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INAUGURAČNÝ PREJAV PREZIDENTA GEORGEA W. BUSHA:  

ANALÝZA DISKURZU 

 

Juraj HORVÁTH 

 

1. ÚVOD 

e zložité otvorene definovať tendenčné a zaujaté politické vyjadrenia. V každom prípade 

sme si vedomí veľkého množstva skrytého, politicky zafarbeného jazyka, ktorý má nebez-

pečný dosah na spoločnosť ako takú. Jeho opodstatnenosť je v tom, že je ťažko rozlíšiteľný 

a v tom, že sa vzťahuje na tých, ktorí sú pri moci. Efekt uvedeného javu je v jeho podmiene-

nosti v očakávaniach prijímateľa, vo vytváraní sociálnej nerovnosti a v tom, že núti prijímate-

ľa zotrvať v jeho postavení. Fairclough (1989, s. 8) opisuje tento fakt: „Ak sa o ľuďoch a ve-

ciach hovorí určitým spôsobom, tak je šanca, že to ovplyvní spôsob, akým sa o nich uvažuje.“ 

Na definíciu, opísanie a určenie tejto skrytej kontroly nad spoločnosťou politikmi pri moci 

bola vyvinutá kritická analýza diskurzu, ktorej prívrženci tvrdia, že kontrola nad inštitúciami 

udržiava spoločnosť stratifikovanou. 

 

2. KRITICKÁ ANALÝZA DISKURZU 

O kritickej analýze diskurzu (KAD) je napísaného mnoho, hlavne vo všeobecnej rovine. Je 

nanajvýš zložité zhodnúť sa na jednotnej definícii, čo úzko súvisí s charakterom KAD, ktorá 

v sebe zahŕňa veľké množstvo všeobecných princípov a využíva mnoho postupov. Jej cieľom 

však je identifikovať, na základe diskurznej analýzy, politické a sociálne nerovnosti existujúce 

v spoločnosti. Definíciu, ktorá v sebe kondenzuje väčšinu ostatných, skoncipoval Fairclough 

(1995): 

„(KAD zahŕňa štúdium) často nejasných vzťahov kauzality a determinácie medzi: 

a) diskurzívnymi praktikami, udalosťami a textami, 

b) širšími sociálnymi a kultúrnymi štruktúrami, vzťahmi a procesmi. 

Zisťuje, ako takéto praktiky, udalosti a texty vznikajú a ako sú ideologicky formované vo vzťahu k moci 

a boja o ňu. Ďalej zisťuje charakter vzťahov medzi diskurzom a spoločnosťou, ktoré sú faktorom na udr-

žanie moci.“ (Fairclough, 1992, s. 132) 

Element KAD, ktorý ju odlišuje od iných foriem diskurznej analýzy, je práve v atribúte 

„kritická“. „Kritická implikuje to, že ukazuje spojitosti a príčiny, ktoré sú skryté, taktiež im-
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plikuje intervenciu, napríklad tak, že poskytuje zdroje tým, ktorí môžu byť negatívne postih-

nutí zmenou,“ Fairclough (1992, s. 9). Je dôležité odhaliť to, čo je skryté, keďže to nie je evi-

dentné pre jednotlivcov, ktorých sa to týka a tiež preto, že sa proti tomu nemôžu brániť. 

K lingvistom, ktorí podľa slov van Dijka prispeli „veľkým množstvom článkov a publiká-

cií, ktoré etablovali KAD ako smer výskumu, a ktorí sa sústredia na rôzne dimenzie moci“, 

patrí najmä Norman Faiclough. Najmä vďaka nemu je KAD ponímaná skôr ako taktika vý-

skumu než ako myšlienkový smer alebo analytický model. 

To, čo sa nasledovníci teórie KAD snažia dosiahnuť, zhrnul Batstone: 

„Kritická analýza diskurzu sa snaží odhaliť to, ako sa texty konštruujú, aby mohli byť potenciálne indo-

ktrinické perspektívy vyjadrené delikátne a skryto, keďže ich skrytosť ich robí nepostihnuteľnými, čo 

zodpovedá podľa Kressa ‘ústupu do sveta mystifikácie a neosobnosti’“ (Batstone, 1995, s. 198 – 199). 

Uvedené definície sú v podstate kompletné, ale v každom prípade by potrebovali ďalšiu 

špecifikáciu toho, ako sa samotná KAD prakticky vykonáva. Norman Fairclough sa vo svo-

jom diele Jazyk a moc (1989) rozhodol „zistiť, ako je spôsob, ktorým komunikujeme, zviaza-

ný štruktúrami moci tých spoločenských inštitúcií, v ktorých žijeme a fungujeme“ (Fairclo-

ugh, 1989). V tej istej publikácii sú skoncipované aj návrhy možných analytických postupov 

na analýzu textov. Fairclough (1989, s. 24 – 26) nám ponúka svoj názor na povahu diskurzu 

a textovú analýzu. Rozoznáva tri úrovne diskurzu: po prvé, spoločenské podmienky produkcie 

a interpretácie, t. j. spoločenské faktory, ktoré prispievajú alebo vedú k vzniku textu a taktiež, 

ako tieto faktory ovplyvňujú interpretáciu. Po druhé, procesy produkcie a interpretácie, t. j. 

akým spôsobom bol text vyprodukovaný a ako to ovplyvňuje interpretáciu. Po tretie, samotný 

text ako produkt predošlých dvoch úrovní, ktoré sme uviedli. Fowler následne uvádza tri eta-

py KAD, ktoré sa zhodujú s tromi uvedenými úrovňami diskurzu: 

Deskripcia – opis je etapou, ktorá sa zaoberá formálnymi vlastnosťami textu. 

Interpretácia sa zaoberá vzťahom medzi textom a interakciou – vidiac text ako produkt procesu produkcie 

a ako zdroj v procese interpretácie. 

Vysvetľovanie sa zaoberá vzťahom medzi interakciou a spoločenským kontextom – so spoločenskou de-

termináciou procesu produkcie a interpretácie spolu s ich spoločenskými dôsledkami. (Fairclough, 1989, 

s. 26) 
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Fairlcough (1989, s. 110 – 112) navrhol zoznam desiatich primárnych analytických otázok 

s množstvom podotázok, ktoré budeme aplikovať v našej analýze. Vzhľadom na predmet ana-

lýzy sú otázky sú systematicky rozdelené do troch skupín: 

A. Slovná zásoba 

1. Aké empirické hodnoty majú slová?  

 Z akých klasifikačných schém sa čerpá? 

 Nachádzajú sa tu ideologicky zafarbené slová? 

 Aké ideologicky dôležité významové vzťahy medzi slovami sa nachádzajú v texte? 

2. Aké vzťahy existujú medzi slovami? 

 Nachádzajú sa tu eufemizmy? 

 Nachádzajú sa tu slová, ktoré by mohli byť označené ako formálne, príp. neformálne? 

3. Aké expresívne hodnoty majú slová? 

4. Aké metafory sú použité? 

B. Gramatika 

5. Aké empirické hodnoty majú gramatické znaky? 

 Aké typy procesov a participantov prevládajú? 

 Je jasný činiteľ deja? 

 Sú procesy totožné s tým, ako sa javia? 

 Sú vety prevažne aktívne alebo pasívne? 

 Sú vety prevažne pozitívne alebo negatívne? 

6. Aké príbuzenské hodnoty majú gramatické znaky? 

 Aký modus prevláda? 

 Nachádzajú sa tu dôležité črty vzťahovej modality? 

 Sú použité zámená my a oni, ak áno, akým spôsobom? 

7. Aké expresívne hodnoty majú gramatické znaky? 

 Nachádzajú sa tu dôležité črty expresívnej modality? 

8. Ako sú spojené (jednoduché) vety? 

 Aké logické konektory sú použité? 

 Prevládajú v texte podraďovacie alebo priraďovacie súvetia? 

 Aké prostriedky sú použité na referovanie v rámci a mimo textu? 

C. Textové štruktúry 

9. Aké interakčné konvencie sú použité? 

 Existujú nejaké ustálené spôsoby, ktorými jeden účastník kontroluje iných? 

10. Aké väčšie štruktúry text obsahuje? (Fairclough, 1989, s. 110 – 112) 

Tento analytický systém sa dá pochopiť len po definovaní troch základných termínov – 

empirický, príbuzenský a expresívny. Empirické hodnoty, tak ako sú chápané v rámci KAD, 

majú odhaliť „mieru poznania fyzického a spoločenského sveta zo strany autora textu“ (tam-
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že, s. 112) a taktiež to, akým spôsobom je táto skúsenosť demonštrovaná v texte. Spôsob, 

akým jednotlivec vníma svet, môže byť identifikovaný tak, že k formálnym znakom priradí-

me empirické hodnoty. Vzájomný súbor spoločenských vzťahov, ktoré existujú medzi auto-

rom textu a jeho recipientom, môžeme určiť pomocou identifikácie vzťahových hodnôt. Ex-

presívne hodnoty dávajú prehľad o tom, akým spôsobom „autor textu (v najširšom slova 

zmysle) hodnotí ten konkrétny kúsok reality, ktorý sa ho bezprostredne týka“ (Fairclough, 

1989, s. 112). Expresívna hodnota by mala určiť spoločenskú identitu relevantných účastní-

kov textu. Musíme však konštatovať, že hodnoty navrhnuté Faircloughom sú úplne subjektív-

ne. Sám autor pokračuje a ponúka ďalšiu z hodnôt textu, ktorú nazýva konektívna, keďže spá-

ja rôzne časti textu. Fairclough zdôrazňuje že „každá z daných formálnych čŕt môže obsaho-

vať dve alebo tri z týchto hodnôt“ (tamže, s. 112). 

Keďže zoznam možných analytických prostriedkov načrtnutých Faircloughom je pomerne 

veľký, pre účely tejto analýzy nevyužijeme všetky, ale radšej sa koncentrujeme na tie, ktorými 

možno analyzovať žáner nášho korpusu, t. j. politické prejavy. 

Tento analytický model prešiel kritikou relevantných autorít v oblasti analýzy diskurzu 

(Pennycook, 1994; Widdowon, 1995). Ako jeho hlavný problém sa podľa nich javí malý dô-

raz na problematiku činiteľa deja „vo vzťahu medzi opisom a vysvetľovaním“ (Langer 1998, 

s. 23). Na túto kritiku sa dá odpovedať odkázaním na body 5 a 6 modelu Fairclougha, ktoré sa 

v skutku detailne venujú problematike činiteľa deja. Napriek všetkému sa ako hlavný problé-

mo Faircloughovej analytickej teórie javí nedostatok objektivity. 

Tento model kritickej analýzy diskurzu bol aplikovaný na veľký počet textov z rôznych ob-

lastí, napr. z oblasti sexuálnej nerovnosti (pozri Hoey, 1996; Morrison, 1996), rasovej nerov-

nosti (Krishnamurthy, 1996) a na texty z oblasti zneužívania politickej a inštitucionálnej moci 

(Coulthard, 1996). 

 

3. ANALÝZA 

V tejto časti nášho príspevku uskutočníme analýzu nami zvoleného textu aplikovaním 

Faircloughovej analytickej metódy, aby sme dokázali tézu formulovanú Kressom (1993, s. 

174) – „Každodenný nevinný a neškodný text je ideologicky nasýtený tak isto ako text, ktorý 

je otvorene ideologický“. Text určený pre našu analýzu je inauguračný prejav prezidenta USA 

Georgea W. Busha z obdobia pred 11. septembrom 2001. Text – politický prejav – sme ozna-

čili ako neškodný a bežný, ale napriek tomu obsahujúci skrytú ideológiu. Tvrdíme, že Kres-

sova teória je podložená a táto analýza sa pokúsi dokázať, že Bushov text spred 11. septembra 
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2001 je otvorene ideologický a obsahujúci otvorenú predpojatosť voči istým jednotlivcom, 

prípadne skupine. 

 

3.1 Kultúrny kontext 

Tento politický prejav bol prednesený 20. januára 2001 ako súčasť predpísanej ceremónie, 

ktorá označuje zmenu vo funkcii hlavy štátu. 

 

3.2 Situačný kontext 

Inauguračný prejav má za cieľ načrtnúť základné stratégie novozvoleného prezidenta. Ide o 

žáner politických prejavov, ktorý spĺňa primárnu persuazívnu funkciu. Na tomto mieste by 

malo byť zdôraznené, že nepochybujeme o tom, že prezident Bush sa aktívne nepodieľal na 

produkcii daného textu, hoci možno usudzovať, že obsah prejavu reflektuje jeho politické 

presvedčenie. 

 

3.3 Post-kontextuálna analýza 

3.3.1 Aké empirické hodnoty majú gramatické znaky? 

Aké typy procesov a participantov prevládajú? 

Je jasný činiteľ deja? 

Analytickú relevantnosť tejto konkrétnej otázky možno potvrdiť citátom z Fairloughovej 

publikácie Jazyk a moc: „Keď si niekto želá textovo vyjadriť nejaké skutočné alebo imagi-

nárne konanie, stav vecí alebo vzťah, vždy existuje varieta gramatických procesov a typov 

participantov, pričom ich selekcia je ideologicky dôležitá“ (1989, s. 120). 

Čo sa týka činiteľa deja, rola Georgea W. Busha ako prezidenta, jednota národa a jeho naj-

vyššieho predstaviteľa je posilnená dominanciou aktívnych štruktúr použitých v texte: 

„Sme presvedčení o pravdivosti našich princípov, ktoré nás zjednocujú a poháňajú dopredu.“ 

„Kvalitatívne prebudujeme náš obranný systém, aby nás slabosť neprekvapila nepripravených.“ 

 

3.3.2 Aké empirické hodnoty majú slová? 

Nachádzajú sa tu ideologicky zafarbené slová? 

Aké ideologicky dôležité významové vzťahy medzi slovami sa nachádzajú v texte? 
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Azda najevidentnejším ideologicky zafarbeným slovom v texte sa javí slovo „sloboda“, 

ktoré je použité vo veľkom množstve, nielen na opísanie jednej zo základných čŕt Spojených 

štátov amerických, ale taktiež ako atribút v množstve slovných spojení. „Sloboda“ a k nej 

v ostrej opozícií stojaci „nepriatelia slobody“ sa javia byť v ideologickom rozpore. Slovné 

spojenia obsahujúce výrazy „sloboda“ a „nepriatelia slobody“ sa v texte nachádzajú nasledu-

júcim spôsobom: 

Slovné spojenia obsahujúce slovotvorný základ „sloboda“: 

americká viera v slobodu 

dôvod na slobodu 

smerovanie k slobode 

Slovné spojenia obsahujúce výraz „nepriatelia slobody“: 

nepriatelia slobody a našej krajiny 

 

3.3.3 Aké príbuzenské hodnoty majú gramatické znaky? 

Aký modus prevláda? 

Až na štyri prípady v texte prevláda prvá osoba množného čísla. 

„[…] musíme pokračovať v nastolenom kurze.“ 

„Musíme dodržať to, čo sme si predsavzali.“ 

„Teraz sa musíme rozhodnúť, či príklady našich otcov a matiek budeme nasledovať alebo ich zavrhne-

me.“ 

„Musíme ukázať odvahu v tomto čase [...].“ 

Sú použité zámená my a oni, ak áno, akým spôsobom? 

Diferenciácia skupín my a oni v rámci textu bola mnohými autormi analyzovaná aplikova-

ním rôznych analytických metód (pozri Cronick, 2002; Myers, 2003; Leudar – Nekvapil, 

2006). V rámci našej analýzy môžeme konštatovať, že relatívne vysoký počet výskytu zámena 

my môže byť pripísaný Bushovmu úsiliu byť inkluzívny, zjednotiť sa so svojimi stúpencami 

aj oponentmi, najmä po obvineniach z volebného podvodu v prezidentských voľbách 2000: 

„[…] sme presvedčení o správnosti princípov, ktoré nás zjednocujú a ženú vpred.“ 

Taktiež sa javilo ako nevyhnutné zjednotiť prívržencov „hodnôt slobody“ na celom svete 

proti „nepriateľom slobody“: 
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„Nepriatelia slobody a našej krajiny by nemali byť na pochybách: Amerika bude aj naďalej aktívna vo 

svete, bude dobrovoľne bojovať za slobodu, k čomu je logicky aj historicky predurčená. Budeme obraňo-

vať našich spojencov a naše záujmy. Presadíme sa aj bez arogancie. Budeme bojovať s agresiou odhodla-

ním a silou. A všetkým národom sprostredkujeme tie hodnoty, ktoré priviedli náš národ na svet.“ 

Relatívne nízky výskyt zámena vy (absolútne dva výskyty) v porovnaní so zámenom my 

môžeme vysvetliť tak, že Bush sa snaží navodiť dojem jednoty lídra s občanmi. 

 

3.3.4 Aké expresívne hodnoty majú slová? 

V texte môžeme rozlíšiť dve skupiny slov s expresívnou hodnotou. Jednu skupinu tvoria 

slová s výrazne kladnými konotáciami týkajúce sa Spojených štátov amerických, amerického 

ľudu ako takého. Druhá skupina slov s výrazne negatívnymi konotáciami sa vzťahuje na ne-

priateľov Ameriky, o ktorých sa implikovane referuje ako o nepriateľoch slobody a civilizo-

vaného sveta. 

Pozitívne konotácie     Negatívne konotácie 

„[Amerika je] krajina spravodlivých“   „nepriatelia slobody a našej krajiny“ 

„Amerika [je] odvážna“     „[Američania by nemali] byť poddanými“ 

„Amerika [je] súcitná“     (nepriama referencia na národy, ktoré  

„Američania sú štedrí, silní a slušní“   vo vzťahu k svojim lídrom pôsobia 

       ako poddaní, neslobodní jednotlivci) 

Aké metafory sú použité? 

Spojené štáty so svojou tradíciou a vierou v demokraciu a slobodu sú v texte označované 

ako „skala v rozbúrenom mori“, čo je evidentná novozákonná referencia. Podobného charak-

teru je aj nasledujúca metafora v tom istom odseku textu, kde rečník spomína „zrnko [slobody 

a demokracie], ktoré sa ujíma v mnohých krajinách“, ktorá sa dá pripodobniť novozákonnému 

siatiu a ujatiu, prípadne neujatiu sa dobrých, respektíve zlých semien. 

 

4. ZHODNOTENIE ANALÝZY 

Z analyzovaného textu sme dospeli k týmto záverom: 

• v celom texte je evidentná prítomnosť ideologických, sporných záležitostí, ktoré sú prezen-

tované ako fakty, 
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• „nepriatelia Ameriky“, hoci nešpecifikovaní, sú priamo aj nepriamo opisovaní v negatív-

nom svetle, 

• činiteľ deja je jasný, prezident Bush, v množstve prípadov vystupujúci v prvej osobe jed-

notného čísla, sa snaží evokovať a vytvoriť predstavu populárneho (z vôle ľudu) a legitím-

neho lídra, napriek zjavným obvineniam z volebného podvodu. 

 

5. ZÁVER 

Na základe faktov vyplynuvších z prezentovaných parciálnych výsledkov kritickej analýzy 

diskurzu inauguračného prejavu prezidenta Spojených štátov Georgea W. Busha z 20. januára 

2001, t. j. z obdobia pred 11. septembrom, aplikujúc Faircloughov (1989) model KAD, možno 

vyvodiť nasledujúce tvrdenia: 

Črty textu inauguračného prejavu, okrem svojich predpísaných náležitostí, majú za cieľ 

ovplyvňovať myslenie recipientov, v našom prípade amerického ľudu, ktorý sa javí ako pri-

márne publikum, ako aj globálnej populácie v širšom zmysle slova, prihliadajúc na postavenie 

Spojených štátov vo svete. 

V prejavoch spred 11. septembra 2001 možno nájsť črty Bushovej rétoriky z obdobia po 

11. septembri, najmä vzhľadom na nepriateľov Ameriky. 

Táto analýza dokázala správnosť a ukotvenosť teórie Kressa, ktorý tvrdí, že aj bežné, ba-

nálne prejavy, v našom prípade inauguračný prejav, ktorý svojou povahou je skôr ceremoniál-

ny ako ideologický, majúc skôr za cieľ nastoliť vízie do štvorročného volebného obdobia, ob-

sahujú stopy a príklady zastrenej, skrytej ideológie. O dôvodoch sa dá polemizovať. Môžeme 

len súhlasiť s tézou nastolenou van Dijkom, ktorý tvrdí, že skrytá ideológia je jedným z efek-

tívnych „spôsobov, ako reprodukovať dominanciu a hegemóniu“ (1996). 
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