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CRITICAL APPROACHES TO DISCOURSE ANALYSIS  
ACROSS DISCIPLINES 2014

PROJEKT CADAAD

Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines (CADAAD) — tak zní 
název nejen konference, o níž chceme podat zprávu, ale především komplexního 
projektu, který zastřešuje velkou část dění v rámci kritické analýzy diskurzu (CDA) 
a sousedících oblastí. Jen stručně: kromě pravidelných setkávání CADAAD nabízí také 
zdroj aktuálních informací z oboru, sdružuje komunitu vědců a v neposlední řadě 
zaštiťuje i recenzovaný časopis.1 Celá platforma byla až dosud postavená na nadšení 
a nasazení bez jakéhokoli institucionálního zaštítění a věříme, že v Budapešti odhla-
sovaný posun směrem k poloformální platformě projektu jen pomůže.

CDA V EVROPSKÉM A ČESKÉM KONTEXTU

V pořadí pátá konference CADAAD se v letošním roce konala na budapešťské ELTE 
(Eötvös Loránd Tudományegyetem). Celkem 276 prezentací uvedli lingvisté z celého 
světa, převážně však z Evropy, kde má kritickoanalytický přístup své kořeny, a tudíž 
také nejsilnější tradici. Českému účastníkovi pak nemohlo uniknout, co už dlouho po-
zoruje, a sice že v rámci středoevropského kontextu reprezentuje prostředí, v němž 
se CDA stále neetablovala. O síle vídeňské školy se není třeba rozepisovat, je však 
třeba zmínit hojnou účast zástupců maďarských a polských institucí, kteří se v po-
rovnání s účastníky z českých univerzit jevili být o poznání suverénnější. Zejména 
v úvahách o přístupu k (objemnému) primárnímu materiálu nebo v interpretacích 
výsledků svých analýz postupují naši blízcí sousedé mnohdy organizovaněji a sebe-
jistěji. CDA se zde jeví být přirozenější součástí akademického diskurzu, než tomu je 
v českém prostředí.

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY

Konferenci zahájila přednáška jedné ze zakladatelek CDA, Ruth Wodakové z Lan-
caster University s názvem The ,Language of Walls‘ — Resemiotizing Identity and Bor-
der Politics. Přednášející představila případovou studii o vývoji diskurzů o i/migraci 
a národní identitě. Na příkladu Evropské unie nastínila perspektivy svého diskur-
zivně-historického přístupu.

Široké možnosti přístupu k materiálu ukázal Crispin Thurlow z University of 
Bern. Ve své přednášce Word-Things and Space-Sounds: The Synaesthetic Rhetorics of 
Luxury dokázal propojit pomocí sémiotické analýzy aspekty jazykové, vizuální, pro-
storové a další — to vše s velkou citlivostí k datům z diskurzu o luxusním cestování.

1 Viz: <http://cadaad.net/>. 
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Theo van Leeuwen, jedna z čelných osobností oboru, který v Budapešti reprezen-
toval University of Southern Denmark, ve své přednášce Multimodal Legitimation 
zkombinoval vlastně dva prominentní body svého zájmu — (především) vizuální 
komunikaci a způsoby ospravedlňování v diskurzivní praxi. Typologii legitimizací 
prezentoval na několika konkrétních ukázkách s válečnou tematikou, ať už ze zpra-
vodajství, filmů, nebo počítačových her.

Lilie Chouliaraki z London School of Economics v přednášce Post-Humanitari-
anism: The Discursive Politics of Contemporary Solidarity nastínila historický vývoj 
diskurzu o solidaritě, konkrétně postupný posun od „humanitárnosti“ k „post-hu-
manitárnosti“. Klíčem jí byla historicky nová masmediální konceptualizace, v níž 
„my-dárci“ zaujímáme — namísto „jich-obdarovávaných“ — centrální pozici.

Poslední plenární řečník, Andreas Musolff z University of East Anglia shrnul ve 
své přednášce Critical Linguistic Analysis of Intercultural Communication: Methaphors as 
„False Friends“ poznatky z mezikulturních studií metafor a za pomoci diskurzivně-
-historického přístupu se zaměřil na několik false friends — zdánlivě příbuzných me-
tafor, které konstruují zavádějící spojení a porozumění.

KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY

Samotné konferenční příspěvky byly rozděleny do dvou výrazných skupin — na pří-
spěvky sdružené v celkem pěti panelech (Panels) a na tematicky sdružené sekce ori-
entované spíše na případové studie (General Session). Prezentace v jednotlivých sek-
cích tak měly většinou charakter výzkumu aplikovaného, prezentace panelové pak 
až na výjimky povahu teoreticko-metodologickou.

Většina panelů sestávala kromě referentů také z jednoho či dvou diskutantů, kteří 
přišli ke slovu vždy po přednesení celého bloku příspěvků a kteří přístupy svých ko-
legů konfrontovali s vlastní metodou a zkušenostmi, čímž vytvořili základ následující 
otevřené diskuze. Na přístupu diskutantů, referujících i pléna bylo dobře znát, že 
právě otázka metody je pro široce definovanou CDA klíčová a že fórum rozsahu kon-
ference CADAAD je pro její vývoj nesporně důležité. Diskuze se proto odvíjely živě, 
věcně a neuhýbavě.

U prezentací aplikované CDA převažovala obvyklá témata identity, politického 
diskurzu, médií nebo Evropské unie. Početné zastoupení však mělo také například 
téma životního prostředí či vzdělávání. Podle témat byly příspěvky rozděleny do 
jednotlivých, celkem deseti různých sekcí. Z celkových zhruba padesáti prezentací, 
které jsme měli možnost navštívit, byla patrná narůstající tendence pracovat kvanti-
tativně s objemnými korpusy a také snaha analyzovat diskurzy v jejich vývoji. Dalším 
výrazným tématem byla metafora a role recipienta, některé příspěvky se též věno-
valy multimodalitě, i když se ne vždy shodly v jejím vymezení.

Zajímavé pak bylo vnímat zastoupení hlavních směrů CDA. Uvádějí-li se kdekoli re-
prezentanti vůdčích směrů CDA, bývá mezi nimi Ruth Wodaková, Norman Fairclough, 
Teun A. van Dijk a Theo van Leeuwen. Letmý pohled na abstrakty pronesených re-
ferátů ukazuje, že všechny proudy reprezentované těmito osobnostmi zůstávají 
živé a podnětné, žádný z nich totiž neměl na konferenci výrazně dominantní pozici.

Ondřej Dufek — Michal L. Hořejší



154 STUDIE Z APLIKOVANÉ LINGVISTIKY 2/2014

Kromě převažujících lingvistů byli na konferenci aktivně účastní zejména so-
ciologové či kulturologové. Ačkoli je CDA od svých počátků pevně spojena s ideou 
mezioborové spolupráce, nelze — na základě zkušenosti z CADAAD 2014 — konsta-
tovat, že by k jejímu naplňování nějak výrazně docházelo. Jednotlivé obory působí 
spíše izolovaně a kýžená kooperace probíhá pouze na specializovaných pracovištích 
několika univerzit.

Přestože CDA v Česku nemá dosud příliš silné kořeny, byla česká stopa v Budapešti 
přece jen trochu znát. Aktivně zde vystoupilo devět zástupců českých univerzit — tři 
z Prahy, čtyři z Brna a dva z Ostravy.

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY

V této zprávě můžeme jen těžko věnovat pozornost všem příspěvkům, které jsme 
v Budapešti zaznamenali, přesto jich několik zmíníme, aby měl čtenář možnost zís-
kat (byť třeba zkreslenou) představu.

Dobrý referát přednesl sociolog Bernhard Forchtner z berlínské Humboldtovy 
univerzity. Jeho analýza krajně pravicových textů tematizujících zejména globální 
změnu klimatu aplikovala diskurzivně-historický přístup a srozumitelně představila 
interdiskurzivní vztahy a rekontextualizační strategie, které se v diskurzu o ochraně 
životního prostředí objevují.

Mimořádně podnětný příspěvek prezentoval v teoreticko-konceptuálním panelu 
Christopher Hart z Lancaster University. Svůj zájem kombinovat CDA s kognitivními 
a multimodálními přístupy (From Image to Language: The Visual Basis of Ideological 
 Meaning in News Texts) demonstroval na velmi solidní a analytické bázi a přesvěd-
čivém obrazovém materiálu; ústřední myšlenkou bylo propojování ideologických 
funkcí s různými úhly pohledu zpravodajských fotografií.

Tematicky zajímavé a metodologicky příkladné referáty reprezentuje Victoria 
Kamasa (The Polish Catholic Church on IVF: Corpus Assisted Critical Discourse Analysis) 
z Poz naně. Její analýza diskurzivního konstruování umělého oplodnění polskou ka-
tolickou církví byla hodnotná pro důkladné srovnání jak s tematicky stejnými texty 
z jiných zdrojů, tak s církevními texty o jiných tématech. Výsledky ukázaly například 
tendenci k diskurzivnímu odlidštění umělého oplodnění, jeho technicizaci, zdůraz-
ňování rizik apod.

PARADOXNÍ RÁMEC

Zvláštním detailem konference byl moment slavnostního zahájení. Mezi několika 
řečníky vystoupil také děkan pořádající fakulty Tamás Dezső, který svůj proslov vy-
stavěl mimo jiné na oslavě Marie Terezie, po níž byl velký přednáškový sál pojme-
nován. Přítomní účastníci, kteří přijeli prezentovat své analýzy rozličných diskur-
zivních praktik, tak byli vystaveni nejen zjevné legitimizační strategii využívající 
panovnici jako artefakt úctyhodnosti, ale též dlouhé řadě historických dat spojených 
s minulostí univerzity jako součástí argumentace staroslavností. Všichni byli náhle 
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účastni lokálního sentimentálního rámce, a z proslovu ke konferenci se tak para-
doxně stal optimální materiál pro kritickou analýzu.

ZÁVĚREM

Na závěr konstatujme, že budapešťská CADAAD významně těžila jednak z příjem-
ného prostředí minikampusu místní filozofické fakulty přímo v centru města, jed-
nak z příkladného organizačního zajištění. Celé tři dny byly jak ze strany pořadatelů, 
tak ze strany referujících a diskutujících poctivé, a proto vydařené. CADAAD 2014 tak 
naplnila význam slova konference — totiž ‚porada‘. Zároveň naplnila také význam, 
který by toto slovo (řečeno v souladu s CDA s přiznaně zastávaným stanoviskem) 
mělo mít, tedy cosi jako ‚podnětné setkání sloužící k získání, prohloubení a sdílení 
poznatků‘. Takové to v Budapešti bylo.

Ondřej Dufek a Michal L. Hořejší
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