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Abstrakt 

 Tato bakalá ská práce analyzuje televizní diskusní po ad s názvem Máte slovo 

z hlediska jeho obsahu a struktury. Po ad je vysílaný ve ve ejnoprávní České televizi na 

hlavní programu ČT 1. Tento po ad je specifický p edevším svým vedením. Podstatou 

po adu je spíše než diskuse vyost ený konflikt, který je napínán do co nejv tších 

rozm rů. Samotná práce je rozd lena na část teoretickou a část analytickou. Teoretická 

část poskytuje nezbytný v domostní základ pro samotnou analýzu, která je t žišt m této 

práce. V teoretické části je rozebírána pragmatická stránka jazyka, problematika 

argumentu, neverbální komunikace a teorie dramatu podle Gustava Freytaga. 

V analytické části je poté rozebírána jednak obsahová stránka po adu a jednak struktura 

celého po adu. Dominantou analytické části je komparace dvou velmi rozdílných epizod 

tohoto po adu, které jsou vzájemn  pom ovány. Dále je v této části rozebírána 

neverbální komunikace ze strany moderátorky. V záv ru jsou shromážd ny všechny 

nasbírané poznatky, které umožňují pochopení pravé podstaty po adu Máte slovo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

This bachelor thesis analyses TV discussion programme Máte slovo in terms of its 

content and structure. This programme is being broadcasted on the public TV station 

Česká televize. Máte slovo is interesting mainly because of its aiming. Substance of this 

programme is conflict rather than a discussion. The conflict tightened to the largest 

possible dimension. This bachelor thesis itself is divided into theoretical and analytical 

part. The theoretical part provides necessary knowledge foundation for the analysis 

which is core of this thesis. In the theoretical part is described pragmatic part of 

language, system of argumentation, nonverbal communication and theory of drama of 

Gustav Freytag. In the analytical part is examined mainly content and structure of this 

programme. Landmark of this part is comparison of two different episodes that are 

being mutually measured. This part is closed with an examination of nonverbal 

communication of the host. Thesis is closed with a part where all the findings are being 

gathered into a conclusion which provides a leash to understand the true substance of 

this programme.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klíčová slova 
 
Máte slovo, Česká televize, diskuse, konflikt, Michaela Jílková,  
 

Keywords 
 
Máte slovo, Česká televize, discussion, conflict, Michaela Jílková  
 
 
 
 
 
Rozsah práce: 60 562 znaků 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem p edkládanou práci zpracoval samostatn  a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zp ístupn na pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 19.5. 2017 Šimon Dušek 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Na tomto míst  bych rád pod koval bych rád pod koval p edevším rodin  a 

kamarádům, že se mnou m li nejvyšší možnou dávku trp livosti.  

 







 1 
 

Obsah 

Úvod ................................................................................................................................. 2 

1. Teoretická část ............................................................................................................ 4 
1.1 Lokuce ................................................................................................................................ 4 
1.2 Ilokuce ................................................................................................................................ 5 
1.3 Perlokuce ............................................................................................................................ 5 
1.4. Intencionalita ..................................................................................................................... 7 
1.5 Sémiotika ............................................................................................................................ 7 
1.6 Argumentace a p esv dčování ............................................................................................ 9 

1.6.1 Historie argumentace ................................................................................................. 10 
1.6.2 Persuaze ..................................................................................................................... 10 
1.6.3 Proces p esv dčování ................................................................................................ 11 
1.6.4 Analýza argumentu .................................................................................................... 12 
1.6.5 Zdroje argumentů ...................................................................................................... 13 
1.6.6 Arthur Schopenhauer a Eristická dialektika .............................................................. 15 

1.7 Neverbální komunikace .................................................................................................... 15 
1.7.1 Mimoslovní sd lení ................................................................................................... 17 

1.8 Dramatická výstavba ......................................................................................................... 18 

2. Analytická část .......................................................................................................... 20 
2.1 P edstavení po adu ............................................................................................................ 20 
2.2 Michaela Jílková ............................................................................................................... 21 
2.3 P edm t analýzy ................................................................................................................ 22 
2.4. Analýza po adu ................................................................................................................ 23 

2.4.1 Struktura a vedení po adu .......................................................................................... 24 
2.4.3 Zp ítomňování ve ejnosti .......................................................................................... 28 
2.4.4 Neverbální komunikace moderátorky ....................................................................... 29 

4. Závěr .......................................................................................................................... 31 

Summary ........................................................................................................................ 33 

Použitá literatura a prameny ....................................................................................... 35 
Literatura .............................................................................................................................. 35 
Prameny ................................................................................................................................. 36 

Seznam příloh ................................................................................................................ 38 

Přílohy ............................................................................................................................ 39 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

2

  

 

 

Úvod  
 

Po ad Máte slovo nepochybn  tvo í svého smyslu fenomén v oblasti televizních 

diskusních po adů. Jeho první díl byl vysílán v roce 2008 a s drobnými p estávkami je 

vysílán dodnes. Jeho základními pojmovými znaky jsou nepochybn  jistá inscenace 

živelnosti a zároveň možnost tém  pro každého se vyjád it k probíranému tématu. 

Důležitým prvkem je osoba moderátorky, kterou je známá noviná ka Michaela Jílková. 

Ta má s konfrontačními diskusními po ady bohaté profesní zkušenosti. Velmi často se 

jednotlivé promluvy, které v po adu zazn ly, objevují v titulcích nejv tších českých 

médií.1 Každé výbušn jší téma je zárukou, že se bude v on ch médiích probírat ješt  

dlouho po samotném vysílání. Často je rovn ž terčem vtipů satirických internetových 

po adů.2 

Podstatou celé této práce bude analyzovat po ad Máte slovo jak z hlediska 

obsahového tak z hlediska strukturního. Máte slovo je do jisté míry svébytný po ad, 

který nemá v současné tuzemské televizní produkci obdoby. Za hlavní cíl této práce lze 

tedy považovat hlubinné rozklíčování celé podstaty po adu, které nejde pouze po 

povrchu, ale snaží se pomysln  nahlédnout za horizont. 

Tato práce je rozd lena na dv  odd lené části, které jsou spolu ovšem velmi 

t sn  provázány. Část první je teoretického rázu a poslouží jako nezbytný pilí  pro 

samotnou analýzu po adu, která bude podstatou části druhé. Analytická část se soust edí 

na samotný rozbor po adu. V této části je velmi zásadní p ekonat úvodní bariéru a 

proniknout k samotné podstat  po adu. V tomto ohledu bude nutné zodpov d t n kolik 

otázek. Co je zamýšleno tímto výb rem hostů? Nakolik rozhodují o sm ru diskuse 

moderátorka a nakolik diskutující? Je po ad postaven na diskusi nebo konfliktu? 

Struktura práce, tak jak byla formulována v bakalá ské tezi, doznala značných 

zm n. Jednak byla rozd lena na teoretickou a analytickou část. Rozd lení se jevilo jako 

velmi nutné z hlediska p ehlednosti a pro snazší proniknutí do textu ze strany čtená e. 

                                                 
1 PLÍHOVA, Dominika. Televizní hádka o hanobení prezidenta. Jílková musela v Máte slovo uklidňovat 
hosty k ikem. IRozhlas.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-z-
domova/televizni-hadka-o-hanobeni-prezidenta-jilkova-musela-v-mate-slovo-uklidnovat_1612021104_dp 
2 STAN K, Lud k. Po ad Luďka Staňka - V po adu Máte slovo se rozpoutalo takové peklo, že už to 
Michaela Jílková neunesla. In: Stream.cz [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: 
https://www.stream.cz/porad-ludka-stanka/10015263-v-poradu-mate-slovo-se-rozpoutalo-takove-peklo-
ze-uz-to-michaela-jilkova-neunesla 
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Původní myšlenka, kdy se budou teoretické informace prolínat s poznatky ze samotného 

vysílání, se ukázala jako velmi obtížn  proveditelná. Bylo zde značné riziko, že by 

práce ztratila svou ucelenost.   
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1. Teoretická část 

Televizní diskusní po ad p edstavuje z teoretického hlediska rozsáhlé spektrum 

nejen komunikačních prvků. Jeden z t ch nejzákladn jších prvků p edstavují mluvní 

akty, kterými se zabýval britský filosof a jazykov dec John Langshaw Austin. Práv  

jeho pojetí jazykové teorie bude tvo it první část teorie. 

Diskuse, která je prezentovanou podstatou celého po adu, je ve své elementární 

podob  založena na argumentech a samotných argumentačních technikách. Práv  

argumentace bude tvo it další základ teoretické části.  

1.1 Lokuce  

John Langshaw Austin, který se p edevším v noval filosofii jazyka, p išel 

s průlomovou teorií mluvních aktů (speech acts). V ní rozd lil mluvní akty na lokuční, 

ilokuční a perlokuční.  

Akt „ íkání něčeho“ považuje Austin za performanci lokučního aktu. 

Zkoumáním lokuce budeme tedy zkoumat plné jednotky eči. Ovšem abychom mohli 

zcela kompetentn  a bez pochybností rozlišit lokuční akt, musíme si ješt  definovat akt 

fonetický, faktický a rhétický.  

Fonetickým aktem rozumíme pronášení libovolných zvuků, aniž bychom v nich 

nalézali jakýkoli význam. Naproti tomu „faktický akt je vypovídání jistých slov, to jest 

zvuků určitého typu, které pat í k určitému slovníku a pokud práv  pat í k určitému 

slovníku, a to takových, které odpovídají určité gramatice a pokud jí práv  odpovídají.“3 

  „Rhétický akt je takový akt, p i němž se těchto slov používá s jistým více či méně 

určitým smyslem a referencí.“4 Smysl a reference neboli pojmenování a vypovídaní o 

n čem jsou akty pod ízené k rhétickému aktu. Nap íklad „ulicí jsem rozuměl...“ nebo 

„když jsem mluvil o něm, myslel jsem tím...“. Austin rovn ž poznamenává, že nelze 

vykonat rhétický akt, aniž bychom mluvili o n čem a pojmenovávali. 

Následující p íklad jasn  ukazuje rozdíl mezi faktickým a rhétickým aktem. 

„ ekl: jsem doma“ informuje o faktickém aktu. Naproti tomu „ ekl, že je doma“ 

popisuje rhétický akt. V p ípad  rhétického aktu jde tedy o nep ímou eč.  Zároveň je 

pot eba definovat vztahy mezi jednotlivými akty. Pokud chci vykonat faktický akt, 

                                                 
3 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, s. 94 
4 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 95.  
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musím nutn  vykonat akt fonetický. Ovšem tento vztah není reciproční. Nap íklad když 

opice vydá zvuk, který je nerozpoznatelný od slova „jdi“ nemůžeme hovo it o 

faktickém aktu.5 Rovn ž mohu vykonat faktický akt, aniž by byl rhétickým aktem, 

avšak opačn  již ten vztah neplatí. 

1.2 Ilokuce 

Pokud vykonáváme lokuční akt, můžeme íci, že rovn ž vykonávám akt ilokuční. 

Podle Austina tím může být nap íklad:  

 kladení otázky či odpovídání na ni,  

 podávání n jaké informace či ubezpečování anebo varování, 

 oznamování rozhodnutí či zám ru, 

 vynášení rozsudku, 

 jmenování, odvolání, kritika,  

 identifikování či popisování  

a jak Austin zdůrazňuje, mnohé jiné.6 Podle n ho totiž nejde o uzav enou a jasn  

definovanou skupinu. V rámci určení ilokučního aktu hledáme smysl nebo účel, s jakým 

jsme pronesli akt lokuční. eč má totiž mnoho variant použití a zám rů. Musíme tedy 

rozlišit zda mluvčí ve své výpov di oznamoval nebo p ikazoval apod. Obecn  tedy 

Austin definuje provád ní ilokučního aktu „jako provedení aktu uskutečňujícího se, 

když n co íkáme, v protikladu k vykonání aktu ečení n čeho; označím provedený akt 

jako ilokuci a teorii různých typů jazykové funkce tak, jak tu o ni jde, budu označovat 

jako teorii ilokučních platností“ 7 

1.3 Perlokuce  

Vedle aktu lokučního a ilokučního existuje ješt  akt perlokuční. Jelikož n co 

íkáme nebo sd lujeme, tak to jistým způsobem ovlivňuje adresáty našich prohlášení a 

výpov dí. A jelikož naše prohlášení můžeme uskutečnit práv  s tímto zájmem, tedy 

ovlivnit adresáty, musíme definovat perlokuční akt. Austin ve své knize uvádí n kolik 

následujících p íkladů. 

 
                                                 
5 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 97 
6 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 98 
7 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 98 
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P íklad č.1  

 

Akta (A) či lokuce 

 ekl mi „St el na ni“ a p itom slovem „st el“ mínil st elení a slovem „ji“ 

odkazoval ní. 

Akt (B) či ilokuce 

 Naléhal (anebo radil, p ikazoval atd.), abych na ni st elil.  

Akt (C.a) či perlokuce 

 P esv dčil mne, abych na ni st elil. 

Akt (C.b) 

 Dovedl mne (p im l mne) k tomu, abych na ní st elil. 

 

P íklad č. 2 

 

Akt (A) či lokuce 

 ekl mi „to nemůžeš ud lat“. 

Akt (B) či ilokuce 

 Protestoval proti tomu, abych to d lal.  

Akt (C.a) či perlokuce  

 Odradil mne od toho, rozmluvil mi to.  

Akt (C.b)  

 Zarazil mne, p ivedl mne k rozumu atd. Rozladil m .8 

(Austin ješt  rozlišuje , zda perlokuční akt odkazuje k aktům nep ímo (C.a) nebo vůbec 

(C.b) 

Díky t mto výše popsaným p íkladům můžeme snadn ji rozlišit jednotlivé akty. 

Již víme, že lokuční akt může být: ekl, že; ilokuční: vyjád il stanovisko, že; perlokuční: 

p esv dčil mne, že. 

 

Austin rovn ž zdůrazňuje, že vykonáním ilokučního aktu může dojít pouze 

konvencionalizovanými prost edky, které jsou ve společnosti obecn  známy. Jedin  tak 

lze vyvolat zamýšlené účinky u adresáta. Nicmén  Austin p ipouští, že perlokucí a 

perlokučních sekvencí lze dosáhnout prost edky ne-konvencionálními, „tj. akty, které 

                                                 
8 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 101-102 
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nepodléhají vůbec žádné konvenci, nebo alespoň ne ve vztahu k danému účelu; mohu 

nap íklad někoho p emluvit tím, že vlídně zamávám obrovským klackem nebo vlídně 

poznamenám, že jeho sta í rodiče stále ještě žijí ve T etí íší. P ísně vzato nemůže 

ilokuční akt existovat pokud použité prost edky nejsou konvencionální, a tudíž musí být 

konvencionální i prost edky sloužící k dosažení jeho cílů neverbální cestou.“ 9 

1.4. Intencionalita  

Výraz intencionalita je odvozena od výrazu intence (lat. in-tendó) a znamená 

zám r, úmysl, cíl. Intencionalita tedy značí určité zam ení lidského snažení na určitý 

cíl, zam enost, zám rnost, úmyslnost v chování a v jednání. 10 

Pojem intencionalita se nejhojn ji vyskytoval v období scholastiky.11 Jeho 

restauraci poté provedl rakouský filosof Franz Bretano, který žil na p elomu 19. a 20. 

století. Ten považoval intencionalitu za jednu ze základních vlastností lidského myšlení. 

V tšina myšlenkových aktů je skutečn  zam ena, obrácena k n jakému 

intencionálnímu p edm tu, který může a nemusí být skutečný. „P edstava, úsudek, 

láska, nenávist, chtění a podobně se vždycky vztahují k něčemu; tvrzení vypovídá o 

něčem, otázka se ptá na něco. Myšlenkové akty se tedy samy „p esahují“ (transcendují) 

směrem k nějakému p edmětu, a to i kdyby p edmětem bylo toto myšlení samo. Nic 

podobného se u fyzických (čistě materiálních) objektů nevyskytuje.“12 Na Bretanovy 

myšlenky navázal n mecký filosof Edmund Husserl, který intencionalitu zanesl do své 

fenomenologie. 

1.5 Sémiotika 

Dále je t eba ve vztahu ke smyslu a podstat  celé práce definovat základní 

jazykov dný pojem - sémiotika. Nový akademický slovník cizích slov nabízí následující 

definici z filozofického hlediska: „souhrnný název pro vědecké teorie zkoumající 

vlastnosti znaků a znakových soustav (p irozených n. formalizovaných jazyků aj.), které 

                                                 
9 Intencionalita. Slovník cizích slov [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/intencionalita 
10 AUSTIN, J. L. How to do things with words: the William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955. 2. ed. London: Oxford University Press, 1976, s. 105 
11 KLIMA, Gyula. Intentionality, cognition, and mental representation in medieval philosophy. ISBN 
9780823262748. 
12 Brentano, Franz. 1995. Psychology from an Empirical Standpoint. 2. vyd., p el. A. C. Rancurello, D. B. 
Terrell a L. McAlister, London: Routledge. s. 24 
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mají svůj určitý význam.“13 Slovník dále rozlišuje mezi sémiologií obecnou a sémiologií 

lingvistickou.14 

Navazující definici nabízí Nový encyklopedický slovník (dostupný z: 

www.czechency.org). Ten tuto definici rozši uje na biologickou oblast, kdy pod pojem 

sémiotika adí znaky p i hledání potravy či partnera, p i obran  a vymezování teritoria 

ale rovn ž také semiózu spojenou s p íznaky zrání, stárnutí či choroby organismu. 

Velmi rozsáhlou definici pojmů znak a semióza p ináší Ch. S. Peirce.15 Ten od 

počátku chápe znak v triadickém formátu. Tedy že „jako něco, co je určeno něčím 

jiným, co můžeme nazvat jako jeho Objekt, a co působí na osobu, kterou nazývám 

interpretant, že to druhé [= Objekt] je určeno prost ednictvím toho prvního [= 

znakem].”16 

V publikaci s názvem Sémiotika17 se auto i ztotožňují s názorem, že znak 

(signum, signans) p edstavuje určitý výsek vnímatelné reality, za kterým se skrývá n co 

jiného (signatum, referent, v c). Avšak nutným p edpokladem funkčnosti tohoto vzorce 

je existence osoby, která si je v doma existence tohoto vztahu a je schopna rozklíčovat 

jeho podstatu. Ch. W. Morris dává znak do souvislosti s pojmem semióza, který vidí 

jako „proces, v němž něco funguje jako znak“ skrz který „si něco povšimne něčeho 

prost ednictvím něčeho t etího“.18 19  

Za určitý podtitul znaku lze považovat ikon. Nový akademický slovník cizích 

slov definuje ikon jako ikonický znak. Po významové stránce tedy musíme p ejít dále, 

ke slovům jako ikonicita, která je definována jakožto vlastnost n čeho ikonického, 

ikonická povaha, ikonický ráz, ikoničnost. Dále slovo ikonický je zde chápáno jako 

jeden z druhů znaků.20 Ikonem se zabývá i již zmiňovaný Ch. S. Peirce, který rovn ž 

                                                 
13 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1415-2, s. 720 
14 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1415-2, s. 720 
15 PEIRCE, Charles S., Nathan. HOUSER a Christian J. W. KLOESEL. The essential Peirce: selected 
philosophical writings. Bloomington: Indiana University Press, 1998. ISBN 978-0-253-20721-0. 
16 Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 [cit. 
2017-04-08]. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ZNAK#bibitem7 
17 ČERNÝ, Ji í a Jan HOLEŠ. Sémiotika. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-832-5, s. 16 
18 CHARLES WILLIAM MORRIS. AUS D. AMERIKAN. VON ROLAND POSNER UNTER 
MITARB. VON JOCHEN REHBEIN a MIT E. NACHW. VON FRIEDRICH KNILLI. Grundlagen der 
Zeichentheorie ; Ästhetik der [und] Zeichentheorie. Ungekürzte Ausg. Frankfurt am Main: Fischer-
Taschenbuch-Verl, 1988. ISBN 9783596274062. 
19 Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 [cit. 
2017-04-08]. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ZNAK#bibitem7 
20 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 8020014152, s. 337 
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vnímá ikon jako jeden z poddruhů znaku, jehož vztah k p edm tu je založen na 

podobnosti. Práv  podobnost je elementárním prvkem toho vztahu. 21 

Výše uvedené lze p edvést na následujících p íkladech. Za ikonický znak (ikon) 

člov ka můžeme považovat jeho obraz, sochu, fotografii apod. Tak ka jakékoli jeho 

hmotné ztvárn ní, které je založené práv  a hlavn  na jeho podobnosti, která je tím 

nejzásadn jším pojítkem mezi p edm tem (člov k) a jeho ikonem (nap . zmiňovaný 

obraz či socha). To samé platí analogicky u nehmotného p edm tu, kterým může být 

kup íkladu lidský hlas, jehož ikonem bude op t vnímatelný záznam tohoto hlasového 

projevu. 

Pierce se zabýval i dalším st žejním sémiotickým pojmem – indexem. Vztah 

mezi indexem a p edm tem se nezakládá na bázi podobnosti, jak je tomu u ikonu, ale 

jedná se o kauzální vazbu na onen p edm t. Nap íklad kou  je určitým indikátorem 

ohn , teplota je indikátorem onemocn ní t la apod. Ve sfé e jazykové obecn  adíme 

indexy mezi slova s deiktickým významem. Nap íklad já, ty, zítra, včera, toto, tento atd. 

Tedy výrazy, které se v komunikačních sd leních určitým způsobem vztahují 

k situačnímu kontextu a kvalit  v osob  mluvčího. Tyto výrazy jsou obecn  nazývány 

„shifters“, jelikož význam slova JÁ, se m ní podle toho, kdo je autorem promluvy, jejíž 

součástí bylo práv  slovo JÁ. Analogicky lze tento postup vztáhnout nap íklad na slovo 

ZÍTRA, u n hož závisí z hlediska významu, kdy bylo toto slovo vy čeno, jelikož 

v různých dnech promluvy bude referovat k jiným dnům týdnu. Tedy když ekneme ve 

st edu zítra, je tím myšlen čtvrtek. Když ekneme v pátek zítra, je tím myšlena sobota 

apod.22 

1.6 Argumentace a přesvědčování 

Nový akademický slovník cizích slov definuje argumentaci jakožto „uvádění 

argumentů pro určité tvrzení, souhrn důvodů, důkazů; zdůvodňování dokazování: 

p esvědčivá argumentace; lživá argumentace.“23Petr Karlík v Novém encyklopedickém 

slovníku češtiny chápe argumentaci jako určitý poddruh klasické rétoriky, který zkoumá 

                                                 
21 Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 [cit. 
2017-04-08]. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ZNAK#bibitem7 
22 Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 [cit. 
2017-04-08]. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ZNAK#bibitem7 
23 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1415-2, s. 72 
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práv  ten výsek z p irozeného jazyka, který ho povyšuje na jednu z mnoha forem 

lidského jednání.24 

1.6.1 Historie argumentace 

Argumentace je jedním z fenoménů a naprosto esenciálních prvků fungování 

našeho sv ta, který b hem své existence prošel ohromným vývojem. Práv  prom na 

forem argumentace je znakem vývoje celé naší společnosti. V raných stádiích vývoje 

naší společnosti byl argumentační cíl dalo by se íci stejný – p esv dčit názorového 

oponenta. Nástroje tehdejší argumentace jsou však již v dnešní dob  nep ijatelné. 

Tehdejší argumentace, pokud ji vůbec můžeme nazývat argumentací, byla založena 

pouze na hrubé síle, kdy oponent p ijal určitý názor za svůj pouze na základ  násilí 

(můžeme využít pojmy trestního práva vis absoluta, vis compulsiva). Násilí jako 

zásadní argumentační prost edek je nutné chápat v kontextu absence tém  jakékoli 

organizace společnosti a fungující státní moci s donucujícími prost edky. Počátek 

argumentace v nyn jším slova smyslu lze proto nalézt ve starov kém ecku, p edevším 

v souvislosti s rozvojem tradiční ecké demokracie a všemi benefity, který tento způsob 

uspo ádání p inášel. 

1.6.2 Persuaze  

Jedním z velmi p íbuzných pojmů k argumentaci je persuaze. Persuaze je v dní 

disciplínou, která se zabývá ovlivňováním člov ka prost ednictvím jazykových 

prost edků. Vztah mezi touto disciplínou a pojmem argumentace nelze p esn  vymezit, 

jejich podstata a smysl se vzájemn  p ekrývají, ale každý z t chto fenoménů má určité 

„své“ oblasti, do kterých zasahuje samostatn . Milan Klapetek ve své knize 

Komunikace argumentace rétorika nabízí veskrze komplexn  pokrývající definici, kdy 

pojem persuaze chápe jako určitý podtitul „ovlivňování, p i kterém se p esvědčovaný 

pod vlivem p esvědčujícího dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o 

zdůvodnění nějakého stanoviska.“25 

V knize Metody a prost edky p esvědčování v masových médiích jeden z autorů 

Imrich Jenča nabízí lehce jiný úhel pohledu na v c. Prvotn  p ekládá nový, nad azený 

pojem komunikační postupy. Ten chápe jako jistý souborný prvek, pod kterým funguje 
                                                 
24  Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 [cit. 
2017-04-08]. ISBN 978-80-7422-480-5. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/ARGUMENTACE 
25 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726526, 
s. 83-84 
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triáda základních oblastí: informační, argumentační, manipulační. Vzhledem k možné 

prom n  stylu a způsobu masové komunikace v posledních desítkách let se nabízí nové 

označení této triády oblastí: persuaze, p esv dčování, manipulace.26 

1.6.3 Proces přesvědčování 

Milan Klapetek ve zmiňované publikaci Komunikace, argumentace, rétorika27 

zmiňuje t i zásadní prvky, které jsou zapot ebí k pozitivn  vynaloženému úsilí p i snaze 

o zm nu názoru jiné osoby: 

1. V rohodnost p esv dčovatele – prvek, který má v sob  určitou kvalitu 

esenciálnosti. Bez tohoto p edpokladu se možnost na zm nu názoru 

p esv dčovaného limitn  blíží nule. Je zde velká pravd podobnost, že 

p esv dčovaný intuitivn  vycítí určitou nevyváženost v osob  p esv dčovatele. 

Za nejvýstižn jší shrnutí by  se dalo považovat dnes již klasické p ísloví „káže 

vodu, pije víno“. Tedy určitý rozpor mezi deklarovanými p esv dčeními, 

morálním základem p esv dčovatele a jeho faktickým konáním. Další vadou ve 

v rohodnosti je ten p ípad, kdy zm na názoru p esv dčovaného je ve značném 

zájmu p esv dčovatele a účastníkům procesu p esv dčovaní je jasné, že 

p esv dčovateli z p ípadné zm ny názoru p esv dčovaného plyne určitý 

prosp ch. 

2. Emotivita – tu lze považovat za určitý kanál, skrze který se odbourává p ekážka 

a hradba mezi p esv dčovatelem a p esv dčovaným. P edevším se jedná v tomto 

vztahu o navození pocitu dův ry, kdy p esv dčovaný p ekoná pás nedův ry a je 

p esv dčen o dobrých úmyslech p esv dčovatele. Velmi snadno ovšem tento 

prvek může sklouznout k ryze manipulativní technice, kdy skrze falešné 

techniky, které mí í na základní lidské pocity, ovlivňujeme k prosp chu jiného 

vůli p esv dčovaného.  

3. Logická argumentace – prvek, který v procesu p esv dčování nastupuje až za 

p edpokladu, že jsou spln ny kumulativn  všechny p edchozí prvky. Tento 

samotný prvek bude blíže rozebírán v dalších částech této práce.  

                                                 
26 Metody a prost edky p esv dčování v masových médiích: sborník textů z mezinárodní v decké 
konference : Ostrava 13.-15.9.2005 : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrav . Ostrava: 
Ostravská univerzita v Ostrav , Filozofická fakulta, 2005. ISBN 8073681013, s. 107 
27 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726526, 
s. 89-90. 
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1.6.4 Analýza argumentu 

Ve své knize Argument und Argumentation: logische Grundlagen der 

Argumentationsanalyse28 se n mecký autor Klaus Bayer zabývá logickou analýzou 

argumentu. Bayer p ichází s tezí, že každý argument se musí nutn  skládat z n kolika 

základních částí, konkrétn  ze záv ru a jedné či více premis. Jednotlivé argumenty poté 

klasifikuje jako deduktivní („typ úsudku a metoda zkoumání, kdy z p ijatých výroků 

[premis] dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku; postup od obecného 

k jednotlivému“29) a induktivní („typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z jedinečných 

výroků usuzuje na obecný závěr, postup od zvláštního k obecnému“30). Další klasifikací, 

kterou Bayer p edkládá, je klasifikace na argumenty deskriptivní a normativní. 

Podstatou deskriptivních premis je jejich bezrozpornost, tedy že nevytvá ejí prostor pro 

polemiku ohledn  vhodnosti. Jestliže je tedy jedna či více premis argumentu 

deskriptivního charakteru, docházíme poté i k deskriptivnímu záv ru. Normativní 

premisa naproti tomu poskytuje určitý subjektivní prvek, je zde možné vést polemiku 

ohledn  jejich vhodnosti, prosp šnosti apod., nikoli však ohledn  správnosti této 

premisy. Pokud je jedna či více premis normativního charakteru, poté, per analogiam, 

bude i záv r deskriptivního charakteru. 

Bayer ve své knize stanovuje, že každé logické analýze argumentů musí v rámci 

p ípravy p edcházet následující fáze: 

 Musí být odhaleno, že se jedná práv  o argument, nikoli pouze o promluvu 

mluvčího, jejíž záv r není založen na multiplicitním počtu premis. 

 Ačkoli mohou mít různé argumenty různou strukturu a výstavbu, je nutné, aby 

byly veškeré skryté premisy včetn  záv ru korektn  „dešifrovány“ z jejich 

v tného zamaskování a aby byly od sebe důsledn  odlišeny. 

 Jakákoli využitá premisa, byť neformulovaná, musí být na konci dopln na. To 

samé platí analogicky na záv r. 

 Argument je nezbytné zaznamenat, a to v jeho explicitn  stanovené a pozd ji 

vyjád ené podob .  

                                                 
28 BAYER, Klaus. Argument und Argumentation: logische Grundlagen der Argumentationsanalyse. 
Opladen: Westdt. Verl, 1999. ISBN 3531134167. 
29 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1415-2, s. 153 
30 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 80-200-1415-2, s. 346 
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Aby mohl být argument nazýván a považován za argument, musí se jeho struktura 

skládat alespoň ze dvou premis a jednoho záv ru. Nezbytnou kvalitou argumentu je 

podle Bayera jeho stálost a relevance premis.31 

1.6.5 Zdroje argumentů 

Princip argumentace je založen na zevrubné analýze. Z hlediska efektivity je proto 

nutné, aby byly pojmenovány zdroje možných argumentů, čímž se rovn ž snižuje 

možnost omylu p i určování, zda se jedná o argument či nikoli. Milan Klapetek32 

rozd lil zdroje argumentů do následujících sedmi kategorií. 

1. Důkaz ad oculos – nejtradičn jší zdroj argumentu, tedy zhlédnutí v ci „na 

vlastní oči“. Tento zdroj argumentu je v různých argumentačních st etnutích 

brán za ten práv  nejspolehliv jší a ve výsledku i jediný účinný ve smyslu 

zm ny názoru argumentačního protivníka. Nez ídka se zde ovšem objevuje 

chyba v analýze, kdy důkaz ad oculos je považován ze nezpochybnitelný a vždy 

pravdivý. Pon vadž samotný důkaz může být zkreslující a mít tudíž tak ka 

nulovou vypovídající hodnotu. Málokterý důkaz ad oculos rovn ž neposkytuje 

vícero možných výkladů. 

2. Fakta a  údaje – „nejtvrdší“ zdroj argumentů, který je zdánliv  

nezpochybnitelný. Ovšem abychom mohli tento zdroj argumentu kvalifikovan  

využít, je nutné znát zdroje t chto faktů, respektive údajů, a jejich okolnosti. Bez 

toho, aniž bychom v d li, kdo zve ejnil tyto údaje, jakým způsobem tyto údaje 

vznikly, nemohou být považovány za relevantní zdroj argumentu. Jelikož 

všechny údaje vytržené z kontextu bez uvedení nutných akcesorických 

informací jsou tém  neov itelné a mohou zkreslovat reálný stav v cí. Další 

p ekážkou je interpretace, jelikož tém  každý fakt nebo údaj poskytuje vícero 

možných interpretací a je zde proto riziko zám rného zkreslení i p es využití 

korektních údajů. 

3. Osobní zkušenost – tento argumentační zdroj má dv  základní dimenze. Jednou 

je naprostá nespornost. Jelikož osobní zkušenost, kterou osoba nabyla skrze 

smyslové vjemy, nemůžeme nikterak zpochybnit či vést polemiku. Avšak 

                                                 
31 JELÍNKOVÁ, Barbora. Argumentace a p esv dčování v televizní debat : p ípadová studie Otázek 
Václava Moravce. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Prof. PhDr. Ji í 
Kraus DrSc., s. 32-33. 
32 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726526, 
s. 90-92. 
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druhou dimenzí je její velmi nízký, tém  nulový, p esv dčovací potenciál. 

Jedná se o zdroj, který je ryze osobní, okolnosti tohoto zdroje argumentu jsou 

natolik úzce spjaty s osobou, která tuto zkušenost p ednesla, že je velmi obtížné 

ji modifikovat na osobu p esv dčovaného. 

4. Zvyky a pravidla – velmi tradiční a využívaný zdroj argumentů. Jedná se o 

klasická, nyní již zlidov lá sousloví, jejichž vznik je již dnes velmi obtížn  

dohledatelný, zdali vůbec. Typickými p íklady jsou v ty typu „to za nás 

nebývalo“ nebo „tohle není slušné“, p ípadn  se v nich vyskytuje slovo 

„odnepaměti“. Práv  slušnost a spravedlnost jsou nejčast jší obsahovou náplní 

t chto zvyklostních v t. Argumentační potenciál tohoto zdroje je však rovn ž 

vcelku omezený, jelikož mocenské a materiální zájmy jednotlivých osob mají 

mnohonásobn  v tší vliv. 

5. Příměr, podobenství – zde se jedná op t o jeden ze starších zdrojů. Ale stejn  

jako u zvyků a pravidel, jeho argumentační hodnota je nicotná. Podle zásady 

„comparatio non est ratio“, tedy „p irovnání není důkaz“, totiž p irovnání či 

podobenství nemůžeme v argumentačním procesu vůbec využít. Použití analogie 

v argumentaci zastává roli spíše formalistickou bez skutečné významové 

hodnoty. P ím r či podobenství můžeme vyžít v určitém p edstupni 

p edcházející argumentačnímu procesu, jako rozši ování a aplikaci poznatků. 

6. Autorita – argumentační zdroj v podob  autority je op t již velmi ustálený. 

Dotyčný používá jako argument promluvu či myšlenku určité autority. Ovšem je 

zde velmi nutný p edpoklad, který zůstává ve valné v tšin  p ípadů nespln n, 

aby byla ona autorita považována za autoritu i u osoby p esv dčovaného. Pokud 

osoba nepovažuje p edkládanou autoritu za autoritu, nemůže, podle pravidla 

implikace, uznávat ani její promluvy či myšlenky. Obecn  uznávaných autorit 

se, vcelku logicky, vyskytuje velmi málo. Tento fakt můžeme vnímat i 

v souvislosti s tém  sv tovým trendem jisté polarizace společnosti, kdy každá 

sféra společnosti má svou autoritu. 

7. Extrapolace – původn  matematický pojem, který ovšem lze p evést i do 

konceptu argumentačních zdrojů. Vzhledem k tomu, že společnost nezná trvalý 

stav, jedná se o nekončící procesy a d je, které se stále vyvíjí a pokračují, mají 

extrapolace, kdy se snažíme „vid t“ do budoucnosti a nalézt stav, v jakém se 

bude společnost nacházet za určité časové období, velmi malý argumentační 

potenciál. 
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1.6.6 Arthur Schopenhauer a Eristická dialektika 

N mecký myslitel Arthur Schopenhauer byl jedním z nejzásadn jších filosofů 

19. století. Jeho pojetí pesimistické filosofie ovlivnilo mimo jiné i dalšího významného 

n meckého filosofa Friedricha Nietzscheho. 

Schopenhauerovo dílo, s názvem Eristická dialektika, je zcela v souladu s jeho 

p esv dčením o iracionálním základu sv ta a bytí 33. Jeho značn  pesimistický p ístup 

byl založen na základním p edpokladu špatnosti lidských bytostí. Schopenhauer se 

zabývá vedením argumentačního sporu, jehož jediným p ijatelným výsledkem je 

vít zství. Z logiky v ci lze nejsnáze dosáhnout vít zství  skrze obhájení pravdy. 

Nicmén  není v lidských silách mít pravdu za všech okolností. Proto je podle 

Schopenhauera důležité „umění prosadit svá tvrzení jako pravdivá“.34 Tato technika se 

zakládá na využití argumentačních triků, které umožní dosáhnout kýženého vít zství i 

p es absenci oprávn nosti. 

1.7 Neverbální komunikace 

Jak již bylo zmín no výše, komunikace se skládá z určitých znaků, které společn  

tvo í komplexní systémy – kódy. Edvard Lotko ve své knize Kapitoly ze současné 

rétoriky35rozlišuje ty znakové systémy: 

 

a) znakový systém p irozeného jazyka 

b) parajazykový systém neverbálních prost edků 

c) systém neverbálních nevokální prost edků 

 

Lotko následn  poskytuje celkovou definici neverbální komunikace. „Neverbální 

komunikace je proces dorozumívání mezi jedinci, resp. skupinami lidí pomocí 

mimoslovních prost edků.“ 36 Milan Klapetek uvádí statistiku, že z celkového 

porozum ní v komunikaci tvo í pouze 7 % slovní promluvy. Zbytek porozum ní tvo í 

z 38 % tón hlasu a z 55 % eč t la a neverbální, nevokální sd lení.37 Na tuto statistiku 

navazuje ve svých esejích Ray L. Birdwhistell, který na základ  provedených výzkumů 
                                                 
33 SCHOPENHAUER, Arthur. Eristická dialektika. Havlíčkův Brod: En, 1991. ISBN 80-901070-0-1. 
34SCHOPENHAUER, Arthur. Eristická dialektika. Havlíčkův Brod: En, 1991. ISBN 80-901070-0-1. s. 13 
35 LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vyd., aktualiz. a rozš. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0796-5, s. 73 
36 LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vyd., aktualiz. a rozš. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0796-5, s. 74 
37 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726526, 
s. 113 
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zastává názor, že v dialogové komunikaci mezi dv ma osobami je mén  než t etina 

obsahu této komunikace p enášena slovy a okolo 65 % obsahu je p enášeno skrze 

neverbální prost edky.38 

Jednotlivé funkce popisuje Milan Klapetek následovn : „neverbální signál tedy 

může verbální sdělení doplňovat a zesilovat p ípadně také nahrazovat nebo s ním může 

být naopak v nesouladu“39 Mezi verbálním sd lením (A) a neverbálním signálem 

mohou nastat následující vztahy: neverbální signál potvrzuje verbální sd lení (A=B); 

neverbální signál doplňuje verbální sd lení (A+B); neverbální signál je v rozporu 

s verbálním sd lením (A≠B). 

Edvard Lotko v publikaci Kapitoly ze současné rétoriky40 rozd luje neverbální 

signály do následujících kategorií.  

 Symboly se adí do té sféry neverbálních signálů, které mají z významového 

hlediska svůj analogický prot jšek v oblasti verbálního jazyka. Význam, rozsah 

a podoba symbolů se liší vzhledem k odlišnostem kulturním či geografickým. 

Symboly mohou mít rovn ž profesní, specializované využité (signály 

rozhodčích ve sportu). 

 Ilustrátory se považují za doprovodné neverbální signály. Jejich povaha je 

akcesorická k verbální komunikaci. Jsou tedy nejčast ji používány pro 

zdůrazn ní smyslu jednotlivých slov a promluv. Mimo klasické odlišení podle 

kulturních či geografických rozdílů se ilustrátory m ní i ve vztahu 

k temperamentu. Důraz, velikost či síla ilustrátorů je tak nižší u melancholiků a 

flegmatiků než choleriků a sangviniků. Ilustrátory, tedy jejich množství a 

velikost, jsou rovn ž p ímo úm rné rychlosti a hlasitosti mluveného projevu 

mluvčího.  

 Regulátory se adí do skupiny neverbálních signálů, které mají ídicí funkci. 

Jejich využití je nejčast ji na počátku a na konci procesu komunikace, jelikož se 

pomocí regulátorů komunikace započíná či uzavírá. Mezi regulátory tak adíme 

kup íkladu podání ruky nebo p ejetí prsty p ed krkem na znamení konce 

probíhajícího d ní. Naproti tomu považujeme za regulátor i takový pohyb očí, 

kterým se osoba vyhýbá očnímu kontaktu a chce tak zůstat stranou 
                                                 
38  RAY L. BIRDWHISTELL. Kinesics and context; essays on body motion communication. 5th 
paperback printing. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1985. ISBN 9780812210125, s. 158 
39 KLAPETEK, Milan. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024726526, 
s. 114 
40 LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vyd., aktualiz. a rozš. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0796-5, s. 75-76. 
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komunikačního procesu. Odmítá tento proces vůbec začít. Nap íklad když 

student nechce být pedagogem vyvolán b hem výuky. 

 Adaptéry jsou skupinou neverbálních signálů, jejichž využití je spjato  s našimi 

pocity a reakcemi. P edevším je ídí a usm rňují, nejčast ji ve stresových a 

psychicky náročných situací, kdy se dostavují podv domé reakce a vzorce 

chování. Typickým p íkladem adaptéru nervozity je t eba kousání nehtů. 

1.7.1 Mimoslovní sdělení 

Jednou ze zásadních oblastí neverbální komunikace jsou mimoslovní sd lení, 

kterými se mimo jiné zabýval i Edvard Lotko.41 Podle n ho existuje n kolik 

mimoslovních sd lení a to: proxemika, haptika, posturika, kinezika, mimika a pohledy.  

a) Proxemika – základní podstatou proxemiky je vzdálenost mezi jednotlivými 

mluvčími v rámci rozhovoru. Ve své zásadní publikaci The hidden dimension42 

stanovil Edward T. Hall tzv. proxemické zóny. Proxemické zóny jsou založeny 

na vztahu  vzdálenosti mezi mluvčím a posluchačem a typem setkání 

z formálního hlediska. 

b) Haptika – v tomto p ípad  se jedná o mimoslovní jednání založené na kontaktu. 

Kontaktem se myslí bezprost ední dotek částí t la v souladu se sociáln -

společenskými konvencemi. Je to obecn  p ijímaný projev, využívaný pro široké 

portfolio p íležitostí. Nejčast ji se jedná o p ivítání, rozloučení, ale i znamení na 

p ijetí dohody apod. Nejtradičn jším projevem haptiky je podání rukou, které 

může mít vícero významů. Stejn  jako u proxemiky i haptické projevy se více či 

mén  odlišují v návaznosti na kulturní tradice a geografickou sféru.  

c) Posturika – jedná se o formu neverbální komunikace, která je provád na skrze 

postavení našeho t la a jeho jednotlivých částí (hlava, ruce, nohy atd.) V rámci 

posturiky rozlišujeme tzv. kongruentní a nekongruentní postoje. Podstatou 

tohoto rozd lení je vztah mezi mluvčím a posluchačem.  Postavení celého t la 

b hem dialogu závisí na tom, jak posluchač vnímá mluvčího. Tedy zda s jeho 

promluvami souhlasí nebo jaký k n mu má vztah, p edevším ve smyslu 

pod ízenosti a nad ízenosti. Kup íkladu když posluchač stojí, zatímco mluvčí 

stojí, můžeme z toho vyvodit, že posluchač svým partnerem pohrdá, je 

                                                 
41 LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 2. vyd., aktualiz. a rozš. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0796-5, s. 76-85. 
42 HALL, Edward T. The hidden dimension. [1st ed.]. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966. 
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v nad ízeném postavení nebo prost  nemá zájem na pokračování v dané 

konverzaci. 

d) Kinezika – pod tento pojem je azena ta část neverbální komunikace, jejíž 

podstatou jsou pohyby t la a jeho částí. Ray L. Birdwhistell43 ve své již 

zmiňované publikaci zavádí čty člennou soustavu kineziologických jednotek kin 

> kinem > kinemorf > kinemorfická konstrukce. Z této soustavy vyplývá, že 

sd lení v rámci kineziky nekomunikujeme pouze jedním konkrétním pohybem, 

ale ve v tšin  p ípadů komplexní souhrou n kolika na sebe navazujících 

pohybů. 

e) Mimika – v mimické oblasti je komunikační obsah sd lován skrze výraz 

v obličeji. Mimické svaly jsou v lidském t le značn  rozší ené a jsou schopny 

komunikovat rozsáhlý soubor emocí. Emoce, které lze v obličeji rozpoznat, 

můžeme, vedle klasického d lení na emoce pozitivní a negativní, d lit ješt  na 

primární a sekundární. Mezi primární emoce se v rámci mimiky adí emoce 

elementárního charakteru, nap íklad radost, smutek, strach apod. Pod pojem 

sekundární mimické emoce adíme ty emoce, které jsou již komplikovan jší a 

mén  frekventované. Ty jsou odvozené od emocí primárních a často se vyskytují 

v komplexní struktu e složené z n kolika emocí. Ovšem je zde nutno počítat se 

stejným rizikem jako u verbální komunikace, vedle slov se dají zneužít i 

mimická gesta, která jsou v určitých fázích snadno p edstíratelná. 

f) Pohledy – v širším smyslu slova se jedná o eč očí. Prost ednictvím oční 

komunikace sd lujeme partnerovi, jaký máme pocit z probíhající komunikace, 

jak vnímáme jeho osobu, jaký k n mu máme vztah apod. Pohledy jsou zásadní 

složkou určité sebereflexe a zp tné vazby po ukončení komunikace. 

1.8 Dramatická výstavba 

V díle Technika dramatu44 od n meckého spisovatele a dramatika Gustava 

Freytaga se setkáváme s klasickou výstavbou dramatu. Ta z části navazuje již na 

Aristotelovu Poetiku. Freytag ve své knize pracuje s p tičlennou výstavbou složenou 

z expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofy.  

                                                 
43 RAY L. BIRDWHISTELL. Kinesics and context; essays on body motion communication. 5th 
paperback printing. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1985. ISBN 9780812210125. 
44 FREYTAG, Gustav. Technika dramatu. P eložil Jaroslav ŽERT. Praha: Ústav pro účelné pomůcky, 
1944. Knihovna divadelního prostoru. 
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Expozice tvo í úvodní základ, skrze který je čtená  uveden do d je. Je seznámen 

se základním, p edevším faktickým základem, který mu umožní pochopení následn  

vystav nému d ji. V další části – kolizi – se setkáváme s prvním dramatickým prvkem, 

kdy je založen konflikt, který bude tvo it základní kostru díla. P ítomnost nap tí tvo í 

neodd litelnou část tohoto konfliktu, p ičemž je zde naléhavá pot eba nastalý konflikt 

vy ešit. Po kolizi následuje krize, kterou chápeme jako tu část, ve které se dostává na 

sv tlo ešení kolize. Je to určitý p ed l dramatu, od kterého nabírá d j novou dynamiku. 

Po krizi nastává peripetie, pro kterou je typické určité p ekvapení ve vývoji d je. 

Rovn ž zde dochází k zost ení nap tí. Poslední část výstavby dramatu tvo í katastrofa. 

Jedná se záv rečnou, kdy dochází k rozh ešení celého dramatu. 

 

Tento teoretický základ by m l tvo it základní kostru následující analytické 

části, kde budou rozebrány již konkrétní epizody po adu Máte slovo. Práv  výše 

zmín né teoretické poznatky budou zásadní k odhalení skutečné podstaty po adu. Díky 

t mto poznatkům bude možné odhalit nejasné prvky jak v samotném formátu po adu a 

jeho dramaturgii, tak v oblasti obsahové, kde budou podrobeny analýze p edevším 

jednotlivé promluvy aktérů debaty z hlediska v cného a významového. 
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2. Analytická část 

T žišt  této práce bude následující analytická část, která zúročí výše zmín né 

teoretické základy, jak již bylo zmín no. Ačkoli je po ad Máte slovo prezentován jako 

po ad diskusní s nejasnou strukturou, tak práv  jeho výstavba je podrobena ze strany 

tvůrců striktnímu postupu. Je proto pot eba v novat v následující části pozornost i 

zdánliv  nepodstatným prvkům, které však p edstavují zásadní interpretační nástroje, 

které umožní rozklíčování onoho soukolí celého po adu. 

2.1 Představení pořadu 

Máte slovo je po ad, který se vysílá na České televizi. Jeho moderátorkou je 

noviná ka Michaela Jílková. První díl byl vysílán na programu ČT 1 dne 17. ledna 

2008. Ke dni 23. dubna bylo odvysíláno 352 dílů. Stopáž jedné epizody je mezi 50 a 60 

minutami. 

Česká televize prezentuje Máte slovo jako diskusní po ad, jehož náplní a 

obsahem je n která z aktuáln  probíraných kauz ve ve ejném diskurzu. Tato kauza je 

pro účely po adu v tšinou zjednodušena na dva názorové proudy, které jsou ve 

vzájemné hluboké polarit . Ve skutečnosti se tak po ad ubírá stylem totálního st etu 

t chto dvou polarizovaných stran, který je um le vytvá en až inscenován, p ičemž tento 

st et není založen na argumentech a snaze p esv dčit druhou stranu prost ednictvím 

nástrojů demokratické diskuse. Po ad je založen p edevším na emocích a emočn  

vypjatých situacích, které jsou vyvolávány dramaturgií po adu a moderátorským 

vedením po adu. 

Moderátorka se snaží sama zásadn  povzbuzovat tuto emoční linku, i skrze 

lokuční a ilokuční akty, jak jsou definovány v kapitole 1.1 a následující. V tomto ohledu 

je nutné odd lovat slovní obsah jejích promluv (lokuce), od skutečného významového 

hlediska (ilokuce). Moderátorka pokládá dotazy, které se z lingvistického hlediska tvá í 

jako vcelku konvenční lokuční akty typické pro klasickou diskusi a diskusní po ady. 

Ovšem ilokuční akty, tedy skutečný význam promluv, sm ují pouze k vyhrocení 

situace nikoli podpo e produktivní diskuse. Více o tom srovnává kapitola 2.4 a dále. 

Vedle moderátorky zde vystupuje šest dalších hostů, t i na každé z on ch dvou 

názorových stran. Dalším subjektem po adu je publikum, které se skládá z p íslušníků 

široké ve ejnosti, a rovn ž se účastní diskuse ve studiu. Členem publika se může stát 

kdokoli po včasném p ihlášení. 
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Jako hosté jsou zde pov tšinou vybírány známé osobnosti, které se k danému 

tématu vyjad ují, pop ípad  je p edm tem jejich pracovní činnosti. Čty i až p t z hostů 

bývají osoby, které se mohou k tématu více či mén  relevantn  vyjád it. Nicmén  vždy 

alespoň jeden host, n kdy to může i jeden na každé z názorových stran, je zástupcem 

„lidu“. Nejčast ji se jedná o pon kud bizarní postavu, která poutá pozornost svými 

extrémními názory, vzhledem, projevem apod. (viz dále). 

Po ad Máte slovo svou podstatou částečn  navazuje na po ad Kotel, který se 

začal vysílat na konci devadesátých let 20. století. Moderovala ho rovn ž Michaela 

Jílková. Princip po adu byl, že určitá osoba ve ejn  činná, nejčast ji politik, která p ijala 

pozvání, čelila dotazům diváků (ve ejnosti) a moderátorky. Celý tento koncept 

vymyslela Michaela Jílková a byl autorský projektem TV Nova. Jílková opakovan  

tvrdí, že koncept po adu byl nabízen i České televizi, která ho ovšem  odmítla. Vst íc jí 

vyšel až Vladimír Železný, tehdejší editel Novy, který poté vymyslel název po adu 

„Kotel“.45 

Kotel m l ve své dob  značný podíl na sledovanosti televizního vysílání. 

Nejsledovan jší díl s p edsedou republikánů Miroslavem Sládkem sledovalo více než 41 

% diváků starších 15 let. Díl s Milošem Zemanem 31,5 %  a s Václavem Klausem 

dokonce 35 % diváků starších 15 let.46 Naproti tomu jeden z nejsledovan jších dílů 

rozebíraného po adu Máte slovo s názvem „Je hidžáb ve školách výrazem demokracie 

nebo islamizace“, který se vysílal 19. 1. 2017, sledovalo 8,1 % diváků starších 15 let. 

2.2 Michaela Jílková 

Moderátorka a noviná ka Michaela Jílková se narodila 30. b ezna 1968 v Praze. 

Vyrůstala v um lecké rodin  spisovatele a scenáristy Jana Jílka a herečky Evy Jílkové. 

Zpočátku se rovn ž cht la v novat um lecké karié e, studovala hudebn -dramatický 

obor na pražské konzervato i. Poté se však rozhodla vydat noviná skou cestou a v roce 

1990 nastoupila do politického zpravodajství na stanici Regina Praha.47 Ve své 

noviná ské karié e často vyhledávala konfrontační, politicky orientované po ady. V roce 

1993 začala moderovat diskusní po ad Duel, o dva roky pozd ji začala na téže televizi 

                                                 
45 HASSAN, Vít. Michaela Jílková: Vždy ostrá a perfektn  p ipravená. Blog.idnes.cz [online]. 2014 [cit. 
2017-04-26]. Dostupné z: http://hassan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=406038 
46 MÜLLER, Jan. Nova zatápí politikům v Kotli, což jí p ináší vysokou sledovanost. Lidové noviny. 
1998. 
47 HASSAN, Vít. Michaela Jílková: Vždy ostrá a perfektn  p ipravená. Blog.idnes.cz [online]. 2014 [cit. 
2017-04-26]. Dostupné z: http://hassan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=406038 
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moderovat podobn  zam ený po ad s názvem Aréna. Po opušt ní Arény vymyslela a 

začala moderovat již zmín ný po ad Kotel.48 

Moderátorský styl Michaely Jílkové je od počátku její kariéry založený na 

konfliktu a emotivit . Všechny zmín né po ady, ve kterých Jílková vystupovala, 

vzbuzovaly dojem diskusního po adu, avšak skutečnou podstatou všech t chto po adů 

byla práv  ta emoční stránka, založena na um le vyvolaném st etu názorových stran. 

Nejčast ji se jednalo o st et politik kontra ve ejnost, kde byla emoční stránka v ci 

nejvypjat jší a mohla být co nejsnadn ji vyvolána. Jílková v t chto po adech působila 

na oko jako nezávislý prost edník diskuse, avšak často zaujímala pozici ve ejnosti a 

sama se stala aktivní hráčkou jedné strany. 

Jílková opakovan  tvrdila, že za jejím koncem v po adu Kotel stály politické 

tlaky. Vzhledem ke sledovanosti se jednalo o velmi úsp šný po ad, i p esto dostala 

Jílková po sedmi a půl letech výpov ď. Svůj odchod dává do souvislosti s volbami do 

Poslanecké sn movny ČR, které se konaly půl roku po jejím vynuceném odchodu.49 

Konkrétní jména politiků, kte í m li údajn  stát za koncem po adu Kotel, však 

nezmiňuje. 

2.3 Předmět analýzy 

Pro samotnou analýzu po adu, tedy st žejní část této práce, byly zvoleny dva 

díly s velmi odlišnou tematikou a emočním potenciálem. První z vybraných po adů byl 

vysílán 1. 12. 2016 s podtitulem „Trest za hanobení prezidenta republiky“. 50 Druhý díl 

byl vysílán 2. 6. 2016 s podtitulem „Změny v poh ebnictví“. 51 

První díl byl vysílán v návaznosti na p edložení poslaneckého návrhu zákona, 

kterým se novelizoval zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, do kterého m l být vložen 

paragraf o hanobení prezidenta republiky.52 Tento návrh vyvolal u ve ejnosti bou livou 

diskusi. Jednak proto, že byl navržen p evážn  komunistickými poslanci a podle jedné 

                                                 
48 Michaela Jílková. ČSFD.cz [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/tvurce/50089-
michaela-jilkova/ 
49 HASSAN, Vít. Michaela Jílková: Vždy ostrá a perfektn  p ipravená. Blog.idnes.cz [online]. 2014 [cit. 
2017-04-26]. Dostupné z: http://hassan.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=406038 
50 Máte slovo: Trest za hanobení prezidenta republiky. In: Ceskatelevize.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-
18]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-
jilkovou/216411030520028/ 
51 Máte slovo: Zm ny v poh ebnictví. In: Ceskatelevize.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520021/ 
52 HRON, Michal a Josef KOPECKÝ. Za hanobení prezidenta rok v zení, navrhují poslanci v čele s 
komunistou. iDnes.cz [online]. [cit. 2017-05-18]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/hanobeni-prezidenta-
trestny-cin-dah-/domaci.aspx?c=A161115_123338_domaci_hro 
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ze stran by nás tento návrh vracel zp t do p edlistopadové totality. Druhým důvodem 

byla osoba současného prezidenta Miloše Zemana, ke kterému byl tento návrh vztažen. 

Jeho odpůrci se ost e vyhranili proti tomu, aby mu byla poskytována širší ochrana. 

Druhý vybraný díl se vztahoval k vládnímu návrhu novely zákona č. 256/2001 

Sb. o poh ebnictví. Podstatou této novely bylo podle ministryn  pro místní rozvoj, 

p edevším omezení nekalých praktik provozovatelů poh ebních služeb, které se m ly 

dopoušt t opakovan  drobných podvodů a zkvalitn ní služeb v poh ebnictví.53 

V rámci zjišt ní statistik zájmu o daná témata byla využita webová aplikace 

Google Trends (viz p íloha č. 1), která poskytuje statistiky vyhledávání klíčových slov 

v určitém období a v určité oblasti. Tyto údaje p edstavují relativní zájem ve 

vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu grafu. Jako klíčová slova byla zvolena 

„hanobení prezidenta“ a „poh ebnictví“. V týdnu od 13. do 19. listopadu zaznamenalo 

„hanobení prezidenta“ vrchol s nejvyšším možným zájmem (hodnota 100), ačkoli do té 

doby byl zájem o tuto kauzu logicky tém  nulový. Naproti tomu „poh ebnictví“ si 

drželo konstatní zájem na úrovni hodnot 10-20 bez zásadn jších výkyvů. P ekvapením 

se zdá být, že v dob  okolo vysílání dílu po adu Máte slovo o poh ebnictví, byl zájem 

spíše na nižší úrovni. 

2.4. Analýza pořadu 

Ačkoli Česká televize prezentuje Máte slovo jako diskusní po ad, jedná se spíše 

o inscenovanou polemiku, založenou na emocích, která se pouze snaží budit dojem 

v cné diskuse. Dramaturgie po adu se proto v určitém smyslu podobá dramatické 

inscenaci, kde můžeme sledovat klasickou dramatickou výstavbu definovanou 

v kapitole 1.8 této práce. Pro účely této práce je vhodn jší využít oproti původní 

dramatické pyramid  triadickou podobu expozice-kolize-katastrofa. 

Pro tuto analýzu byly vybrány dva díly (epizody) po adu Máte slovo, které jsou 

spojeny svou formou a strukturou, ale liší se svou obsahovou stránkou. V p ípad  dílu o 

hanobení prezidenta republiky se jedná o téma velmi t askavé, které rezonovalo nap íč 

všemi složkami společnosti. Naproti tomu obsahem epizody v nované novele zákona o 

poh ebnictví je téma z hlediska zájmu společnosti vesm s marginální a leží na samém 

okraji pozornosti. (Je ovšem nutné zdůraznit, že se jedná o marginálnost subjektivní, 

                                                 
53 VÁROŠI, Veronika. Vláda schválila novelu o poh ebnictví. In: Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. 
[cit. 2017-05-18]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-
ruch/Pohrebnictvi/Informace-aktuality/Vlada-schvalila-novelu-zakona-o-pohrebnictvi 
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nikoli objektivní. Marginalizace oblasti poh ebnictví je způsobena stále p evládajícími 

dogmatickými prvky ve společnosti, které téma smrti částečně tabuizují.) Na výše 

zmín né linii bude autor sledovat vývoj dramatické linky a její prom ny s ohledem na 

interakci mezi jednotlivými subjekty, kte í v po adu vystupují.  

2.4.1 Struktura a vedení pořadu 

 Celý po ad začíná zn lkou, jejíž hlavní postavou je moderátorka Michaela 

Jílková. Po zn lce p ichází úvodní slovo moderátorky, kde shrnuje téma, které bude 

hlavním obsahem celého po adu. Jedná se zde o klasickou podobu expozice, kdy jsou 

divákovi p edloženy základní údaje, aby se mohl zorientovat v probírané problematice. 

Již zde se však projevuje n kolik prvků, které jsou typické pro celý průb h po adu. Díl 

v novaný novele zákona o poh ebnictví uvádí moderátorka slovy: „Ministryně pro 

místní rozvoj chce zatočit s hyenismem v některých poh ebních službách. V nich má 

docházet k lámání kostí a zneuctívání těl nebožtíků, okrádání pozůstalých, kdy jsou 

podváděni s rakvemi, jsou jim prodávány již použité věnce a květiny. Je to všechno 

pravda?...“ Autorka zde zjednodušuje celou problematiku poh ebnictví do útržků, která 

jsou divácky nejatraktivn jší, avšak z hlediska obsahového jsou jen menšinovým 

výsekem. 

Po úvodním slovu následuje p edstavení jednotlivých hostů, kdy moderátorka 

čte krátká prohlášení účastníků po adu. Zde se projevuje druhý nejtypičt jší aspekt 

celého po adu – konflikt. Moderátorka p edstavuje jednotlivé hosty na st ídačku mezi 

ob ma názorovými tábory. Od počátku tak staví naproti sob  dva protichůdné názory, 

které jsou ve vzájemném hlubokém rozporu. Prohlášení účastníků jsou velmi krátká a 

povrchní, čímž poskytují moderátorce ideální prostor pro výstavbu konfliktu, který je 

p ítomný po celou dobu po adu. P edstavením všech šesti diskutujících, které 

moderátorka p edstavuje pouze skrze jejich funkci (povolání) nikoli jménem, končí 

expoziční pasáž a krátkým grafickým p ed lem je odd lena od následující části, kterou 

je v našem p ípad  kolize. 

Kolizi, st žejní část po adu, otevírá moderátorka svou úvodní otázkou zpravidla 

k tomu hostovi, který je s daným tématem spjat co nejt sn ji. V tomto p ípad  jsou to 

auto i obou novel zákonů, tedy komunistický poslanec PSP Č  Zden k Ondráček u dílu 

o hanobení prezidenta a ministryn  pro místní rozvoj Kate ina Šlechtová u dílu o 

poh ebnictví. Již od první otázky tlačí moderátorka oba respondenty do konkrétních, 
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šokujících vyjád ení, která mají potenciál vyvolat silnou emoční reakci. Na t chto 

odpov dích se poté moderátorka bude snažit vystav t první část kolize. 

V obou dílech probíhá tato část tém  identicky, kdy se respondent po úvodním 

dotazu nenechá natlačit ihned do „t askavých“ vyjád ení a odtahuje svou odpov ď 

mimo úzký okruh otázky. Moderátorka však ihned kontruje p erušením odpov di a 

podává doplňující dotaz, kterým účastníka vrací zp t. „Proč by mělo být trestné urážet 

pana prezidenta, když pan prezident některé své kritiky také uráží?“ intervenuje u 

poslance Ondráčka a „co tak šokujícího existuje, máte pro to důkazy?“ u ministryn  

Šlechtové. Ačkoli vypadají oba tyto modely podobn , jejich účel je pon kud odlišný. 

Hanobení prezidenta, jak již bylo zmín no, je téma výbušné a snadno se podstata 

diskuse může odebrat odlišným sm rem. Moderátorka proto uchovává téma diskuse 

v co nejužší podob . Zatímco v díle o poh ebnictví není prozatím na čem vystav t 

konflikt, jelikož podstatou diskuse je vysoce odborná novela zákona, moderátorka 

vytrhává z kontextu st ípky, které poslouží jako základ pro budoucí konflikt. 

Zde se již začíná projevovat první rozdíl ve vedení po adu. Ačkoli v díle o 

hanobení prezidenta úvodní respondent Ondráček neodpov d l ani na doplňující otázku, 

moderátorka p enáší diskusi k prot jšímu táboru, avšak imperativn  vybírá respondenta, 

který bude na p edchozí prohlášení reagovat. Naproti tomu v díle o poh ebnictví si je 

moderátorka v doma, že dané téma prozatím neskýtá dostatečný konfliktní a emoční 

potenciál, proto se již od počátku stává aktivním subjektem, který klade nezakryt  

návodné otázky, kterými tlačí respondenta do očekávaných odpov dí: „Opravdu je to 

pravda, že se tam lámou kosti nebožtíkům, aby se vešli do rakve?“ Po kýžené kladné 

odpov di moderátorka op t klade dotaz imperativn  vybranému respondentovi. Tím 

vyost uje situaci do dvoustranného konfliktu: „Vy íkáte, že žádné lámaní kostí není, 

paní ministryně íká že ano...“ 

Pro celou dramaturgii po adu je úvodní konflikt dvou hlavních respondentů 

naprosto zásadní. Moderátorka výstavb  toho st etu v nuje celou první pasáž, p ičemž 

zcela ignoruje ostatní respondenty. Naprosto tedy absentuje jakékoli úvodní slovo 

jednotlivých aktérů, kterým by se vyjád ili k danému tématu obšírn ji a ne jen skrze 

povrchní prohlášení, které čte v úvodu moderátorka. 

V další fázi po adu, kdy se již konflikt rozši uje i k dalším účastníkům po adu a 

ti se tak dostávají ke slovu, se projevuje již zmín ný rozdíl ve výbušnosti hlavního 

tématu obou po adů. Zatímco v díle o hanobení prezidenta musí již od desáté minuty 

moderátorka „násiln “ odebírat slovo jednotlivým aktérům, aby se diskuse dostala i 
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k mén  průbojným respondentům, v díle v novaném poh ebnictví je znateln  poznat, že 

diskuse zdaleka nevyvolává takové emoce. Míra interakce mezi jednotlivými subjekty 

debaty je tak daleko nižší a moderátorka proto musí být daleko aktivn jším subjektem 

než v epizod  o hanobení prezidenta. Její působení je daleko více zam eno na tvorbu 

samotného obsahu diskuse a ne jen na její usm rňování. „My tady máme pana Souška, 

pane Soušku ekněte, jaký máte smutný zážitek,“ uvádí moderátorka p edp ipraveného 

hosta v publiku v díle o poh ebnictví, kdy úroveň vyhrocenosti debaty je tém  nulová a 

je pot eba ji akutn  rozproudit. V tomto p ípad  se jedná o taktiku, která má velký 

emoční potenciál. Jedná se o vlastní zkušenost diváka, která je prezentována jako jeho 

osobní tragédie, a má tak působit na city jednotlivých účastníků diskuse. 

V epizod  o poh ebnictví je tedy role moderátorky pozitivního charakteru. To 

znamená, že musí jednotlivé aktéry „povzbuzovat“ k diskusi, p ípadn  musí sama 

styčné body diskuse vytvá et. Naproti tomu epizoda o hanobení prezidenta se již 

dostává do naprosto opačné fáze. Role moderátorky je v tomto p ípad  striktn  

negativní. Musí umlčovat jednotlivé účastníky a to z n kolika důvodů. Jednak nechce, 

aby se diskuse strhla v jeden neidentifikovatelný shluk zvuků, kde nelze rozpoznat 

jednotlivé mluvčí ani jejich promluvy. Jednak nechce p erušovat vyhrocenou diskusi 

mezi aktéry. Moderátorka tak zám rn  zost uje diskusi šesti aktérů de facto do duelu 

dvou ečníků, kte í se navzájem p e vávají. K tomuto zost ení využívá moderátorka 

p edevším neverbální komunikaci, o které se pojednává v kapitole 2.4.4. 

V pokročilé fázi po adu nastává další zlom. Publikum, složené z široké 

ve ejnosti, doposud plnilo roli určitého komparzu, který až na výjimky nedostával 

prostor se projevit. Moderátorka sm ovala diskusi p edevším mezi hlavní aktéry z obou 

táborů. Avšak s p ibývajícím časem moderátorka cílen  sm uje diskusi sm rem 

k publiku: „Vážení teď bude hovo it publikum,“ pronáší moderátorka p ibližn  

v polovin  epizody o hanobení prezident. Publikum tak dostává více prostoru pro své 

dotazy na jednotlivé aktéry. Tento prostor ovšem využívá spíše ke sd lení svých 

vlastních zkušeností a názorů na danou problematiku než k pokládání otázek hlavním 

aktérům po adu. „Já bych chtěl íci, že hanobení prezidenta je jedním z dalších projevů 

úpadku slušnosti, vlastenectví a národního cítění. V této situaci je pozitivní zprávou, že 

každou novou kvalitu p edchází konflikt a krize a já už se těším, až tuto krizi p ečkáme a 

vy ešíme a že tato nová kvalita bude lepší než ta stávající...“ Jedná se o opakovaný jev, 

kdy člen publika nepokládá žádný dotaz. V důsledku t chto projevů diváků nastává 

situace, kdy se z podstaty po adu vytrácí diskuse a nastupuje ta část, kdy jsou promluvy 
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ve ejnosti a v nich uvád né informace, fakta a dojmy uvád ny na pravou míru již 

zmín nými hlavními aktéry po adu. Tento faktor, kdy se t žišt  po adu p esouvá 

sm rem k publiku, souvisí s určitým vyčerpáním tématu a rovn ž se snahou o 

„zlidšt ní“ po adu a jeho p iblížení b žným divákům p ed obrazovkami. 

Nejflagrantn ji se určité vyčerpání tématu a nedostatečná míra vybudovaného 

konfliktu a emocí projevuje ve druhé t etin  dílu v novaném poh ebnictví, kde, ačkoli 

jsou deklarovanou podstatou diskuse probírané novely poh ební služby, moderátorka 

vztáhne debatu k náboženským poh bům, konkrétn  k problematice poh bívání 

v islámu: „Pane Abbási vás ministryně také  musí potěšit, protože to vlastně je 

publikováno, že muslimové by měli mit v Česku povoleny poh by bez rakve.“ Tento 

toporný, nep íliš zapadající p echod k tématu tak ka nesouvisejícímu má za cíl 

rozproudit diskusi a p inést kýžené emoce. V této dob  je totiž debata ve společnosti 

ohledn  migrantů z islámských zemí stále velmi rozší ená a velmi emočn  napjatá. 

Nicmén  dramaturgie po adu s tímto obsahovým p esunem počítala. Moderátorka dává 

slovo dalšímu zástupci ve ejnosti, který se snaží od tématu částečn  odchýlit. 

Moderátorka dop edu ví, jaký má názor a „nutí“ ho k jeho pronesení: „Ne pane 

Stejskale, já vím, že na to máte taky názor. Pojďme, souhlasíte s tím, aby muslimové 

v Česku mohli mít poh by bez rakve?“ Moderátorka nyní neponechává žádný prostor p i 

tvorb  dotazu čí prohlášení a tvrd  tlačí všechny aktéry do tématu muslimského 

poh bívání, ačkoli jak již bylo napsáno výše, s úst edním tématem epizody tak ka 

nesouvisí. Samotní účastníci však toto usm rn ní p ijímají. Ministryn  pro místní rozvoj 

Karla Šlechtová nap íklad využila současnou situaci ke své osobní propagaci: „Teď 

muslimové, židé, všechny náboženství se mohou poh bívat podle svých tradic na našich 

h bitovech. A tohle já zakážu.“ Moderátorka na tuto linii bez okolků p istoupila. 

Nikterak ministryni neumravňuje, že se nejedná o p edvolební mítink, ale naopak se na 

základ  tohoto prohlášení snaží konflikt ješt  více vyost it: „To je opravdu smutná 

zpráva pro pana Abbáse. Pane Abbási, jak byste na to reagoval?“ Nyní se diskuse 

odebírá naprosto jiným sm rem, než jak bylo původn  deklarováno, nicmén  zcela 

v souladu s dramaturgií po adu. Poté už se z diskuse zcela vytrácí i nyní marginální 

téma poh ebnictví. „Vy tady umetáte cestičku muslimům paní ministryně,“ konstatuje 

hlavní názorový oponent ministryn  Šlechtové Jaroslav Mangl, p edseda asociace 

poh ebních služeb v ČR. 

Po nejvyost en jší části po adu je, i vzhledem k blížícímu se konci, patrná snaha 

o uzav ení tématu. V díle o hanobení prezidenta se moderátorka snaží zkracovat 
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promluvy jednotlivých aktérů, což se jí ovšem vzhledem k vypjatosti diskuse tém  

neda í. K žádnému záv ru, který by shrnoval celou epizodu a argumenty, které v ní 

zazn ly, nedochází. Moderátorka, i vzhledem k časové tísni, po poslední promluv  

diváka ve studiu ukončuje epizodu upoutávkou na nadcházejí díl, kde sd luje, co bude 

probíraným tématem. Zároveň vyzývá ve ejnost, aby se p ihlásila a p išla diskutovat 

v rámci publika. 

Naproti tomu v epizod  o poh ebnictví dochází k určité konkluzi, kdy 

moderátorka klade záv rečnou otázku všem hlavním aktérům: „Máte vy nějakou radu 

pro pozůstalé, jak poznat dobrou poh ební službu?“ Podstatu této odlišnosti mezi 

ob ma epizodami je op t nutno chápat ve vztahu k základní tematické lince. Zatímco 

v díle o hanobení prezidenta se ani po uplynutí vyhrazené stopáže diskuse nevyčerpala, 

v epizod  o poh ebnictví bylo vyčerpáno nejen úst ední téma, ale rovn ž všechny více 

či mén  související odbočky. Moderátorka tak m la časový prostor celý po ad uzav ít. 

Nicmén  ani zde se nejedná o konkluzi v tradičním slova smyslu, kdy dojde 

k sumarizaci p ednesených podn tů a argumentů a vytvo ení určitého diskusního 

průsečíku. Respondenti zde odpovídají na nekonfrontační otázku, což vytvá í dojem 

určité shody. Tento fakt, kdy nenastává konkluze z obsahu celé diskuse, je způsoben 

hlubokou polaritou obou názorových proudů, kdy je tém  nemožné, aby došlo 

k jakémukoli protnutí obou protichůdných názorů. 

2.4.3 Zpřítomňování veřejnosti 

V obou dílech moderátorka b hem průb hu celé epizody zaujímá n kolik 

různých pozic. Chvílemi se stávala plnohodnotným subjektem diskuse, kdy zastávala 

různé postoje a v návaznosti na toto kladla plnovýznamové dotazy. Nebo pouze diskusi 

usm rňovala – na začátku ud lovala slova tak, aby co nejvíce vyniknul konflikt mezi 

hlavními názorovými oponenty. Pozd ji naopak rozm lňovala diskusi mezi co nejvíce 

subjektů, vystupujících v dané epizod . 

Nejčast ji se však ztotožňovala s ve ejností, potažmo občany/diváky. Tato 

ve ejnost byla zastoupena v po adu jednak skrze p ítomné publikum. To, jak již bylo 

stanoveno výše, plnilo ze začátku spíše pasivní roli, nicmén  s p ibývajícím časem 

dostávalo stále v tší prostor v debat  a šest hlavních aktérů za pultíkem pov tšinou 

pouze reagovalo na jejich prohlášení. Moderátorka Jílková v pokročilejší části epizody 

často odebírala t mto šesti mluvčím slovo a p edávala ho publiku, tak jako v díle 

v novaném hanobení prezidenta: „Tak teď bude hovo it publikum jo, aby bylo jasné.“ 
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Moderátorka nap íklad odebírá slovo, aniž by se dotyčný mohl vůbec vyjád it na dotaz 

sm ovaný na jeho osobu (poslanec Ondráček). „Vážení, já chci, aby promluvili 

občané,“ snaží se Jílková rozd lit diskusi mezi co nejvíce zástupců ve ejnosti v publiku. 

Veskrze to samé se d je ke konci epizody o poh ebnictví, kdy moderátorka vyhledává a 

ponouká další osoby v publiku: „Protože se bude končit, já bych chtěla ještě občany, 

kte í nepohovo ili.“ 

Další technikou zp ítomňování ve ejnosti je způsob kladení otázek samotné 

moderátorky. Ta, pokud se stává aktivním diskutujícím, neklade dotazy za svou osobu, 

ale zaštiťuje se širokou ve ejností (občané, diváci apod.). Tyto dotazy jsou nejčast ji 

uvozeny souslovími typu „občany by zajímalo“, „divák chce vědět“, „ale co na to 

občané“ apod. Moderátorka tím získává neot esitelnou pozici a p edevším alibi 

k dotazu, jelikož jedná v zájmu „občanů“. 

2.4.4 Neverbální komunikace moderátorky 

Michaela Jílková v rámci moderování svého po adu využívá široké portfolio 

prost edků neverbální komunikace. Ostatn  je to jeden ze základních pilí ů jejího 

moderátorského stylu.  

Už samotné uspo ádání vysílacího studia poskytuje velmi p íhodné podmínky 

pro využívání mimoslovních sd lení. Oba názorové tábory jsou umíst ny naproti sob  a 

každý člen tohoto tábora má p ímo proti sob  svého názorového konkurenta. Spolu 

s publikem je tak vytvo en určitý trojúhelník v jehož prostoru se pohybuje moderátorka. 

Tento studiový model poskytuje ideální prostor k uplatňování proxemických 

mimoslovních sd lení. Ty moderátorka využívá již od první otázky. Tak ka ve všech 

p ípadech, p i pokládání první otázky, p ijde až p ímo k pultíku úvodního respondenta a 

je od n j vzdálena na velmi malou distanci na pomezí intimní a osobní vzdálenosti (viz 

p íloha č.2). Na mluvčího tak již od samotného úvodu vytvá í tlak, skrze který 

moderátorka o odpov ď, kterou vyžaduje. Pokud host „utíká“ od tématu, moderátorka 

jej velmi lehce a úsp šn  usm rní zp t. Respondent tak není ve své komfortní zón  a 

snadno následuje linii, kterou nastoluje moderátorka. 

Další hojn  využívaná část nonverbální komunikace v moderování Michaely 

Jílkové je kinezika. Základním pojmem kineziky je gesto (viz kapitola 1.7). 

Moderátorka využívá gesta k celé ad  účelů. Nejčast ji k umlčení mluvčích v p ípad , 

že p erušují promluvu jiného. Nebo opačn , pokud n kdo vy kne konfliktní prohlášení, 

moderátorka gestem ruky vyzve respondenta, který je názorov  v rozporu s tímto 
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prohlášení, aby zareagoval. Ovšem velmi častým gestem moderátorky bylo rozpažení 

rukou (viz p íloha č.3), které p ipomíná policistu p i ízení provozu na k ižovatce. 

Jílková tím dává jasn  najevo mezi kterými dv ma účastníky bude probíhat diskuse. 

Zamezuje tak promluvit ostatním účastníkům po adu. Zároveň tím vyost uje celkovou 

atmosféru, kdy má divák pocit, že se v po adu opravdu nyní vyskytují jen tito dva 

mluvčí, kte í se účastní vzájemného duelu. Tento model doplňuje verbální komunikaci 

v rámci vytvá ení konfliktu a polarity. 

Moderátorka dále využívá ke sd lování grimasy a pohledy. Tyto prvky se 

vyskytují v po adu pom rn  hojn . Dalo by se íci, že n kdy dochází ze strany 

moderátorky až k „p ehrávání“, kdy velmi okat  dává najevo, co si myslí o promluvách 

jednotlivých respondentů. Nejčast ji se jedná o grimasu znechucení, kdy mluvčí 

neodpovídá na otázku a uhýbá z tématu. Nebo grimasa údivu a nepochopení v p ípad , 

že moderátorka nechápe, o čem respondent mluví. Veskrze všechny tyto grimasy a 

pohledy mají jeden cíl – vyvolat tlak na daného aktéra diskuse. Ten znervózní a dostává 

se pod tlak, kterého poté využívá moderátorka, aby mohla snáze diskusi dirigovat 

kýženým sm rem. 
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4. Závěr 
Cílem této bakalá ské práce bylo detailn  zanalyzovat po ad Máte slovo a 

odhalit interní struktury, které b žný divák rozpozná jen velmi t žce. Z poznatků, které 

jsou formulovány v analytické části, vcelku jasn  vyplývá, že skutečná podstata po adu 

Máte slovo je pon kud odlišná od té, která je oficiáln  prezentovaná skrze vysílatele, 

tedy Českou televizi.  

Na informačním základ  stanoveným v teoretické části bylo již od počátku 

samotné analýzy jasné, že je pot eba zm nit vnímání celého po adu. Po ad nelze vnímat 

jako diskusi, jelikož diskuse je zde až druhotný efekt, který ovšem dává obal  celému 

po adu. Daleko více než o diskusi se zde jedná o zinscenovaný polemický st et a tak je 

pot eba p istupovat k výsledkům analýzy. Po ad totiž vzbuzuje na první pohled dojem, 

že se jedná o živelnou a nesourodou diskusi, která se za asistence moderátorky 

nezvladateln  line až je napln na stopáž po adu. Jakmile je ovšem prolomena určitá 

kamuflážní bariéra, je jasné, že tento po ad má vcelku jasnou strukturu, která rozhodn  

postrádá jakoukoli nahodilost. Moderátorka vede po ad v jasn  nastavených kolejí, ze 

kterých tém  nelze odbočit.  

Velmi důležitý je pro celkové vnímání jeden zásadní prvek – ve ejnost. Ta je 

p ítomna b hem celého po adu a sama moderátorka se b hem svých promluv a dotazů 

ve ejností zaštiťuje. Tento jev poskytuje určité krytí celému po adu a jeho povaze, 

jelikož se celý odehrává „v zájmu ve ejnosti“. Nicmén  i kvůli tomu nelze považovat 

Máte slovo za diskusní po ad. Už jen proto, že v záv ru se celý po ad m ní do jisté míry 

na politický lynč ze strany občanů. 

Jak to již v tradiční debat  a diskusi bývá, diskutující se na základ  v tší či 

menší p esv dčivosti svých argumentů vzájemn  ovlivňují a ke konci debaty či diskuse 

dochází k určitému rozh ešení. Zde tento prvek absolutn  chybí. Atmosféra je často 

um le vyšroubována do velkého nap tí, kdy se argumenty m ní v osobní útoky a 

jakákoli byť drobná zm na postoje by byla považována za slabost a prohru. Z tohoto 

hlediska se divákům nedostává jakéhokoli výstupu a jediným výsledkem, pokud vůbec 

n jaký nastane, je pouze utvrzení svého vlastního názoru dopln ného o slovní atak vůči 

názorovému oponentovi.  

Dala by se vést dalekosáhlá debata o tom, zdali tento typ po adu pat í na 

ve ejnoprávní televizi. Jedním z argumentů zastánců tohoto po adu by mohlo být, že 

tento po ad je posledním ostrůvkem svobody slova v mainstreamových médiích, kde 
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každý může projevit svůj názor. A práv  v tom je skryt určitý problém. Názor zde může 

opravdu projevit tém  každý. A čím více zjednodušený, radikální a ofenzivní je tento 

názor, tím spíše se do vysílání dostane. Na kvalitních argumentech se úst ední konflikt 

celého po adu staví pon kud obtížn ji, byť i to je možné. A bez onoho konfliktu by se 

tento po ad stal jen prázdnou schránkou bez své hlavní podstaty a kvůli tomu i bez 

sledovanosti. 

Dlužno podotknout, že se autor cht l zúčastnit samotného vysílání po adu Máte 

slovo. Skrze emailovou komunikaci byl ovšem odmítnout vzhledem k zaneprázdn nosti 

Michaely Jílkové. Tato možnost porovnat záv ry práce se reálným pozorováním by byla 

jist  velmi prosp šná pro celou práci a rovn ž druhá strana, tedy auto i po adu, by m la 

možnost se k zaznamenaným poznatkům vyjád it a poskytnout tak ješt  hlubší vhled do 

celé problematiky 
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Summary 

The aim of this bachelor thesis was to thoroughly analyse a TV programme 

called Máte slovo. Core of this analysis was to discover internal structures that are 

impossible to recognize by a regular viewer. Findings that were gathered together 

suggest that the true substance of this programme differs from the substance that is 

being officially presented by the broadcaster - Czech television. 

From the very beginning of the analysis it was clear that it’s necessary to change 

the way we approach the programme. The programme itself isn’t a discussion - that’s 

only a secondary effect. Main substance is rather an arranged polemical conflict and 

that’s how we should approach it. The programme arouses an impression that its core is 

unrestrained discussion which goes in its direction marked out by the host. When the 

camouflage barrier breaks it’s evident that this programme has a clear structure that 

lacks any randomness. Host leads the programme in tight lines that are impossible to 

deviate from. 

There’s an element that’s fundamental for correct interpretation of this 

programme – the public. The public is present through the whole episode and even the 

host herself makes the impression that she’s part of the public. This phenomenon gives 

a protection to the whole programme and its true nature as it’s content is in the interest 

of the public. 

Traditional debate and discussion is mainly based on arguments, their value or 

credibility of debater. At the end of the discussion all the arguments presented are 

summarized and we come to a conclusion. Unfortunately this component is missing in 

this programme. The atmosphere is being unnaturally escalated to extreme tension, 

where arguments are replaced with verbal attacks and any possible change of an opinion 

would be considered as a weakness. Therefore any outcome for the viewers is missing 

and the only result is confirmation of initial opinion. 

There would definitely be an intensive debate whether this type of programme 

should be broadcasted at the public television. One of the opinions that support this idea 

would be that this programme is the last piece of freedom of speech in the mainstream 

media. And that’s the hidden problem. In this programme literally everybody can 

present his opinion but the more simplified, offensive and radical the opinion is, the 

chances are higher. It’s quite more difficult to build this elemental conflict of the 

programme with quality and reasonable arguments even though it’s possible. And 
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without this conflict this programme would be just an empty box without its 

fundamental substance and as a result of this – without any viewers.  

It needs to be said that author of this thesis asked for permission to attend a 

filming of one episode of this programme. This request was denied. This opportunity to 

compare the conclusions of this thesis with actual observation of the episode would be 

truly beneficial for the thesis. Also the other side would have a chance to express their 

opinions, which could provide a deep insight into the whole area.  
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