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Zatímco studium řečových projevů jako komunikátů spojených s komplexní komunikační 

situací a současně ji spoluvytvářejících je v lingvistice relativně mladé, rétorika jako nauka o 

tvorbě a realizaci úspěšného veřejného komunikátu má tisíciletou tradici a prožívá dnes 

oprávněně renesanci. Je proto vhodné se zamyslet nad možností výchovy řečníka v dnešní 

jazykové a společenské situaci. 

Úvodem je třeba zvážit, zda je dnes řečnictví skutečně něčím jiným než před staletími, zda 

změnilo v nových komunikačních situacích svou podstatu. Připomeneme-li si starší 

Jungmannovu definici, že oučel řeči jest vystavením dobra k jeho uskutečnění v mysli 

posluchačově chuť a žádost vzbuditi, t. přemluviti. Zanáší se dobrem, jehož vzor řečník 

vystavuje. Od pojednání prosaického řeč tím se liší, že pojednání směřuje toliko ku 

přesvědčení rozumu, řeč spolu k pohnutí mysli, t. přemluvení čtenáře nebo posluchače, aby co 

za dobré uznal, v skutek uvesti, neb zlému se vyhnouti snažen byl, aneb k užitečné pravdě víru 

přiložil. Mimo to při řeči osobnost řečníkova cele na jevu jest; v pojednání prosaickém 

osobnost spisovatelova zcela ustupuje (1846, § 420 , 421), uvědomíme si, že říká totéž jako 

vymezení novější - řečnictví bylo a je persvazivní komunikací, na níž se podílí výrazně nejen 

jazyková, ale i obsahová stránka textu, a také celá osobnost mluvčího. V tomto smyslu se tedy 

nic nezměnilo, přesto však nemohou platit stará doporučení a návody pro tvorbu řečnických 

projevů: schematizované „cvičné“ řeči zpracovávající téma za pomoci osvědčených postupů a 

s využitím tradičních rétorických figur, které byly po staletí základní metodou rozvoje 

řečnického umění, by dnes vedly k tvorbě textů, ježby posluchač oprávněně odmítal jako 

neodpovídající situaci, tedy z komunikačního hlediska chybné. Hledání nových cest je tu 

nutné, nemůže však být náhodným tápáním.  

Pokud jde o obecnou rovinu poznání persvazivní komunikace, je v současnosti komunikativní 

přístup k řeči rozpracováván v rámci lingvistiky natolik, že komplexní analýzy rétorické 

komunikace i hodnocení konkrétních komunikátů jsou možné a proveditelné s vysokou mírou 

adekvátnosti. Rétorika sama je však naukou o persvazivním užití řeči, tedy naukou 

praktickou, a ta se spíše než teoretikům svěřuje učitelům mateřského jazyka různých úrovní. 

Jsou v tom stavěni před úkol, který mohou splnit jen s obtížemi. Budoucí řečník by měl být na 



své působení připraven nejen kultivovaným vyjadřováním a celkovým chováním a 

vystupováním, ale i znalostí tématu a jeho strukturace, a také zvládnutím komunikačních 

strategií, na němž se podílí především logika, psychologie a sociologie. Důležité místo hraje 

v procesu výchovy řečníka také etika. O ní  se dnes - na rozdíl od starověku i od Jungmanna - 

mluví jen zcela okrajově, i když právě ta je počátkem všeho: a to nejen etika spojená s cílem 

persvaze a pravdivostí argumentů a jejich využití, ale i etika ve smyslu zodpovědnosti za 

sdělení tak, aby nebylo jen prázdným souhrnem slov a vět.  

Nezvládnutí kterékoli ze složek konstituujících rétorický projev má za následek narušení 

persvazivnosti komunikátu. Projeví se většinou na úrovni vyjádření (nesrozumitelnost 

vznikající z ledabylé výslovnosti, nepřesnost volby slov a nevhodná obraznosti, porušení 

koherence a kohéznosti textu apod.) a je pak povrchně posuzováno jako neobratnost nebo 

neznalost užití jazykových prostředků, která by měla být soustředěnou výchovou v mateřském 

jazyce odstraněna. Ve skutečnosti má však špatné vyjádření kořeny hlubší:  pramení častěji 

z neznalosti předmětu řeči, neujasnění komunikačního cíle, podcenění adresáta nebo celé 

komunikační události, z nevyrovnanosti osobnosti řečníka. Dokonce i nedostatky techniky 

řeči mohou mít tyto kořeny  - nezvládnutí tématu totiž posiluje nervozitu a mnohé hezitační 

zvuky nebo poruchy rytmu a  síly řeči jsou pak jejím důsledkem. Při kvalitní složce obsahové 

je dnes naopak posluchač schopen odhlížet od výslovnostních potíží, zkušenost ho dokonce 

naučila, že velmi dokonalá technika řeči může zakrývat mělkost obsahu. 

Přesto se výchova řečníka soustřeďuje i dnes především na jazykovou složku projevu: Jen ta 

může být totiž rozvíjena ve vymezeném čase a v obecném tvaru, který se konkretizuje (i když 

diferencovaně) v různých typech veřejných mluvených komunikátů vcelku standardním 

způsobem; nejvíce je to patrno právě na technice řeči, do jisté míry však i na rozsahu slovní 

zásoby veřejného mluvčího a na jeho schopnosti tvořit koherentní texty na větší ploše, než je 

několik málo výpovědí. Věci pro dlouhodobý cíl persvazivní komunikace daleko podstatnější, 

jako je např. pravdivost obsahové stránky sdělení a zvolené argumentace, totiž předpokládají 

hlubokou znalost tématu, často specializovaného a v  každé promluvě se měnícího, které ten, 

kdo budoucího řečníka vzdělává, nemá a nemůže mít.  Snad i proto se volila kdysi „cvičná“ 

témata tak, aby  byla věcná stránka projevu standardizována (rozbory citátů, nikoli však 

aktuálních vyjádření reagujících na potřeby dne): při dnešní výchově by však byla taková 

témata demotivující. Také logická struktura argumentace, v zásadě nezbytná,  je závislá na 

vztazích na úrovni tematické; kromě toho projev v přímém kontaktu s adresátem umožňuje 

logické skoky, jejichž míra je dána právě osobností adresáta a okolnostmi, za nichž projev 



vnímá. Není-li budoucí řečník schopen vnímat partnera komunikace, není-li schopen empatie, 

měla by být nejprve nově formována jeho osobnost, což ovšem není možno učinit v krátkém 

časovém úseku a bez speciálního přístupu. 

Ani rozvoj vlastního vyjadřování nelze srovnávat s prostým „učením jazyku“. V zásadě je sice 

učitel připraven učit budoucího řečníka dobře mluvit, sama jazyková složka se však v řečnické 

komunikaci uplatňuje jinak, než odpovídá běžné jazykové výuce, a to jak tradiční, tak nověji 

koncipované „komunikativní“. Nejde totiž o obecně platné jednoduché soubory doporučení, 

ale o pohyb v poli možností uplatňovaný na textu, někdy i dosti rozsáhlém. Jde jak o soubor 

možností, jež jazyk pro vyjádření dává, a možností učitele je prezentovat, ale i představ 

budoucího řečníka o nich a jeho vlastní schopnosti a ochoty je využít. O přípravu k veřejným 

mluveným projevům totiž zatím projevují zájem především lidé dospělí, jejichž jazykový 

vývoj je ukončen. Navíc je formu vyjádření limitována kulturní tradicí, která i dnes opírá 

představu ideálního rétorického projevu především o vzory antické. Nebere se přitom v úvahu, 

že vzorové texty (učebnice rétoriky v ukázkách znovu a znovu uvádějí např. řeč Démosthéna 

proti Filipu Makedonskému nebo Cicerovu proti Katilinovi) vznikaly za zcela jiných 

podmínek a dochovaly se do dnešní doby jen v podobě psaných textů, které - zbaveny živé 

komunikativní situace - nemohou jako vzor skutečné dnešní komunikaci posloužit. 

Přesto existují složky řečnické výchovy, v nichž je podíl lingvisty nezastupitelný. Jde 

především výchovu ke správnému užívání jazykových prostředků. Takto obecně vymezený 

okruh působení však není prost problémů. Správnost v užití jazykových prostředků nemusí 

být nutně totožná s přísnou spisovností, naopak - důsledné uplatnění kodifikovaného 

spisovného jazyka  se v  některých žánrech - např. při politické agitaci - dostává do rozporu 

se zdáním bezprostřednosti jednání řečníka, která persvazi velmi účinně napomáhá.  

Kromě toho jsme svědky rozdílných představ o spisovnosti zvolených jazykových prostředků. 

Zejména u méně jazykově poučených mluvčích splývá spisovnost s knižností, jako spisovné 

se jim jeví ty kodifikované výrazy a tvary, které jsou odlišné od běžného úzu a které si osvojili 

v průběhu školní docházky, tedy mnohdy před větším počtem let. Přitom jsou takové výrazové 

prostředky  dnes vlastní  jen textům psaným. Jako jedině správná se pak jeví i propracovaná 

větná stavba s přesným vyjádřením složitých významových vztahů a jako „nesprávné“ 

všechny odchylky od ní (apoziopeze, anakolut, zeugma, elipsa), i když je při sluchovém 

vnímání právě složitost vyjádření většinou na škodu přímému předání informace.  

Jazyková správnost rétorického projevu je v dnešní době správností projevu mluveného, který 

je bližší spontánnímu vyjádření než projevy psané. Nalezení míry hovorovosti je však 



nesmírně obtížné, neexistuje tu jednoznačné řešení, a to i pro rozdílné nároky různých žánrů a 

rozdílné typy publika, k nimž se projevy obracejí. Přesto nelze od požadavku správnosti 

odstupovat, protože právě veřejný mluvený projev je jednou z mála situací, kde se kultivuje 

mluvená podoba spisovného jazyka.  

Vedle gramatické správnosti  komunikátu hraje důležitou roli i adekvátnost jazykové formy 

vyjádření k obsahu sdělení a komunikačnímu záměru. Jde především o přesnost pojmenování, 

výrazovou disimilaci, ev. užití rétorických figur a tropů. I zde jde o nároky lišící se od 

stylizace projevů psaných. 

Je to patrno už při oprávněném naléhání na přesnost a výstižnost pojmenování: je totiž  dáno 

především zvládnutím tématu, jež je povinností samého mluvčího a nemůže být nahrazeno 

žádnou radou učitele. Skutečný rétorický projev je však určen sluchovému vnímání a 

dokonalost volby pojmenování v něm může být na závadu porozumění: týká se to především 

terminologické složky projevu, ale i konkrétních údajů a výčtů skutečností, jež při poslechu 

neumožní ani poučenému vnímateli vytvořit úplný obraz předmětu řeči. V některých 

případech je dokonce přílišná náročnost pojmenování, která neodpovídá zkušenostem a 

znalostem adresátů, způsobem, jak vytvořit falešnou iluzi o řečníkovi nebo předmětu řeči, tj. 

je eticky nepřijatelným zneužitím jazyka. Podobně je tomu i s výrazovou disimilací (pomocí 

synonym nebo obrazných pojmenování), jež je významná při precepci textu psaného, kde je 

jednou z mála možností členění textu a jeho hierarchizace, zatímco v textu určeném k 

poslechu ztrácí význam a oslabuje roli opakování jako prostředku zvýrazňujícího kohéznost 

projevu. Pro hierarchizaci vyjádření má mluvený projev vlastní prostředky, a proto 

synonymické opakování tak naléhavě nepotřebuje. Trváme-li na disimilaci vyjádření  a široké 

slovní zásobě, můžeme dokonce působit na budoucího řečníka negativně: má již vytvořeny 

komunikační návyky i v této oblasti a změna pro potřeby rétorické komunikace ho zatíží 

natolik, že omezí jeho schopnost působit spontánně. 

Mnoho pozornosti se tradičně dostává zvukové stránce řeči, jako by právě ta byla podstatou 

rozdílu mezi psaným textem a rétorickým projevem. Ve skutečnosti jde však o vnějškovou 

složku, která je nepominutelná, sama však moderní řečnický projev nevytvoří. 

Je samozřejmě vhodné, aby byl projev řečníka v souladu s ortofonií a ortoepií, neboť 

výslovnostní nedostatky mohou tvořit komunikační bariéru nebo odvádět pozornost 

posluchače od argumentace k specifikům řečníkovy mluvy. Silné osobnosti jsou však jako 

řečníci akceptovány i s „výslovnostní vadou“, u těch, s nimiž nesouhlasíme, je naopak 

upozornění na výslovnostní vadu náhražkovým argumentem za věcnou analýzu názorů. 



V minulosti, kdy mohl být řečnický projev určen pouze přítomnému publiku, byl význam 

výslovnostní složky jiný než dnes. Mluvčí se na projev - v jejich životě často jedinečný nebo 

pociťovaná jako jedinečný - pečlivě připravovali, učili se jej zpaměti, což péči o výslovnost 

napomáhalo. Dnes je mnohdy projev řečníka přenášen rozhlasem či televizí, může být vnímán 

všemi vrstvami společnosti na celém území státu. Přitom mizí bezprostřední kontakt mluvčího 

s posluchačem, ten však může soustředit více pozornosti na samu formu projevu; zaujímá k ní 

(třeba neuvědoměle) postoj, ale také si na jejím základě utváří měřítko kultivované mluvy, jež 

ovlivńuje jak jeho vlastní projevy, tak následná hodnocení projevů jiných. Je tedy význam 

kvality zvukové složky projevu větší než dříve, neboť je nejen nositelem informace, ale utváří 

i celonárodní povědomí o kultivovaném znění jazyka. Přitom je zvuková složka skutečnou 

prezentací osobnosti řečníka, neboť vlastní text mu mohl připravit někdo jiný, neexistuje však 

zatím technická možnost, aby byl bez účasti řečníka zvukově realizován. 

Výchova správné výslovnosti je u dospělého člověka vždy dlouhodobá; lze ji navodit pro 

jednotlivý projev, který se může budoucí mluvčí naučit kultivovaně přečíst, obtížnější však je 

změnit výslovnostní návyky, která jsou v dospělosti automatizovány: kromě toho chybí pro 

pozorování vlastní výslovnosti zkušenost s introspekcí a většinou je i zakořeněna představa o 

paralelnosti psané a mluvené podoby češtiny, která vede při snaze o správnou výslovnost 

k čtení podle písma, mechanickému oddělování slov, důsledné artikulaci souhláskových 

skupin, členění výpovědi a intonování ve shodě s interpunkcí apod. Navíc i zde platí rozlišení 

výslovnostních nároků podle žánru řečnictví. Souhrnně můžeme konstatovat, že slavnostní 

projevy mají mít pečlivou výslovnost, politické řečnictví preferuje, zejména v agitačních 

řečech, stylizované přiblížení k spontánní mluvenosti, zatímco řečnictví odborné je dík 

tematické stránce řeči na vlastní zvukovou složku méně náročné. Ani tam by však nemělo 

docházet k nesrozumitelné artikulaci, která pochopení smyslu brání.  

Z toho, co jsme uvedli, je patrno, že jedinečný rétorický projev může být naučen, pokud má 

mluvčí zájem učit se, ale pro dlouhodobé působení ve společnosti lze být pouze poučen: 

poučen o jazyku a nárocích na jeho užívání. Automatizace je možná jen na nižní rovině, neboť 

skutečný rétorický projev je vždy novou jazykovou reakcí na komunikační podmínky. 

Bohužel má však budoucí řečník tendenci svádět případný neúspěch na jazyk, „na ten češtin“, 

i když ve skutečnosti jde o malou schopnost nebo neochotu člověka, která se jen v jazykové 

složce textu manifestuje. 

Každý řečník je ve svém vystoupení konfrontován s tradicí řečnictví a s obrazem, který se o ní 

a o ideálním řečníkovi vytvořili jako posluchači. Dnešek je však jiný než doby i nedávno 



minulé: především se změnila osobnost řečníka, na scénu po r. 1989 vstoupily např. osobnosti 

disentu, které si teprve začaly vytvářet vlastní řečnický styl. Z disentu si  tito lidé přinesli i 

přátelskost vztahů manifestovanou v jazyku, která souzní s anglosaským modelem veřejného 

projevu; jejich následovníci tento model přejali. U mnohých je patrno, že k veřejnému 

vystoupení přistupují poučeně a zodpovědně. 

Rétorika se navíc dnes spojuje nejen s persvazí na úrovni odborné a politické, význam se 

posunul až k rétorice agitační ve smyslu obchodním, k ovlivňování obchodního partnera, 

k reklamě. Tím se rozšiřuje pojem řečníka i na prodavače. Důsledkem je pak i to, že řeknete-li 

o někom, že je dobrý řečník, chápe to část lidí depreciativně. 

Rétorika stojí dnes skutečně na rozcestí: z minulosti  jí zůstaly iluze o dokonalém tvaru 

projevu, zatímco rázem změněná přítomnost vytváří pro řečníky nové komunikační 

příležitosti a podmínky, nejen politické, ale i kulturní společenské a technické, na něž musejí 

reagovat. Bohužel se zdá, že pro část zájemců o rétoriku tu převažuje touha po jednoduchých 

a věčně platných řešeních a návodech, které by vyžadovaly jen minimum vlastního úsilí. Ve 

skutečnosti je to naopak: pro budoucnost nebude možno připravovat řečníka plošně, nárazově 

nebo pouhými školními cvičeními. Začátek změny leží mimo dosah lingvistiky: být řečníkem 

bylo, je a bude především zodpovídat za sebe a své jednání; a to je samozřejmá součástí 

charakteru slušného člověka. 
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