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Politika je s jazykem a médii velmi silně, ba dokonce přímo osudově propojena: dnes, 

tedy v době postmoderny, resp. postpolitiky, kdy se naplno ukazuje určitá krize politiky 

a vládnutí, patrná již i v dominantních vzorcích jejich vnímání ze strany občanů, to platí 

ještě více, než kdy v minulosti. Toto je dnes jedno z velkých výzkumných témat, kterému 

se věnuje řada politologů z různých perspektiv. Součástí výzkumu vnímání politiky a 

postojů obyvatel vůči její národní i supranacionální složce jsou v posledních letech stále 

častěji také metafory. Z českého prostředí známe tento přístup z odborné činnosti Petra 

Druláka, zejména z jeho práce Metafory studené války. Drulák tuto svou knihu psal 

takřka výlučně z perspektivy politologa, odborníka na mezinárodní vztahy, což zmiňuji 

proto, že se skutečně sociolingvistické či sémantické analýze ve svém empiricky 

shromážděném materiálu věnoval pouze okrajově. Tyto aspekty však ve své práce 

neopomíjí Karin Bischofová, vídeňská politoložka, která přednáší v současnosti na 

vídeňské univerzitě a také na Institutu pro výzkum konfliktů, který také působí 

v rakouském hlavním městě. Bischofová vydala na sklonku minulého roku zajímavou 

monografii s názvem „Global Player EU? Eine ideologiekritische Metaphernanalyse“ 

(Globální hráč EU? Ideologicko-kritická analýza metafor), čímž dovršila své dosavadní 

odborné působení na poli politické rétoriky. Jedná se o pozoruhodnou práci, která by 

neměla zůstat stranou těm, kdo se zajímají o alternativní přístupy k evropské integraci. 

Alternativní proto, že autorka postupuje velmi interdisciplinárně, kdy zohledňuje vedle 

politicko-ideologických aspektů také například aspekt genderový. 

 Bischofová vychází z teze, že Evropská unie by se ráda stala „globálním hráčem“, 

který, jak sama poznamenává, by chtěl odebírat míč velkým hráčům na hřišti světové 

politiky. Minimálně evropská politická špička by podle jejich slov ráda v EU měla právě 

takto silného a globálního aktéra, bez ohledu na ideologické zaměření jeho politické 

reprezentace. Klade si pak otázku, co že ona metafora „globálního hráče“ vlastně 

znamená, jaké asociace vzbuzuje a z jakých předpokladů se zde vlastně vychází. Tím je 

stanoven problém, který je dnes mimořádně aktuální. Práce je de facto textem dizertace 

a věnuje se studiu metafor, kterému je dosud minimálně v prostředí německy mluvících 

zemí věnována jen pramalá pozornost. Bischofová argumentuje tím, že metafory „nejsou 

pouze příklady povedené rétoriky, ale že odkazují také na subkultury různých 
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dominantních představ o politických konstelacích“ (s. 7) a že se díky tomu dají využít 

jako „produktivní výchozí bod pro teoretické analýzy“ (s. 201). 

 Je však nutné při studiu metafor být metodologicky velmi obezřetný a pracovat 

s přesahy z různých disciplín, zejména z literární vědy, filozofie či lingvistiky nebo 

například sociologie či politické komunikace, což také autorka činí. To je patrné 

především z úvodního teoretického zarámování v kapitole 1 – při vysvětlení 

legitimizační či evokativní funkce metafor. Autorka je zřejmě silně ovlivněna zejména 

pracemi o genezi metafor lingvisty a odborníka na literaturu Hanse Blumenberga nebo 

kognitivní teorií metafor, vytvořenou také primárně pro literární vědu Georgem 

Lakoffem a Markem Johnsonem. Tato teoretická východiska jí slouží k tomu, aby ukázala 

na to, jakou úlohu sehrává rétorika, diskurs a jazyka, přičemž vychází z jisté „dvojí 

funkce (intensionální) konstrukcí skutečnosti a (rozostřeného) zrcadla skutečnosti, 

stejně jako z aktivizace afektivních vrstev a emocí, což se spojuje v metaforách zvláště 

pregnantním způsobem“ (s. 201). 

 Práce je rozdělena do třech rozsáhlých kapitol, přičemž kapitola 1 přináší velmi 

podnětný pohled na studium metafor při zohlednění právě jejich využití 

v politologickém výzkumu. Autorka si zde všímá také určité skepse, která panuje ve 

společenských vědách vůči metaforám kvůli jejich nejednoznačnosti, dokládá to také 

několika příklady z oblasti politické filozofie, kdy odkazuje například na Platóna, ale i na 

jiné teoretiky. Poukazuje ale také na to, že i dnešní věda, míní přitom zejména 

společenské vědy, si také vypomáhá metaforami (jako příklad uvádí v politologii 

skutečně hojně využívanou metaforu „Leviathana“, který se stal symbolem při určitý typ 

státu). V případě Evropské unie je to zřejmé například na emocionálně silně vypjaté 

metafoře, podle níž „protéká v žilách EU krev národů“ (Bellier 2001). 

 Následně Bischofová postupuje empiricky, to když v kapitole 2 přechází ke studiu 

metafor na konkrétním příkladu, kterým jsou rakouská tištěná média a způsob, jakým 

informovala o možnostech přistoupení Turecka do Evropské unie. Autorka rešeršovala 

rakouský tisk (Profil, Der Standard, Die Presse, Kurier, format, News) v letech 2004 až 

2006 s tím, že vycházela z toho, že tištěná média představují vhodný zdroj, který nejenže 

zrcadlí politickou realitu, nýbrž má následně jistý vliv na formování veřejného mínění (s. 

10). Pro samotnou analýzu vycházela metodologicky z kritické diskurzivní analýzy tzv. 

vídeňské školy podle K. Wodaka. Na studiu a interpretaci metafor se snažila ukázat na 

straně jedné, jak se v rakouských tištěných médiích v oněch třech letech diskutovalo o 

kontroverzní tematice, kterou bylo a je přistoupení Turecka do Evropské unie, a jakou 

roli zde, ale také v této debatě, ale nejen při ní, nýbrž i obecně v diskurzu o fungování EU 

sehrávaly právě metafory. Zajímalo ji, která z nich přesáhla pozici pouhého „příměru“ a 

zarezonovala šířeji ve veřejnosti – která tedy „přežila“ datum vydání tiskoviny, ve které 

byla otištěna a která zarezonovala v politice i ve veřejném mínění. Bischofová tím 

studovala také způsob sebedefinice EU a de facto také i vztahovost v relaci stát a EU. 
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 Autorka ve svém interdisciplinárním výzkumu ukazuje, že metafora EU jakožto 

globálního aktéra se ve sledovaném období projevila jako konstitutivní. Stále častěji se 

podle ní objevuje představa EU jako uzavřené jednotky uzavřené jednotky, která de facto 

chce konkurovat z hlediska své definice státům, to když se snaží vyznačovat představou 

uzavřenosti, hierarchie a síly a když vyzdvihuje zejména ekonomické aspekty svého 

fungování s odkazem na to, že se stará o konkurenceschopnost regionu, v němž působí. 

Metafora global player byla původně používána pro nadnárodní koncerny, ovšem od 

přelomu tisíciletí se vyskytuje stále častěji právě i při veřejném či mediálním diskurzu 

(zejména části elit) v případě definice Evropské unie. Autorka tedy tímto svým 

výzkumem zaplňuje bílé místo nejen v rámci současného teoretického studia metafor 

v souvislosti s Evropskou unií, ale umožňuje tím poznatky, které jsou sice empiricky 

staré více než deset let, navázat také na dnešní určitou krizi evropské integrace. Práce 

tedy ukazuje, že metafory jsou produktivním východiskem pro zaobírání se evropskou 

integrací. Svou relevanci přitom získávají podle autorky zejména na třech úrovních: za 

prvé jako rétorické figury s využitím v politické komunikaci, často s ohledem na určitou 

potřebu legitimizovat funkčnost současné Evropské unie. Za druhé zrcadlí především v 

mediálním prostředí, ale také v každodenním diskursu, představy jejich autorů o EU. Za 

třetí pak poskytují podle autorky možnost studia afektivní stránky politiky, zejména 

kognitivní a emotivní stránku. 

 Práci Karin Bischofové doporučuji k přečtení. Je škoda, že vychází až teď, když se 

empiricky zaobírá obdobím, které je dnes již více než deset let staré. Inspirace pro 

dnešek a dnešní vnímání EU zde sice nadále je, určité podobné metafory nalezneme i 

v dnešních médiích, ovšem obsahově se přeci jen diskurz o EU posunul nejen 

v Rakousku z různých důvodů a konkrétních politických událostí dále. Doporučeníhodná 

je četba ovšem právě proto, že ukazuje tehdejší postoje Rakouska vůči problematice 

přistoupení Turecka do EU a že též dokazuje, jak se dají metafory, toto slovo 

s jednoznačně literárněvědní konotací, využít v politologickém výzkumu, jak se dají 

interpretovat a jak se z nich dá vyvodit určitá širší souvislost pro současné studium 

evropské integrace a pro vnímání Evropské unie. 
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