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Anotace
Tato bakalářská práce zabývá tím, jaké způsoby argumentace jsou využívány v
publicistickém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Jedná se o pořad, v němž moderátor
rozebírá kauzy politického a společenského charakteru a zároveň se snaží divákům
vysvětlit, kdo je za ně podle něho zodpovědný. Za účelem předávání svých názorů
využívají moderátoři publicistických pořadů celou řadu argumentů, které mají za cíl
dostatečně silně odůvodnit správnost jejich pohledu na věc. Pro účely této práce jsem si
vybral čtyři epizody tohoto pořadu z celkového počtu 53 odvysílaných a ty podrobím
argumentační analýze. Provedu ji s využitím rešerše odborných textů, které na téma
argumentace vyšly. Mezi tyto texty jsem se rozhodl zařadit jak některé novější publikace,
tak i několik knih, které by se na poli argumentace daly označit za tradiční, jako je
například Eristická dialektika Arthura Schopenhauera. Touto cestou se pokusím získat
přehled toho, jakým způsobem moderátor Jaromír Soukup postupuje, když se svým
divákům snaží předat svůj názor na danou problematiku. Výsledkem práce by měla být
analýza, která odhalí, jakým způsobem moderátor postupuje při argumentaci v
jednotlivých částech pořadu a jestli během tohoto procesu využívá pouze jednoduché
argumenty, nebo i složitější argumentační sekvence.

Annotation
This bachelor thesis aims to describe what kinds of argumentation are used in the
journalistic show Kauzy Jaromíra Soukupa. In this show, the host analyzes causes of social
and political character, and at the same time tries to explain to the audience who he thinks
is responsible for said causes. For the purpose of transmission of their opinions, the hosts
of such shows use a variety of arguments, which aim to justify their points of view with
desirable strength. For the purpose of this thesis I have chosen four episodes of this show
from the total number of 53 aired, which I will analyze. The analysis will be done through
the research of books that were published on the topic of argumentation. I have decided to
use some newer books, as well as some that could be labeled as traditional, on the field of
argumentation, such as Eristic Dialectic by Arthur Schopenhauer. This way I will try to get

an overview of the way the host Jaromír Soukup proceeds when he tries to transmit his
opinion on a given topic to his audience. This thesis will demonstrate the kind of
arguments the host uses in certain parts of his show, and if he only uses simple arguments
or more sophisticated argumental sequences during this process.
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7

Úvod
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké způsoby argumentace jsou využívány v
publicistickém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Jedná se o pořad, v němž moderátor
rozebírá různé události, přičemž se věnuje převážně otázkám korupce. Během pořadu se
snaží divákům vysvětlit, jak se dané události odehrály a kdo je za ně zodpovědný. Za tímto
účelem využívá celou řadu argumentů, které mají za cíl dostatečně silně odůvodnit
správnost jeho pohledu na věc. Jelikož prosazování vlastních názorů bývá někdy obtížné,
očekávám, že moderátor bude v průběhu pořadu využívat argumenty, jež mu mají pomoci
prezentovat skutečnosti tak, aby s ním publikum souhlasilo. V práci budu vycházet z
rešerše odborných textů, které na téma argumentace a jejího využití vyšly, a na základě
těchto teoretických dat budu analyzovat jednotlivé epizody tohoto pořadu. Za tímto účelem
jsem vybral čtyři epizody pořadu, jež budou v mé práci tvořit výzkumný vzorek. Cílem
práce je poté z tohoto vzorku získat přehled o typech argumentace a charakteru
argumentačních sekvencí, které Jaromír Soukup ve svém pořadu využívá.
Oproti tezím, které jsem k této práci vypracoval, se v práci samotné nenacházejí tři
knihy, které jsem v tezích uvedl. Konkrétně se jedná o knihy Rétorika - umění mluvit a
jednat s lidmi od Jaroslava Kohouta, Jazyk, média, politika od Světlany Čmejrkové a Jany
Hoffmanové a Rétorika a komunikace od Ireny Žantovské. Tyto knihy jsem nakonec
nevyužil, jelikož jsem si uvědomil, že přínosnější jsou pro mě materiály, v nichž je
podrobněji rozebrána problematika argumentace samotné než rétoriky obecně.
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1 Persvazivní složka komunikace
V každém typu sociální komunikace je v různé míře a podobě přítomna persvazivní
složka.1 Ta slouží k různým cílům, například k formování vědomí recipientů či k získávání
jejich přízně, nebo také k vybízení.2 Tím, že se tato složka vyskytuje v každém aktu
sociální komunikace, ji logicky najdeme i v televizních debatách, kde má svoji specifickou
roli. Podle Krause není cílem této komunikace vykreslení transparentního obrazu události,
ale spíše danou událost prezentovat jako problém, který má několik řešení. 3 Persvaze
funguje na principu působení na vnitřní stav a motivační procesy adresáta. Tento princip je
realizován užitím specifických prostředků, kterých existuje pro tento účel celý arzenál.
Tyto specifické techniky spojují prvky intelektuální s morálními a emocionálními.
Persvazivní prvky jsou neoddělitelnou součástí veškeré argumentace, která se vyskytuje ve
společenském životě, a tedy i argumentace odehrávající se na televizních obrazovkách. 4 V
televizní debatě může partnera tvořit buďto moderátor, případně oponent, nebo také
publikum. Právě tomuto partnerovi by v rámci tohoto procesu měly být předkládány
argumenty, které mají vyvolat dojem, že naše řešení je to nejlepší z možných.5 Jak je z
tohoto popisu patrné, argumentace je v tomto procesu klíčová.

2 Argumentace
Argumentace jakožto proces je jednou z technik rétoriky. S tímto procesem se
nesetkáváme pouze během debat či vyjednávání, jak by se mohlo někomu zdát.
Argumentace je základním kamenem mezilidské komunikace, a tak se vyskytuje v každé
konverzaci, v níž zazní nějaký osobní názor.6 Může být využita k řešení nějakého

1

HRABÁKOVÁ, A. Užití a funkce persvazivních jazykových prostředků v ženských časopisech.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 4.
2

Tamtéž, s. 4.

3

KRAUS, J. Člověk mluvící. Voznice: Leda, 2011, s. 14.

SZYMANEK, K. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého,
2003, s. 241.
4

5

KRAUS, J. Člověk mluvící. Voznice: Leda, 2011, s. 14.

JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 101.
6

9

problému, vysvětlení, zdůvodnění nebo ospravedlnění něčího chování, nebo při analýze
nějakého rozhodnutí. K tomu nestačí pouze umět danou situaci správně pojmenovat a
popsat, je třeba ji umět posoudit, najít výchozí předpoklady, umět vyvozovat závěry argumentovat.7

2.1 Dělení argumentace
Cílem argumentace je nalézt tvrzení, které lze relevantně využít pro odvození
určitého závěru argumentu.8 Argumenty lze obecně rozdělit na základě toho, jakým
způsobem u nich dochází ke zdůvodňování, tedy podle způsobu vedení argumentace.9 Tím
se dají rozdělit na několik skupin, z nichž jako první bych zmínil argumenty logicky
vyplývající neboli deduktivní.10 Pro tuto skupinu argumentů je charakteristická přítomnost
závěru neboli konkluze a premis, tedy tvrzení, ze kterých má daný závěr logicky
vyplynout. Další skupinou jsou argumenty nededuktivní. 11 U této skupiny nespočívá
princip argumentace v logickém vyplývání závěru z premis; místo toho je pro ni typické,
že dané argumenty mají jen posílit věrohodnost závěru, ale na rozdíl od deduktivních
argumentů ho nečiní zcela jistým.12
Obecně lze argumenty rozdělit na tyto dvě skupiny, dají se ovšem najít i další typy,
jako například analytické argumenty, u nichž se platnost argumentu opírá o jazyk, v němž
je argument pronesen. Pro zjednodušení se nadále budu zabývat pouze dělením na
argumenty deduktivní a nededuktivní.
Aby mohl být závěr argumentu považován za náležitě zdůvodněný, musí být podle

7

JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Brno: Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 101.
8

KRAUS, J. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004, s. 34.

9

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s.
132.
SZYMANEK, K. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2004, s. 33.
10

11

Tamtéž, s. 43.

12

Tamtéž, s. 43.
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Szymanka splněny dvě podmínky.13 První podmínkou je věcná správnost argumentu,
jelikož založení argumentu na nevěrohodných předpokladech snižuje jeho hodnotu, může
ho oslabit, nebo jej dokonce úplně připravit o zdůvodňující sílu. Druhou podmínkou je tzv.
podmínka relevance. Ta se týká vztahu mezi předpoklady a závěrem. Je zapotřebí, aby
premisy a konkluze byly spojeny zdůvodňující vazbou, která dovolí přenést na závěr zcela
nebo alespoň částečně jistotu, s níž byly vzneseny premisy.

2.1.1 Deduktivní argumenty
Deduktivní argument se skládá ze dvou částí. První jsou premisy neboli důkazy.
Druhou složkou je teze čili nějaký závěr (konkluze). Premis může být více, musí je
spojovat jeden neměnný společný logický vztah. Když jsou všechny premisy pravdivé,
jedná se o tzv. dokonalý argument.14 Pokud jedna z premis pravdivá není, nelze nic říci o
pravdivosti závěru bez bližšího zkoumání celého argumentu. Dokonce pokud ani jedna z
premis není pravdivá, neznamená to, že závěr argumentu bude také nepravdivý.15
Specifickým příkladem je sylogismus, kde se v premisách a závěru vyskytují současně
právě tři tvrzení, která spolu navzájem souvisí. 16
Jak uvádí Lotko ve své knize Kapitoly ze současné rétoriky, tato skupina
argumentů se opírá o poznatky a fakta, která jsou přístupná posluchačům. Tento typ
argumentace současná rétorika považuje za základní.17 Podle Szymanka jsou logicky
platné argumenty jakožto celek tautologií neboli výrokem, jehož správnost vyplývá přímo
z významu v něm užitých definic.18 Tento typ argumentů přímo vychází z formální logiky,
13

SZYMANEK, K. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2004, s. 33.
JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 139.
14

15

JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 139.
SZYMANEK, K. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého,
2003, s. 300.
16

17

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s.
132.
SZYMANEK, K. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého,
2003, s. 307.
18
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kdy jednotlivé premisy logicky dávají dohromady uvedený závěr. Švandová ve své stati
Argumenty a logika, kterou obsahuje kniha Argumentace a umění komunikovat, uvádí
následující typy deduktivních argumentů:
Logicky platné argumenty
Podle Švandové se jedná o argumenty, jejichž závěr logicky vyplývá z premis díky
apriorní logické formě.19 Rozdíl mezi dobrým a špatným argumentem je u logicky
platných argumentů velice zřetelný, jelikož logické vyplývání přenáší pravdu z premis na
závěr s apriorní jistotou. Díky definici této skupiny argumentů ovšem závěr nepřináší
oproti premisám žádnou novou informaci. Ke zkoumání těchto argumentů slouží logika.
Mezi logicky platné argumenty patří argumenty přímé či dokazující. 20 Mezi formy, které
pro jejich jednoduchost užíváme, nejčastěji patří například zákony výrokové logiky modus
ponendo ponens, které se vyznačují odvozovacím pravidlem: pokud byla splněna
podmínka A, byla splněna i podmínka B. Tedy pokud A, závěr je B. Dalším z těchto
pravidel výrokové logiky je zákon modus ponendo tollens, který se řídí pravidlem: není
pravda, že zároveň A a B. Tedy pokud A, potom ne B. Třetím z těchto zákonů je modus
tollendo ponens, který se řídí pravidlem negace A; zároveň platí, že buďto A, nebo B.
Závěrem je tedy B. Posledním z těchto základních zákonů výrokové logiky je modus
tollendo tollens, který se řídí následujícím pravidlem: pokud negace A, potom B.21
Argumenty pomocí příkladů
Tato skupina argumentů se dá rozeznat podle toho, že zobecňují od dvou a více
příkladů na všechny typy příkladů daného oboru úvahy. Obecně platí, že čím méně případů
z daného oboru uvedeme, tím nižší je jistota závěru. Navíc musí platit reprezentativnost
vybraného vzorku, který uvádíme jakožto premisy. Na oslabení tohoto typu argumentu lze
uvést nějaký protipříklad. Často stačí jeden, aby byl závěr zpochybněn. Protipříklad poté
může být zpětně zahrnut do původního argumentu ve prospěch pozměněné teze. Tento
JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 137.
19

20

Tamtéž, s. 139.

SZYMANEK, K. Umění argumentace: terminologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého,
2003, s. 199-200.
21
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postup pojmenoval Karel Raymund Popper jako imunizační strategii. 22
Argumenty z analogie
Argumenty z analogie se do jisté míry podobají argumentům pomocí příkladu, je
zde ovšem rozdíl v počtu uvedených příkladů. Na rozdíl od předchozí skupiny argumentů
se zde vychází pouze z jednoho konkrétního příkladu, který je podobný tomu, o kterém
chceme dokázat, že má s daným příkladem podobnou charakteristiku. 23
Argumenty o příčině
U této skupiny argumentů se pracuje s korelací daných jevů a hledá se příčinná
vazba mezi nimi.24

2.1.2 Nededuktivní argumenty
Podle Lotka se jedná o argumentaci, u níž nejde o zdůvodňování na základě
věcných důvodů.25 Této argumentace se může řečník dopustit nezáměrně, pokud je
přesvědčen o správnosti svých premis. Zároveň se ale může jednat o důkazy bez obecné
platnosti, které jsou zaměřeny k člověku vůbec.26 Szymanek poukazuje na fakt, že tyto
argumenty nejsou platné z hlediska relevance.27 Naopak Švandová se dívá na nevěcné
argumenty jako na výroky, které lidé užívají kvůli vnitřní potřebě mít pravdu, díky níž
jsme někdy schopni vystavět argumentaci na nepravdivých premisách, protože přání je
otcem myšlenky.28 Všichni autoři se shodují, že někdy je využití nededuktivní argumentace

JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 142.
22

23

JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 143-145.
24

Tamtéž, s. 145-146.

25

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, s.
132.
26

Tamtéž, s. 132.

27

SZYMANEK, K. Umění argumentace: úlohy na zkoumání argumentů. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2004, s. 44.
JELÍNEK, M., ŠVANDOVÁ, B. Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita, 1999, s. 135.
28
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úmyslné, a do této kategorie tak spadá i manipulace. Za zmínku ovšem stojí, že mnoho
těchto typů argumentace má za cíl pouze zmást adresáty argumentů a získat jejich souhlas
na základě nedostatečné znalosti problematiky či na základě rozdmýchání určitých pocitů.
Podstatné nededuktivní argumenty jsem se rozhodl rozdělit do několika skupin na základě
toho, jakým způsobem fungují:

2.1.2.1 Argumenty ad hominem
První skupina se dá charakterizovat jako sbírka nededuktivních argumentů, které se
při prokazování míry správnosti tvrzení spoléhají na autority nebo na úctu, kterou
auditorium cítí ke konkrétním osobám či institucím. Do této skupiny jsem tedy zařadil jak
argumenty, které mají poškodit autoritu konkrétních osob, například oponentů v diskusi,
tak i argumenty, které využívají autority třetí osoby ke zvýšení věrohodnosti závěru.
Argumenty zde uvedené jsou zpravidla podtypem argumentu typu ad hominem, který v
této části uvádím jako první.
Argument ad hominem
Princip této argumentační techniky nespočívá ve snaze zvýšit důvěryhodnost
závěru, ale soustředí se na fakt, že vztah mezi osobou (v tomto případě oponentem) a
jejími tvrzeními je natolik podstatný, že se při zkoumání problému nedá opomenout.29
Pracuje se zde tedy s nástroji, které mají za cíl oponenta nějakým způsobem znevěrohodnit
či ho vykreslit jako nerovnocenného ve vztahu k polemizujícímu. Tato argumentace tak
často mívá povahu osobních útoků, které s oponentovým tvrzením nemusí mít nic
společného.30
O tomto druhu argumentace vypráví Karel Čapek ve své stati Dvanáctero figur
zápasu perem čili Příručka písemné polemiky. Zde ji popisuje ve dvou prvních figurách.
Podle figury Despicere, tedy figury první, spočívá tato argumentační technika v procesu,
během něhož se polemizující uvede jakožto intelektuálně a mravně nadřazený nad svým
protivníkem. Princip spočívá v tom, že polemizující svého soka představí jakožto osobu

29
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nevzdělanou, nezkušenou, neschopnou a celkově nedůvěryhodnou.31 V druhé figuře, tedy
Termini, popisuje tuto argumentaci jako odvedení pozornosti od jednotlivých argumentů
využitím jistých polemických obratů, které v konečném výsledku podkopají
důvěryhodnost oponenta.32 Švandová uvádí, že tento druh nevěcné argumentace je užíván
tak, aby vyvolal souhlas či nesouhlas posluchačstva bez ohledu na záležitost, o kterou
jde.33
Ad verecundiam
Pro tento typ argumentace je specifické využití jisté formy autority, kterou
auditorium ze strany zmíněné osoby či instituce pociťuje. Oproti argumentu autoritou se
zde spoléhá spíše na jistou nesmělost, kterou oponent může pociťovat. Polemizující totiž
často sází na využití takového počtu známých jmen, že případný nesouhlas s tvrzením
může mít za následek strach ze strany oponenta, který by pro jejich neznalost mohl z
dialogu vyjít jako nevzdělaný, nebo dokonce zahanbený. 34 Zároveň tento termín rezervuje
prostor pro práci s pouze zdánlivou autoritu, ale může mít za cíl snížit věrohodnost autority
skutečné.35 36
Argument z autority
Argumenty z autority zakládají věrohodnost svých závěrů odvoláváním na osoby
nebo organizace, které ve společnosti dosahují jisté míry respektu a uznání. Pracuje se s
předpokladem, že pokud od někoho takového zazní nějaká informace, mělo by se jednat o
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spolehlivý zdroj.37 Jak uvádí Szymanek ve svém terminologickém slovníku, slovem
autorita se rozumí nějaká osoba, na jejíž zkušenost se argumentující odvolává, a nemusí
tedy nutně jít o uznávanou či slavnou osobu.38 Tuto argumentační techniku zmiňuje i
Čapek ve své deváté figuře, kterou nazval Testimonia, kdy polemik odvoláním na citát
potvrdí jeho argumenty a oslabí pozici odpůrce.39

2.1.2.2 Argumenty cílené na auditorium
Specifickou skupinou jsou pak argumenty, jejichž cílem je pracovat s emocemi, jež
převládají u auditoria. Už z tohoto popisu je patrné, že se nejedná o argumenty, které by
měly v první řadě zvyšovat důvěryhodnost závěru prostřednictvím faktů. Jedná se spíše o
specifický způsob práce s emocemi, jejich podporování a směrování tam, kde je
polemizující potřebuje. Ačkoliv některé z těchto argumentů (konkrétně ex concessis a ad
ignorantiam) jsou poddruhy ad hominem, rozhodl jsem se je zařadit do této kategorie,
jelikož při jejich užití záleží více na postoji auditoria k nějakému tématu než ke
konkrétním osobám.
Ex concessis
Jedná se o argument, který zvyšuje sílu konečného tvrzení prostřednictvím
souhlasu adresáta, nejčastěji tedy auditoria. Takový argument tak může být nepřijatelný pro
samotného argumentujícího. Pokud je využit proti osobě oponenta, může sloužit k
odvození názoru na jistou problematiku na základě jiných názorů, které oponent zastává.40
Například u aktivisty za práva homosexuálů se dá předpokládat, že bude podporovat
možnost adopce dětí páry stejného pohlaví.
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Ad ignorantiam
Polemik, který sáhne po tomto způsobu argumentace, musí vycházet z
předpokladu, že o předmětu této argumentace nejsou známy všechny potřebné informace.
Při používání tohoto druhu argumentu se totiž vychází z nekompetence a neznalosti
publika41 i z faktu, že publikum nejspíše během dané debaty nebude schopno tyto
informace získat. Zároveň se jedná o argument, kdy se na základě nedokázání nějakého
tvrzení dá usuzovat, že toto tvrzení neplatí. 42
K argumentu ad ignorantiam bych zařadil i Čapkovu pátou figuru Negare, která
podle autora spočívá v tom, že se jednoduše upře, co jste nebo co je vaše. Autor vysvětluje,
že je to možné, jelikož nezasvěcený čtenář si tohoto upření nevšimne a zasvěcený čtenář
tuto figuru přijme se zlomyslnou radostí.43 Právě možnost, že toto upření může projít bez
povšimnutí na základě neinformovanosti, se mi jeví jako společný prvek s argumentací
typu ad ignorantiam. Naopak reakce informovaného čtenáře či posluchače, jak ji popisuje
Čapek, by plnila definici ex concessis, a tak tato figura stojí na pomyslné hranici těchto
dvou kategorií, kde rozhodujícím faktorem je informovanost auditoria.
Ad passiones
U tohoto typu argumentu se spoléhá na využití vášní publika. V podstatě se
předkládají tvrzení, která diváci či posluchači vzhledem k jejich zaujatosti a jejich tužbám
chtějí slyšet. U těchto tvrzení tak nejde o věcnou správnost, ta u tohoto argumentu ustupuje
do pozadí, a pravdou se tak může stát to, co si auditorium přeje.44
Ad populum
Definicí tohoto typu nevěcné argumentace je dožadovat se přízně davu. Typický je
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demagogický způsob argumentace, během kterého je cíleno na skupinové instinkty davu.45
Hojně je využíváno zjednodušených myšlenkových postupů a nezřídka se v rámci této
techniky argumentující osoba snaží obecenstvo přesvědčit, že je jednou z nich. 46 Součástí
této argumentace také může být odvolávání na „obecně známá” fakta, například
prostřednictvím výroku „každé dítě ví”. Tento popis pak odpovídá i desáté Čapkově figuře
zvané Quousque: „Proti tomu, co je takto překonáno, není třeba vést dalších důkazů;
čtenář tomu věří a odpůrce je nucen hájit ,dávno odbyté věci‘, což je dosti nesympatický
úkol.”47

2.1.2.3 Argumenty pracující s nějakou formou srovnání
Jednou z možností, jak podpořit sílu nějakého závěru, je uvést přirovnání, které by
mělo jeho správnost podpořit na základě podobnosti. Často se tato skupina argumentů
podobá argumentům z analogie nebo argumentu pomocí příkladů, ovšem s tím rozdílem,
že z tohoto tvrzení nevyplývá správnost závěru. To se může stát z několika důvodů.
Povrchní analogie
Povrchní analogie je velmi podobná argumentu z analogie, ovšem konečné tvrzení
tímto argumentem nemůže být zcela podpořeno, jelikož jsou pro připodobnění využity
takové příklady, které nejsou relevantní tomu, co chce argumentující prokázat. To často
nastává, pokud je připodobnění příliš obecné.48
S povrchní analogií se do jisté míry pojí i sedmá Čapkova figura zvaná Pugma. Ta
spočívá v tom, že odpůrci nebo tomu, co zastává, se dá falešný název, který následně
odpůrce musí vyvracet.49
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Jistou podobnost s povrchní analogií vykazuje i první zálud, který v knize Eristická
dialektika popisuje Arthur Schopenhauer. Tento zálud spočívá v rozšíření oponentova
tvrzení přes jeho přirozené hranice. Dochází tak k zobecnění, kdy platí, že tvrzení se ocitne
pod tím větším množstvím útoků, čím obecněji je vyjádřeno.50
Strašák
Je takový způsob parodování služeb nebo přímo osoby konkurenta, na jehož
základě vyjde argumentující strana z tohoto porovnání jako lepší volba. Často je tohoto
výsledku dosaženo využitím urážek nebo jen jemných náznaků, ze kterých vyplývá, na čí
stranu by se měl adresát přiklonit. 51

2.1.2.4 Chyby
Některé typy nededuktivních argumentů vznikají čistě chybou během skládání
logicky vyplývajícího argumentu. Někdy se může jednat o chyby nevědomé, jindy to může
být záměr, kdy polemik spoléhá na to, že jeho chyba projde nepovšimnuta a jeho chybný
postup bude uznán jako správný.
Fallacia consequentis
Jedná se o logickou chybu vůči úsudkovému schématu modus ponens nebo modus
tolens.52 Tento jev nastane, pokud v důsledku špatně uvedených premis dojde k jejich
vzájemnému popření, čímž ztrácí jinak logicky platný argument na přesvědčovací síle.

2.2 Definice argumentační výpovědi
Argumenty nebývají prezentovány samy o sobě, ale většinou jsou součástí širší
výpovědi, která se nazývá argumentační výpověď.53 Délka argumentačních výpovědí může
sahat od krátkých vět až po celé svazky. Argumentační výpověď kromě konkluze a premis
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může, ale také nemusí obsahovat další složky, kterými jsou:
1. počáteční úvahy (jakýsi úvod k argumentační výpovědi, který vymezí téma či typ
problému),
2. vysvětlení a dodatečné údaje, které adresátům pomohou pochopit obsahy premis.
3. popis stavu věcí či připomenutí určitých faktů a informací, na něž argumentující hodlá
navázat,
4. prvky, kterými se prezentuje proces argumentace, například slova jako protože,
poněvadž, tedy, proto, jestliže,
5. prvky, které mají za cíl nějakým způsobem zapůsobit na adresáta, například vzbudit
žádané emoce, udržet či vzbudit pozornost, nebo dokonce omezit kritičnost adresáta,
6. vyjádření vztahu řečníka k předmětu jeho argumentace.54
Identifikace argumentační výpovědi může být docíleno vyhledáváním argumentačních
spojek, které jsou uvedeny výše v bodu čtyři. Tyto spojky ovšem nejsou využívány v
jazyce pouze jako argumentační, ale mohou mít také funkci znázornění příčinnědůsledkového vztahu mezi jevy nebo vysvětlení, proč nastal již známy fakt. Jako příklad si
vypůjčím pasáž, kterou použil ve svém terminologickém slovníku Krzysztof Szymanek:
„Výpověď
Měsíc vydává světlo, poněvadž odráží sluneční světlo.
není argumentační - obsahuje pouze vysvětlení důvodu záření Měsíce v příčinně-důsledkových kategoriích.55 O spolehlivé identifikaci argumentační výpovědi navíc
rozhodují vlastnosti jejího kontextu, viditelný vztah mezi tvrzeními, která obsahuje, znaky
její struktury a také povědomí o záměru argumentujícího.56 Výhodou je umět argument
přeformulovat, protože tím jasněji vyplyne, co tvrdí a čím to zdůvodňuje.
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2.3 Argumentační analýza
Logicky vyplývající argumenty mohou mít složenou formu, kdy z některých premis
vyplývá další premisa užitá ke zdůvodnění závěru. Aby bylo možné tyto argumenty
přehledněji analyzovat, je potřeba provést standardizaci argumentu57. Tímto termínem se
rozumí vyčlenění jednotlivých premis a závěru argumentu obsažených v argumentační
výpovědi. Z tohoto rozboru pak vyplyne emocionálně neutrální, plynulé a obsahově plné
uvedení premis a závěru argumentu, které odpovídají záměru jeho autora.58
Proces standardizace logicky vyplývajících argumentů spočívá v oddělení
jednotlivých premis a závěru od ostatních složek argumentační výpovědi. Výsledkem je
forma uspořádaného systému výroků, který je vhodný pro další analýzu. Tento model má
jasně definovanou podobu, která spočívá ve vrstvení jednotlivých premis nad sebe.59 Závěr
je poté uveden jako poslední a měl by z uvedených premis vyplývat. Takový model pak
vypadá následovně:
P1: Pokud zapíši premisy nad sebe, dostanu výslednou podobu standardizace argumentu.
P2: Zapsal jsem premisy nad sebe.
K: Dostal jsem výslednou podobu standardizace argumentu.

3 Role argumentace v televizní publicistice
Všechny novinářské texty, které obsahují nějaký prvek komentáře, závisejí na
úspěšnosti argumentace, tedy na schopnosti daného textu přenést na čtenáře autorův názor
s dostatečnou silou. Totéž platí i pro texty, které jsou určeny pro televizní vysílání.
Publicistika ve svém původním významu označuje takové texty, které neplní funkci
informační. Jedná se o texty, které mají nějakou situaci komentovat či hodnotit.60 Přitom
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pracuje s emocemi, zejména s těmi, které jsou danému publicistovi vlastní, ale může jít i o
pocity předstírané. 61 Úkolem publicistiky pak je vybízet příjemce publicistického sdělení k
zaujetí postoje a vyvolání reakce, kterou se publicista snaží ovlivnit. 62 Tyto znaky sdílí i
publicistika televizní, kde jako u jiných žánrů došlo k přenesení těchto základních prvků na
televizní obrazovky.63
Jak vyplývá z výše uvedené definice, argumentace je tak pro autory publicistických
pořadů podstatným nástrojem, pokud mají obhájit svůj názor na dané téma, nebo naopak
vysvětlit, proč s jiným názorem nesouhlasí. V publicistice je argumentace klíčová, protože
cílem často bývá ovlivnění příjemce a přenesení názoru.64 Pokud nějaký pořad nenabídne
dostatečně silnou argumentaci, diváci nemusí sdělení brát vážně, nebo ho dokonce nemusí
vůbec pochopit.
Role argumentace v televizní publicistice se liší podle toho, o jaký pořad se jedná.65
Jinou argumentaci zvolí autor publicistického pořadu, který má za cíl informovat a využívá
k tomuto účelu odborné texty a statistiky. A jinou argumentaci využije moderátor pořadu,
který využívá manipulativní publicistiky,66 kde se způsob argumentace podřizuje účelu a
efektu sdělení.67
Obecně by se dalo říci, že v televizní publicistice má argumentace obdobnou roli
jako v běžném hovoru, tedy má sloužit jako nástroj pro objasnění postojů, vysvětlení
nějakého chování a pochopení některých skutečností. V televizní publicistice je ovšem
argumentace o to důležitější, že pokud není provedena kvalitně, nemusí dojít k pozitivnímu
přijetí u diváků.
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4 Charakteristika pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa
Tento pořad spadá do kategorie publicistických, které mají několik jistých
charakteristik. Publicistické pořady se vyznačují seriózností a snaží se přijít s
investigativním výzkumem nějakého aktuálního tématu, většinou pak politického nebo
společenského charakteru. Mezi slabiny těchto pořadů patří skutečnost, že ač je většina
diváků shledává hodnotnými, netěší se příliš vysoké sledovanosti z důvodu jejich
serióznost, kterou spousta lidí pro potřebu odpočinku u televize nevyhledává. 68
Moderátor si pro tento pořad vybral formát, v němž se v podstatě jedná o one man
show. Generální ředitel a moderátor v jedné osobě během pořadu seděl ve studiu, které se
využívá i pro natáčení některých dalších z jeho pořadů. Studio mělo barevné pozadí, na
němž byl připevněn velký nápis Kauzy Jaromíra Soukupa, a před ním stál stůl, u kterého
Soukup během moderování seděl. Pro pozdější epizody pak bylo charakteristické nové
pozadí, kdy barevná světla nahradila fotografie noční Prahy, a zvýšená pohyblivost
moderátora po studiu. Kromě stolu se ve studiu občas nacházel i malířský podstavec, na
kterém Soukup ukazoval grafy a fotografie. K natáčení byly v tomto případě používány tři
kamery s tím, že střih z jedné na druhou často nastával ve chvíli, kdy se moderátor přeřekl
nebo nějak zadrhl. V jiných případech přicházel střih při změně probíraného tématu.
V programu TV Barrandov byla pro Kauzy Jaromíra Soukupa vymezena středa s
tím, že vysílací čas byl většinou pevně daný. 69,8 % epizod se vysílalo v 21:25. Další
epizody pak začínaly v rozmezí 20:50 a 22:45 hodin. První epizoda byla odvysílána 6.
prosince 2017 a poslední epizoda Kauz Jaromíra Soukupa 23. ledna letošního roku deset
minut před devátou hodinou večerní. Ačkoliv v tomto díle Soukup lákal na epizodu, která
se měla vysílat následující týden, samotný pořad byl zrušen a stala se z něj součást jiného
Soukupova pořadu, který se jmenuje Moje zprávy. Celkově tak bylo odvysíláno 53 epizod
tohoto pořadu.

5 Výzkumný vzorek epizod
Pro účely této práce jsem se rozhodl analyzovat způsob argumentace ve čtyřech
dílech Kauz Jaromíra Soukupa. Konkrétně jsem vybral první epizodu, která se vysílala 6.
68
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prosince 2017, poslední epizodu, která byla odvysílána 23. ledna 2019, a epizodu z 13.
června 2018, která by se dala považovat za prostřední ze všech odvysílaných. Tento výběr
byl záměrně proveden tak, abych zachytil pokud možno všechny způsoby argumentace,
které se napříč pořadem vyskytují od prvního do posledního dílu. K této trojici jsem se
poté rozhodl přidat epizodu z 28. února 2018, kde se Soukup zabývá hospodařením České
televize. Tuto epizodu jsem vybral z několika důvodů - za prvé se jedná o možná
nejznámější díl tohoto pořadu, za druhé se v něm vyskytuje velké množství argumentů a za
třetí mě zajímalo, zda se nějakým způsobem liší využité druhy argumentů, když se jedná o
téma tak obsáhlé.

6 Analýza
Jednotlivé epizody jsem doslovně přepsal a identifikoval v nich jednotlivé
argumentační výpovědi. Klíčovým nástrojem pro provedení analýzy pro mě byla
standardizace argumentačních výpovědí, jež v pořadu zazněly. Z těch jsem potom
prostřednictvím standardizace získal a popsal jednotlivé argumenty a argumentační
sekvence, které se v pořadu vyskytly. Tyto rozbory mi poté posloužily k tomu, abych mohl
zjistit, jaké typy argumentů v pořadu zaznívají a jaké argumentační nástroje jsou pro
Jaromíra Soukupa charakteristické. Pro přehlednost vždy uvedu celou argumentační
výpověď a poté rozeberu jednotlivé argumenty v ní se nacházející. Obsah mé analýzy tedy
budou pouze využité typy argumentů, zatímco jiné složky argumentačních výpovědí, jako
například počáteční úvahy, analýze podrobovat nebudu, jelikož postrádají jakýkoliv
výpovědní charakter pro účely této práce.
Během studování reprezentačního vzorku epizod jsem si všiml, že každý z těchto
dílů se dal rozdělit do jakýchsi tří částí. První část jsem nazval úvodní. V ní se moderátor
většinou snažil získat si sympatie publika, které mu poté posloužily jako základ pro
některá jeho tvrzení především tím, že se snažil získat důvěru diváků. Druhou částí byla
pak část zahřívací, kde moderátor nastínil téma, které chtěl v dané epizodě rozebírat, a
zároveň začal užívat složitější argumentační postupy. Poslední a nejdelší část byla pak již
samotná část vysvětlovací a přesvědčovací, kde se Soukup podrobně věnoval vybrané
problematice a užíval velkého množství argumentů k doložení svých postojů. Pro účely
této práce jsem se rozhodl každou z jednotlivých částí popsat samostatně. Jako výhodu
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tohoto postupu vidím především přehlednější rozdělení jinak poměrně dlouhých epizod na
kratší celky, které je možné popisovat samostatně a lépe tak zachytit, jak se argumentace v
průběhu pořadu mění. Rizikem tohoto postupu ovšem mohlo být i pominutí překrývání
jednotlivých částí, díky čemuž mohl být výsledný popis užité argumentace poněkud
nepřesný v úvodu a závěru každé částí.

6.1 Argumentace v úvodní části pořadu
Argumentace na samotném počátku každé zkoumané epizody se v podstatě
opakovala, jelikož náleží k formátu, který si Soukup u tohoto pořadu zvolil. Na počátku
dílu Kauz Jaromíra Soukupa jsme tak mohli moderátora slyšet, jak předkládá celou řadu
argumentů, které měly povahu ad verecundiam. Tento typ argumentace v úvodní části
pořadu býval moderátorem využíván, když se Soukup odvolával sám na sebe jakožto na
autoritu, a budil tak u svého auditoria dojem, že je nejen neohrožený, ale také si jakožto
novinář zaslouží vyvolávat patřičný respekt. K tomuto účelu se opíral o předchozí epizody
a vracel se k tématům, která již v pořadu zazněla. Jako ukázku těchto výroků lze použít
úvodní pasáž z 26. dílu tohoto pořadu, který se odvysílal 13. června 2019 v 20:50:
„Vítám vás v Kauzách Jaromíra Soukupa, jediném pořadu, který se v Česku nebojí otevírat
a popisovat věci tak, jak jsou. Když jde o korupci, tak to řeknu rovnou, stejně jako když jde
o zakázky, které divně smrdí. Nebál jsem se jako první v Česku upozornit na nepravosti v
justici, když jsem dopodrobna popsal kauzu soudců ze severních Čech nebo soudce
Havlína. Byl jsem to také já, kdo upozornil minule na nové souvislosti tzv. lihové mafie.
Jako první jsem upozornil na neuvěřitelnou kauzu solárních baronů. Zatímco ostatní média
okolo toho jen pomalu našlapovala, tak já jsem byl první, kdo pojmenoval věci přímo tak,
jak jsou. A byl jsem to také já, kdo jako první upozornil na nespravedlnost, která postihla
úřednici Michaelu Šnajdrovou, na tuhle věc jsem také upozornil prezidenta republiky
Miloše Zemana. Dodnes se mě pokouší různí solární baroni oslovit a nenápadně mě
upozornit, na to, že bych některé věci říkat neměl, anebo že bych za to také mohl něco
dostat.”69
Pokud bychom celou úvodní řeč považovali za argumentační výpověď, dalo by v ní
Kauzy Jaromíra Soukupa z 13. 6. 2018. Barrandov.tv [online]. 2018 [cit. 2019-04-01].
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vyčíst několik typů argumentace. Především zde byla očividná již zmíněná argumentace
typu ad verecundiam. Pro tento účel si moderátor vybíral specifická slova, která měla jeho
výrokům dodat patřičnou sílu. Namátkou lze z této výpovědi zmínit označení Kauz
Jaromíra Soukupa za jediný pořad, který se nebojí otevírat věci tak, jak jsou, či
mnohočetné užití slovního spojení „jako první”. Tvrzení o tom, že ostatní média kolem
této kauzy jen pomalu našlapovala, byl využitím nededuktivní argumentační techniky
strašák, který měl za účel dát vyniknout představě o výjimečnosti pořadu. Vyvolání
výjimečnosti bylo podstatou celého úvodního monologu. Tuto snahu v rozpravě ještě
podtrhlo zmínění osoby prezidenta Miloše Zemana. V tomto případě se jednalo o využití
typu argumentu autoritou, kdy Soukup využil úcty, s kterou se přirozeně pojí prezidentský
úřad. Zajímavé na této argumentaci je, že prezident Zeman se nikdy v tomto konkrétním
pořadu neobjevil, Soukup s ním pravidelně hovoří v pořadu Týden s prezidentem. To
moderátorovi ovšem nezabránilo v tom, aby tyto rozhovory zmínil i zde, a dodal tak
image, kterou v úvodním proslovu budoval, větší váhu. Na konci této série výroků se
Soukup opět vrátil k ad verecundiam, kdy se snažil vzbudit v divácích pocit, že i když mu
hrozí za jeho novinářskou aktivitu bezprostřední nebezpečí, bude se i dále ušlechtile bít za
pravdu. Tyto výroky by se daly chápat i ve smyslu, že je Soukup tak dobrý a neodbytný
novinář, že se ho lidé, o kterých v pořadu mluví, bojí. Proto ad verecundiam.
Za zmínku v souvislosti s posledním zmíněným využitím ad verecundiam stojí i
prohlášení, které Soukup učinil v díle Kauz Jaromíra Soukupa odvysílaném 7. února 2018.
Tenkrát v úvodní části pořadu oznámil, že mu poštou byla doručena nábojnice:
„Dobrý večer, vítám vás u Kauz Jaromíra Soukupa, jediného pořadu v Čechách, ve kterém
vám zcela otevřeně říkám, kdo je padouch a kdo je hrdina. Minulý týden jsem dostal do
práce obálku s nábojnicí, což je symbol výhrůžky. Pokud mi nějaký vtipálek chtěl touto
cestou nahnat hrůzu, tak ho musím zklamat. Nepovedlo se mu to, pro mě jsou tyto věci
výzvou a já vám mohu slíbit, že budu v tomto pořadu pokračovat i nadále a budu odhalovat
lumpárny, které se tu dějí, i když by mně třeba poslali zlomenou tužku, nebo čím vším se
vyhrožuje. Alespoň podle detektivních románů.” 70
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Na úvod zazněla argumentace ad verecundiam v podobě ujištění o přímosti pořadu, pokud
jde o označování padouchů a hrdinů. Tím chtěl moderátor připomenout svůj budovaný
obraz jediného neovlivněného pořadu, který se v České republice zabývá politickými
kauzami. Následovala rovněž argumentace typu ad verecundiam, nicméně mnohem tvrdší,
kdy moderátor naznačil, že mu bylo vyhrožováno smrtí. Oznámení, že pořad dělá tak
dobře, že mu bylo vyhrožováno, byl vlastně způsob ujištění obecenstva, že výroky
zaznívající v pořadu jsou věrohodné. Aby si byl moderátor jistý, že tyto výroky neujdou
pozornosti auditoria, mluví o doručené nábojnici dlouze a obsáhle.
Kromě těchto typů argumentace lze v úvodní části pořadu ještě zaznamenat
například argumentum ex concessis nebo některé Čapkovy figury. Pátá figura, tedy
Negare, se objevila hned v prvním díle tohoto pořadu, když Soukup vysvětlovat rozdíl
mezi TV Barrandov a ostatními televizními stanicemi. V tomto konkrétním případě
argumentační výpověď vypadala následovně:
„Vítejte u pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, pořadu, kde vám jasně a srozumitelně
vysvětlíme některé události a také to, kdo je padouch a kdo je hrdina. Mohlo by se zdát, že
v dnešním světě, ve kterém většinou na zprávy stačí pár slov, jsou věci jasné. Ale není to
tak, řada médií se totiž bojí pojmenovávat věci pravými jmény a raději mlží. A nebo na to
jdou jako veřejnoprávní televize, které si hrají na objektivitu tím, že dají stejné slovo všem.
Takže jeden aby se v tom vyznal, nebo nevyznal.”71
Za pozornost zde stojí Soukupův výrok o tom, že místo toho, aby „ostatní” média
pojmenovávala věci pravými jmény, raději mlží. Právě za touto větou se skrývá Negare,
kdy nezasvěcená část auditoria přijme fakt, že ostatní média se bojí rozebírat problémy
více než Soukup. Co se týče výroku o veřejnoprávní televizi, zde se moderátor spolehl na
argumentační techniku ex concessis, kdy platí, že pokud diváci zastávají názor, že
veřejnoprávní televize dávají slovo všem, jen aby si hrály na objektivitu, zatímco
objektivní doopravdy nejsou, pak budou s tímto tvrzením přirozeně souhlasit a tato věta v
nich může vzbudit dojem, že tento pořad bude skutečně objektivní, a nejen naoko. A to i
přesto, že nebude dávat stejné slovo všem. Poslední věta z citace je příkladem argumentu
Kauzy Jaromíra Soukupa z 6. 12. 2017. Barrandov.tv [online]. 2017 [cit. 2019-03-25]. 0:00:10 0:00:45
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ad populum, kdy Soukup vlastně říká, že se v informacích od ostatních médií také nevyzná
stejně jako ostatní diváci.
Je na místě poznamenat, že rozdělení na části tak, jak jsem je popsal, není platné v
každé epizodě. Neplatí například v posledním odvysílaném díle, protože Soukup vyřkne
velmi obsáhlou argumentační výpověď hned v úvodní části. Nutno ovšem zmínit, že mezi
epizodami, které jsem pro účely této práce analyzoval, se jednalo o výjimku, co se typu
argumentace v úvodní části pořadu týče. Tato výpověď, která se obsáhlostí liší od ostatních
zkoumaných epizod, vypadá následovně:
„A úplně speciálním odvětvím je pak špehování vaší aktivity na internetu. A
prostřednictvím tzv. chytrých technologií. (ukazuje obrázek muže, jak vykukuje z
notebooku) Tohleto je montáž špehování prostřednictvím jako technologií. Svoji kauzu se
sledováním domácností bez vědomí uživatelů mají za sebou už výrobci televizí, herních
konzolí, ale třeba i přístrojů, u kterých byste to na první pohled nečekali, u ledniček. Ti
všichni prostřednictvím zabudovaných kamer, záznamů zvuku a lokátoru zjišťovali, jak
zákazníci jejich zboží používají a k čemu všemu ho využívají. Samozřejmě u ledniček to
musely být ty chytré ledničky, které jsou připojeny k internetu, jinak by to asi nešlo. Ale je
fér poznamenat, že většina jejich závěrů nebyla nijak překvapivá, to se mohli zeptat. Tak
třeba výrobci televizí slavně zjistili, že lidi v průběhu reklamy chodí na záchod. Jenomže to
víme všichni přinejmenším od roku 1952, kdy proběhl velký výzkum spotřeby vody v
závislosti na vysílání reklamy. A je to šokující, když běžely reklamy, tak lidé více
splachovali a spotřeba vody šla nahoru. Tak bravo. A dneska to víme díky zabudovaným
kamerám. Jenom poznámka - mě tak napadá, když bylo mistrovství světa ve fotbale, tak prý
v japonských městech měli s tou nárazovou spotřebou vody opravdový problém, takže
opravdu vyzývali lidi, ať v průběhu reklamních přestávek nebo přestávek mezi zápasy
nechodí všichni okamžitě v první vteřině na záchod, protože to zásobování vodou vázlo. Ale
když už jsem narazil na jeden historický výzkum, tak možná stojí za zmínku nová podoba
výzkumné metody, která se jmenuje ,obraz odpadkového koše‘. Od 30. let se totiž různé
firmy baví tím, že analyzují obsah vašeho odpadkového koše. A z něj určují váš životní styl
a spotřebitelské preference. Třeba tady, pardon, to není dobrý obrázek, to je špatný
obrázek. (ukazuje fotku bezdomovce vybírajícího popelnici) Jsem si jistý, že tento pán

28

analyzuje obsah odpadkového koše z jiného důvodu. A navíc, tady se hodí dodat, že dnes si
už výzkumníci jako nemusejí špinit ruce a přehrabovat se v odpadcích. Existují analytické
přístroje rovnou v autech, které odvážejí odpad. A zatímco výzkumníci mají jednodušší
život, tak my víme, že dnes firmy sledují i to, co dnes vyhazujeme. Zdá se vám to
překvapivé? Ale je to prostě pravda, takhle to všechno funguje. Některé věci k nám ještě
nedošly, třeba ty čidla v těch odpadkových koších, anebo třeba taky jo. Ale takhle to
funguje, dřív nebo později to tady samozřejmě bude taky úplně všechno.”72
První argumentační technikou, kterou moderátor využije, je desátá figura podle Karla
Čapka, tedy Quousque, kdy odbude závěry výzkumu větou „většina jejich závěrů nebyla
nijak překvapivá, to se mohli zeptat.” Stejnou techniku poté využije na znevážení dalšího
závěru, konkrétně o splachování záchodu během reklamních přestávek. Tentokrát větou
„jenomže to víme všichni přinejmenším od roku 1952.” Obě tato vyjádření jsou
ukázkovým příkladem Quousque, tak jak ho popisuje Čapek. Obrázek s bezdomovcem,
který se přehrabuje v popelnici, je těžké kategorizovat. Když ale vezmeme v potaz
následující větu, že „tento pán analyzuje obsah odpadkového koše z jiného důvodu”, celá
situace působí, jako že se nejedná o ad hominem na nikoho konkrétního, ale spíše jde o
nějaký vtip, kterým chce moderátor trochu oživit méně zajímavé téma. Jedná se tedy o ex
concessis. Minimálně pro lidi z větších měst není obrázek bezdomovce, který se
přehrabuje v odpadkovém koši, něco nového. Většinou je tak pro ně přijatelný fakt, že
bezdomovec není vědeckým výzkumníkem. „Dřív nebo později to tady samozřejmě bude
taky úplně všechno” je závěr argumentu typu modus ponendo ponens, u kterého jsou
nevyřčené premisy. Tyto premisy by mohly znít takto:
P1: Technologie se rychle šíří napříč světem.
P2: Pokud se technologie šíří napříč světem, brzy tyto technologie budou všude, tedy i u
nás.
Obecně by se tak Soukupův způsob argumentace v úvodu pořadu dal popsat jako
princip „navnadit, tvrdit, přesvědčit”. Využíváním ad verecundiam sám sebe vykreslí jako
neúnavného bojovníka proti nespravedlnosti a jako novinářskou autoritu, jejíchž názorů a
Kauzy Jaromíra Soukupa z 23. 1. 2019. Barrandov.tv [online]. 2019 [cit. 2019-04-03]. 0:07:47 0:10:33
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odhalení by si mělo auditorium vážit. Dále se v této části objevuje i argument ex concessis
a příklady argumentum ad populum. V samotném úvodu se téměř nikdy nevyskytují
složitější argumentační techniky, jako jsou třeba složené argumenty.

6.2 Argumentace v „zahřívací“ části pořadu
Jak již bylo řečeno, v úvodní části prezentoval Soukup v kladném světle jak svoji
osobu, tak přímo pořad jako takový. Dále ve schématu pořadu následovala pasáž, která
měla diváky připravit na začínající epizodu, jakési nastínění probíraného tématu, které je
mělo zaujmout. V této pasáži stejně jako v úvodní se využívaly argumenty typu ad
populum, ale také argumentum ad passiones. Jako příklad lze uvést citaci z 1. dílu pořadu:
„Je to moc pěkný příběh, kde nechybí nic. Peníze, odposlechy, policajti jak z francouzského
filmu Prohnilý. A na konci je třeba jedna náhodná zakázka, kde vám jedna fotka vychází na
nějaké dva litry. Což s ohledem na téma je fakt luxusní cena. A to mi věřte, protože se v
tomto byznyse již pár let pohybuji.”73
Zde se jedná o hezký příklad argumentu ad populum, kdy moderátor nasliboval divákům,
že následující příběh je v podstatě akčním filmem, kde „nechybí nic.” Tento výčet nejenže
diváka zaujal, ale také ho možná přiměl myslet si, že moderátor je velmi odvážný, když
takto divoké téma vůbec otvírá, což podpořil i Soukupův projev v úvodu pořadu.
Argumentace ad populum byla v tomto pořadu často podpořena výběrem hovorových
výrazů - zde například „dva litry” nebo „fakt”. Poslední věta této citace je navíc
argumentem autoritou, kde moderátor jakožto autoritu využívá sám sebe. Tento druh
argumentu není v Kauzách Jaromíra Soukupa vzácný, jelikož moderátor ho může využívat
v celé řadě případů - ať už se jedná o právo či marketing, nebo při problematice související
s televizním vysíláním. Soukup má se všemi těmito oblastmi vlastní zkušenosti, které jsou
natolik známé široké veřejnosti, že se tato argumentace ve většině případů dá považovat za
relevantní.
Jako další příklad argumentace v této zahřívací části pořadu lze uvést citaci z dílu,
který byl odvysílán 13. června 2018. V tomto konkrétním dílu byly patrné emoce, které se
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moderátor snažil rozdmýchat v publiku, aby s ním souhlasilo a věřilo mu jeho upřímný
zájem o věc. Zároveň zde byla patrná snaha nějakým způsobem se přiblížit svému publiku,
což je praktika, která se dá považovat za argument typu ad populum:
„Já se prostě neumím smířit s tím, že řada miliardářů bohatne na tom, že si prostě jaksi
umí správně nastavit obchodní podmínky se státem, nebo s městem, nebo s různými
magistráty, zkrátka že je zde moc miliardářů, kteří místo toho, aby normálně podnikali, tak
to tak nějak šulí, nebo se snaží koupit, nebo vymoci si různá privilegia na těch
magistrátech různých měst, na státu, na různých státních fondech a tak dále.” 74
Tato argumentační výpověď, ač relativně krátká, v sobě ukrývala celou řadu typů
argumentů. Jako první začal Soukup s argumentum ad populum, kdy nadával miliardářům,
kteří neoprávněně bohatnou na úkor obyčejných lidí díky manipulacím s podmínkami a
dobrými známostmi. Zajímavé na této argumentaci je, že Soukup sám je miliardář a rád to
ve svých pořadech připomíná. Ne tak ovšem v případě Kauz Jaromíra Soukupa. Moderátor
si dobře uvědomil, že pokud se pokusí zařadit mezi obyčejné lidi - například výroky o tom,
že se nemůže smířit s tím, jak miliardáři „šulí” -, bude mnohem větší šance, že jeho výroky
padnou na úrodnou půdu. Právě tato rétorika odpovídala definici ad populum, jak se snažit
dostat na úroveň běžného diváka, a to i využitím hovorového výrazu. Zároveň v tomto
monologu využíval argumentaci ad passiones, tedy cílil na emoce svého publika, u něhož
se dalo předpokládat, že od revoluce už mají také „plné zuby” toho, jak někteří miliardáři
ohýbají zákony a podvádějí stát s cílem zisku. Ve stejnou chvíli se zde spoléhal na
argumentum ex concessis, kdy by jeho výroky nebyly nic platné, pokud by opravdu mezi
částí diváků neexistoval konsenzus, že někteří jedinci místo toho, aby „normálně
podnikali”, jen využívají svých známostí mezi státními úředníky, ať už pracujících pro
vládu, či pro magistráty velkých měst.
Rozdíl mezi úvodní a zahřívací částí je patrný také tím, že se Soukup nebál
používat složitější argumenty včetně logicky platných, kdy již pracoval s klasickým
schématem těchto argumentů, kde jsou přítomny premisy a závěr. Navíc zde již začal
formovat složitější argumentační sekvence, kde se jednotlivé argumenty navzájem
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podporují s cílem zvýšení síly konečného tvrzení. Není ale neobvyklé, že tento typ
argumentace doplnil i o argumentaci nededuktivní. Zde se jako příklad hodí pasáž z dílu,
který se vysílal 28. února 2018 a kterým Soukup nechvalně vzbudil zájem veřejnosti, když
v téměř hodinu a půl dlouhé epizodě rozebíral financování České televize:
„Ještě než dnes začnu, chtěl bych něco říci. Chtěl bych, abyste to měli v průběhu celého
večera na paměti. V následujících minutách budu totiž mluvit o České televizi. A to je dnes
hodně ošemetné, rozumíte? Nyní panuje taková atmosféra, že když člověk proti ní něco
řekne, hned se z něj stane třídní nepřítel. Což je mi tak trochu jedno, protože já se jí
nebojím a za rebela jsem vlastně docela rád. Ale přece bych vám na úvod chtěl říci pár
věcí, aby nedošlo k mýlce.” 75
Hned po počátečních úvahách vyřkl Soukup výrok, který se dá zapsat jako příklad využití
výrokové logiky. Konkrétně se jednalo o zákon modus ponendo ponens, kde premisy a
závěr vypadají následovně:
P1: Mluvit o České televizi je ošemetné, protože když ji někdo kritizuje, stane se z něj
třídní nepřítel, který může být vnímán jako rebel.
P2: Budu mluvit o České televizi.
K: Bude ze mě třídní nepřítel,
Po tomto modu ponendo ponens následoval argumentum ad populum. Když Soukup řekl,
že za rebela je rád, - bylo to nadbíhání předpokládanému publiku, jelikož jakožto rebel,
který vystupuje proti České televizi, dokazuje, že není jako většina veřejně činných osob,
které se podle jeho předchozích i následujících slov České televize bojí. Zvláštní důraz je
třeba věnovat jeho argumentaci, že České televize se bojí hlavně politici. Z jeho výroků
nepřímo vyplynulo, že pokud by byl politikem, této skutečnosti by se nebál. Je jiný než
současní politici.
Pozornost je třeba věnovat tomu, jak se moderátorova argumentace měnila v
závislosti na reakci na probírané téma, kterou lze očekávat od auditoria. Podle vzorku
epizod, které jsem pro účely této práce analyzoval, se zdá, že pokud moderátor nehovořil
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právě o tématu, které vyvolává velké emoce mezi jeho předpokládaným publikem (tato
témata většinou mívají jednoho společného jmenovatele, a to velké obnosy peněz), rozhodl
se využít v zahřívací části pořadu jiný typ argumentace, než je ad populum či ex concessis.
Dobrým příkladem je zahřívací monolog z dílu, který byl odvysílán 23. ledna 2019. Tento
díl se zabýval způsoby, jakými mohou být v dnešní době lidé (především v roli zákazníků)
sledováni velkými korporacemi. Jelikož toto téma samo o sobě není příliš atraktivní, zdá
se, že se moderátor rozhodl využít argumentační sekvence, kterou začal formální logikou,
ale pro oživení přidal i několik argumentů ad hominem:
„Dnešní díl bude rozdělený na tři samostatné části, které spojuje jedno slovo - špehování a
slídění, tedy dvě slova. A začněme hned rychle. Co všechno o nás dnes vědí výrobci
různého zboží, a hlavně lidé z marketingu? Je toho totiž daleko více, než bychom si podle
mého přáli. A hlavně - mnohem více, než si uvědomujeme. Vezměte si takovou pitomost,
kterou známe úplně všichni. To je třeba věrnostní kartička různých prodejců, obchodů,
řetězců a tak. Minimálně jednu má podle dostupných čísel totiž v peněžence 75 %
dospělých lidí. A znáte, že zejména ženy to mají rády. Takže těch kartiček tam mají třeba
pět nebo i více. A právě tento nástroj je třeba pro obchodní řetězce něco jako přímá linka
do vašeho domova. Pokud ji totiž pravidelně používáte, tak se z vašich dat dozví nejen to,
kolik vám je let, ale i kde bydlíte, kam jezdíte na víkend, kdy máte narozeniny vy a kdy
někdo od vás z rodiny. Tím to ale nekončí. V kombinaci s dalšími daty jsou o vás ti
analytici těch obchodníků schopní zjistit třeba i to, kdy měníte práci, kdy nemáte peníze,
které dny prostě máte méně peněz, zda náhodou nejste nemocní či těhotní. To všechno
dokážou zjistit z dat lékáren a tak dál. Těch dat je tam neomezeně. A dokonce zda jste
alkoholik, nebo ne, a kolik toho vypijete. Ano, to všechno lze poznat z takové hlouposti,
jako je věrnostní kartička. Mimo jiné my si myslíme, že je máme proto, abychom ušetřili.
Ale to, co jim díky používání té věrnostní kartičky dáváme, je pro ně podstatně cennější než
nějakých pár bodů nebo několik desítek korun jenom na vybraném zboží, které nám potom
zlevní. Což je tedy docela zásadní zpráva pro některé lidi. (ukazuje parodii na volební
billboard TOP09 s Miroslavem Kalouskem, kde je napsáno „CHLASTÁM. Víc, než si
myslíte”) Já vím, tady je můj oblíbený Miroslav Kalousek s nápisem jako „chlastám,”
takže, Mirdo, bacha. Takové Tesco či Billa to podle mého na tebe už dávno vědí, to jsme si
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vysvětlili, jak to dělají.”76
Tato argumentační výpověď obsahovala poměrně dlouhé počáteční úvahy, kde byl jako
první patrný argument ex concessis. Ten se týkal tvrzení, že věrnostní kartičky mají v
peněženkách převážně ženy. Pokud by neexistovalo mezi širokou veřejností přesvědčení,
že tomu tak skutečně je, byl by tento argument publikem odmítnut. Argumentační výpověď
se následně dopracovala až k logickému vyplývání ve smyslu:
P1: Pokud pravidelně používáte věrnostní karty, sbírá o vás její vydavatel informace.
P2: Na základě analýzy těchto informací získá vydavatel karty vědomosti o vašich zvycích
souvisejících s nakupováním.
P3: Podle rozdílů ve vašich zvycích, jako je náhlé šetření či kupování těhotenských testů.
lze poznat, co se ve vašem životě děje.
K: Spotřebitelské karty by se daly označit za linku do vašeho domova.
Dalo by se říci, že díky tomuto logicky platnému argumentu bylo řečeno vše podstatné a
publikum pochopilo, co se snažil moderátor říci. Nicméně Soukup pokračoval v
argumentační sekvenci a v návaznosti na předchozí výroky se dopouštěl ad hominem na
Miroslava Kalouska. A to prostřednictvím parodie na dřívější volební kampaň TOP09, kdy
fotomontáží narážel na Kalouskův údajný problém s alkoholem. Účelem této vložky byla
nejspíš prostá snaha pobavit publikum, které Soukup patrně zná a ví, jaký vtip využít. Aby
tento ad hominem fungoval a diváci nad ním jen nezakroutili nechápavě hlavou, musel zde
zároveň fungovat i argumentum ex concessis, kdy cílová skupina této vsuvky musela
souhlasit nebo mít nějaké povědomí o nařčeních předsedy poslaneckého klubu TOP09, že
má problémy s alkoholem. Nakonec použité oslovení Mirdo by se dalo chápat jako ad
hominem a zároveň i jako ad vecerundiam, jelikož tato zdrobnělina pronesená ve veřejném
prostoru má nejspíše za účel snižovat autoritu pana Kalouska.
Jedním ze zajímavých prvků, které se objevily v této části pořadu, byla také jakási
příprava základů, na kterých poté stály následující argumenty vybudované na podobném
principu. Pokud se moderátorovi totiž podařilo v určité situaci získat podporu pro své
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tvrzení, respektive pokud jsou premisy v očích diváků platné, získal tím precedent, díky
němuž může užívat premisy na podobném základě, bez toho že by je musel znovu
vysvětlovat. Jako příklad jsem vybral úryvek ze zahřívací části epizody o České televizi,
která byla vysílána 28. února 2018:
„Dnes se budeme věnovat hospodaření této instituce, to je totiž věc, okolo které všichni
našlapují hodně opatrně, rozumíte? Politici se samozřejmě České televize bojí, protože má
velkou moc a každý den oslovuje hodně lidí. A každý z těch politiků s ní samozřejmě chce
vycházet po dobrém, aby je zvali do různých pořadů pana Moravce, Takáče a dalších.” 77
U tohoto výroku se Soukup spolehl na logické vyplynutí, z něhož by diváci měli vyvodit
tento závěr:
P1: Pokud by se politici zajímali o hospodaření České televize, tato stanice je přestane zvát
do svých vysoce sledovaných diskusních pořadů.
P1: Politici potřebují být viděni ve vysoce sledovaných diskusních pořadech,
K: Proto se politici raději nezajímají o hospodaření České televize.
Zde by se dalo spekulovat, zda je první premisa pravdivá, či nikoliv. Jelikož Soukup zná
své publikum, nejspíše očekával, že bude stejně předpojaté proti České televizi jako proti
klasickým politikům a miliardářům, u nichž už předem předpokládalo, že ve svých
funkcích kradou, případně že díky krádežím zbohatli. Pokud tedy v premise vyslovil
předpoklad, že Česká televize nestojí o zkoumání svého rozpočtu, je možné, že publikum
to na základě argumentum ex concessis přijalo, čímž se tento argument stal přesvědčivým.
Zároveň schválení takovéto premisy publikum předem připravilo na to, aby podobným
způsobem schvalovalo i další nadcházející premisy stojící na stejném základě, tedy že
Česká televize je nějakým způsobem nevěrohodná či má jakési až mafiánské tendence, kdy
se nebojí použít svoji moc, aby uškodila svým potenciálním odpůrcům nebo lidem, kteří by
chtěli zkoumat její vnitřní fungování. Ostatně této skutečnosti využil Soukup ve stejném
dílu hned o několik vět později, když mluvil o Radě České televize a využil alternativního
závěru předchozího logického závěru, který by se dal shrnout do věty „politici se ČT bojí,
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a tak ji raději nedráždí”. Ačkoliv tento výrok nepronesl tak explicitně, byla to premisa, se
kterou budou diváci pořadu v souvislosti s předchozí argumentací souhlasit:
„V Radě České televize, která má kontrolovat mimo jiné to hospodaření a to, jak
plní zákon o České televizi její management, sedí takoví podivní lidé, volení těmi politiky.
Jako je třeba pan Zdeněk Šarapatka, který je ztělesněním neuvěřitelného politruka
(ukazuje foto pana Šarapatky), který nevidí doprava ani doleva, a když je agresivnější,
agresivnější a agresivnější. tak je spokojenější, spokojenější a spokojenější.”78
Na začátku této argumentační výpovědi je viditelná návaznost na předchozí výrok o
strachu politiků z České televize. Z první věty v kombinaci s předešlým argumentem
vyplynulo, že pokud se politici bojí České televize, nejspíše budou do Rady České televize
jmenovat pouze lidi, kteří budou plnit svoji funkci spíše naoko. Proto moderátor ještě na
konec věty dodal „volení těmi politiky,” aby tento fakt zdůraznil. A aby tento dojem dále
umocnil, nebál se Soukup přidat i sousloví „takoví podivní lidé”, které mělo za účel snížit
autoritu členů rady. Je otázka, do jaké míry tento výrok navazoval na výroky o politicích
(ve smyslu „ti vystrašení politici tam volí podivné lidi,”) a do jaké míry se jedná o čistý
útok na členy Rady (ve smyslu „sedí tam podivní lidé, kterým se nedá věřit, že svoji práci
dělají dobře“). Jednalo se tedy o kombinaci argumentum ad hominem a argumentum ad
verecundiam. Následuje obsáhlý argument ad hominem na pana Zdeňka Šarapatku, který
je vybrán, aby na něm bylo prezentováno, jací lidé v této radě sedí. Nicméně výběr jedné
osoby k reprezentování celé Rady o patnácti členech je svým způsobem zobecnění na
základě jednoho příkladu a jedná se tak i o Čapkovu figuru Pugma, kdy by v případě
obhajoby musela Rada vyvracet, že Šarapatka není typickým radním. Ad hominem se zde
projevilo celou řadou slovních spojení jako „ztělesnění neuvěřitelného politruka” nebo
„když je agresivnější, agresivnější a agresivnější, tak je spokojenější, spokojenější a
spokojenější”.
V souhrnu by se tedy dalo říci, že na rozdíl od úvodní části pořadu se v té zahřívací
vyskytovalo více typů argumentace. Soukup se opíral o různé typy argumentace ad
hominem, kterých využíval střídavě čistě pro oživení pořadu v podobě vtipu a střídavě v
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kombinaci s ad verecundiam ke snižování věrohodnosti osob, o kterých v pořadu mluvil.
Vedle nededuktivních argumentů se zde však objevila i řada příkladů deduktivní
argumentace. Ta může být zastoupena zákonem formální výrokové logiky modus ponendo
ponens a dalšími typy logicky vyplývajících argumentů.

6.3 Argumentace ve vysvětlovací části pořadu
Způsob argumentace, která se vyskytla ve třetí části napříč všemi mnou
pozorovanými díly, vykazuje řadu společných prvků, z nichž je možné složit jakýsi vzor,
kterým argumentace v Kauzách Jaromíra Soukupa probíhala. Způsob užité argumentace se
lehce lišil v závislosti na daném tématu, dále podle závěru, kterého chtěl moderátor
dosáhnout, ale třeba také v závislosti na osobách, o kterých se vyjadřoval. Obecně vzato
lze říci, že Soukup hovořil v obsáhlých argumentačních výpovědích, a zatímco si někdy
vystačil pouze s formální logikou, jindy měl tendenci do svých výroků přimíchávat i
argumenty nededuktivní, které měly za úkol jeho rozpravu nějakým způsobem zatraktivnit
v očích publika. Argumentace v tomto pořadu probíhala převážně podle následujícího
modelu: moderátor načal ústřední téma epizody, od něhož měl tendenci se odklánět. Toto
téma často vysvětloval pomocí logicky vyplývajících argumentů, které byly spojeny do
argumentačních sekvencí spolu s nededuktivními argumenty, například typu ad populum a
ad hominem. Najít se zde ovšem daly i argumenty typu ex concessis nebo argument
autoritou.
Jedním z příkladů, kde je vidět spojování výrokové logiky a nededuktivních
argumentů, lze najít v dílu z 13. června 2017. V této části pořadu se Soukup věnoval
nekalým praktikám, které využívají stavební firmy, v tomto případě Metrostav, k tomu, aby
obešly zákonem stanovený limit, o nějž se může zvednout původní cena vysoutěžené
zakázky:
„Před lety vyhrál Metrostav tendr na výstavbu tunelu na železniční trati Praha-Plzeň, tedy
konkrétně tunelového komplexu Ejpovice. Ovšem začátkem tohoto dubna uzavřela správa
železniční dopravní cesty smlouvu se společností Metrostav na zhotovení vnitřního
osvětlení za 134 milionů korun. Možná si říkáte ,No a co?´ Jenomže vtip je v tom, že ono
osvětlení bylo už jednou naceněné a vysoutěžené v rámci oné velké zakázky na celou
stavbu, která proběhla před pěti lety. Jenomže ke konci loňského roku se na základě
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jakýchsi tajemných předpisů změnily podmínky, takže musela nebohá Správa železniční
dopravní cesty vypsat nové výběrové řízení, a protože jsou koumáci, tak oslovili šest firem.
Jako na potvoru se jim ale přihlásili jen dva zájemci, jakýsi Metrostav a AŽD Praha.
Smlouvu získal kdo? No Metrostav, který tunely již dnes staví, to znamená ten, který získal
tu zakázku na to osvětlení, už ty tunely staví. To je ale překvapení! A překvapení je také to,
že obě dvě zakázky má Metrostav. Přijde vám to v pohodě? Mně tedy ne. Ale to je asi tím,
že vím, že ještě před tímto tendrem podepsala Správa železniční dopravní cesty s
Metrostavem jen na tento komplex těch tunelů v Ejpovicích třináct různých smluvních
dodatků. Ty se postaraly, že z půvo dní ceny 3.97 miliardy vystoupala cena tohoto
komplexu již na více než pět miliard. A zde je ona kulišárna. Pokud by Metrostav podepsal
čtrnáctý dodatek, tak by se Správa železnic dostala na hranu zákonného limitu, o který lze
cenu zvednout bez soutěže. A ten limit je 30 %, to znamená můžete cenu zvednout o 30 %,
aniž byste museli vypisovat novou soutěž. Logicky těch 30% je velmi rizikových z pohledu
nějakého všimného. Ale tím určitě nechci ukazovat na firmu Metrostav. Zkrátka celý trik je
v tom, že pokud bychom k ceně 5.113 miliardy připočetli i zmíněných 134 milionů za
osvětlení, překročil by nárůst ceny 30 % a byl by průšvih a někdo by mohl jít sedět. Ale
takhle je úplně všechno v pohodě. Sluncem zalité další navýšení ceny se do zákonných
limitů nezapočítává. Víte, to osvětlení nepatří k tomu tunelu, který byl vysoutěžen, to je
úplně nová smlouva, takže k tomu tunelu se to nepočítá. Ano, je to tak, firma, která má z
nějakého tajemného důvodu téměř monopol na stavbu metra v Praze, dokáže neuvěřitelné
věci. A hlavně - umí každému svému klientovi ze státního sektoru velmi rychle ukázat, že
vysoutěžená cena byla jen naoko, protože existují dodatky na více práce a těch 30 %.”79
Tato argumentační sekvence je zajímavá a vypovídá hodně o Soukupově argumentačním
stylu. Jedná se o argument, který se dá zapsat jako sestávající ze tří argumentů modu
tollendo tollens. Jednotlivé premisy, z nichž některé jsou závěrem jiných premis, se dají
rozepsat následovně (pro přehlednost jsem tento složený argument doplnil i o jeho
diagram):
P1: Smlouva na osvětlení nebyl dodatek.
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P2: Pokud by smlouva na osvětlení byla dodatkem, cena přeroste 30 % původní ceny.
P3: Cena nepřerostla 30 % původní ceny.
P4: Pokud cena o 30 % přeroste původní cenu, musí být nová soutěž,
P5: Nebyla vypsána nová soutěž.
P6: Pokud by byla vypsána nová soutěž, někdo by mohl jít do vězení
K: Nikdo z aktérů se nemusí obávat vězení, protože nebyla vypsána nová soutěž
P

P2

1

P3

P4

P5

P

K
Tento argument by sám o sobě postačoval k vyjádření toho, co chtěl Soukup říci, tedy že
kolem Metrostavu se nejspíše dějí nějaké nekalé praktiky se smlouvami. Nicméně
moderátor se ještě rozhodl tuto argumentaci přibarvit, k čemuž vybral argument ad
populum, který se zde projevuje v několika frázích, kterými proložil svoji argumentační
výpověď, jako například – „Možná si říkáte ,No a co?’ Jenomže vtip je v tom…“ „To je ale
překvapení!” „Přijde vám to v pohodě? Mně tedy ne.” „Firma, která má z nějakého
tajemného důvodu téměř monopol…” Všechny tyto výroky měly za účel buďto naklonit
publikum směrem, jakým mířil sám moderátor, nebo dát najevo, že Soukup se cítí být na
straně svých diváků. Vedle toho se v argumentační výpovědi vyskytovalo i několik výroků,
které lze považovat za ad hominem kvůli povaze použitých slov: „A zde je ona
kulišárna.” „Ale tím určitě nechci ukazovat na firmu Metrostav.” Ačkoliv se jedná o firmu,
a nikoliv o osobu, těmito výroky moderátor jasně splnil definici ad hominem, kdy má
divákům vyplynout, že jde o nějakou nekalost, když použil slovo „kulišárna”, které a priori
v divácích vzbudí pocit, že jde o nějaký podvod. Zároveň by se využití tohoto hovorového
slova dalo považovat za příklad ad populum. Naopak ironický výrok o ukazování na firmu
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Metrostav může některého z diváků i pobavit. Nakonec v této pestré paletě argumentů,
kterých zde Soukup využil, najdeme i ad verecundiam, což mělo za cíl podlomit autoritu
Správy železniční dopravní cesty: „Nebohá Správa železniční dopravní cesty.”
Podobný argumentační styl používal Soukup napříč celým pořadem. Po
analyzování typů argumentace, která se nachází ve vybraném vzorku epizod, se zdá, že se
jedná o jeho nejtypičtější argumentační styl. Za pozornost stojí, že moderátor v pořadu
zaujal tento postoj k osobnostem, o kterých mluvil v souvislosti s nějakým nekalým či
podezřelým jednáním. Ostatně snaha o vykreslení aktérů jeho příběhů ve specifickém
světle je patrná i v této ukázce:
„Víte, představa, že když si zajedete na vánoční trhy a koupíte si tam předplacenou kartu,
tak jste v Čechách před policií v klidu, je hodně dětinská. Dostat se do dnešních telefonů
není opravdu problém. Tedy já to nedovedu, ale mám takové podezření, že moje děti již
ano. A o policii nemluvím. Takže pokud fakt chcete před manželkou utajit nevěru, tak na to
jděte chytře. Kupte sobě i té dívce v bazaru tu nejstarší Nokii, kterou najdete,
předplacenou kartu a máte polovinu problému vyřešenou. Je to tak bezpečnější než jezdit
do Německa na trhy jako aktéři dnešního příběhu.”80
První větou této citace moderátor v podstatě řekl, že osoby, o nichž hovoří, nejsou příliš
prozíravé. Nenásilnou formou naznačil, že taková úvaha je na úrovni dítěte, a nepřímo tak
podotkl, že její autoři jsou přinejmenším naivní. Ve stejnou chvíli z této věty ale vyplynulo,
že Soukup by takto naivně neuvažoval. Tato konstrukce jeho vyjádření odpovídá první z
dvanácti Čapkových figur, tedy Despicere. Následná úvaha o tom, že moderátorovy děti by
se nejspíše do telefonu dostaly, je argument ex concessis, který vychází z přesvědčení
starších generací, že mladí lidé rozumí technologiím více a jsou schopni s nimi lépe
pracovat. Nicméně prolomení ochrany mobilních zařízení a přístup k informacím z nich je
dnes poměrně složitý proces, který by nejspíše většina lidí bez znalosti příslušného
softwaru nebyla schopna dokončit. Proto je tento argument platný pouze tehdy, pokud
adresát věří, že mladí lidé dokáží s technologiemi téměř cokoliv.
Tento styl argumentace, který publikum dostane tam, kde ho moderátor chce mít,
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mu poté pomáhá prosazovat vlastní názory, jelikož publikum přemýšlí podobným
způsobem, jako Soukup předkládá své výroky. Za zmínku stojí jeho postoj, který zaujal v
epizodě z 28. února 2018, kde hovořil o České televizi. V tomto díle mělo být tématem
hospodaření této instituce, a ačkoliv Soukup několikrát během epizody zopakoval, že se
chce věnovat pouze tomuto tématu, každou chvíli od něj odbíhal a předkládal výroky, na
jejichž základě má být zpochybněna integrita a důvěryhodnost celé této společnosti i lidí v
jejím vedení. Uvedu příklad argumentační sekvence, kde se moderátor zabýval postavou
generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Kromě argumentace typu ad populum a
ad hominem je zde i náznak logicky vyplývajícího argumentu, ovšem Soukup ho zčásti
vystavěl na nepravdivých premisách, a argument tak ztratil přesvědčovací sílu:
„Dost možná si jeho tvář vybavíte i z koncertů, tedy za předpokladu, že vás baví rocková
hudba. Petr Dvořák totiž brnká na elektrickou kytaru v kapele s příznačným názvem
Brumloboys. (vytahuje fotografii skupiny) Tady máme Brumloboys. I když asi vlastně
pochybuji, že byste měli to štěstí vidět je hrát naživo. Koncerty má tak čtyři za rok a na
večírcích, kde hraje, většina z nás jaksi nebývá hosty, protože není pozvána. Nic ve zlém,
ale mezi jeho vášnivé posluchače patří především pár miliardářů, kteří mu zařídili i to, že
se před lety pan Dvořák stal předskokanem jednoho jen o kapánek známějšího hudebníka.
Ten o kapánek známější hudebník se jmenuje Sting. No ten tehdy přijel do Česka zazpívat a
zahrát na mejdan jedné opravdu velké firmy. A právě Dvořák s Brumloboys mu zahřívali
publikum. No, dobře mu tak. Zkrátka hraní na kytaru pana Dvořáka baví.”81
Soukup načal argument, který ovšem záhy ztrácel sílu, jelikož jeho premisy si navzájem
odporovaly:
P1: Jsem fanoušek rockové hudby.
P2: Pokud jste fanouškem rockové hudby, asi znáte Brumloboys.
K: Znám Brumloboys,
Jak ovšem sám moderátor brzy uvedl, pouze splnění podmínky o zálibě v rockové hudbě
neznamená, že bude splněna i podmínka vědomosti o existenci Brumloboys. Druhá
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premisa je tedy nepravdivá, a tím se stal neefektivním celý argument. Jelikož v tomto
případě se dá k zapsání Soukupova výroku použít modus ponendo ponens, moderátor se
nejspíše nevědomky dopustil logické chyby zvané fallacia consequentis, jelikož zde došlo
k popření antecedentu, tedy druhé premisy. Poznámka, že skupina mívá okolo čtyř
vystoupení za rok, se dá považovat za ad verecundiam na zmíněnou skupinu, jelikož se dá
očekávat, že pokud se toto prohlásí o nějaké hudební skupině, obecenstvo si odvodí, že
skupina nebude příliš úspěšná. Následoval ad populum výrok „na večírcích, kde hraje,
většina z nás jaksi nebývá hosty, protože není pozvána,” dále Soukup uvedl, že mezi
posluchače kapely patří miliardáři, čímž opět sám sebe umístil na úroveň obyčejného
diváka a opomenul svůj miliardářský status. Nicméně by se dalo předpokládat, že kdyby
chtěl, na nějakou z těchto akcí by mohl také přijít. Dále Soukup Dvořáka a jeho kapelu
zesměšnil tím, že označil Stinga za jen o kapánek známějšího hudebníka. Tento výrok je
plný ironie a dal by se vnímat jako ad hominem, jelikož moderátorovým cílem je celou
Dvořákovu kapelu shodit postavením do kontrastu se světovou hudební hvězdou bez
ohledu na to, že Dvořák nejspíš nemá zájem o to, aby se proslavil jako hudebník.
Soukup v útocích na Dvořáka pokračoval, a hned vzápětí začal s argumentační
sekvencí, který měla za účel jaksi propojit osobu Petra Dvořáka, potažmo celého vedení
České televize s touto institucí jako takovou. Jak jsem už uvedl výše, tento způsob
formulace mu umožnil, aby v následujících argumentech fungoval útok na osobu
generálního ředitele zároveň jako útok na celou Českou televizi a vice versa. To je pro
Soukupa klíčový postup, jelikož pak může jednotlivá pochybení či naznačené nekalé
praktiky paušálně používat pro podkopání důvěry obecenstva proti celé televizi, případně
záležitosti samotné televize může označovat za problémy generálního ředitele. Zajímavý je
také fakt, že se několikrát během pořadu zmínil, že nemá nic proti České televizi a
rozhodně ji nechce zrušit. Tím se vyhýbal nařčení ze zaujatosti proti této instituci, ačkoliv
všechna jeho ostatní tvrzení působila naopak. V této argumentační sekvenci si připravoval
půdu pro to, aby mohl později zavést jakýsi symbol spojení představitelů České televize a
samotné instituce, kdy obě tyto strany lační po penězích:
„Dost možná je to i tím, že si občas potřebuje hraním přivydělat. Od poloviny roku 2017
má totiž generální ředitel novou smlouvu, kterou mu schválila Rada České televize. Ta mu
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zaručuje příjem 242 000 korun měsíčně plus roční bonus, který může dosáhnout až
desetinásobku měsíčního příjmu. To je docela slušný kšeft.”82
Tato argumentační výpověď začala sugescí, že práce generálního ředitele České televize je
nejspíše nedostatečně finančně ohodnocena, protože pan Dvořák má patrně potřebu si
přivydělávat stranou. Toto tvrzení má formu logicky vyplývajícího argumentu:
P1: Petr Dvořák si dost možná potřebuje přivydělávat hrou na kytaru.
P2: Kdyby byla práce generálního ředitele České televize pořádně zaplacena, nemusel by si
přivydělávat hraním na kytaru.
K: Generální ředitel České televize si musí přivydělávat hrou na kytaru.
Druhá z těchto premis, které figurují v naznačeném logicky vyplývajícím výroku, je
nevyřčena, nicméně z dané věty celkem evidentně vplývá. Tento věcný argument ovšem
sloužil mnohem širšímu účelu, než by se mohlo na první pohled zdát. Byl totiž součástí
argumentační sekvence, která vedla k jasnému cíli. Celý tento argumentační proces
fungoval následovně: moderátor zmínil zálibu pana Dvořáka v hraní na kytaru. Poté
nadhodil, že tato záliba je nejspíše pro Dvořáka podstatná, jelikož si asi musí přivydělávat.
Tím se mimoděk dopustil ad verecundiam, při němž naznačil, že se generální ředitel ČT
nedokáže uživit svou hlavní profesí, a snížil tím jeho autoritu. Poté ovšem uvedl plat, který
k této pozici náleží podle rozhodnutí Rady České televize. Tento plat je skoro desetkrát
vyšší, než je průměrný plat v České republice,83 a jelikož peníze, zvláště pak ty placené
z veřejných financí, mezi které podle předchozí Soukupovy logiky patří i koncesionářské
poplatky, jsou ožehavým tématem, určitá část obecenstva zbystřila. Následně tato část
obecenstva na základě ex concessis připustila, že se jedná o velké peníze, a proto jde o
„docela slušný kšeft”, díky kterému si Petr Dvořák nemusí přivydělávat hrou na kytaru.
Tím se Soukup dostal až k argumentum ad passiones, kdy na základě emocí vyvolaných
informací o honoráři získal podporu diváků pro své předchozí i následující argumenty ad
hominem na účet generálního ředitele a nepřímo i instituce, kterou řídí. I koncertování na
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soukromých akcích miliardářů pomohlo sjednotit představu generálního ředitele a televize
jakožto Otesánka, který lační po penězích. Moderátor dokonce z tohoto faktu těžil už o
několik minut později:
„V médiích v zásadě platí, že systém spolyká tolik peněz, kolik mu nabídnete. Je to stejné,
jako když máte doma Otesánka. (ukazuje koláž, kde je Otesánek s hlavou Petra Dvořáka)
Tady máme Otesánka a panu řediteli Dvořákovi se omlouvám, mírně jsme ho zesměšnili.
No já se omlouvám dopředu, protože nepochybně jeho advokáti nám napíší, že jsme ho
zesměšnili, tak trošku ano. Jinými slovy, můžete ho ládovat, jak chcete, ale nikdy mu to
nebude dost. A to se přesně děje v České televizi.”84
Jasné ad hominem na Dvořáka, kdy byl společně s Českou televizí přirovnán k pohádkové
postavě, která zkonzumovala vše, co jí bylo nabídnuto, aniž by byl její hlad ukojen, a tak
postupně snědla i to, co jí nabízeno nebylo. Osobnost Petra Dvořáka a samotná Česká
televize tvořily v tomto konkrétním příkladu nerozdělitelnou entitu. Další ad hominem se
zde projevilo následným tvrzením o tom, že „nepochybně jeho advokáti nám napíší”, což
podsouvá, že Dvořák nedokáže přijmout, když ho někdo „tak trošku” zesměšní, a má
potřebu kvůli drobnému zesměšnění okamžitě kontaktovat své právní zástupce.
Nakonec bych ještě rád rozebral to, jak se moderátorova argumentace mění v
závislosti na probíraném tématu. Z epizod, které jsem pro účely této práce zpracoval,
vyplynulo, že pokud se jedná o obsáhlé téma, dochází k jisté změně ve způsobu užité
argumentace. Epizodou s nejobsáhlejším tématem byla ta z 28. února 2018, kde moderátor
hovořil o České televizi. Oproti ostatním epizodám se zde vyskytovala pestřejší paleta
argumentů a objevilo se méně výroků, které byly uvedeny čistě s cílem pobavit. Naopak se
zdá, že větší množství argumentů bylo vedeno přímo k tématu a k problematice s ním
související. Jako příklad argumentační výpovědi, která obsahovala prvky, jež se
nevyskytovaly v ostatních mnou zkoumaných epizodách, jsem zvolil následující monolog:
„Zkrátka na mediálním trhu je nyní jedna velká disproporce. Na jedné straně komerční
stanice, které si musí na svůj provoz vydělat, a na druhé straně veřejnoprávní televize,
která má na stejný program zajištěné financování z koncesionářských poplatků. Schválně si
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to představte - máte pekárnu a v ní pečete rohlíky. Na mouku, droždí, sůl a všechno, co
potřebujete, mzdy pekařů a tak, si musíte vydělat sami. A naproti vám otevře stejný obchod
někdo, kdo podobné starosti nemá.”85
Z této argumentační výpovědi výrazně vyplývají hned dvě povrchní analogie - jako první
se jedná o tvrzení, že komerční televize a veřejnoprávní televize mají stejný program, který
musí nějakým způsobem ufinancovat. Zde se jedná o povrchní analogii ze stejného důvodu
jako v druhém případě, kdy jsou televize připodobňovány k pekárnám. Rozdíl mezi
veřejnoprávním médiem a soukromým médiem se nedá připodobnit k příkladu dvou
pekáren, které obě pečou totéž. V tomto přirovnání jsou stírány zákonem dané rozdíly, jako
je například možnost vysíláni placené reklamy či možnost výměny vedení na základě
politického tlaku. Vzhledem k míře zobecnění se nejspíše jedná i o zálud číslo jedna, kdy
Soukup přehnaně zobecní princip fungování televizní stanice - v tomto případě jde o
zobecnění typu: televize stejně jako pekárna je producentem nějakého zboží, které
odebírají zákazníci. Provozování televizní stanice je ovšem logicky složitější než pečení
chleba. Stejný zálud je využit i v argumentační sekvenci, která zazní v pořadu později:
„Příjmy v České televizi jsou zmíněných 7 miliard korun českých. 6 miliard 165 milionů
korun je z koncesionářských poplatků. To je tedy těch 135 korun měsíčně, které platíte
každý měsíc bez možnosti, abyste si mohli vybrat. 6 miliard, 165 milionů. 406 milionů
korun je tedy product placement, sponzoring pořadů a různé bartery, to je tedy reklama,
které se nesmí v ČT říkat reklama. Určitě jste si všimli, že různých sponzoringů pořadů je
třeba pět za sebou. Ale nesmí se tomu říkat reklama, kdyby vám to přišlo jako reklama, tak
se tedy opravdu nemýlíte, jen v ČT se tomu reklama říkat nesmí. Pak má Česká televize
příjmy z prodeje licenčních práv. Což je těch 83 milionů korun, o kterých jsme hovořili.
Třeba za prodej majora Zemana nám, televizi Barrandov. 72 milionů korun je tedy
reklama. Oni jí podle zákona mohou vysílat pouze u sportovních přenosů. Takže tam tomu
v pohodě říkají reklama. Těch 406 milionů korun je reklama, ale nesmí se tomu tak říkat.
Ono takových podivností v České televizi je opravdu hodně. Úroky - 58 milionů a 31
milionů korun - výnosy z vymáhání poplatků. To je dohromady těch 7 miliard korun. To, že
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Bumbrlíček ČT je úplně všechny utratí, si vysvětlíme dál.”86
Jedním z argumentů, který zazní v tomto monologu, je ad ignorantiam. Konkrétně při
tvrzení, že je to reklama, které se nesmí říkat reklama. U tohoto argumentu Soukup počítá s
tím, že málo diváků bude znát definici, která určuje rozdíl mezi sponzorem pořadu,
product placementem a reklamou. Soukup tyto rozdíly stírá a výroky jako „pokud vám to
přijde jako reklama, tak se opravdu nemýlíte, jen v České televizi se tomu reklama říkat
nesmí” se dopouští přehnaného zobecnění. Tudíž jde opět o první zálud. Nakonec ještě
zazní ad hominem namířený na Českou televizi, kdy z moderátorových úst zazní věta „ono
takových podivností je v České televizi opravdu hodně”, a opět označení České televize
jako Bumbrlíčka.

Kauzy Jaromíra Soukupa z 28. 2. 2018. Barrandov.tv [online]. 2018 [cit. 2019-03-28]. 0:13:54 0:15:18
86

46

Závěr
Cílem této práce bylo zjistit, jaký je způsob argumentace v pořadu Kauzy Jaromíra
Soukupa. Během psaní práce jsem zjistil, že pořad se dá rozdělit na tři části - úvodní,
zahřívací a třetí část, kde dochází k probírání zvolené problematiky.
Pro úvodní část je typický způsob argumentace, kde převládají hlavně argumenty
typu ad verecundiam, které mají diváky připravit na vlídné přijetí následujících částí. Část
zahřívací se využitým typem argumentace příliš neliší, ovšem objevují se zde již složitější
argumenty včetně argumentů složených a argumentačních sekvencí. Pro poslední část jsou
typické obsáhlé argumentační výpovědi, které obsahují znaky formální logiky a nezřídka
jsou doplňovány různými typy nevěcné argumentace.
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Summary
The purpose of this thesis was to find out what kinds of argumentations are used in
the show Kauzy Jaromíra Soukupa. In the process of writing this thesis, I found out the
show can be divided into three parts - the introduction, the warm-up and the articulation of
the topic.
For the introduction, it is typical that arguments ad verecundiam are used to prep
the audience to have a warm reception of the following parts. The warm-up part does not
differ much by the types of argumentation used, but more sophisticated arguments are
present, including compound arguments and sequences of arguments. For the third part it is
common to have comprehensive argumentative testimony, which includes formal logic and
sometimes various types of non-deductive argumentation.
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