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Anotace: P�ísp�vek je v�nován charakteristice televizního kursu ve�ejné komunikace z 80. 
let 20. století; všímá si p�edevším zp�sob�m rozvíjení komunika�ních dovedností v rámci 
r�zných profesních prost�edí (u�itelé, léka�i apod.). 
 

Annotation: The article deals with characterization of a 1980s TV course in rhetoric; the 
focus is especially on the ways of developing skills in communication necessary for teachers, 
doctors etc. 
 

 

Prezentace moderního pojetí rétoriky prost�ednictvím televize (cyklus Mluvím, 

mluvíš...) 

  

P�tidílný cyklus Mluvím, mluvíš..., který r. 1986 vyrobilo ostravské studio �s. 

televize, p�edstavuje v �eském kontextu ojedin�lý pokus seznámit širší ve�ejnost s moderní 

koncepcí rétoriky (stranou ponecháváme po�ady v�nované jiným aspekt�m jazyka, jako 

nap�. Tajemství �e�i z 60. let 20. stol., p�ipravované K. Pechem). Autorem nám�tu a 

scéná�e byl J. Hubá�ek – ten spole�n� s M. Skarlandtovou také celý cyklus uvád�l; na 

po�adu se dále podíleli mj. režisér J. Flak a kameraman F. Bezd�k. (Protože pisatel tohoto 

p�ísp�vku v dob�, kdy cyklus vznikal, práv� kon�il základní školu a s kompletním zn�ním 

se seznámil teprve nedávno, prost�ednictvím videozáznamu,  lze tento jubilejní �lánek 

chápat také jako pokus o pon�kud opožd�nou recenzi – i s p�ihlédnutím ke zm�nám, které 

se od té doby odehrály.) 



Cyklus je rozd�len do p�ti p�ibližn� p�lhodinových díl� – I. Mluvit umí každý, II. 

�íkáš pravdu?,  III. Ten sloh!, IV. O správné dikci, V. Osobnost �e�níka. Vychází z pojetí 

rétoriky jako nauky o praktických komunika�ních dovednostech, zmi�uje se však také o 

vazbách mezi rétorikou a filozofií, sociologií, estetikou, pedagogikou apod. Zd�razn�na je  

nutnost rovnováhy ve t�ech základních rovinách projevu – obsahové, slohové a zvukové. 

Každé z t�chto rovin se pak cyklus podrobn� v�nuje - opomíjena tedy není ani jiná 

p�íbuzná disciplína, která má s rétorikou n�které sty�né body a které se J. Hubá�ek rovn�ž 

v�nuje, totiž stylistika. Koncepce celého cyklu vychází z dlouholetých teoretických i 

praktických zkušenosti J. Hubá�ka – �e�nickým projev�m byly v�novány jak n�které 

z jeho knižních prací (Hubá�ek, 1983), tak skripta (Hubá�ek, 1980 – viz také seznam 

literatury uvedený v t�chto pracích) a zam��uje se na n� i ve své pedagogické �innosti - 

cyklus obsahuje nap�. nap�. úryvek ze seminá�e J. Hubá�ka o jazykové kultu�e a také  

procvi�ování r�zných výslovnostních jev� se studenty.  

Protože d�raz je v celém cyklu kladen p�edevším na rozvíjení praktických 

komunika�ních dovedností, jak bylo p�ipomenuto výše, odpovídá tomuto zam��ení také 

výb�r odborné literatury, doporu�ené k dalšími studiu. Z publikací dostupných v dob�, kdy 

cyklus vznikal, autor vybral položky pokrývající co nejširší okruh témat vztahujících se 

k rétorice – krom� prakticky orientovaných prací (Dohalská, aj., 1985, Hubá�ek, 1983, 

Toman, 1981) je p�ipomenuta také práce v�nující se vývoji rétoriky (Kraus, 1981) a jedno 

z klasických d�l antického období (Quintilianus, 1985). A�koliv za dobu, která od vzniku 

cyklu uplynula, vznikly nové práce zam��ující se na podobnou problematiku (nap�. 

Kohout, 1995, Lotko, 1997), n�kdy orientované jen na jeden její díl�í úsek (Gruber, 1998), 

i p�epracované verze starších publikací (Kraus, 1998), lze �íci, že výb�r výše uvedených 

p�ti prací je p�ínosný a velice promyšlený. Pokud ponecháme stranou pasáže vztahující se 

k reáliím doby, v níž tyto práce vznikaly (to platí p�edevším pro první t�i z nich), mohou 

stále poskytnout uživatel�m fundované a srozumiteln� podané informace. 

 Lze �íci, že cyklus pln� využívá možností, které televizní zpracování nabízí – nejde 

jen o vystupování samotných pr�vodc� po�adem, tedy J. Hubá�ka a M. Skarlandtové, kte�í 

svým vystupováním prakticky demonstrují obecné teoretické zásady a p�sobí tak jako 

mluvní vzory. Jedná se také o pe�livý výb�r host� a ukázky doprovázející výklad. 

Divák�m se p�edstavují hosté z r�zných profesí, v nichž je ve�ejná komunikace v r�zných 

podobách sou�ástí pracovní nápln� – �editelka mate�ské školky, u�itel odborného u�ilišt�, 

tajemnice Sboru pro ob�anské záležitosti a podobn�. Každý z nich se d�lí o své praktické 



zkušenosti s ve�ejným vystupováním a p�íslušná oblast komunikace je také doprovázena 

ilustra�ní ukázkou. 

 Ukázky samy se v cyklu vyskytují pom�rn� �asto a lze je rozd�lit do t�í skupin: 

jednak to jsou ukázky zaznamenané v autentických prost�edích (mate�ská školka, u�ilišt�, 

vysokoškolská u�ebna, ordinace) – práv� ty bývají spojeny s vystoupením host�. Do cyklu 

jsou také za�azeny ukázky z dobových televizních program�, v nichž se objevují �e�nická 

vystoupení (Nemocnice na kraji m�sta, Synové a dcery Jakuba sklá�e) – tedy stylizované 

materiály –, a ukázky vytvo�ené ve spolupráci s ostravskými herci pro tento po�ad (nap�. 

r�zné typy chyb �e�níka p�i ve�ejných projevech). To vše p�ispívá k rozmanitosti po�adu a 

nabízí divák�m možnost  pevn�ji si osvojovat i samostatn� ov��ovat prezentované 

teoretické poznatky. Záv�rem jsou pak praktické rady �e�ník�m shrnuty do deseti bod�, 

které jsou zam��eny nejen na �e�nická vystoupení v užším slova smyslu, ale také na rozvoj 

osobnosti lidí, kte�í se ve�ejnému vystupování v�nují. Je zde p�ipomenuta nap�íklad zásada 

být vnímavý k okolí, pot�eba být motivován, tj. být p�esv�d�en o užite�nosti svého sd�lení, 

um�t vystupovat, naslouchat jiným a hledat pou�ení. 

  Jak ukazuje i t�chto n�kolik vybraných zásad, celková koncepce po�adu je svou 

povahou nad�asová; doba, v níž cyklus vznikl, se v n�m projevuje spíše okrajov�, 

v n�kterých technických bodech (oslovování J. Hubá�ka slovy soudruhu doktore, 

skute�nost, že jedním z host� byl také pracovník ideologického odd�lení krajského výboru 

komunistické strany). K nad�asovému vyzn�ní  p�ispívají t�i hlavní faktory: 1) 

komplexnost pojetí zvolené problematiky. Seriál se krom� �e�nických dovedností samých 

v�nuje také mj. obecným otázkám jazyka a jeho fungování ve spole�nosti, problematice 

stylu a stylizace, etickým hledisk�m �e�nických projev�, p�edevším ve vztahu ke 

zp�sob�m argumentace - nejedná se tedy o návody typu „snadno a rychle“, ale o 

p�ipomenutí skute�nosti, že kultivované a situaci adekvátní vyjad�ování je p�edevším 

záležitostí systematického, všestranného a dlouhodob�jšího zdokonalování osobnosti 

�e�níka (viz také body p�ipomenuté výše).  

Dalším d�ležitým faktorem je 2) praktická orientace cyklu – zam��ení na situace, 

v nichž se denn� ocitá množství lidí, kte�í v rámci své profese alespo� základní znalosti 

pravidel ve�ejné komunikace pot�ebují (u�itelé, léka�i, ve�ejní pracovníci).  

S praktickou orientací cyklu souvisí také 3) zam��ení na v�cné texty – hned úvodem 

je za�azena ukázka slavnostního projevu, konkrétn� p�ípitku na svatební hostin�, a 

doprovází ji komentá� pr�vodce, který upozor�uje, že projevy tohoto druhu jsou velice 

náro�né. Naprostá v�tšina ukázek je v�nována typ�m projev�, které se v každodenní 



komunikaci vyskytují �ast�ji a  v nichž se mnohem výrazn�ji než estetická funkce uplat�ují 

jiné funkce jazyka – nap�. r�zné druhy odborn� sd�lné funkce (referát, výklad r�zného 

stupn� náro�nosti apod.). Velice názorná je v tomto ohledu konfrontace dvou text� na 

stejné téma – zán�t okostice. Nejprve je citován text Karla �apka, který beletristickou 

formou lí�í zkušenosti trpícího pacienta, a bezprost�edn� poté následuje naprosto odlišné 

ztvárn�ní téže problematiky – videozáznam ze zubní ordinace, kdy léka� vysv�tluje 

student�m pr�b�h tohoto onemocn�ní. Tyto dv� ukázky pat�í k materiál�m, jež jsou 

využity jako názorný materiál k výkladu o stylu, slohotvorných �initelích, slohových 

postupech a dalších p�íbuzných pojmech. 

P�estože od vzniku televizního cyklu Mluvím, mluvíš... uplynulo tém�� dvacet let, 

lze �íci, že poznatky v n�m obsažené jsou stále využitelné a inspirativní; navíc se jedná o 

po�ad, který je v oblasti tohoto zp�sobu zprost�edkovávání informací o moderní rétorice 

pr�kopníkem. 
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