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Typy argumentace 

Každé tvrzení má být nějak zdůvodněno. Váha nebo síla každého tvrzení (teze) závisí na 
argumentech, jimiž je tato teze podložena – to je tzv. kvalita argumentace. Je zde k dispozici několik 
způsobů: 

Typ argumentace příklad funkce Síla 

Argumentace 
založená na faktech 

70 % návštěvníků této webové 
stránky představují studenti 
nebo žáci. 

Teze je podpořena ověřitelným a 
doložitelným faktem – tento fakt je 
nepopiratelný a příjemci srozumitelný. 

VELKÁ 

Argumentace 
založená na 
normách 

Kulturní hodnoty, například 
literatura, musí být předány 
další generaci. 

Teze je podpořena odkazem na široce 
sdílenou a přijímanou hodnotu (normu). 

VELKÁ 

Argumentace 
podložená autoritou 

„Rozvíjení slovní zásoby je 
jednou z nejdůležitějších 
oblastí, na něž by se 
vyučování mateřského jazyka 
mělo soustředit,“ uvádí ředitel 
Ústavu pro jazyk český 
Akademie věd ČR. 

V tomto typu argumentace je teze 
(=vlastní názor autora) podpořena 
výrokem autority, jež je příjemci známa 
a je ve svém oboru kapacitou.  

VELKÁ 

Argumentace 
založená na analogii 

Ani nejlepší scénář nic 
neznamená, pokud se všichni 
herci snaží hrát a myslet jen 
na sebe. Obdobně to platí i 
pro diskuse. 

Aktuální téma argumentace je spojeno 
s příkladem v jiném oboru. Aby tento 
typ argumentace fungoval, musí být 
analogie tohoto příkladu s původním 
tématem zřejmá. 

STŘEDNÍ 

Nepřímá 
argumentace 

Kritici inkluze poukazují na 
postavení nejlepších žáků 
v dotčených třídách. Faktem 
ale je, že došlo ke zlepšení 
průměrného prospěchu tříd. 

Je napaden protiargument. Vlastní teze 
je tedy podpořena tím, že je oslaben 
argument druhé strany. 

STŘEDNÍ 

Argument založená 
na všeobecné 
přijatelnosti 

Starám se samozřejmě v první 
řadě o vlastní záležitosti. 
Jakže se tomu říká? Bližší 
košile, než kabát. 

Teze je založena na přijatelnosti pro 
čtenáře nebo posluchače, jež však 
vychází spíše ze způsobu sdělení, než 
z obsahu (např. využití přísloví, rčení). 

SLABÁ 

 

Uvedené typy argumentace jsou v zásadě považovány za seriózní. Můžeme se však setkat s dalšími 
typy argumentace, jež za seriózní považovány nejsou. Jsou známy již z antiky a vždy se používaly 
zejména v politických debatách: 

Neseriózní typy argumentace 

Typ argumentace příklad funkce 

Argumentum ad baculum 
(Nátlaková argumentace) 

Tito lidé prosazují vstřícný postoj k 
imigrantům. Cožpak se ale nebojí 
o bezpečí vlastních dětí? 

Argumentace se opírá o obavy, jež 
může čtenář nebo posluchač 
pociťovat. 

Argumentum ad misericordiam 
(Argumentace založená na 
soucitu) 

Než se pustíte do kritiky předsedy,  
měli byste si uvědomit, jak je jeho 
práce obtížná. 

Teze je podpořena apelem na 
soucit adresátů. 

Argumentum ad populum 
(Argumentace založená na 
populismu) 

Ve středověku si většina lidí 
myslela, že Slunce a planety 
obíhají Zemi, čili zcela mylný názor 
to být nemůže. 

Tvrzení je zdůvodňováno 
odvoláním na mínění většiny 
relevantních osob nebo na 
veřejné mínění. 

 

  


