůsobují, domnívám se však, že jsou jakousi nevědomou reakcí na verbální i neverbální 

manipulaci mluvčího, a proto do problematiky manipulace v mediálním dialogu patří. 

Z analýzy mediálních dialogů jsem dospěla k závěru, že neverbální reakce oponenta 

na promluvu mluvčího jsou jakousi přirozenou, nevědomou obranou před 

manipulací nebo před komunikací, která je příjemci z nějakého důvodu nelibá. 

Nemůže-li se adresát bránit verbálně, činí to způsobem neverbálním. 

Mediální dialog je sám o sobě vhodným útvarem k manipulativnímu působení. 

Manipulace v něm vzniká za určitých okolností, které jsou předem dány a nemění se. Jedná 

se o mediální prostředí (přímého televizního přenosu ve studiu politici využívají 

k ovlivnění názorů diváků a ke snaze o jejich příklon k programu dané politické strany), o 

téma (téma, o kterém se v dialogu diskutuje, je vždy konfliktní, což je dáno názorovými 

odlišnostmi opozičních politiků), významný je cíl (cílem všech politiků je v dané mediální 

diskusi zvítězit - získat sympatie diváků, získat jejich důvěru a volební hlasy), důležité 

jsou i osobní vztahy mezi politiky (projevují se především osobními útoky, 

zesměšňováním a ponižováním partnera) a osobnostní charakteristiky mluvčích 

(manipulativně např. komunikují především mluvčí s výraznou potřebou zvítězit). 

V průběhu analýzy mediálních diskusí mezi politiky jsem se průběžně snažila dospět 

k odpovědi na otázku, zda je či není záměrná manipulace v mediálních dialozích mezi 

politiky přirozeným jevem. Na samém počátku jsem se dokonce ptala, zda je jevem 

běžným a častým. Na tuto otázku odpovídám jednoznačně kladně. Komunikaci 

způsobující manipulaci můžeme pozorovat téměř v každé diskusi na politické téma. 

Takové chování a taková komunikace rozhodně není výjimkou. Vždy je možné nalézt 

v dialogu mezi politiky buď záměrné porušení komunikačních principů, falešnou 

argumentaci nebo manipulaci neverbální, čistě kooperativní komunikace je vzácným 

jevem. Samozřejmě je třeba rozlišovat mezi záměrným a nezáměrným manipulativním 

působením. Tzv. nezáměrná manipulace však není, na rozdíl od manipulace způsobené 

záměrně, v mediálním dialogu častá. 

111 



Je manipulace v mediálním dialogu jevem přirozeným? Domnívám se, že odpověď na tuto 

otázku není a nemůže být zcela jednoznačná. Chápu-li běžné a časté jako přirozené (často 

považujeme to, s čím se setkáváme běžně za přirozené), pak je manipulativní komunikace 

zcela přirozenou součástí komunikace v mediálním dialogu. Jestliže však považuji za 

přirozené to, co zahrnuje zároveň aspekt zdvořilosti, pak nemohu komunikaci způsobující 

manipulaci považovat za přirozenou. Protože však je manipulativní komunikace mezi 

politiky v mediálním dialogu jevem častým a zcela běžným, domnívám se, že je třeba ji 

pokládat za přirozenou, přestože není zdvořilá. Za výstižný považuji názor V. Krupy, který 

píše: „Hoci je jazyk najdóležitejšim nástrojom lúdskej komunikácie, jej cieíom nie je iba 

výměna informácií, ale aj -a azdapředovšetkým - realizovanie zámerov hovoriacich osob 

prostredníctvom řeči" (Křupa 2000, s. 7). Jazyk nelze považovat za nástroj lidské 

komunikace, jejímž cílem je pouze výměna informací. Je nástrojem mnohem složitějším. 

Jeho prostřednictvím mohou komunikanti realizovat své záměry a mohou ho využívat i 

k manipulativnímu působení. 

Manipulativní komunikace je samostatným typem komunikace, stejně jako komunikace 

kooperativní. Většinou je komunikováno oběma typy zároveň, v dialogu dochází k jejich 

prolínání. V průběhu analýzy mediálních dialogů jsem si však pokládala otázku, zda 

politici v některých mediálních diskusích nekomunikují jen výhradně manipulativně. 

Domnívám se, že v takových diskusích mezi politiky, které předznamenávají ostrý spor, to 

tak bývá velice často. Můžeme se tedy setkat s mediálními dialogy, ve kterých politici 

komunikují výhradně bez snahy o komunikaci kooperativní. 

V průběhu pozorování zástupců politických stran a analýzy komunikace mezi nimi jsem 

dospěla k přesvědčení, že politik, který není schopen přistoupit na dnes už přirozenou 

manipulativní komunikaci, nemůže v mediálním dialogu uspět. Manipulativně se 

v mediální diskusi komunikuje zcela přirozeně a bez zábran. Domnívám se, že v budoucnu 

se tento způsob komunikace mezi politickými oponenty ještě přiostří a bude pokládán za 

samozřejmou a především nevyhnutelnou komunikaci užívanou v mediálním dialogu. 

Tento způsob komunikace však nepovažuji za zdvořilý, etický, a tudíž by neměl být, 

podle mého názoru, považován ani za samozřejmý. 

r~ 
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6. THE SUMMARY 

In my diploma paper, I attempted to describe the manipulation in medial dialogue between 

two politicians. By the means of television debating programme I arrive at several results. 

The politicians use the manipulation strategy in order to defeat his or her opponent in 

certain medial dialogue. This victory shall bring the voters trust together with their swing 

to opinions of given political party. 

During the manipulation, above all the non-verbal communication, breaking of Grice 

principle of cooperation and Leech principle of politeness together with the use of false 

argumentation and conflict-setting means are used. Though, it is always necessary to 

distinguish between purposeful and unwilling incidence of manipulation. It means, that this 

manipulation is not always calculated. 

According to the debate programme analysis, a person (politician) can manipulate in non-

verbal way both at speaker and auditor position. When being either a speaker or auditor he 

or she always handicaps the opponent either by interference to opponent speech (as a 

auditor - recipient) or restrains the opponent (speaker position). Most often, non-verbal 

manipulation is carried out by gestures and face-play. The end of chapter concerning non-

verbal manipulation explains the recipient use of unwilling gestures. Therefore, the 

recipient uses unwilling gestures as a mean of disapproval with opponent speech. 

I found through the use of analysis focused on breach of maxima of principles of 

cooperation and politeness in medial dialogue, that the political manipulation is arisen 

above all by the breach of the maxima of quantity and means together with maxima of 

valuation and modesty. 

This manipulation has its significant overlap touching both debate moderator and 
spectators. 

I also analysed false, unethical and pseudo-argumentation used by politicians in television 

debating programmes. This manipulation has its significant overlap touching both debate 

moderator and spectators, too. The argument ad personam, argument ad metum and 

argument ad baculum are the strongest effects against the recipient. 

The manipulation in a medial dialogue often arises by using the conflict-setting means. The 

most casual are the speech interruption, different concept of the answer-backs duration and 

the use of imperative. If a speaker uses any of the conflict-setting means in the medial 

dialogue, a conflict always arises, having no information value for the audience. 
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I concluded that the use of manipulation strategy strongly affects the cooperative 

communication. The manipulative communication does not offer any pieces of valuable 

information (valuable information is the purpose of television debating programmes). It 

breaks the principles of assertive communication and it often intervenes in personal way 

(defamations, stultification etc.) I consider the manipulation as a common part of 

communication in medial dialogue between politicians. Even if being common in 

television debates I do not consider it polite, ethic and hence, it shall not be considered, in 

my opinion, as a axiomatic matter. 
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PRAMENY 

Pořad Sedmička uváděný televizní stanicí Nova, pořad Otázky Václava Moravce uváděný 

televizní stanicí ČTI a pořad Nedělní partie uváděný televizní stanicí Prima. Tyto pořady 

byly sledovány v období únor 2006 - březen 2006 a v období červen 2006 - listopad 2006. 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání dostupný na www.rvp.cz 

/soubor/ rvpg_9_10_2006.pdf 
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