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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi formou a obsahem mediálních 

produktů a zkoumá problematiku vyjadřování implicitních významů. Zpravodajství 

klade různé požadavky na formu zpracování informací vycházející z primární funkce 

zpravodajství věcně informovat o aktuálním dění. Hlavním východiskem analýzy je 

představa mediální komunikace jako procesu, ve kterém novináři vytváří mediální 

produkty a příjemci tyto produkty různě interpretují. Vztah obou stran je přitom nutně 

nerovnoměrný; procesem výběru informací a jejich formulace do zpráv novináři kon-

struují sociální realitu, pročež se jejich pozice stává nadřazenou – způsob, jakým oni 

uchopují jednotlivá fakta, odpovídá způsobu, jakým budou tato fakta chápat a pojme-

novávat jejich publikum. Formulace a skládání informací do koherentního celku hraje 

stěžejní roli v konečném účinku textu na jeho příjemce a stává se tak primárním ná-

strojem manipulace s významy faktů, které jsou obsahem dané zprávy. Posuny vý-

znamů jsou v textech zakódovány různými způsoby a nemusí být a priori vnímány 

jako záměrná manipulace, přesto se významně promítají do celkového chápání sdě-

lovaných skutečností a zásadně ovlivňují jejich vnímání ve společnosti. Modifikaci 

významů slouží různé postupy, jejichž analýzou je možné identifikovat jednotlivé ja-

zykové prostředky, které mají na významových posunech hlavní zásluhu.  

Způsoby zpracování skutečností jsou zkoumány na vzorku zpravodajského dis-

kurzu pojednávajícím o záležitosti projektu nové budovy Národní knihovny podle ná-

vrhu architekta Jana Kaplického. 

 

Annotation 

This bachelor thesis is concerned with the relation between form and content of 

media products and examines the ways in which implicit meanings are expressed. 

The process of news production is constrained by various demands, which are 

closely bound with the essential function of news, i.e. the factual informing on latest 



 

  

 news and events. The ultimate basis of this analysis is an understanding of media 

communication as a process in which journalists create media products and recipi-

ents interpret them while the relation between the two is necessarily unequal; by se-

lecting information and framing them into news items, journalists construct social re-

ality, which makes their position superior. The way they grasp particular facts equals 

the way the audience understands and evaluates them. The process of forming and 

composing information into a coherent text plays crucial role in the final effect of the 

text on its recipient, thus becoming the major tool of manipulation with meanings of 

the facts referred to. There are many ways in which the particular meanings can be 

adjusted or shifted, however they do not have to be a priori understood as an inten-

tional manipulation. In spite of this fact these shifts are significantly affecting the 

global understanding of referred facts and thus have a fundamental impact on their 

perception in the society. There are multiple ways in which various meanings can be 

modified and by analyzing them we can identify particular language tools which plays 

the major role in shifts of meaning.  

The ways of processing facts are examined on the piece of news discourse con-

cerned with the situation that arose around Jan Kaplicky’s project of a new building of 

National library.     

 

Klíčová slova 

Význam, interpretace, implicitní, inference, předpojatost, jazykové prostředky, dis-

kurz, kontext, konverzační maximy, Národní knihovna 

 

Key words 

Meaning, interpretation, implicit, inference, bias, language tools, discourse, context, 

conversational maxims, National library 



 

  

 

Prohlášení 
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uve-

dené prameny a literaturu.  

2. Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem 87 524 znaků s mezerami, tj. 

49 normostran. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a 

studia.  

 

 
 V Praze dne 20.5.2009 Lydie Kárníková 

 



 

1 

  

 OBSAH 
 

1. Úvod .................................................................................................................. 2 

2. Teoretická část ................................................................................................. 4 

2.1 Použitá terminologie ..................................................................................... 4 

2.1.1 Mediální diskurz ..................................................................................... 4 

2.1.2 Korpus.................................................................................................... 4 

2.1.3 Téma...................................................................................................... 4 

2.1.4 Věty jako výpovědi ................................................................................. 5 

2.2 Aplikované teorie – metodická východiska ................................................... 6 

2.2.1 Kontextová analýza................................................................................ 6 

2.2.2 Inference ................................................................................................ 8 

2.2.3 Konverzační maximy .............................................................................. 9 

2.2.4 Souvětí a sekvence vět ........................................................................ 10 

2.2.5 Funkční vztahy mezi částmi složených vět a větnými sekvencemi ...... 11 

2.2.6 Pragmatické spojky .............................................................................. 11 

2.2.7 Hodnotící jazykové figury ..................................................................... 12 

2.2.8 Deiktika ................................................................................................ 13 

2.3 Shrnutí teoretické části ............................................................................... 14 

3. Úvod do analytické části................................................................................ 15 

3.1. Shrnutí událostí kolem projektu nové budovy NK ...................................... 15 

3.2 Analýza kontextu ........................................................................................ 17 

3.3 Popis a způsob vymezení vzorku ............................................................... 18 

3.3.1 Vymezení vzorku.................................................................................. 18 

3.3.2 Charakteristika modelového příjemce .................................................. 19 

4. Analytická část ............................................................................................... 20 

4.1 Rozbor jednotlivých článků ......................................................................... 20 

4.2 Shrnutí hlavních hodnotících jazykových prostředků .................................. 40 

5. Závěr................................................................................................................ 42 

Seznam zkratek .................................................................................................. 43 

Použitá literatura ................................................................................................ 44 

Resumé ............................................................................................................... 45 

Přílohy ................................................................................................................. 46 

 
 



 

2 

  

 1. Úvod 

Každý mediální produkt má určitý obsah a význam, který lze popisovat a blíže 

zkoumat různými způsoby. Obsahy můžeme dělit podle různých kritérií, mezi která 

patří také komunikační účel, za nímž byl daný mediální produkt vytvořen. Předmětem 

této analýzy je mediální produkt ve formě novinových článků denního tištěného zpra-

vodajství, jejichž obecným účelem je podat věcnou informaci o událostech různého 

typu. Věcný informativní tón může nicméně obsahovat stopy předpojatosti, tedy urči-

té názorové inklinace, která se může promítat na různých rovinách. V analýze se 

zaměříme na projevy názorové inklinace promítající se na úrovni jazykové. 

Situace kolem výstavby nové budovy Národní knihovny podle návrhu Jana Kaplic-

kého a jeho ateliéru Future Systems (pro účely této analýzy nazýváme celou situaci 

souhrnným označením kauza) je vděčným materiálem pro vysledování implicitních a 

explicitních hodnocení v jazykovém projevu novinářů. Kauza prošla v období vyme-

zeném pro analýzu několika zřetelnými zlomy, které ovlivňovaly její další dění, a kte-

ré se promítaly ve způsobu informování o jejím vývoji. Ze zpravodajství MF DNES, 

které je předmětem analýzy, je tak její pravidelný čtenář schopen identifikovat posto-

je jednotlivých aktérů kauzy i samotných autorů mediálních textů, které se různě 

proměňovaly v čase. Tato práce se zabývá otázkou, z čeho konkrétně je čtenář 

schopen vyčíst postupně se měnící atmosféru celé záležitosti. Účelem je prozkoumat 

a popsat proměnu kontextu, jakou kauza v monitorovaném období prošla, a jaké 

konkrétní jazykové prostředky sloužily k vytváření a posouvání významových rovin. 

V původních tezích práce jsme si za jeden z předpokládaných cílů práce stanovili 

analýzu způsobů, jakými autoři jednotlivých textů hodnotili aktéry, o kterých v rámci 

dané záležitosti referovali. V samotném rozboru jsme se ale zaměřili na více oblastí, 

které lze použitím různých jazykových postupů hodnotit. Také faktor osobní názorové 

inklinace jednotlivých autorů článků jsme v postupu analýzy zevšeobecnili a hlavním 

cílem se tak stalo zmapování samotných jazykových prostředků bez závislosti na 

osobě autora. 

Všeobecný teoretický základ práce poskytly zejména texty Jiřího Krause, jmenovi-

tě Rétorika a řečová kultura a novější Jazyk v proměnách komunikačních médií. Jako 

základní metodologická východiska k popisu produkce a interpretace inferenčních 

významů v mediálních sděleních aplikujeme teorie shrnuté v úvodu práce profesorky 

Tel Avivské univerzity Miry Ariel Pragmatics and Grammar a v práci Teuna van Dijka 

Studies in the Pragmatics of Discourse. K popisu zákonitostí, které se vážou na prů-

běh mediální komunikace jako takové, vycházíme z Van Dijkovy studie News as Dis-
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 course a z dalších děl, jež se zabývají zákonitostmi tohoto oboru, jmenovitě z knih 

Média a společnost autorů Jana Jiráka a Barbary Köpplové, Úvod do masové komu-

nikace Denise McQuaila a Zpravodajství v médiích kolektivu autorů pod vedením 

Barbory Osvaldové. Při samotném rozboru jednotlivých článků aplikujeme metodolo-

gické postupy popsané v uvedených teoretických zdrojích a dále vycházíme z publi-

kace Příruční mluvnice češtiny sestavené kolektivem autorů Ústavu českého jazyka 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

Zejména práce Teuna van Dijka postihují široký záběr oblastí, které lze v rámci te-

orie diskurzu zkoumat. Z formálních důvodů však nebylo možné zohlednit v analýze 

veškeré poznatky, ačkoliv by se většina z nich dala na zkoumaný diskurz aplikovat. 

Proto bylo nutné všechny teorie roztřídit a zohlednit v práci pouze ty, které se bez-

prostředně týkají samotných rozborů a které je nutné z hlediska analýzy vysvětlit. 

Z úvodu publikace Pragmatics and Grammar Miry Ariel pocházejí cenné postřehy 

o odvozování nevyřčených významů, které v analýze posloužily jako základní teore-

tické východisko. V teoriích Ariel a Van Dijka je zřetelná řada styčných bodů, což 

nám umožnilo lépe sjednotit teoretický základ. 

V první části práce nejprve vysvětlíme pojmosloví, které používáme v dalším textu, 

a poté se zaměříme na metodologické postupy, z nichž vychází samotná analýza. 

 



 

4 

  

 
2. Teoretická část 

2.1 Použitá terminologie 

2.1.1 Mediální diskurz 

V této práci vycházíme z představy diskurzu jako „obsahově, tematicky a jazykově 

vymezené, sociálně, institucionálně a ideologicky podmíněné formy textu“, jak ho 

definovali představitelé britské birminghamské školy a jejího Centra současných kul-

turálních studií.1 V našem případě je diskurzem „obecný produkt komunikačního pro-

cesu“2, tedy soubor mediálních textů, které spojuje stejný kanál (denní tisk), typ 

(zpravodajský článek) a tematika (kauza kolem projektu nové budovy NK).  

Každý diskurz je určitým způsobem koherentní. Pro popis této soudržnosti je po-

třeba specifikovat nejen způsob, jakým jsou propojeny významy po sobě jdoucích 

vět, ale také jakým způsobem jsou propojena fakta, na která tyto věty odkazují.3 

Soudržnost diskurzu se projevuje v několika provázaných úrovních – na tzv. mikroú-

rovni se týká slov, struktur vět a jejich významů, makroúroveň se vztahuje k vyšším 

celkům – celým odstavcům či kapitolám.  

2.1.2 Korpus 

Analyzovaný soubor tvoří všechny texty na dané téma, které ve sledovaném 

časovém období vyšly na titulní straně jednoho tištěného média. Jedná se tedy 

o základní výběrový soubor, který se v teorii diskurzu nazývá korpus.4 V dalším po-

kračování práce toto označení používáme k souhrnnému pojmenování zkoumaného 

souboru. 

2.1.3 Téma 

Uspořádání zpravodajského diskurzu má svůj specifický charakter a od ostatních 

typů diskurzu se liší důrazem na tématickou organizaci.5 Tématem v tomto smyslu 

rozumíme předmět komunikace, shrnutí, hlavní myšlenku nebo nejdůležitější infor-

maci mediálního produktu. Důležitou roli v určování tématu diskurzu hrají tzv. propo-
                                            

1 KRAUS, J.: Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004, str. 28. 
2 KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008, str. 112. 
3 VAN DIJK, T.: News as Discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Publishers, 1988, str. 25. 
4 KRAUS,J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 145. 
5 VAN DIJK, T.: News as Discourse, str. 30. 
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 zice (výroky, tvrzení) jakožto „nejmenší nezávislé významové jednotky jazyka a myš-

lení“6,které jsou vyjadřovány prostřednictvím vět nebo souvětí. Propozice vstupují 

společně do větších organizovaných souborů, čímž tvoří jednotlivá témata.7 

Témata lze definovat na různých úrovních: téma celého diskurzu (kauza kolem 

projektu nové budovy NK), téma jeho dílčích částí, tedy článků (např. oznámení vý-

sledku soutěže) nebo téma jednotlivých částí těchto částí, tj. např. odstavců (vyjád-

ření jednotlivých aktérů k aktuálnímu dění). Jednotlivá témata mezi sebou mají různé 

vztahy, které jsou popisovány pomocí tzv. makropravidel. Tato pravidla v podstatě 

odpovídají procesu shrnování a definují nejdůležitější informace (tj. témata) pro kaž-

dou sekvenci propozic textu, tedy např. pro jeden odstavec. Makropravidla také hrají 

zásadní roli v redukci informací v textu.8 

Redukování či shrnování relevantních informací obsažených v přijímaném sdělení 

je možné za předpokladu, že existuje nějaká představa o všeobecně sdílených zna-

lostech a hodnotách všech skutečných i potenciálních účastníků komunikační udá-

losti. Na tyto znalosti a hodnoty může autor sdělení ve svém textu odkazovat, proto-

že předpokládá, že příjemce obsaženým významům rozumí a bude je schopen gene-

ralizovat na všeobecnější principy. Van Dijk nazývá tento faktor všeobecné znalosti a 

definuje ho jako základ pro připsání ilokuční síly jednotlivým výpovědím. Ilokuční si-

lou zde přitom rozumíme nevyřčenou funkci obsaženou ve výpovědi, kterou musí 

příjemce rozpoznat, aby zjistil, proč mluvčí tuto výpověď uskutečnil. 

2.1.4 Věty jako výpovědi 

Jelikož cílem práce není přesné vymezení implicitně hodnotících jazykových pro-

středků podle jejich náležitosti do pole sémantického či pragmatického chápání, ne-

připisujeme jednotlivým větám pragmatické funkce (například tvrzení, žádost, prosba 

nebo rozkaz), ale hledáme rozměr definující účel výpovědi a implicitní význam, který 

daná věta nebo její části obsahují. K jednotlivým větám přistupujeme z hlediska jejich 

zakotvenosti v dané komunikační situaci, tj. pojímáme je jako výpovědi. Zatímco věta 

je chápána jako abstraktní (tedy v komunikační situaci nezakotvená) jazyková jed-

notka, výpověď je „reálně existující a smyslově vnímatelný a empiricky ověřitelný 

                                            
6 VAN DIJK, T.: News as Discourse, str. 31. 
7 Srov. tamtéž, str. 31: Tyto organizované soubory nazývá Van Dijk makrostrukturami. Propozice, kte-

ré tvoří součásti makrostruktur, označuje pojmem makropropozice; tyto odpovídají námi používa-

nému pojmu téma. 
8 Tamtéž, str. 32. 
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 jev“. Situační zakotvenost výpovědí umožňuje zkoumat různé modifikace (např. elip-

su, tj. vynechání predikátu) a jejich vztah k účelu vyslovení či napsání dané výpově-

di.9 Označení „věta“ nicméně v analýze používáme tam, kde o větě hovoříme jako 

o gramatickém jevu a nezaměřujeme se na pragmatický odraz jejího obsahu v da-

ném komunikačním kontextu.  

 

2.2 Aplikované teorie – metodická východiska 

2.2.1 Kontextová analýza 

Monitorovaný materiál v podobě zpravodajského diskurzu, který níže podro-

bíme analýze, spojuje společný kontext. Tento kontext lze definovat pomocí kontex-

tové analýzy, již rozvinul Van Dijk ve své práci Studies in the Pragmatics of Discour-

se. Ačkoliv on sám tuto analýzu zaměřil na komunikační události převážně verbální-

ho a neformálního charakteru, můžeme jeho poznatky soudržnosti aplikovat na náš 

vzorek mediálního diskurzu. Společný kontext lze definovat na dvou úrovních – kon-

text mediální komunikace jako takové a kontext událostí, které jednotlivé části naše-

ho korpusu spojují. Rozbor kontextu samotné mediální komunikace nám pomůže 

lépe se orientovat v pravidlech a normách, které se na průběh takové komunikace 

vážou. 

Zkoumaný mediální diskurz spadá pod společenský kontext veřejné komunikace. 

Každá komunikace se odehrává v určitém rámci, který úzce souvisí s pojmem všeo-

becných znalostí zmiňovaným výše. Rámce jsou jednotky našich vědomostí a po-

znatků o světě, který nás obklopuje; každé promluvě přisuzujeme ilokuční sílu v zá-

vislosti na rámci, do kterého spadá. Rámce, podle kterých třídíme všeobecné znalos-

ti o světě, mají určitou strukturu (umístění, vlastnosti, vztahy a pozice účastníků ko-

munikace) a zvyklosti (pravidla, normy či hodnoty determinující vystupování jednotli-

vých aktérů).10 Aplikujeme-li tento rozbor na náš zpravodajský diskurz, můžeme shr-

nout tyto jeho atributy: 

• Zkoumaný zpravodajský diskurz se odehrává v podmínkách tištěného zpravo-

dajství. Zpravodajské mediální produkty jsou tvořeny standardizovaným způ-

                                            
9 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatel-

ství Lidové noviny, 2008, str. 370. 
10 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse. Den Haag: Mouton Publishers, 1981, str. 30. 
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 sobem11 a na jejich produkci se vážou různé formální a normativní požadavky. 

Těmito požadavky jsou zejména objektivita a vyváženost; stěžejní prvek ob-

jektivity je z hlediska této analýzy potlačování subjektivního faktoru, protože 

v subjektivně zabarvených prvcích může být přítomno hodnocení.12 Vyváže-

ností se rozumí zejména nepředpojaté informování o událostech.13 

• Účastníky zpravodajského diskurzu jsou autoři jednotlivých mediálních textů 

(novináři) a příjemci mediovaného sdělení (čtenáři). Vztah mezi nimi je určen 

formou masové mediální komunikace jakožto přenosu rychlých a aktuálních 

informací velké nehomogenní mase příjemců najednou. Tento vztah je jedno-

směrný a neosobní; vysílatel má od předpokládaných adresátů značný od-

stup, čímž se jeho pozice stává nadřazenou.14 Ačkoliv je představa příjemce 

jako „pasivního pozorovatele“ v dnešní době překonaná a stále více se zdů-

razňuje aktivní vstupování příjemců mediálních sdělení do procesu masové 

komunikace15, v naší analýze vycházíme z předpokladu, že většina příjemců 

tento svůj potenciál téměř nevyužívá.  

• Teorie masové komunikace definuje také zvyklosti, které se vážou na vystu-

pování obou zúčastněných skupin. Autor zpracuje a formuluje nějaké sdělení. 

Příjemce toto sdělení dekóduje a přiděluje mu významy, přičemž postupuje na 

základě svých zkušeností, znalostí a přesvědčení. Závěry a významy mohou 

být v textech obsaženy více či méně zjevně, autor sdělení může navíc k jejich 

„objevení“ příjemcem přispívat zasazováním tzv. orientátorů do textu. Orientá-

tory v textu usměrňují interpretaci podle přání jeho autora a mohou být různé-

ho druhu16; zkoumání těchto druhů je hlavním předmětem analýzy a k jejich 

konkrétním podobám se podrobněji dostaneme níže. 

 

K analýze kontextu obsahu zkoumaného mediálního diskurzu se dostaneme 

v kapitole 3.2. 

                                            
11 MCQUAIL, D.: Úvod do studia masové komunikace. Praha: Portál, 1999, str. 59. 
12 OSVALDOVÁ, B.: Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2005, str. 125. 
13 Srov. JIRÁK, J., KŐPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál, 2007, str. 129. 
14 Srov. MCQUAIL, D.: Úvod do studia masové komunikace, str. 59. V tomto případě jsme odhlédli od 

představy vysílatele jakožto centralizované průmyslové či byrokratické organizace (viz tamtéž) 

a zúžili jsme tuto skupinu na autory mediovaných textů.  
15 JIRÁK, J., KŐPPLOVÁ, B.: Média a společnost, str. 97. 
16 Tamtéž, str. 147. 
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 2.2.2 Inference 

Při analýze korpusu vycházíme z předpokladu, že se jedná o argumentaci – na-

cházíme se v situaci, která nabízí více než jedno možné řešení.17 Jednotlivé argu-

menty (tedy věty) mají různá východiska (premisy), ze kterých lze odvodit různé zá-

věry, tzv. inference. Osvětlení tohoto pojmu je ve vztahu k naší analýze stěžejní; 

hlavním cílem práce je zmapovat jazykové prostředky, které se podílejí na významo-

vých posunech. Vyjadřování významových posunů by nemělo mít ve zpravodajském 

diskurzu explicitní charakter, má proto převážně formu implicitních inferencí.  

Inference popisuje profesorka Tel Avivské univerzity Mira Ariel v úvodu své práce 

Pragmatics and Grammar jako protipóly znaků. V jazyce jsou kombinována grama-

tická hlediska s hledisky pragmatickými, tedy jednotlivé znaky jsou propojovány se 

skutečnostmi, které zastupují. Vychází se zde ze současného konsensu, že „naše 

kódovaná sdělení nikdy nemohou plně vyjádřit význam, který chceme sdělit“. Zde 

právě vstupuje do hry pragmatika obohacující naše zakódovaná sdělení o implicitní 

odvozené interpretace (zatímco z gramatických jevů „čteme“ pouze na základě for-

mální, logické dedukce).18 

Nejdůležitějším znakem inferencí je jejich implicitnost. Dokud nejsou skutečnosti 

explicitně vyřčeny, mohou být vždy popřeny nebo zrušeny a mluvčí není zavázán 

k jejich obsahu.19 Tento poznatek je pro naší analýzu velmi důležitý – novináři často 

dávají průchod svému přesvědčení právě prostřednictvím implicitních významů, za 

které nemusí nést odpovědnost, neboť se od nich mohou kdykoliv distancovat.  

Upřednostnění inference před znakem, tedy nevyjádření některých prvků výcho-

diska, se v rétorické terminologii nazývá entyméma a jeho použití může být motivo-

váno buď snahou o stručnost nebo může jít o zvláštní komunikační záměr mluvčí-

ho20, jehož podstatu vysvětlíme v další podkapitole. Snaha o stručnost může mít čis-

tě ekonomický důvod – plně explicitní komunikace je zdlouhavá a mnoho částí infor-

mací je lepší přenechat k odvození; některé okolnosti nebo prvky východisek mohou 

být natolik známé, že je není třeba je výslovně uvádět. 21 

Zde lze vysledovat paralelu s Van Dijkovým principem redukce informací pro-

střednictvím makropravidel. Obě teorie totiž vycházejí z předpokladu existence všeo-
                                            

17 KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 150. 
18 Srov. ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar. New York: Cambridge University Press, 2008, str. 2. 
19 Srov. tamtéž, str. 12. 
20 KRAUS, J.: Rétorika a řečová kultura, str. 35. 
21 ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar, str. 1–3. 
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 becných znalostí a schopnosti účastníků komunikačních událostí generalizovat po-

drobnější informace na všeobecnější principy. Proto lze při formulaci informací spo-

léhat na celou řadu předpokladů – např. že příjemci sdělení vědí, jaký má osoba figu-

rující ve sdělení společenský status, jak je v současné době vnímána ve veřejnosti 

apod. Soubor předpokládaných všeobecných znalostí nazývá Ariel background as-

sumptions a odpovídá mu Van Dijkův pojem všeobecné znalosti. 

Ačkoliv je dekódování i odvozování potřeba k interpretaci nejednoznačných výra-

zů, vyžadují tyto činnosti různé kognitivní procesy, a náleží jim tedy jiné diskursivní 

role. Příjemce sdělení musí nejdříve přiřadit víceznačnému výrazu správný lingvistic-

ký význam a teprve poté může vybrat vhodný pragmatický význam zamýšlený mluv-

čím v daném kontextu. Totéž platí v případech, kdy musí příjemce vyčíst implicitní či 

nevšední interpretaci založenou na zakódovaném významu a kontextových souvis-

lostech, tedy zejména u metafor, ironie a podobných figur.22 K těmto figurám se po-

drobněji dostaneme v kapitole 2.2.7. 

2.2.3 Konverzační maximy 

Jedním z hlavních metodologických principů, který aplikujeme v analýze vybrané-

ho korpusu, je teorie konverzačních maxim Paula Grice. Konverzační maximy fungují 

jako pravidla, která je potřeba dodržovat za účelem efektivní komunikace. Naše sdě-

lení by mělo obsahovat adekvátní množství informací (maxima kvantity), které by 

měly být pravdivé (maxima kvality), relevantní v rámci dané komunikační situace 

(maxima relevance) a vyjádřené jasnou a srozumitelnou formou (maxima způsobu).23 

Zásadní pro naší analýzu je vztah mezi inferencemi a konverzačními maximami; infe-

rence lze totiž v textu či promluvě tvořit a identifikovat pomocí narušování maxim 

účastníky dané komunikační situace. Účastníci komunikace spoléhají na fakt, že 

jsou-li mluvčí kooperativní, dodržují konverzační maximy; dojde-li tedy na jedné stra-

ně k jejich porušení, je to vnímáno jako výše zmiňovaný zvláštní záměr mluvčího, 

díky němuž jsme schopni snáze identifikovat inference obsažené ve výpovědích.24 

Tento princip lze demonstrovat na následující komunikační situaci odehrávající se při 

přijímacím pohovoru: 

A: Máte dvě malé děti. Jak budete zvládat přesčasy? 

B: Mám matku. 
                                            

22 ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar, str. 12. 
23 Tamtéž, str. 7. 
24 Tamtéž, str. 9. 
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 Tato odpověď narušuje v daném kontextu maximu relevance, díky čemuž však vy-

vstávají na povrch inference, které říkají mnohem více, než kdyby byla odpověď ex-

plicitní a zněla například takto: V případě přesčasů bude děti hlídat má matka. Všeo-

becně přijímaným předpokladem, na který zde druhá mluvčí spoléhá, je fakt, že pra-

rodiče běžně hlídají svá vnoučata. Důležité je ale zdůraznit, že tato inference nemusí 

odpovídat pravdě; matka druhé mluvčí nemusí být ochotná hlídat děti své dcery. 

Tento fakt však nebyl vysloven explicitně, ale byl pouze obsažen ve výpovědi jako 

jedna z jejích možných interpretací.  

Výše shrnuté poznatky odpovídají konstitutivnímu modelu mediální komunikace, 

který přikládá příjemci sdělení rozhodující úlohu v komunikaci a apeluje na jeho roz-

sáhlé interpretační možnosti25. Nemusíme tedy explicitně vyjadřovat celý záměr, pro-

tože spoléháme na soubor všeobecně sdílených znalostí a na komunikační a jazyko-

vou schopnost příjemce.26 

2.2.4 Souvětí a sekvence vět 

V práci Studies in the Pragmatics of Discourse rozpracoval Van Dijk také proble-

matiku souvětí a větných sekvencí. Významný faktor odlišující složené věty od sek-

vencí vět je tzv. ohnisko (focus)27. Chápání ohniska vychází z psychologického vý-

znamu tohoto slova jako výběru nějakého předmětu a jeho vědomé vnímání na úkor 

ostatních předmětů. Ohnisko není zaměřeno pouze na předmět samotný, ale také na 

jeho vlastnosti nebo vztahy tento předmět obklopující. Nezaměřujeme se ale na slo-

vo, větu, či výrok čistě z důvodu, že byl vyřčen; zaměřujeme se na obsah propozic a 

na jejich významy, které pak propojujeme se sadou našich zkušeností a znalostí.  

Ohnisko se také shoduje s pojmem „uvedení“ (introduction) – objeví-li se v diskur-

zu nová informace, je na ni automaticky zaměřena veškerá pozornost a stává se oh-

niskem. Pozornost se postupně přesouvá k okolnostem a vlastnostem souvisejícím 

s touto nově uvedenou informací. Tento přesun zaměření nazývá Van Dijk změnou 

ohniska a považuje ho za stěžejní ve vymezení rozdílu mezi složenými větami a sek-

vencemi vět. Pokud se ohnisko zájmu přesouvá do jiného „světa“, nelze tento přesun 

učinit v rámci jedné věty. Jiným světem se v této souvislosti chápe (víceméně náhlá) 

změna prostředí, osob nebo okolností, o nichž se referuje. Pokud dvě po sobě jdoucí 

věty referují o faktech odehrávajících se v rámci stejného světa a autor se přesto 
                                            

25 KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 21. 
26 Tamtéž, str. 66. 
27 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 144. 
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 rozhodne tyto věty rozdělit, získávají tím fakta obsažená v druhé větě větší důraz a je 

na ně stržena větší pozornost.28  

2.2.5 Funkční vztahy mezi částmi složených vět a větnými sekvencemi 

Souvětí a větné sekvence vstupují v soudržném diskurzu do tzv. funkčních vztahů. 

Jednotlivé věty chápeme jako konjunkty argumentu, které mohou mít podobu výcho-

diska nebo závěru.29 Oba konjunkty mohou být na základě výše vysvětlené logiky 

rozděleny do dvou po sobě jdoucích vět (sekvence), nebo mohou být spojeny do 

souvětí. V takovém případě jejich vztah vyjadřuje spojka (tzv. konektor), v případě 

sekvence je tento vztah vyjádřen implicitně a jeho interpretace závisí na příjemci. 

Vztahy mezi jednotlivými premisami a závěry mohou mít podobu zdůvodnění, ospra-

vedlnění, vysvětlení nebo motivace.30 Dalšími typy funkčních vztahů, jak je popisuje 

Van Dijk, jsou například specifikace, uvedení příkladu, zobecnění, upřesnění, oprava 

předchozí výpovědi, dodatek, bližší popis, nebo vysvětlení. Ačkoliv Van Dijk některé 

z těchto funkčních vztahů přiřazuje spíše sémantice (specifikace, zobecnění, příklad) 

a jiné spíše pragmatice (zejména oprava předchozí výpovědi), mohou tyto vztahy 

v závislosti na kontextu volně přecházet z jedné oblasti chápání do druhé a nebude-

me proto v analýze jejich příslušnost do jednotlivých kategorií sémiotiky blíže určo-

vat. 

2.2.6 Pragmatické spojky 

Termín pragmatická spojka vysvětluje Van Dijk v téže práci jako spojku vyjadřující 

vztah mezi mluvními akty (zatímco spojka sémantická vyjadřuje vztah mezi označo-

vanými skutečnostmi).31 Jednotlivé významy pragmatických užití spojek lze charakte-

rizovat jako funkce, které spojky v rámci daného kontextu plní. Tyto funkce mají po-

dobu naplňování podmínek pro nadcházející mluvní akty – mluvčí dodává další in-

formace, uvádí na pravou míru obsažené premisy, specifikuje apod. Mezi hlavní 

spojky, které v různých použitích nabývají pragmatických funkcí, patří spojky „a“, 

„ale“, „nebo“, „tedy“ a „jestli“. Pro ilustraci některých funkcí spojek uvedeme několik 

příkladů: 

                                            
28 Srov. VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 144–153. 
29 KRAUS, J.: Rétorika a řečová kultura, str. 44. 
30 Tamtéž, str. 65. 
31 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 166. 
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 Funkce spojky „a“ se tradičně vykládá jako dodatek nebo pokračování, může být 

také použita jako prostředek, jehož pomocí mluvčí uvádí na pravou míru inference 

z předcházející výpovědi; v takovém případě svou funkcí odpovídá spojce „ale“ nebo 

„přesto“ a může mít také stupňující charakter: Vyškrtli mě ze seznamu čekatelů. 

A ani mi nedali šanci představit můj projekt! 

Spojka „ale“ značí protest nebo nesoulad, může však také zdůrazňovat, že před-

chozí propozice platí pouze za určitých podmínek, které představuje propozice uve-

dená právě touto spojkou: Koupím ti ten kabát, ale nejdříve musím požádat vedoucí-

ho o zvýšení platu.32 

Ostatní případy těchto a dalších spojek budeme blíže popisovat v závislosti na je-

jich konkrétních projevech v jednotlivých textech zkoumaného korpusu. Ačkoliv Van 

Dijk na jednotlivých pragmatických a sémantických funkcích spojek demonstruje od-

lišnost těchto dvou úrovní popisu významů, aplikujeme jeho poznatky bez určování 

druhu funkcí jednotlivých spojek – tzn. neurčujeme, zda se jedná o spojení pragma-

tické či sémantické.  

2.2.7 Hodnotící jazykové figury  

Jeden ze základních přístupů k významovosti znaků je definice jednotlivých složek 

významu – denotativní úroveň označuje význam bezprostředně spojený s daným 

znakem, úroveň konotativní je poté souborem představ, které se s bezprostředním 

významem spojují, tedy které tento bezprostřední význam vyvolává.33  

Významy, které konotuje kontext komunikační situace, v jejímž rámci se promluva 

odehrává, se nazývají textové implikace a presupozice. Kromě řečového kontextu je 

výrazně ovlivňuje také faktor zkušenostních předpokladů účastníků komunikace.34 

Implicitní významy výrazů nebo vyšších celků nemusí být ale kontextově podmíněné. 

V tzv. teorii kategoriální analýzy vyslovil její autor Harvey Sacks myšlenku, že smysl 

faktů lze utvářet také prostřednictvím jejich pojmenovávání, popisování a kategoriza-

ce. Mezi taková pojmenování, která mohou i nezávisle na okolí obsahovat implicitní 

významy, patří základní tropy a figury – synekdocha, metafora, metonymie a ironie. 

Tyto prostředky obrazného vyjadřování samy o sobě konotují postranní významy.35 

                                            
32 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 167–169. 
33 KRAUS,J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 59. 
34 KRAUS, J.: Rétorika a řečová kultura, str. 23–27. 
35 Tamtéž, str. 32. 



 

13 

  

 Při tvorbě zpráv lze s těmito konotovanými významy metafor či metonymií různě pra-

covat a umisťovat tak do textu subjektivně podmíněné významové roviny.  

Základním prostředkem je v tomto principu výběr jednotlivých výrazů pro označení 

skutečností, o kterých se referuje. Výběr slov předpokládá existenci množin pro-

středků, které jsou pro daný komunikační akt v jazykovém systému k dispozici. Tyto 

prostředky v procesu výběru vstupují do konkurenčního vztahu a nazývají se proto 

významovými konkurenty.36 Jedním z požadavků zpravodajského funkčního stylu je 

dbát konotací, které se na dané výrazy vážou, a vybírat z konkurenční množiny tak, 

aby vybraná slova bylo pokud možno prostá postranních významů. Na druhou stranu 

právě tyto konotované významy lze použít k vložení náznaků vlastního přesvědčení 

do textu, protože jsou implicitní a můžeme se od nich kdykoliv distancovat.  

Mluvčí či autor textu může také svůj postoj k obsahu promluvy projevovat pro-

střednictvím tzv. modalizátorů. „Tyto orientující výrazy vyjadřují modifikace a hodno-

cení sdělovaného obsahu a způsobů jejich jazykového ztvárnění.“ Jejich funkcí je 

oslabovat jistotu a asertivnost výpovědi a zbavovat se odpovědnosti za platnost nebo 

bezvýjimečnost vlastního tvrzení. Mezi typické projevy patří předložková spojení jako 

jsou „podle něj“, (někdo) by měl (něco)“, „zřejmě“, „přece jen“, „údajně“ a další.37  

2.2.8 Deiktika 

V rámci koherentního diskurzu mohou jednotlivá slova či vyšší celky nabývat ko-

notovaných významů také prostřednictvím odkazování, tzv. deixe. Tyto odkazy mo-

hou být zjevné, tj. výslovně označené autorem („dříve jsme zmiňovali“, „podívejme se 

nyní na..“) nebo implicitní, kde jejich identifikace opět závisí na proměnných jako jsou 

příjemcova orientace v tématu, míra jeho jazykové či stylistické kompetence apod. 

Odkazy se poté mohou vztahovat na fakta, která již byla v daném diskurzu uvedená 

(anaforický odkaz) nebo na fakta, která budou teprve následovat (kataforický od-

kaz).38 V případě naší analýzy se zaměřujeme na diskurzivní deixi vyjadřující odkazy 

distantní nebo kontaktní podoby.  

 

                                            
36 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 730. 
37 KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 71. 
38 Srov. tamtéž, str. 69. 
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 2.3 Shrnutí teoretické části 

Vzhledem k rozsahu práce se omezujeme na analýzu vybraného diskurzu z hle-

diska příjemce (jeho atributy se zabýváme dále). Nezkoumáme tedy vůbec okolnosti 

vzniku jednotlivých článků zkoumaného korpusu, stejně jako nepřihlížíme k faktoru 

různých autorů těchto článků. Jednotlivé texty rozebíráme ze subjektivního pohledu 

čtenáře a v rozboru uplatňujeme východiska shrnutá v teoretické části práce. 

Zaměřujeme se na významovost prostředků promítající se na syntaktické a texto-

vé jazykové rovině, které se dohromady podílejí na utváření významu textu nebo je-

ho částí. Budeme si všímat zejména inferencí vyvstávajících prostřednictvím: 

 

1. Nedodržování požadavků na způsob zpracovávání a formulaci zpravodaj-

ského textu (objektivita, vyváženost). 

2. Narušování konverzačních maxim. 

3. Funkčních vztahů mezi částmi vět nebo celými větami v sekvenci (pomocí 

ohniska, pragmatických spojek, způsobu skládání propozic do souvětí nebo 

do větných sekvencí). 

4. Projevů deixe – distantní nebo kontaktní, anaforické nebo kataforické. 

5. Výběru slov pro označování jednotlivých skutečností. 
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3. Úvod do analytické části 

Pro analýzu vybraného vzorku mediálního diskurzu byl použit metodologický po-

stup top down, který definoval Teun van Dijk. Postupuje se v něm od obecných žá-

nrových a komunikačních vzorců k popisu a analýze dílčích jednotek (slov, vět, mezi-

větných vztahů).39 Nejprve shrneme dění ve vymezeném časovém období, provede-

me analýzu kontextu a posléze se zaměříme na jednotlivé články korpusu. Po prove-

dení analýzy shrneme hlavní poznatky, které jsme rozborem získali. 

 

3.1. Shrnutí událostí kolem projektu nové budovy NK 

Kvůli nedostatečnému prostoru a zabezpečení fondu Národní knihovny v Praze 

rozhodlo její vedení počátkem roku 2006 o vyhlášení mezinárodní architektonické 

soutěže na podobu nové budovy, pro níž bylo pražským zastupitelstvem vyhrazeno 

místo na letenské pláni a podle původních plánů měla být otevřena pro veřejnost 

v roce 2011. Již od počátku se počítalo s tím, že se soutěže zúčastní známý český 

architekt Jan Kaplický, dlouhodobě žijící a působící ve Velké Británii. Soutěž proběh-

la a její vítěz, kterým se stal právě Kaplický, byl oznámen počátkem března 2007. 

Vítězný návrh je typickým dílem architekta a jeho ateliéru Future Systems, jehož 

tvorbu charakterizují organické tvary staveb, promyšlené propojení s okolní krajinou 

a pionýrské využívání nových technologií. Návrh rozproudil v české veřejnosti mnoho 

diskusí o vhodnosti futuristické budovy pro Prahu, respektive pro lokalitu v blízkosti 

Pražského hradu. Týden po zveřejnění výsledků se začaly objevovat první komplika-

ce; Česká komora architektů (ČKA) vydala prohlášení, ve kterém vyjádřila svůj ne-

souhlas s Kaplického vítězstvím pro porušení závazných podmínek soutěže, které 

nepovolovaly umístit depozitář knihovny do podzemní části. Se svou stížností se ob-

rátila na Mezinárodní unii architektů (UIA), která průběh soutěže zaštítila a jejíž čle-

nové zasedali v porotě. Incident vyvolal první debaty o regulérnosti soutěže, jež byla 

v průběhu celé kauzy několikrát popřena a následně potvrzena. Měsíc po vyhlášení 

výsledků předal premiér Topolánek Kaplickému oficiální oznámení o vítězství v sou-

těži.  

Debaty o regulérnosti soutěže a adekvátnosti Kaplického návrhu nabraly druhý 

dech, když počátkem května prezident Václav Klaus veřejně vyjádřil svůj ostrý ne-

                                            
39 Srov. KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 134. 
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 souhlas s vítěznou podobou nové budovy NK. V polovině téhož měsíce, kdy Kaplický 

osobně představil svůj nový návrh na přednášce v prostorách Senátu ČR, se opět 

objevily pochybnosti o regulérnosti soutěže. UIA začala přezkoumávat stížnost, se 

kterou se na ní obrátila ČKA. Poté, co instituce rozhodnutí poroty označila za „seri-

ózní a spravedlivé“ (Aktualne.cz, 19.6.2007, „Britové ocenili Kaplického knihovnu, 

vyhrála soutěž“), se odpůrci projektu v srpnu 2007 obrátili na Úřad pro ochranu hos-

podářské soutěže (ÚOHS). Ten nejdřív odmítl kauzu prozkoumat s odvoláním na 

nedostatek pravomocí, následně se ale případu ujal.  

V říjnu se objevil první náznak politického rozměru záležitosti, když klub ODS 

v pražském zastupitelstvu oznámil, že s podobou vítězného návrhu nesouhlasí a její 

výstavbě na Letenské pláni hodlá zabránit s odvoláním na fakt, že vyhrazený poze-

mek není ve vlastnictví knihovny. Pozemek byl sice knihovně pražskými zastupiteli 

přislíben ještě před vyhlášením výsledků soutěže, posléze však nikdy nedošlo k pod-

pisu smlouvy. Členové ODS v zastupitelstvu nabídli přemístit stavbu do jiné části 

Prahy a otevřeli tak první diskuse na toto téma. Ve stejné době ÚOHS oznámil, že 

není kompetentní problém s regulérností soutěže vyřešit a premiér jménem vlády 

zdůraznil, že výstavba nové budovy podle návrhu Jana Kaplického nepatří mezi její 

priority. Novým sporným bodem se stal právě inkriminovaný pozemek na Letné; 

územní plán Letenské pláně byl původně kvůli výstavbě knihovny pozměněn, městští 

zastupitelé z řad ODS však tento fakt začali popírat.  

V dalších měsících se média intenzivně zabývala financováním stavby, poctivostí 

soutěže a přemisťováním Kaplického projektu do jiných oblastí Prahy a četné prů-

zkumy veřejného mínění zjišťovaly, jak je návrh vnímán ve společnosti. V prvním lis-

topadovém týdnu zasedl nad problémem speciálně ustavený tým odborníků, který 

posuzoval zejména práci tří klíčových komisí – památkové, právní a architektonické. 

V polovině listopadu potvrdila tato komise právní regulérnost soutěže. Počátkem pro-

since architekt Kaplický pozměnil svůj návrh výměnou barvy povrchu. Do konce roku 

se poté objevily návrhy na umístění knihovny vedle Kongresového centra na praž-

skou Pankrác, k vyřešení situace ale nedošlo. 

K dalšímu zásadnímu zvratu došlo v prvních týdnech roku 2008, když tým právní-

ků zabývající se záležitostí opět vyvrátil regulérnost soutěže poukazem na fakt, že 

byla vypsána podle směrnic UIA, která však není mezivládní organizací, a tudíž ne-

lze na základě výsledků takové soutěže vypsat veřejnou zakázku. Jako řešení se 

nabízelo vypsat novou soutěž. Do hry se opět zapojil ÚOHS. V novém roce vstoupila 

do polemiky o osudu nové budovy NK také skupina autorit z různých oborů politické-



 

17 

  

 ho a kulturního života, která zdůrazňovala nutnost řešit problém především v sou-

časném sídle Národní knihovny, v pražském Klementinu. 

Téměř rok po zveřejnění výsledků soutěže se do debat poprvé veřejně zapojil au-

tor diskutovaného projektu, architekt Jan Kaplický. Poté, co došlo k opětovnému po-

sunutí termínu definitivního schválení výstavby, oznámil, že nevyřeší-li se situace do 

jednoho měsíce, od projektu odstoupí. Požadoval také získání podpory prezidenta 

i zastupitelů z řad ODS. Počátkem léta 2008 proběhla první schůzka mezi ním a 

předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem. Paroubkova manželka Petra oznámila záměr 

uspořádat na Kaplického knihovnu národní sbírku.  

Na konci července zazněl první jasný verdikt, že nová budova knihovny podle ná-

vrhu Jana Kaplického postavena nebude. Oznámení učinil ministr kultury Václav Jeh-

lička a jako hlavní důvody uvedl nedostatek peněz a chybějící pozemek, na kterém 

by budova mohla stát. Charakter mediálních vystoupení architekta Kaplického nabral 

vlivem vývoje situace na síle a začal být značně emotivní. 

V srpnu 2008 potvrdilo Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní obchod a 

služby rozpor soutěže se zákonem. Následně se vymýšlely alternativy pro vyřešení 

nedostatku prostoru pro depozitář NK, hovořilo se o rozšiřování knihovny v Hostivaři 

nebo revitalizaci Klementina. Koncem srpna se začaly objevovat první spekulace 

o odvolání ředitele knihovny Vlastimila Ježka. Ten byl nakonec ministrem kultury 

Václavem Jehličkou 9.9. 2008 z funkce odvolán.   

 

3.2 Analýza kontextu  

Kauza se odehrává v podmínkách veřejné komunikace, na jejíž průběh se vážou 

základní principy slušného vystupování a čestnosti; očekává se, že budou všichni 

mluvit pravdu, nebudou používat nekalých postupů k prosazení vlastního názoru, 

který budou tlumočit jednoznačně, aby nedocházelo k nedorozuměním. Tato a další 

pravidla mají nicméně formu společenského úzu, nejsou kodifikovaná a míra jejich 

dodržování není nijak stanovená.  

Hlavními účastníky kauzy jsou dvě názorové skupiny vymezující se proti sobě 

v přístupu k vítězné podobě NK podle návrhu Jana Kaplického. Mezi obhájce projek-

tu patří přirozeně její autor, dále vedení knihovny, které soutěž vyhlásilo a uspořáda-

lo, a také skupina liberálně a inovativně smýšlejících občanů (např.umělců a jiných 

osob kulturního života). Proti nim stojí skupina, která s vítěznou podobou nové budo-

vy NK nesouhlasí. Jejím hlavním veřejně proklamovaným členem je prezident ČR 
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 Václav Klaus, jiní členové nejsou ve většině případů blíže určováni. Některé osoby 

veřejného života nicméně v průběhu kauzy přecházejí z jedné názorové skupiny do 

druhé, nelze je ale jednoznačně zařadit. Mezi takové osoby patří například pražský 

primátor Pavel Bém. Mezi oběma skupinami se pohybují také vládní a další politické 

složky, které mají v záležitosti rozhodovací pravomoc a jejich konkrétní kroky působí 

jako regulační či usměrňovací faktor ve vývoji celé záležitosti. 

 

3.3 Popis a způsob vymezení vzorku 

3.3.1 Vymezení vzorku  

Pro analýzu jazykových prostředků mediálního diskurzu zabývajícího se touto te-

matikou byl vybrán celostátní zpravodajský deník MF DNES, který se vyznačuje 

dlouhodobě vysokou čteností, ze seriózních deníků zdaleka nejvyšší.40 Vymezení 

materiálu na články zveřejněné pouze na titulní straně vychází z představy, že mode-

lový čtenář se o kauzu blíže nezajímá a je o ní informován pouze prostřednictvím 

zpráv titulní strany; do analýzy nebyly zahrnuty ani pokračování těchto zpráv na dal-

ších listech vydání. Ačkoliv kauza trvala déle, bylo monitorované období zakončeno 

odvoláním ředitele knihovny Vlastimila Ježka. I v takto vymezeném časovém úseku 

došlo v kauze k dostatečnému množství obratů, které se odrazily ve způsobu infor-

mování o ní a zavdaly příčinu ke zkoumání těchto mediálních textů. Účelem analýzy 

nebylo zkoumat samotné dění, tedy obsah jednotlivých článků, ale právě projevy 

proměn způsobu informování v čase odrážející se na jazykové úrovni.  

Během monitorovaného období od března 2007 do září 2008 vyšlo na titulní stra-

ně MF DNES celkem 14 článků, které se zkoumanou záležitostí zabývaly. Vzhledem 

k neočekávaným průtahům celé kauzy se neustále prohluboval rozdíl mezi oběma 

názorovými tábory. V pravidelném sledu se objevovaly názory pro a proti a ovlivňo-

valy tak veřejné mínění, novináře MF DNES nevyjímaje. Z monitorovaného materiálu 

není těžké rozpoznat, které ze zúčastněných stran polemiky daný text v daném oka-

mžiku stranil, my se však při analýze jednotlivých textů zaměříme na konkrétní jazy-

kové prostředky, jejichž prostřednictvím můžeme tuto názorovou inklinaci spolu 

s dalšími posuny významů rozpoznat.  

                                            
40 Srov. výsledky Media projektů realizovaných společnostmi GfK Praha Median (Dostupné z WWW: 

<http://www.uvdt.cz/Default.aspx?section=30&server=1&article=103>). 
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 3.3.2 Charakteristika modelového příjemce  

Modelový příjemce je každodenním čtenářem zpravodajského deníku MF DNES, 

má zkušenost se způsobem informování ve zpravodajských médiích a umí si uvě-

domit formu, jakou obvykle zprávy v denním tisku mají. Přirozeně není izolován od 

jiných zpravodajských zdrojů, přesto v analýze vycházíme z předpokladu, že zpravo-

dajství MF DNES považuje za nejdůvěryhodnější a že zůstává jeho hlavním infor-

mačním zdrojem. Ústřední roli v jeho způsobu dekódování a interpretace významů 

obsažených v přijímaném mediálním textu hraje kromě jazykové kompetence jeho 

orientace v celkovém kontextu záležitosti. Tento kontext byl utvářen v průběhu moni-

torovaného období, to znamená, že se čtenářovo chápání vztahů a souvislostí v kau-

ze odvíjí od obsahu textů v analyzovaném korpusu. Podrobnější okolnosti či další 

souvislosti si nedoplňuje z jiných zdrojů. 
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4. Analytická část 

4.1 Rozbor jednotlivých článků 

ČLÁNEK Č. 1  

03.03.2007 - (man) 

Obří chobotnice v Praze 
Tématem prvního článku je informace o vítězi soutěže na projekt nové budovy NK. 

Hned v titulku nicméně autor výběrem označení budovy pro titulek zprávy poodhaluje 

svůj postoj, který je čitelný i z dalšího pokračování textu. Autor se zaujatě vyjadřuje 

o podobě budovy vzhledem k jejímu účelu a plánovanému umístění. Vítězný návrh 

popisuje pomocí sousloví „obří chobotnice“, „velká barevná chobotnice“ a „obrovské 

prosklené oko“, které jsou ve zjevném konfliktu s jejich bezprostředním okolím v tex-

tu; hned za titulkem „Obří chobotnice v Praze” následuje perex začínající slovy „kou-

sek od Hradu”. Kombinace těchto obratů téměř sousedících v textu obsahuje infe-

renci, že přítomnost „obří chobotnice“ „kousek od Hradu“ není vhodná. Výpověď 

„knihovna bude mít podobu velké barevné chobotnice“ poté naznačuje nevhodnost 

návrhu pro daný účel; ačkoliv se v průběhu kauzy metaforické označení „chobotnice“ 

stalo běžně používaným a pozbylo negativních konotací, v době, kdy článek vznikl, 

bylo ještě nezvyklé a neslo v sobě pejorativní nádech odrážející nesoulad podoby a 

účelu budovy. Tohoto nádechu zde autor využil k posílení dané inference a znásobil 

ji použitými přívlastky („velké“; „barevná“; „obří“).  

V druhém odstavci můžeme identifikovat narušení maximy kvantity. Sekvence vý-

povědí  

„Knihovna bude mít podobu velké barevné chobotnice, jejíž obrovské prosklené 

oko bude vyhlížet na Prahu. Ve skutečnosti bude za skleněnou plochou vyhlídková 

restaurace.“  

má pouze zprostředkovat informaci, že jedním z hlavních atributů budovy je re-

staurace s výhledem na Prahu. Autor se přesto uchýlil k této personifikované formu-

laci a sdělil tím mnohem více, než bylo v daném kontextu nutné. V tomto případě bylo 

účelem lépe ilustrovat podobu návrhu nové budovy NK a pravděpodobně také opět 

podpořit dojem jeho nevhodnosti pro daný účel.  

Za druhé podřízené téma lze označit popis atributů vítězné podoby budovy. Autor 

článku v textu pomocí citací uvádí jako hlavní důvod pro vítězství Kaplického projektu 

umístění skladu knih do podzemí; tento fakt je zajímavý, protože se zde může jednat 
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 o intertextový kataforický odkaz. Pro umístění depozitáře knih do podzemní části byla 

později napadena regulérnost celé soutěže, ze které vítězný návrh vzešel. Rozvede-

ní tohoto atributu budovy může znamenat, že autor článku byl obeznámen s podmín-

kami soutěže. Z toho by se dalo odvodit, že autor věděl, že vítězný návrh tyto pod-

mínky nesplňuje a předjímal tak budoucí konflikt v této věci. Vzhledem k předpokla-

du, že náš modelový čtenář se o záležitost nezajímá, však nemůžeme předpokládat, 

že by podobná inference v textu byla určená jemu. Lze se ale například domnívat, že 

autor článku si „nemohl odpustit“ tento fakt uvést, což může mimo jiné souviset také 

s tím, že další zpráva našeho korpusu se právě nedodržením podmínek soutěže 

u Kaplického návrhu zabývá. Tuto domněnku v podstatě potvrzuje inference obsaže-

ná ve výpovědi  

„Všech deset miliónů knih ukryl vítězný projekt do podzemních skladů“ 

volně přeloženo: celý fond Národní knihovny se bude v nové budově NK nacházet 

v podzemní části, kam však podle pravidel soutěže neměl být umístěn. Výraz „neo-

třelý nápad“ v následující výpovědi tedy můžeme interpretovat jako odkaz právě na 

uskladnění knih pod zem. 

Zajímavá z hlediska implicitních odkazů je také celá výpověď obsahující tento vý-

raz: Proč „Architekt počítá s tím, že si za neotřelý nápad vyslouží od mnohých obyva-

tel Prahy kritiku“ ?  

Návrh je předem prezentován jako kontroverzní, určité indicie konfliktu mezi od-

půrci a zastánci musely tedy existovat už před představením projektu široké veřej-

nosti. Citace architekta „Samozřejmě to mezi lidmi nebude stoprocentně populární, 

ale to je mi jedno.“ uvedená na samém konci článku jednoznačně charakterizuje 

Kaplického jako arogantního umělce, „který žije ve Velké Británii “, proto se přirozeně 

nezajímá o dění v zemi, kterou opustil (aluze). Díky tomu vychází z textu v očích čte-

náře značně diskreditován.  

 

ČLÁNEK Č. 2  

04.05.2007 - JAN MATES 

Chobotnici zabráním vlastním tělem, řekl Klaus 
Jazykové hodnotící prostředky obsažené v druhém článku korpusu slouží spíše 

než k vyjádření postoje vůči vítěznému projektu k vyjádření antipatií vůči prezidentovi 

– prostřednictvím výstavby článku, syntaktické struktury a volby slov implicitně hod-

notí autor jeho výrok jako zbytečně (a směšně) dramatický. Hlavním tématem zprávy 

je právě negativní vyjádření prezidenta k podobě vítězného návrhu. 



 

22 

  

 Celý úvodní odstavec článku narušuje maximu relevance tím, že v textu není vý-

znamově nezbytný a nemusel být vůbec obsažený. Prozaickým popisem potenciální 

situace na stavbě knihovny zdůrazňuje autor nepatřičnost Klausova výroku a používá 

pasivní tvar, který dodává spolu s archaickým výrazem „kandelábr“ textu na knižnos-

ti. Touto ilustrací výrok ironizuje a dává tak najevo jeho směšnost. Řazení propozic 

a vyjádření vztahu mezi nimi ve výpovědi 

„Prezident vyvolal nečekaným odsudkem hotové pozdvižení, protože projekt svě-

toznámého britského architekta českého původu Jana Kaplického zvítězil v meziná-

rodní soutěži a odborná veřejnost jej přijala pozitivně.“ 

vyjadřuje překvapení nad prezidentovým výrokem a podtrhuje jeho neopodstatně-

nost až nelogičnost – výpověď je vystavěna na kontrastu jeho vyjádření a statutu ví-

tězného projektu, který je charakterizován pomocí obratů „světoznámý architekt“, 

„vítězství v mezinárodní soutěži“ a „pozitivní přijetí odbornou veřejností“.  

V předposledním a posledním odstavci textu lze identifikovat implicitní hodnocení 

obhájců projektu. Jeho autor Kaplický se uchýlil v hodnocení výroku prezidenta 

k poměrně silným slovům („Lidi kdysi podepisovali prohlášení, že nenávidí Chartu 77, 

aniž ji četli“), které mohou být vzhledem k odkazu na nedávnou českou minulost (pro 

mnohé dosud nevyřešenou) urážlivé. Ředitel knihovny Vlastimil Ježek se zase „do-

mnívá, že hlava státu má zřejmě špatné informace“. Kontrast figur ve vedlejší větě 

(„hlava státu“ a „špatné informace“) lze interpretovat jako neuctivost k osobě prezi-

denta, pro kterou zde autor článku navíc zvolil označení „hlava státu“ zdůrazňující 

výši a důležitost tohoto postavení. Tato implicitně vyjádřená charakteristika Vlastimila 

Ježka jako neuctivého je podpořena inferencí vyjádřenou ve vztahu faktů obsaže-

ných v této sekvenci výpovědí: 

„Také ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek se domnívá, že hlava státu má 

zřejmě špatné informace. „Ale hlavní je, že prezident není účastníkem žádné fáze 

stavebního řízení, a tím pádem nemá ve stavbě na Letné žádnou pravomoc, a ne-

může ji proto ovlivnit,“ dodal Ježek.“ 

Neohleduplnost k vyjádření prezidenta není v kontextu celého článku třeba a priori 

chápat jako okolnost diskreditující stranu obhájců projektu. Obsah citovaného výroku 

ředitele knihovny ve vztahu k předchozí výpovědi i k celkovému kontextu lze ale pře-

sto interpretovat jako demonstraci přístupu obhájců, kteří nepřijímají kritiku a nehod-

lají dbát odmítavých názorů. 
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 ČLÁNEK Č. 3  

05.05.2007 - JAN MATES 

Architekt sepsul chobotnici – inspiroval Klause 
Ačkoliv je novou informací v třetím textu zpráva o představení fotomontáže nové 

budovy NK, hlavním tématem je spíše první jasněji definovaný konflikt mezi obhájci a 

odpůrci Kaplického projektu. V materiálu se již odráží vystupňované napětí mezi 

oběma stranami a nové informace slouží jako argumenty v této rozepři. 

První věta formou otázky a zvolenými výrazy („pěst na oko“) navozuje konfliktní 

atmosféru; otázka má primárně skeptický tón, neboť je vystavěna pomocí záporu: 

„Nebude obří chobotnice neboli nová budova Národní knihovny působit vedle sta-

ré zástavby v Praze na Letné jako pěst na oko?“ 

Takto položená otázka si přirozeně žádá kladnou odpověď; důležitý je však její 

vztah k následující výpovědi: 

„Na fotomontáži prezentované ateliérem britského architekta českého původu Ja-

na Kaplického se knihovna vedle sousední vily doslova krčí.“ 

Už pouhý fakt, že fotomontáž prezentovala jedna ze stran konfliktu, přirozeně indi-

kuje, že tento dokument nelze posuzovat jako objektivní. Propozice „knihovna se do-

slova krčí“ se poté kataforicky vztahuje k předchozí výpovědi a napadá tak Kaplické-

ho ateliér pro nepoctivost, použitá personifikace posílená výrazem „doslova“ navozu-

je pocit provinilosti. Celou sekvenci lze na základě těchto poznatků interpretovat ná-

sledovně: 

Mnoho lidí kritizuje novou podobu Národní knihovny kvůli její nevhodnosti pro po-

lohu v těsné blízkosti Pražského hradu, čehož si je vítězný ateliér vědom, a proto 

v prezentované fotomontáži budovu záměrně zmenšil, aby tyto kritiky utišil. 

První odstavec působí nelogicky v souvislosti s odstavcem druhým. Ačkoliv autor 

článku v počátku textu implicitně vyjádřil, že fotomontáž zkresluje skutečnost, první 

věta druhého odstavce vstupuje prostřednictvím spojky však do odporovacího pomě-

ru s předchozím textem; obsahuje přitom stejnou premisu, a sice že vizualizace 

zprostředkované vítězným ateliérem „jsou podvod“. Tato nelogičnost ve výstavbě 

textu poodkrývá negativní postoj autora článku k vítěznému návrhu, který je čitelný 

i z použití prostředku cizího mínění41 v následujícím textu: ústy architekta Radka 

Martiška, který zde zastupuje skupinu oponentů, vytýká vítěznému návrhu necitlivost 

k jeho okolí, protože „Ve skutečnosti bude podle něj chobotnice nad okolím čnít mno-

                                            
41 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 626. 
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 hem výš.“ Objektivity ovšem zpětně nabývá použitím modalizátoru „podle něj“, kte-

rým se distancuje od záruk pravdivosti tvrzeného.42 Výpověď „A to je ještě to 

nejmenší, co návrhu vytýká.“ stupňuje pocit rozhořčení a uvozuje následující text: 

„Architekt zpracoval celou oponentní recenzi, v níž projekt trhá na kusy. Budova 

by podle něj byla extrémně drahá. A také nebezpečná.“ 

Autor článku buď z důvodu sympatií s oponujícím architektem či pro lepší vykres-

lení napjaté atmosféry volí výrazy, jako je hovorový obrat „trhat na kusy“, příslovce 

„extrémně drahá“ či neúplná stupňující věta „A také nebezpečná.“ Poslední dvě vý-

povědi sekvence jsou rozděleny pro větší zdůraznění tohoto nového faktu.43 Ačkoliv 

se od Martiškových výroků autor článku znovu distancuje pomocí modalizátoru „pod-

le něj“, pouhým počtem výskytů negativně zabarvených slov prozrazuje svůj odmíta-

vý postoj, který s oponujícím architektem sdílí.  

V dalším odstavci nejprve zdánlivě znevažuje důležitost vypracované oponentní 

recenze („Takové výhrady by světově uznávaný Kaplický klidně mohl přejít mávnutím 

ruky jako závistný výlev lokálního architekta.“), vzápětí však výpověď staví do kon-

trastu s výpovědí následující, kterou uvozuje spojka „jenže“ vyjadřující omezení dů-

sledků, které by se daly očekávat z předcházející výpovědi44: 

„Jenže Martiškův dokument se přes šéfa Národní galerie Milana Knížáka dostal až 

do rukou prezidenta Václava Klause. Ten si ho přečetl a kontroverzní projekt odsou-

dil. Prý mu bude bránit vlastním tělem.“ 

Zpráva zde tedy anaforicky odkazuje na předchozí článek a vysvětluje bližší sou-

vislosti faktů v něm obsažených.  

Ačkoliv doposud vycházela strana obhájců projektu jako diskreditovaná, v násle-

dujícím odstavci se jako vyvažující informace objevuje citace Evy Jiřičné zesměšňu-

jící Václava Klause, potažmo tedy celou stranu odpůrců. 

 

ČLÁNEK Č. 4 
26.05.2007 - JANA CIGLEROVÁ 

Architekti a designéři brání Kaplického „chobotnici“ 
Čtvrtý článek našeho korpusu, jehož tématem je informace o petici na obranu 

Kaplického projektu, je relativně prostý implicitních hodnotících prostředků. Ústy je-
                                            

42 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 626. 
43 Srov. VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str.149. Přechodem do nové věty se 

přesouvá ohnisko pozornosti do nové věty, čímž jsou zdůrazněna fakta v této nové větě obsažená.  
44 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 562. 
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 jích signatářů vysvětluje autor textu důvody, pro něž byla petice založena. Úvodní 

popis skupiny stojící za peticí („Špičkoví čeští architekti, designéři, galeristé a režisé-

ři“) ve vztahu k celému kontextu nicméně působí jako upozornění na velmi úzké vy-

mezení této skupiny – je zde přítomna presupozice, že jde o skupinu lidí, jejichž 

vztah k umění je zcela jiný než u většiny široké veřejnosti a jejich názory tedy není 

vhodné zobecňovat. Tato presupozice je podpořena obratem „neobvyklý projekt“ 

v následující větě - umělci přistupují k „neobvyklostem“ zcela jinak než ostatní lidé.  

Také účinek výčtu signatářů (držitel Národní ceny za design Jiří Pelcl, bývalý rek-

tor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Zdeněk Ziegler, jeden z nejlepších reklamních 

režisérů na světě Ivan Zachariáš či galeristka Meda Mládková) v dalším odstavci ne-

lze hodnotit bez přihlédnutí k sociální stratifikaci čtenářů čtenářské veřejnosti; zatím-

co skupiny obyvatel s vyšším vzděláním či studenti uměleckých oborů mohou být 

uvedenými jmény osloveni a mohou tak s peticí sympatizovat, sociální vrstvy bez 

vyššího vzdělání mohou naopak tato jména vnímat jako výčet intelektuální elity a pe-

tici odsoudit. Tuto domněnku potvrzuje také titulek, ve kterém se právě tyto dvě mož-

nosti interpretace střetávají: zatímco někdo může považovat „architekty a designéry“ 

za skupinu, s níž sdílí názory, pro jiného mohou představovat zcela nereprezentativní 

vzorek a jejich iniciativou tak může opovrhnout. Navíc se jedná o profesní kolegy au-

tora projektu a sepsání petice může být vnímáno jako neobjektivní obrana souputní-

ka. Tento implicitní význam je dokonce obsažen v titulku: „Architekti a designéři brání 

Kaplického „chobotnici“. Vzhledem k faktu, že titulky popisují celkovou situaci a na-

značují tak čtenáři, jaký je preferovaný význam textu,45 lze tuto interpretaci legitimi-

zovat. 

 

ČLÁNEK Č. 5 
28.05.2007 - (jam) 

Chobotnice na Letné má více příznivců než odpůrců 
V pátém článku korpusu se ve velké míře objevují stylistické prostředky typické 

pro umělecké útvary, což utváří bulvární tón celého textu a zároveň vkládá do článku 

subjektivní rozměr. Řazením propozic v článku autor dává najevo, že za hlavní téma 

nepovažuje informaci o provedení tohoto výzkumu a jeho výsledcích, ale spíše zne-

                                            
45 VAN DIJK, T.: News as Discourse, str. 40. 
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 pokojivost těchto výsledků a (své) nepříjemné překvapení z nich. Článek uvozuje vý-

pověď, která signalizuje toto určení tématu textu jeho autorem46: 

„Češi zřejmě nejsou, alespoň pokud jde o architekturu, zdaleka tak usedlí, jak by si 

leckdo mohl myslet.“  

Obsažená vsuvka „alespoň pokud jde o architekturu“ záměrně narušuje maximu 

způsobu – jejím uvedením autor článku v podstatě sám sebe opravuje či upřesňuje, 

což značí vzhledem k faktu, že se jedná o psaný, tedy redigovaný text, že je oprava 

záměrná a jejím účelem je zdůraznit obsažený implicitní význam47 – autor vyjadřuje 

svůj negativní postoj k podobě návrhu nové budovy NK, distancuje se od výpovědi 

výrazem „zřejmě“ ironizující celou propozici, svůj postoj navíc umocňuje dalšími iro-

nickými výrazy „zdaleka“ a „leckdo“. Odkaz na usedlost Čechů zde také není vůbec 

relevantní – autor se jeho pomocí snaží vyjádřit a podpořit dojem nedůvěryhodnosti 

celého průzkumu. 

První výpovědí uvozující celý článek tedy jeho autor kataforicky strhává dále ob-

sažená data a vyjadřuje své nepříjemné překvapení nad výsledky průzkumu, tedy 

nad informací, která by samotná měla být hlavním tématem článku. V následující vý-

povědi ještě více poodhaluje svůj odmítavý postoj vůči podobě návrhu rozvíjejícím 

přívlastkem „odvážný futuristický“ – v daném kontextu a zejména vzhledem ke speci-

fikačnímu vztahu k závěru obsaženému ve výpovědi předchozí je tento výraz nanej-

výš diplomatický a o to více zdůrazňuje autorův nesouhlas.  

Celou sekvenci lze interpretovat následovně:  

Je zvláštní, že podle výsledků výzkumu se více než polovině Čechů líbí návrh no-

vé knihovny, ačkoliv by se spíše dalo očekávat, že se většině lidem líbit nebude. 

V druhém odstavci článku autor ospravedlňuje své implicitní odsouzení výsledků 

výzkumu: 

„V těchto výsledcích jsou však zahrnuti jen ti, kteří projekt znají. A těch je menšina, 

dvaapadesát procent lidí totiž Kaplického návrh nezná.“ 

Autor tedy implicitně sděluje, že průzkum je neobjektivní, neboť zahrnuje jen tu 

část obyvatelstva, která návrh zná. Použitá spojka „a“ uvozující poslední výpověď 

sekvence zde obsahuje pragmatický stupňující význam, interpretovatelný jako a co 

                                            
46 VAN DIJK, T.: News as Discourse, str. 33. „Již po první větě můžeme zkoušet odhadnout, jaké je 

celkové nebo počáteční téma části textu. Téma funguje jako hlavní kontrolní moment pro další in-

terpretaci zbytku textu. Pokud již známe téma, je pro nás snazší pochopit jednotlivé věty v textu. 

Toto je příklad jevu, který psychologové nazývají top-down processing.“  
47 ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar, str. 10. 
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 víc.48 Tato poslední výpověď, použitá částice „totiž“ a zvolací forma věty je blízká 

způsobu informování v bulvárním tisku.  

V posledním odstavci autor článku vyjadřuje svůj nesouhlas s umístěním budovy 

na Letenskou pláň. Sekvence 

„Většina těch, kdo návrh znají, souhlasí i s umístěním budovy na Letné. Stála by 

tedy blízko Pražského hradu, jedné z nejcennějších památek hlavního města.“ 

obsahuje implicitní závěr, že většina menšiny souhlasí i s umístěním budovy na 

Letné. Autor tedy tento názor zároveň odsuzuje, což potvrzuje funkční vztah mezi 

propozicemi obsaženými v jednotlivých výpovědích sekvence, který má formu vyvo-

zení důsledků demonstrovanou slovem „tedy“ : Pokud souhlasí sympatizanti s umís-

těním budovy na Letné, souhlasí s jejím umístěním do bezprostřední blízkosti Praž-

ského hradu, což trvale znehodnotí panorama Prahy. Tato inference je podpořena 

narušením maximy kvantity apozicí „jedné z nejcennějších památek hlavního města“. 

Přístavek má vzhledem k obsahu článku nulovou informační hodnotu, slouží pouze 

k posílení výše uvedeného implicitního závěru.49  

 

ČLÁNEK Č. 6 

17.10.2007 - JAN MATES 

Premiér potopil chobotnici 
Materiál je neobvykle strukturovaný, není zaměřen na jednu událost, ale shrnuje 

poslední dění v celé kauze. Skladba textu, způsob distribuce informací i samotného 

informování odráží povahu informování v této fázi kauzy – bezvýsledně vršící se ar-

gumenty, vyjádření a návrhy k vyřešení situace. Ačkoliv tomu titulek neodpovídá, 

dominantním tématem je názorový obrat primátora Pavla Béma. Fakta, která odrážejí 

poslední dění v kauze, slouží pouze jako podpůrná témata pro toto hlavní téma.  

Celkové znění článku již navozuje pocit nekonečnosti průtahů v kauze a vrší na 

sebe jednotlivé události, kvůli kterým je záležitost stále otevřena. Rozdělení veřejnos-

ti do dvou táborů charakterizuje informace o primátorově názorovém obratu. Autor se 

v tomto případě nestaví na ničí stranu, spíše kritizuje celkový vývoj, z něhož viní 

hlavní aktéry; ty však nerozděluje podle jejich názorové příslušnosti. Lze také vycítit 

větší střízlivost ve vyjadřování a větší dodržování požadavků na zprávu – tón infor-

mování je veskrze věcný, nedochází k projevu emocí ani k používání zjevně hodnotí-

                                            
48 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 167. 
49 ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar, str. 11. 
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 cích jazykových prostředků. Článek má nicméně silně politický podtext; hned první 

odstavec shrnuje: 

„Premiér Mirek Topolánek dal včera najevo, že vláda na novou Národní knihovnu 

nedá peníze. „Vláda má dvě priority – Národní muzeum a Klementinum,“ řekl. S kni-

hovnou se podle něho ve státním rozpočtu nepočítá.“ 

Informace obsažené v této sekvenci jsou zarážející a vyvolávají u čtenáře otázku, 

jak je možné, že po půl roce od vyhlášení výsledků soutěže na novou podobu budo-

vy NK vláda nepočítá s investicí do její stavby, ba co víc pravděpodobně ani nikdy 

nepočítala? Vládní pravice je tím silně diskreditována, tento pocit posilují také impli-

citní závěry obsažené dále v textu. Ačkoliv tělo článku se samotnou kauzou na první 

pohled nesouvisí, lze z textu vysledovat inference, které diskreditují stranu obhájců. 

Vršením jednotlivých vzájemně si protiřečících výroků Pavla Béma jej autor vykreslu-

je jako nedůvěryhodného a hned dvakrát v přívlastkových větách zdůrazňuje, že byl 

primátor členem mezinárodní poroty, která projekt vybrala („Bém (který byl členem 

poroty)“; „Porota, v níž byl Bém členem“). Potřeba zopakování tohoto faktu je disku-

tabilní, v tomto případě však opakování funguje jako zdůraznění faktu, který je 

v očích autora článku důležitý vzhledem k celkovému kontextu – člen poroty, která 

vítěze vybrala, si nestojí za svým veřejně proklamovaným názorem na projekt.  

V dosavadním vyznění článku se tedy zdá, že spíše než jednotlivé strany konfliktu 

kritizuje jeho autor počínání pražské ODS „v čele s Bémem“, ve třetím odstavci se 

však autor uchýlil k následující formulaci:  

„O pochvalném příspěvku v brožuře včera řekl: „Nevím, z čeho to čtete. Ani nevím, 

jestli je to můj autorizovaný text.“ Knihovna se však dušuje, že text dostala z jeho 

úřadu.“ 

Ačkoliv by bylo mnohem vhodnější zvolit jeden z významových konkurentů slove-

sa „dušovat se“, uchýlil se autor článku právě k tomuto, které v sobě nese významo-

vé konotace ve smyslu obhajovat se. Tím autor poodkryl své přesvědčení, že ani ve-

dení knihovny nemusí být bez viny a přesunul ho tedy na stranu obviňovaného Bé-

ma, potažmo celé vládní ODS.  

Poslední odstavec článku v podstatě potvrzuje naši interpretaci, autor v článku při-

čítá odpovědnost právě vládnoucí ODS a v podstatě také celému vedení knihovny, 

neboť obě skupiny v textu provázal a zdůraznil konflikt mezi nimi:  

„Primátor Bém řekl, že všechny peníze knihovna utratila už před soutěží a on tomu 

nemohl zabránit. Šéf Národní knihovny Vlastimil Ježek zase uvedl, že už zkušenosti 

s velkou mezinárodní soutěží za ty peníze stály.“ 
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 Výrazem „zase“ zde autor navozuje pocit argumentace, respektive sledu argumen-

tů. Důvod k rozhořčení navíc autor umocnil shrnutím finančních prostředků, které 

byly doposud vynaloženy:  

„Uspořádání soutěže stálo daňové poplatníky 27 milionů korun, které jsou nyní 

zřejmě ztraceny. (…) Odpovědnost za zbytečně utracené miliony teď nikdo nechce 

přijmout.“ 

V celkovém vyznění tedy vychází strana obhajující projekt diskreditována, neboť je 

provázána s vládnoucími složkami, které situaci komplikují a oddalují její vyřešení. 

 

ČLÁNEK Č. 7 

18.10.2007 - JAN MATES 

Bude Kaplického chobotnice v Brně? 

Hlavním tématem sedmého článku je informace o novém řešení situace. Vztáh-

neme-li tento článek anaforicky k předchozímu, nalezneme v něm intertextový odkaz 

na silný politický rozměr této fáze kauzy; zatímco předchozí článek uvedl jako jedno-

ho z hlavních viníků patové situace pražskou ODS, v tomto materiálu je coby za-

chránce přinášející řešení prezentována opoziční (brněnská) ČSSD. Tento implicitní 

závěr však s přibývajícím textem získává nový rozměr – ČSSD přichází s řešením, 

které je v podstatě nereálné. Celý článek je vystavěn tak, aby byla nereálnost řešení 

nabízeného opoziční stranou zdůrazněna. 

Důraz na političnost této fáze je zřejmá z pojmenovávání osob figurujících v textu. 

Hned první výpověď 

„Když Praha nestojí o Kaplického chobotnici, postavme ji v Brně.“ 

obsahuje synekdochické označení Praha, které lze právě ve zmíněném vztahu 

k předchozímu článku chápat jako pražští zastupitelé z řad ODS. Návrh na přesun 

budovy si lze tedy vykládat jako politický krok ČSSD vstříc té skupině voličů, která 

ani nemusí přímo souhlasit s podobou nové knihovny, ale nesouhlasí s počínáním 

vládních složek ODS zodpovědných za celkovou patovou situaci.  

Autor článku nicméně označuje tento nápad Jeronýma Tejce za „odvážný“ , čímž 

vkládá v daném kontextu do výpovědi ironický nádech a konotovaný význam nereál-

ný. Vůbec skutečnost, že jej autor článku takto označil, svědčí o jeho manipulaci s 

fakty – nápad mohl být jednoduše uveden jako tento nápad. Autor článku nicméně 

zvolil výraz, jehož konotativní významová úroveň ovlivňuje čtenářovu interpretaci tex-

tu. Primátorovi města Brna se nápad „velmi zamlouvá“, možnost přesunu návrhu do 

jiného města „připustil i autor návrhu Jan Kaplický“. Z formulace výpovědi  
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 „Sociální demokrat Onderka už dokonce pro novou budovu vymýšlí místo.“ 

a z použitého příslovce „dokonce“ lze vycítit snahu autora textu vykreslit počínání 

brněnského primátora jako rychlé využití chyb vládní ODS ve prospěch vlastního po-

litického uskupení. Politický rozměr opět potvrzuje přímé označení Onderky jakožto 

„sociálního demokrata“.  

Ironicky působí také výpověď 

„Je skutečně možné, že by se z Oka nad Prahou, jak projektu přezdívá Národní 

knihovna, stalo Oko nad Brnem?“, 

ve které autor líčí důsledky přemístění a aplikuje je takovým způsobem (pozmě-

něním přezdívky budovy), aby opět vynikla absurdita návrhu.  

Zatímco první dva odstavce článku popisovaly záměr přesunout budovu, informa-

ce obsažené v odstavci posledním shrnují tento návrh jako nerealizovatelný:  

„Příliš pravděpodobné to není. ,Museli bychom získat státní peníze, a nevím, na-

kolik je to průchodné,’ říká Onderka. Vedení knihovny považuje přemístění knih do 

Brna za vyloučené.“ 

Vedení knihovny není v článku ani citováno, což vzbuzuje pocit, že ani nepovažo-

valo Tejcův návrh za hodný reakce; tuto domněnku posiluje i uvedení poslední citace 

Romana Onderky, který se „nevzdává“ a má zájem o Kaplického budovu, i kdyby 

měla mít jiný než původní účel.  

Tímto článkem se jeho autor snaží zviditelnit snahu ČSSD přiživit svou popularitu 

na chybných krocích hlavního politického soupeře tím, že vykresluje celý návrh na 

přesun Kaplického budovy do Brna jako nerealistický populistický krok, ačkoliv o něm 

pojednává jako o nové informaci v celé záležitosti a věnuje mu celý článek. V této 

fázi už se nejedná o střet dvou názorových skupin souhlasících nebo nesouhlasících 

s futuristickým návrhem nové národní knihovny; vztáhneme-li význam obsahu článku 

na celkový kontext, je jeho dominantou především přesun ohniska problému do poli-

tické sféry.  

 

ČLÁNEK Č. 8 
25.10.2007 - MAGDALENA NOVÁ, Jan Mates 

Chobotnice: tak Bém je nakonec pro? 
Osmý článek zajímavě odkazuje na předchozí, kdy v první větě shrnuje jeho ob-

sah výpovědí  

„Před několika dny se zdálo naprosto nepravděpodobné, že na pražské Letné vy-

roste Národní knihovna tak, jak ji navrhl architekt Jan Kaplický.“ 
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  Zejména obrat „naprosto nepravděpodobné“ reprezentuje pocity, které z předcho-

zího kontextu vyvstávaly. Tento text už značí přechod k ironizujícímu informování 

o vývoji kauzy, kdy jsou jakékoliv další návrhy řešení předem prezentovány jako ne-

realizovatelné a tón informování značí nedůvěru autorů textů v jakékoliv vyřešení 

kauzy. 

Tento přístup odráží první odstavec, kde se východisko druhé výpovědi „Teď je 

najednou všechno jinak“, konfrontuje s východiskem výpovědi předchozí.50 Příslovce 

„najednou“ se anaforicky váže k příslovečnému určení času „před několika dny“ ve 

větě předchozí a dohromady vytváří pocit zásadního obratu ve velmi krátkém čase. 

Následující výpovědí 

„Vypadá to, že knihovna, přezdívaná podle svého netradičního tvaru chobotnice, 

nakonec na Letenské pláni přece jen stát může.“ 

vyjadřuje autor epistémický postoj, míra jistoty o platnosti je posílena modifikační 

částicí „přece jen“.51 Umožňuje tak navázat na pokračování textu, kde shrnuje fakta, 

která vedla k obratu situace. Tato fakta poté podkládá příslovečným určením „podle 

informací MF DNES“ , které dodává výpovědi na významu a důvěryhodnosti.  

V celém materiálu vůbec autor několikrát zajímavě odkazuje na zdroje. Dozvídá-

me se o „zdroji blízkého primátoru Bémovi“ a o „některých zástupcích knihovny, kteří 

nechtějí být jmenováni.“ První zdroj pochází z řad vládní garnitury, na které v této fázi 

kauzy závisí osud knihovny na Letné (což víme z předchozího kontextu), její vyjádře-

ní tedy předchází citaci zdroje z vedení knihovny. Druhá citace je poté použita jako 

reakce na citaci první. Lze tedy vysledovat hierarchické uspořádání uvedení citací 

zdrojů v závislosti na postavení jednotlivých zainteresovaných skupin v celkovém 

kontextu.52  

Jako reakce na obě uvedené citace zasazuje autor článku na konec textu vyjádře-

ní Pavla Béma k těmto novým informacím, které je formulováno takto: 

„Primátor Bém to, že by Národní knihovna zůstala na Letenské pláni, nechce ko-

mentovat. ,A jak jste na to přišla?’ odpověděl na otázku MF DNES.“ 

Vztah jednotlivých zdrojů citovaných v textu tím získává nový rozměr – poslední 

zdroj, tedy primátor Prahy Pavel Bém, jediný konkrétně jmenovaný, stornuje ilokuční 

obsahy citací předchozích. Vůbec volba této přímé citace v uvozovkách odpovídá 

principu popisovanému v teoretické části; z věty „A jak jste na to přišla?“ lze odvozo-
                                            

50 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 563. 
51 Tamtéž, str. 624. 
52 TRAMPOTA, T.: Zpravodajství, Praha: Portál 2006, str. 81–82. 



 

32 

  

 vat inferenci ve smyslu To jsou plané řeči, chobotnice na Letné nebude. Odpověď 

formou ironické otázky lze hodnotit jako projev arogance pražského primátora, který 

tím demonstruje své postavení jakožto osoby s hlavní pravomocí v dané situaci. Ten-

to závěr je však implicitní a jako takový ponechán k odvození čtenářem; jeho „nale-

zení“ je ovšem podpořeno právě tímto záměrným narušením maximy kvantity ve 

smyslu neuvedení dostatečného množství informací.53 

 

ČLÁNEK Č. 9 

26.10.2007 - (jam) 

Chobotnici má zvládnout 35 lidí 
Dominantou devátého článku je informace o časovém zdržení, které všemi průta-

hy v záležitosti vzniklo. Zpráva jako první shrnuje čas, který byl nikam nevedoucími 

dohady ztracen. V tomto smyslu zpráva urguje vyřešení celé situace, má nicméně 

poměrně rezignovaný tón. Autor nejprve pro lepší ilustraci vážnosti situace uvádí 

znepokojivá fakta, která jsou posílena personifikací v první sekvenci výpovědí:  

„Nebude-li mít Národní knihovna do roku 2012 novou budovu, zkolabuje. A po 

včerejšku se zhroucení opět přiblížila.“ 

Druhou výpověď uvozuje spojka „A“, jejíž pomocí je výpověď pragmaticky navázá-

na na předchozí ve smyslu připojení dalšího faktu.54 Obě věty by mohly být spojeny 

v souvětí, rozdělením do dvou však autor klade větší důraz na druhý, a tím na něj 

přitahuje větší pozornost čtenáře.55 Dramatický úvod navozuje atmosféru, která je 

dále dokreslována výrazy „zkolabuje“, „zhroucení“, „krize“ a „systém se zahltí“ vzta-

hujícími se ke knihovně. Zejména první dvě slova mají velkou zásluhu na dramatic-

kém vyznění úvodu článku, protože souvisí se způsobem, jakým kategorizujeme svět 

kolem nás; dobré je nahoře, špatné je dole.56 „Zhroutí-li“ se tedy jedna z nejdůležitěj-

ších kulturních institucí, následky mohou být nedozírné a je tedy potřeba rychle pro-

blém vyřešit.  

V takto nastíněné atmosféře autor dále informuje, že „Spory vyústily v dohodu.“ 

Podle té bude sestavena komise, která se „má o osudu návrhu dohadovat až čtyři 

měsíce“. V tomto odstavci již vyplývá na povrch zmiňovaná dominanta článku, kterou 

                                            
53 ARIEL, M.: Pragmatics and Grammar, str. 9. 
54 VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 167. 
55 Tamtéž. str. 108. Zaměření na výrok obsažený ve větě začínající spojkou „A“ dosahuje autor uve-

dením dodatečné, nové informace nebo tvrzením nového, nečekaného výroku.  
56 SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004, str. 43. 
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 není informace o sestavení „záchranné“ komise, ačkoliv tomu název článku napovídá 

(a která je zajisté nejnovější zprávou v této fázi kauzy). Autor na pozadí této nové 

informace explicitně vyjadřuje rozhořčení nad vývojem situace a počínáním zodpo-

vědným osob, kdy negativně hodnotí také dohodu o sestavení komise. Práci této 

komise označuje výrazem „dohadování“, který v daném kontextu obsahuje pejorativ-

ní konotace; autor vyjadřuje svou nedůvěru v podobné uskupení a v jeho účelnost 

pro vyřešení situace. Zejména zde apeluje na čas promarněný předchozím „dohado-

váním“; v následující větě hodnotí časový průtah jako „citelné zdržení“, protože „pod-

le původních plánů se už napřesrok mělo stavět“. Autor zdůrazňuje nedodržení pů-

vodního plánování, které je možné vždy chápat jako nezodpovědnost, sestavení ko-

mise tedy mělo toto plánování alespoň částečně respektovat. Ačkoliv by tedy vzhle-

dem k situaci v současném sídle NK zdůrazňované v úvodu textu mělo dojít k řešení 

co nejdříve, je nyní „zřejmé, že příští rok nestihne knihovna vyřídit ani stavební povo-

lení“. Vytýkací přičleňovací částice „ani“ v předmětu „ani vyřídit stavební povolení“ 

vyvyšuje tento vůči jiným možným alternativám57, tedy implikuje, že v pravděpodob-

ném časovém plánu nedojde k vyřízení ani nejzákladnějšího úkonu, kterého je k vy-

řešení situace potřeba.  

V následujícím odstavci autor připojuje další fakta, která potvrzují narušení původ-

ního časového plánu. Tento plán, uvedený i výše v článku, je dokonce přímo zrušen 

citací premiéra Topolánka („Nová budova se podle něho určitě nezačne stavět příští 

rok.“) Znovu je zde zopakována priorita vlády, kterou je „rekonstrukce Národního 

muzea a Klementina“. Zejména poslední výpověď v tomto odstavci dokládá skeptický 

tón celého textu; nejenže byl zásadně narušen časový plán a vláda ani nepřikládá 

výstavbě nové budovy velkou důležitost, ale s investicí do stavby jakoby se ani nikdy 

nepočítalo; Teprve „se povede diskuse, jestli za ni stát vůbec kdy bude ochoten vy-

dat miliardy“. Výběrem výrazů a řazením propozic v této výpovědi se autor uchýlil ke 

zjevné manipulaci s fakty; věta anaforicky odkazuje na předchozí texty diskurzu a 

pozměňuje tak jeho podstatu i celý obsah; celá záležitost v tomto vyznění působí, 

jakoby se nevelká skupina lidí rozhodla postavit drahou moderní budovu státní insti-

tuce, aniž by byla předem domluvená s vládou, která má podobnou investici zaštítit, 

ani s radními, kteří by měli na stavbu poskytnout pozemky, ani s obyvateli města, 

jehož součástí budova bude. Tím opět vychází diskreditována strana obhajující Kap-

lického projekt. Zda tak autor činí úmyslně či neúmyslně, však v tomto případě zů-

                                            
57 Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka FF MU v Brně: Příruční mluvnice češtiny, str. 361. 
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 stává otázkou; jeho rozhořčení v této fázi kauzy nemusí nutně plynout z antipatií 

s jednou či druhou zainteresovanou stranou.  

 

ČLÁNEK Č. 10 

04.12.2007 - (jam) 

Kaplický přemaloval knihovnu. Je zlatá 
Desátý článek v kontextové souvislosti potvrzuje antipatie novinářů MF DNES ke 

skupině obhájců Kaplického návrhu. V druhé větě jako by vypadnul člen prý; autor ho 

opisuje implicitními závěry, které jsou v této výpovědi a ve vztahu s kontextem článku 

obsaženy:  

„Autor návrhu nové Národní knihovny Jan Kaplický to sice říkal od začátku, ale 

teprve nyní předvádí vizualizaci ve skutečné barvě.“ 

První část věty vzbuzuje u čtenáře otázku, komu a kdy říkal Kaplický, že bude mít 

návrh ve skutečnosti jinou barvu; objevuje se zde také distantní diskurzivní odkaz na 

předchozí texty korpusu – v žádném z nich nebyla o podobné změně v návrhu zmín-

ka. Druhá část věty poté vyvolává otázku, proč Kaplický předvádí vizualizaci ve sku-

tečné barvě až nyní. Podlehl tedy tlakům ze strany kritiků jeho projektu? Tuto infe-

renci autor textu jasně implikuje a domněnka je podpořena v následující větné sek-

venci:  

„I ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek přiznává, že v reálném odstínu ještě 

nákres neviděl. Na všech dosud prezentovaných materiálech měla knihovna zelený 

plášť.“  

Samotnému řediteli knihovny je tedy tato situace nepříjemná, protože ačkoliv by 

měl stát na architektově straně, „přiznává“, že takový nákres ještě neviděl, protože 

zřejmě předtím ani neexistoval. Zvolené sloveso zde obsahuje konotativní význam ve 

smyslu provinění. 

„Pro odpůrce to byl argument proti Kaplického návrhu.“ 

Z čehož lze nyní vyvodit, že Kaplický kritice tohoto druhu podlehl a svůj návrh 

poupravil – k takovému kroku se ale nepřizná, neboť své stanovisko po celou dobu 

hájil velmi urputně a nemůže tedy podobný ústupek z principu učinit. Odpůrci jeho 

návrhu navíc „tvrdili, že ,hrouda zeleného slizu’ nemá poblíž Pražského hradu co dě-

lat, protože zničí panoráma města“. S tím každý musí souhlasit, „hrouda zeleného 

slizu“ panoráma města dozajista zničí. Řazení výpovědí v tomto článku prozrazuje 

autorův záměr poukázat na neupřímné jednání architekta Kaplického. Poslední vý-
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 pověď kontextově zapadá za výpověď informující o „všech dosud prezentovaných 

materiálech“: 

„Kaplický říká, že to zavinila chyba tisku.“ 

Vytržením této věty z jejího logického kontextu a zasazením až na konec článku jej 

autor významově propojuje s kritikou vyjádřenou ve výpovědi předposlední a potvrzu-

je tedy naší interpretaci. 

 

ČLÁNEK Č. 11 

26.04.2008 - (jam) 

Chobotnice u Kongresového centra? 
Jedenáctý článek opět začíná oblíbenou personifikací nové budovy NK, která 

„možná v budoucnu bude shlížet na Prahu z Pankráce a nikoliv z Letné“. Četnost 

personifikovaných vyjádření dokládá fakt, že budova knihovny začala postupem kau-

zy „žít vlastním životem“. Zpráva je poměrně krátká a navíc z velké části přejatá 

z jiného média, přesto lze v textu dohledat implicitně vyjádřené významy, konkrétně 

v této výpovědi:  

„[Ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek] naznačil, že obě parcely patřící městu 

vytipoval sám.“  

Díky slovesu v hlavní větě a kontextové zakotvenosti lze výpověď interpretovat 

takto: ředitel knihovny „naznačil“, že po všem, co mu bylo vytýkáno, došlo jeho zá-

sluhou ke kladnému vývoji v této kauze. Výraz „naznačovat“ lze tedy v tomto užití 

interpretovat jako zdůrazňovat. V dalším pokračování textu se objevuje výpověď 

„Ježek upřesnil, že nejvhodnější by pro něj byla parcela přiléhající k výškové bu-

dově hotelu Corinthia Towers.“  

Tato výpověď, jmenovitě výraz „pro něj“ potvrzuje výše uvedenou interpretaci – 

implicitní dominantou článku je tedy obhajoba Vlastimila Ježka coby ředitele NK; 

z dosavadního kontextu víme, že byl častokrát prezentován jako neschopný vyjednat 

podmínky pro vyřešení situace a mnoho chyb bylo připisováno jemu (což autor člán-

ku v podstatě předjímá ve spojení „měsíce planých dohadů mezi vedením knihovny a 

pražským magistrátem“ v úvodu textu, kde se vedením knihovny ve světle naší inter-

pretace rozumí její ředitel). V tomto textu je naopak zdůrazňována jeho záslužná ini-

ciativa. Parcela je tedy nejvhodnější ne pro budovu nebo pro celkový projekt, ale pro 

ředitele Ježka, protože mu dopomůže získat zpět ztracený kredit a napravit reputaci, 

která v dlouhých měsících bezvýsledného vyjednávání značně utrpěla.  
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 ČLÁNEK Č. 12 

05.06.2008 - JOSEF KOPECKÝ 

Paroubková chystá národní sbírku na Kaplického 
První odstavec dvanáctého článku ironizuje hlavní téma celé zprávy, kterým je in-

formace o plánu založení sbírky pro Kaplického projekt. Hned v druhé výpovědi je 

výraz „kaplička národa“ v uvozovkách fungujících zde jako modalizátor, jehož pomocí 

autor vyjadřuje svůj nesouhlasný a ironizující odstup58:  

„Tentokrát však nejde o ,kapličku národa’, jde o novou Národní knihovnu podle 

projektu architekta Jana Kaplického. A jedním z hlavních organizátorů má být Petra 

Paroubková, manželka předsedy opoziční ČSSD.“ 

Druhá výpověď sekvence je uvedena spojkou „A“, díky čemuž autor článku klade 

důraz na fakt obsažený v této výpovědi a specifikuje výpověď předchozí59. Tento 

funkční vztah má však zároveň kontrastní rozměr – autor presuponuje, že Petra Pa-

roubková není zcela kompetentní osobou k vedení takové akce a také odkazuje na 

politický cíl, který je plánováním takové akce sledován. Závěr odvoditelný z této sek-

vence je, že žena prezentovaná v médiích jako „pohledná, ale jednoduchá“ (jak je 

dále v textu explicitně uvedeno) a navíc „manželka předsedy opoziční ČSSD“, má 

organizovat projekt, který vládnoucí ODS potopila. Politický rozměr vyjádřený v tomto 

přístavku však spíše pouze posiluje grotesknost celé akce.  

První odstavec tedy nastoluje atmosféru článku, která se nese v duchu výsměchu 

dalšímu návrhu vyřešení situace. Autor Petru Paroubkovou a její návrh dále odsuzuje 

funkčním vztahem mezi fakty vyjádřeným v této sekvenci: 

„ ,Domluvili jsme se, že budeme zvažovat společný projekt. Zvažujeme založit ne-

bo otevřít sbírku. Nezaplatilo by to sice celý projekt, ale byl by to projev solidarity lidí, 

kteří si přejí, aby Kaplického knihovna na Letné stála,’ řekla Paroubková. Cena 

knihovny se odhaduje na tři miliardy korun, takže sbírka by ji kompletně zaplatila, 

kdyby každý z občanů včetně kojenců přispěl třemi stovkami.“ 

Tento funkční vztah má formu uvedení příkladu, který ale demonstruje absurditu 

projektu. Vůbec celé uvedení této exemplifikační výpovědi (příspěvek ve výši 300 

korun od všech občanů „včetně kojenců“,) narušuje maximu kvantity a dává tak vy-

niknout tomuto implicitnímu závěru. V předchozí citaci Petry Paroubkové se navíc 

objevuje opakování slov a citace celkově působí neuměle – řazením výpovědí zde 

                                            
58 Srov. KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 134. 
59 Srov. VAN DIJK, T.: Studies in the Pragmatics of Discourse, str. 108. 
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 tedy autor dále posiluje inferenci, že celý návrh je ve své podstatě nesmysl, o to více 

kvůli osobě, která ho hodlá zaštítit.  

Hodnocení autora zde opět podléhá i ředitel knihovny Vlastimil Ježek, který Petru 

Paroubkovou pozval na schůzku „poté, co si minulý týden přečetl její rozhovor v Ma-

gazínu MF DNES“. V tomto rozhovoru „mimo jiné“ řekla:  

„Lidé bohužel neznají Petru Paroubkovou, která miluje literaturu, chce si udělat 

doktorát, baví ji chodit do Národní knihovny v Klementinu a hledat staré originály 

knih, podporuje projekt nové knihovny Jana Kaplického...“. 

Ve vyznění této sekvence působí Vlastimil Ježek jako někdo, kdo činí rozhodnutí 

na základě rozhovorů v časopisech a hodlá na takovém projektu spolupracovat 

s někým, kdo není v této oblasti zcela kompetentní a navíc se ani nezdá být dosta-

tečně inteligentní – jak je Petra Paroubková prostřednictvím citace vytržené z kontex-

tu rozhovoru vykreslena. V souvislosti s dalším textem se také autor oddaluje od pů-

vodního hlavního tématu článku a přesunuje pozornost na osobu Petry Paroubkové; 

zaměřuje se na její charakteristiku a na důvody, pro které hodlá Kaplického projekt 

podpořit. Tento odklon není náhodný a potvrzuje zaměření článku – hledání motivace 

Petry Paroubkové je předpojaté, autor je přesvědčen, že nevychází z nadšení pro 

moderní architekturu či uměleckého cítění „manželky předsedy opoziční ČSSD“. Au-

tor článku naopak apeluje na politický rozměr plánované akce a nabádá čtenáře 

k takové interpretaci. Přesvědčení Paroubkové i samotný návrh dále autor znevažuje 

uvedením její poslední citace, kde „vysvětluje Paroubková, proč knihovnu připomína-

jící chobotnici podporuje“. V tomto vyznění se zdá být normální knihovnu, co vzhle-

dem připomíná chobotnici, spíše nepodporovat; autor zde konfrontuje zaběhlé kono-

tativní významy těchto znaků – knihovna, tradiční instituce vzdělanosti, a chobotnice, 

mořský živočich, který se vzdělaností ani tradicí nemá nic společného.  

 

ČLÁNEK Č. 13 
28.07.2008 - JOSEF KOPECKÝ 

Kaplický: Chobotnice bude a bude! 
Třináctý text je atypický, poněvadž se jedná o úryvek rozhovoru s autorem disku-

tovaného projektu Janem Kaplickým. Vzhledem k vymezení korpusu však do naší 

analýzy spadá, neboť vyšel ve vymezeném období na titulní straně MF DNES. 

Vzhledem k faktu, že se nejedná o autorský text, zaměříme se na skryté významy 

obsažené v kontextové rovině a v odkazech na jiné momenty v diskurzu. Perex roz-

hovoru odráží atmosféru, ve které se rozhovor nese, a také rozpoložení architekta 
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 Kaplického. Ten je po dlouhé době poprvé vůbec v diskurzu citován, o to intenzivněji 

působí jeho slova (ač už jsou sama o sobě intenzivní). V souvislosti s celkovým dě-

ním není Kaplického rozpoložení překvapivé, přesto vrhá taková veřejná prezentace 

na architekta něj špatné světlo. V perexu je navíc popsán jako bojovník, který ale 

bojuje jen za své vítězství: 

„Ale architekt Jan Kaplický je přesvědčen, že nakonec zvítězí.“ 

Navíc jemu vlastní sebevědomí a cílevědomost mohou být na české poměry příliš 

sveřepé. V tomto ohledu materiál diskredituje stranu obhajující projekt, poněvadž 

hlavního protagonistu prezentuje jako arogantního a bezohledného, jehož cílem je 

pouze zrealizovat svůj návrh bez ohledu na okolnosti nebo názory ostatních.  

 

ČLÁNEK Č. 14 

10.09.2008 - ALENA ZVĚŘINOVÁ 

Šéf knihovny padl. Za chobotnici 
Poslední článek shrnuje celé dění a rekapituluje sporné body a momenty, pro kte-

ré byl Vlastimil Ježek odvolán. Článek je vzhledem ke zbylým textům korpusu nej-

méně implicitně předpojatý, z celkového tónu lze vyčíst úlevu, kterou tento krok při-

nesl. Materiál obsahuje zajímavé intertextuální odkazy na předchozí články; jedná se 

zejména o výpověď  

„Odpůrci odkazovali hlavně na to, že budova, která měla stát na Letné, by rušila 

panorama Pražského hradu.“ 

Výpověď by bylo možné na základě dosavadních poznatků interpretovat jako my 

odpůrci nesouhlasíme, neboť nesouhlas s umístěním budovy do těsné blízkosti Hra-

du bylo nejexplicitněji vyjádřené negativní hodnocení samotných autorů textů zkou-

maného korpusu. 

Autor dále vyjmenovává fakta, která byla v souhrnu důvodem k odvolání Ježka. 

Tento výčet odráží patovost situace a nedostatky v celkové organizaci a zmiňuje také 

rozpor původní soutěže s právem, čímž ospravedlňuje odvolání Ježka jakožto osoby 

zodpovědné za toto pochybení. V následující výpovědi autor implicitně obhajuje jeho 

odvolání také poukazem na možné důsledky:  

„Pokud by se pokračovalo ve stavbě Kaplického chobotnice, kterou Ježek zarputi-

le hájil, hrozila Česku podle ministerstva kultury vážná finanční rizika.“  

Poslední odstavec informuje o Ježkovu nástupci Pavlu Hazukovi a stručně popisu-

je jeho osobu. Tento popis je nicméně poměrně předpojatý a dává tušit možný výskyt 

nových sporných bodů v dalším vývoji kauzy; Hazuka doposud pracoval jako Ježko-
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 va „pravá ruka“ – autor článku se zde uvozovkami distancuje od tohoto označení60, 

vzhledem ke kontextovým souvislostem lze navíc interpretovat tento ironizující od-

stup jako nedůvěru v toto označení a v roli Pavla Hazuky vůbec, poněvadž jestliže 

měl přes půl roku na starosti „agendu spojenou právě s výstavbou nové budovy Ná-

rodní knihovny“, měl by spíše než nahrazovat Ježka ve funkci nést následky spolu 

s ním. Dvě následující výpovědi jsou také zajímavé – ačkoliv spolu zdánlivě nesouvi-

sí, můžeme v nich vzhledem k obeznámenosti s celkovým kontextem najít styčné 

body. Po výpovědi  

„Podle informací médií bylo jeho úkolem především shánět peníze na výstavbu“ 

následuje výpověď  

„Na jaře byl tento člen ČSSD zvolen do Rady Českého rozhlasu.“ 

V obou větách se objevuje narušení maximy relevance, případně kvantity. V první 

větě se jedná o spojení „podle informací médií“; z jakého důvodu je zde upřesnění 

zdroje relevantní? Zdroj se standardně uvádí tehdy, když nelze fakt jinak podložit, 

čímž vzniká možnost se od výroku později distancovat. Na druhou stranu uvedení 

mediálního zdroje působí dojmem, že bylo zjištěno něco nového, překvapivého; lze 

tedy usuzovat, že fakt, že Hazuka sháněl peníze na výstavbu, není veřejně známý 

ani potvrzený. Druhá věta narušuje maximu relevance podmětem „tento člen ČSSD“. 

Spojení se zdá relevantní pouze ve vazbě na celkový kontext, a i v tomto případě je 

pouze diskutabilní – lze se domnívat, že bude Hazuka lepším ředitelem kvůli jeho 

politické příslušnosti k ČSSD, která se situaci v průběhu kauzy snažila zachraňovat? 

V obou případech jsou tato spojení nadbytečná, může však jít o autorův záměr.  

Poslední výpověď v článku  

„Umístění ultramoderní budovy na Letné kritizoval nejprve prezident Václav Klaus 

a poté se tomu vzepřeli i představitelé Prahy.“ 

potvrzuje další prostředek sloužící ve zkoumaném diskurzu k vyjadřování implicit-

ních významů, a sice distribuci a sled informací v materiálu. Ačkoliv by věta logicky 

zapadala do odstavce shrnujícího důvody odvolání Vlastimila Ježka z funkce, zařadil 

jí autor až na konec, čímž jí přisuzuje zvláštní důležitost; zejména obsaženému faktu, 

že umístění budovy kritizoval jak prezident Klaus, tak představitelé Prahy – umístění 

budovy totiž kritizovala také sama MF DNES, jinak nelogické umístění této věty na 

konec článku lze tedy v tomto případě interpretovat jako snahu potvrdit a obhájit své 

(implicitně vyjadřované) přesvědčení.  

                                            
60 Srov. KRAUS, J.: Jazyk v proměnách komunikačních médií, str. 71. 
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 4.2 Shrnutí hlavních hodnotících jazykových prostředků 

Shrneme-li celkový účinek analyzovaného korpusu na jeho příjemce, můžeme vy-

vodit, že novináři pracující pro MF DNES byli ke Kaplického projektu od začátku 

skeptičtí, zejména poté k jeho umístění na pražskou Letenskou pláň. Antipatie se 

samotným návrhem nebyly nikdy vyjádřeny přímo; nejexplicitněji byl vyjádřen nesou-

hlas pouze v souvislosti s umístěním budovy do blízkosti Pražského hradu. Deník 

nicméně pomocí různých jazykových prostředků ovlivňoval čtenáře nejen ve vytváře-

ní úsudku o důležitých faktech či hlavních protagonistech kauzy, ale také v přiřazo-

vání důležitosti jednotlivým tématům, čímž zásadně pohyboval s významovými rovi-

nami a se způsoby vnímání celkového kontextu.  

Souhrn jazykových prostředků, které sloužily ve zkoumaném korpusu implicitnímu 

vyjadřování hodnocení, by – seřazen podle četnosti výskytu – vypadal takto: 

• Výstavba samotného textu, způsob tematického členění 
o Ačkoliv bylo z titulku článku či faktického obsahu zřejmé, která informa-

ce je zásadní a kvůli které tedy článek vzniknul, v mnoha případech vý-

stavba textu neodpovídala základnímu požadavku zodpovězení otázek 

kdo, co, kdy a kde.61 Samotným narušením tohoto uspořádání typické-

ho pro zprávu již tedy dochází k manipulaci s významovostí jednotli-

vých faktů nebo nové informace jako celku.  

o Důležitým aspektem je v této oblasti také distribuce citací zaintereso-

vaných osob; Ačkoliv jsme distribuci informací nepopsali v teoretické 

části jako jednu z možností umisťování hodnocení do zpravodajského 

textu, v analyzovaném korpusu se výrazně podílela na významových 

posunech. 

• Způsob formulace skutečností do vět 
o Způsob řazení větných členů a celých propozic a s tím související vyja-

dřování vztahů mezi jednotlivými částmi výpovědí znamená ve většině 

případech ztrátu objektivity. Spojováním vět do souvětí a tedy do no-

vých vztahů vytváří autor nové souvislosti, které nemusí korespondovat 

s původními vztahy mezi referovanými fakty, čímž dochází k manipulaci 

s fakty a k dezinformaci.  

                                            
61 Srov. JIRÁK, J., KŐPPLOVÁ, B.: Média a společnost, str. 124. 
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 o S formulací souvisí také zasazování modalizátorů do textu (např. tedy, 

totiž, podle něj, navíc, přece, možná, stěží, pravděpodobně) – tedy vý-

razů vyjadřujících postoje jistotně modalitní. 

• Volba mezi několika významovými konkurenty 
o Tento jev je víceméně jednoznačný, důležité je zmínit jeho velkou úlohu 

v ovlivňování tvorby úsudku o referovaných osobách; výběr významově 

neutrálních slov je totiž stěžejní při uvádění citací těchto osob nebo při 

přímém označování jejich aktivit: „Knihovna se však dušuje, že text do-

stala z jeho úřadu.“ „I ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek přiznává, 

že v reálném odstínu ještě nákres neviděl.“ V obou uvedených příkla-

dech lze identifikovat posuny významů a tedy ovlivňování interpretace 

skutečností čtenářem.  

• Narušování formálních požadavků na zprávu 
o Zasazováním jazykových prostředků atypických pro funkční zpravodaj-

ský styl ztrácí zpráva věcný informativní tón, čímž vyznívá text předpo-

jatě. Je tedy narušen požadavek vyváženosti. Prostřednictvím zaujaté-

ho referování o některých aktérech události (které může být vyjádřeno 

jednou z výše shrnutých forem) zase přestává být zpráva objektivní. 

 

Z tohoto shrnutí můžeme vidět, že rozebírané jazykové prostředky a postupy se 

nevyskytují v textu izolovaně, ale vzájemně se doplňují a dohromady se tak podílejí 

na utváření významů sdělení. 
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5. Závěr 

Základním cílem naší analýzy bylo zmapovat jazykové prostředky, které slouží 

k manipulaci s významy. Získané poznatky jsou velmi zajímavé, neboť poskytují me-

todicky ucelený náhled na vztah mezi formou a obsahem a poskytují vodítko pro po-

učenější čtení zpravodajských textů. 

Zároveň však z jejích závěrů vyplývá, že se před námi otevírá mnoho dalších ob-

lastí zkoumání. Zůstaneme-li u téhož vzorku, je možné ve stejném duchu rozebírat 

hodnotící jazykové projevy, ale s větší mírou specifikace – jako zajímavý jev k analý-

ze se nabízí časové proměny způsobu distribuce a používání slova „chobotnice“ pro 

označení Kaplického projektu. Stejným metodologickým postupem by bylo možné 

zkoumat, jakým způsobem charakterizují novináři jednotlivé aktéry kauzy, například 

prostřednictvím uvozování jejich citací. U téhož korpusu bychom se mohli zaměřit 

i na studium vlivu individuálního autorského stylu na způsoby manipulace s významy, 

od kterého jsme v této práci odhlédli. Mohli bychom zkoumat projevy jednotlivých 

novinářů a následně je porovnávat například z hlediska dodržování formálních poža-

davků na zprávu.  

Dalším zajímavým námětem je také rozšíření zkoumaného materiálu o totožně 

vymezený korpus pocházející z konkurenčního média a následné porovnání způsobu 

informování o kauze. Vzorek bychom také mohli rozšířit v rámci stejného média a 

zkoumat například rozdíly ve způsobu vyjadřování na titulní straně a uvnitř listu. Roz-

šíření vzorku by bylo možné také na časové ose, čímž bychom získali lepší orientaci 

a mohli bychom tak lépe pojmenovávat jednotlivé skutečnosti.  

I takto úzce vymezený vzorek nám poskytl užitečný náhled do celého diskurzu a 

díky analýze jeho dílčích částí jsme objevili i některé nové souvislosti. Ve světle této 

práce bychom se tedy mohli zaměřit například na promítání politického faktoru do 

vývoje situace nebo na charakteristiku zainteresovaných zájmových skupin. 

Tato práce tedy ve své podstatě přinesla náhled do problematiky a poskytla základ 

pro případná další zkoumání ať už ve stejné oblasti (tedy sémiotickém rozboru) nebo 

v oblasti zkoumání širších souvislostí.  
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Seznam zkratek 

ČKA – Česká komora architektů  

ČR – Česká republika 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

MF DNES – Mladá fronta DNES 

NK – Národní knihovna  

ODS – Občanská demokratická strana 

UIA – Mezinárodní unie architektů  

ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
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 Resumé 

 

The essential function of news is to provide the audience with factual information 

on the latest events. However, by the process of producing news items some traces 

of subjectivity might be inserted into the final product – the events are selected and 

further composed and expressed by journalists in various ways. This thesis is con-

cerned with the ways facts are presented in news, particularly with means of placing 

subjective meanings into news texts.  

The situation that arose around the project of new building of National library re-

presents a unique material for studying of the forms of expressing biased meanings. 

The atmosphere of the whole affair was developing in time and there were many key 

moments, which influenced further happenings and had a great impact on the ways 

media informed about this affair. A journalist has a certain opinion on the facts he 

informs about and his personal mindset can be revealed by the way he calls respe-

ctive facts and the way he expresses relations between them. The whole media text 

is thus no longer objective; by putting the facts together the journalist creates new 

relations, which does not have to correlate with relations contained in the initial in-

formation. This is the way media construct social reality.  

The main goal of this thesis is to find out by what means can this social reality be 

constructed. After reading an article in newspaper, what makes us think that the au-

thor does not agree with the way new National library might look like? We took 14 

articles that were published on the title page of daily newspaper MF DNES and inter-

preted each one of them in order to find implicit meanings that indicate what the au-

thor actually wanted to say, but could not do so explicitly, as he is obliged to inform 

about events in a factual, subjectivity-free manner.  

We first explain the methodology applied in the interpretations of the individual 

texts and consequently create a list of language tools, which can be used to place 

traces of one’s own subjective approach into news. This analysis thus brings us an 

insight into the processes of composing news texts and at the same time opens fur-

ther areas for analyses either of the same kind (but with a different focus) or based 

on these findings but focusing on other aspects of the affair of new National library 

building.    
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Příloha č. 1  
03.03.2007 - (man) - Titulní strana - str. 01 

Obří chobotnice v Praze 
Kousek od Hradu, na okraji Letenské pláně, má vyrůst Národní knihovna od archi-

tekta Kaplického  

Praha – Praha by měla mít od roku 2011 novou turistickou atrakci, srovnatelnou 

například s moderní operou v Sydney. 

Na Letenské pláni vyroste nová Národní knihovna podle projektu mezinárodně 

uznávaného architekta Jana Kaplického, který žije ve Velké Británii. Knihovna bude 

mít podobu velké barevné chobotnice, jejíž obrovské prosklené oko bude vyhlížet na 

Prahu. Ve skutečnosti bude za skleněnou plochou vyhlídková restaurace. Devítipod-

lažní budova zčásti zapuštěná do země poslouží k uskladnění deseti miliónů knih.  

Kaplického ateliér Future Systems vyhrál architektonickou soutěž, výsledky byly 

oznámeny včera. Porazil 350 konkurentů z celého světa. „Jeho projekt byl zcela jiný. 

Je to prostě velký umělec,“ řekla o Kaplického práci předsedkyně mezinárodní poroty 

Eva Jiřičná.  

Investice do stavby nové Národní knihovny si vyžádá dvě miliardy ze státní kasy. 

Autor si nejvíce cení skladovací systém, který pro knihovnu navrhl. Ten byl podle něj 
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 pro vítězství rozhodující. „Jakoukoliv knihu tu totiž čtenář dostane ze skladu během 

tří až pěti minut,“ uvedl Kaplický. 

Všech deset miliónů svazků ukryl vítězný projekt do podzemních skladů . Architekt 

počítá s tím, že si za neotřelý nápad vyslouží od mnohých obyvatel Prahy kritiku. 

„Samozřejmě to mezi lidmi nebude stoprocentně populární, ale to je mi jedno,“ řekl. 

 

Příloha č. 2  
04.05.2007 - JAN MATES - Titulní strana - str. 01 

Chobotnici zabráním vlastním tělem, řekl Klaus 
Praha - Až na konci příštího roku vyjedou bagry na pražskou Letnou, aby začaly 

hloubit základy pro futuristickou budovu Národní knihovny, narazí možná na velmi 

zvláštního demonstranta. Přivázán řetězem ke stromu či kandelábru tam bude proti 

„letenské chobotnici“ protestovat prezident Václav Klaus.  

Muž proslulý odmítavým postojem vůči aktivistům všeho druhu včera na návštěvě 

Prahy 9 pronesl překvapivý výrok: „Podobně jako protijaderní aktivisté u Temelína, 

jsem ochoten přivazovat se vlastním tělem a bránit, aby Národní knihovna v takové 

podobě na Letné byla.“ Prezident vyvolal nečekaným odsudkem hotové pozdvižení, 

protože projekt světoznámého britského architekta českého původu Jana Kaplického 

zvítězil v mezinárodní soutěži a odborná veřejnost jej přijala pozitivně. Proti nemá nic 

ani Klub za starou Prahu, který je obvykle na moderní zásahy do architektury metro-

pole háklivý. Kaplického Klausův výrok rozladil. „Jsem si téměř jist faktem, že neviděl 

ani model. Předtím, než někdo udělá takový komentář, by se měl s celým návrhem 

detailně obeznámit. Lidi kdysi podepisovali prohlášení, že nenávidí Chartu 77, aniž ji 

četli,“ řekl MF DNES. Klause prý rád pozve na výstavu, kde se jeho projekt předsta-

vuje, a všechno mu osobně vysvětlí. 

Také ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek se domnívá, že hlava státu má 

zřejmě špatné informace. „Ale hlavní je, že prezident není účastníkem žádné fáze 

stavebního řízení, a tím pádem nemá ve stavbě na Letné žádnou pravomoc, a ne-

může ji proto ovlivnit,“ dodal Ježek. 

 

Příloha č. 3  
05.05.2007 - JANMATES - Titulní strana - str. 01 

Architekt sepsul chobotnici – inspiroval Klause 
Praha - Nebude obří chobotnice neboli nová budova Národní knihovny působit 

vedle staré zástavby v Praze na Letné jako pěst na oko? Na fotomontáži prezento-
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 vané ateliérem britského architekta českého původu Jana Kaplického se knihovna 

vedle sousední vily doslova krčí. 

Pražský architekt Radek Martišek však tvrdí, že vizualizace jsou podvod. Ve sku-

tečnosti bude podle něj chobotnice nad okolím čnít mnohem výš. A to je ještě to 

nejmenší, co návrhu vytýká. Architekt zpracoval celou oponentní recenzi, v níž pro-

jekt trhá na kusy. Budova by podle něj byla extrémně drahá. A také nebezpečná. 

Takové výhrady by světově uznávaný Kaplický klidně mohl přejít mávnutím ruky jako 

závistný výlev lokálního architekta. Jenže Martiškův dokument se přes šéfa Národní 

galerie Milana Knížáka dostal až do rukou prezidenta Václava Klause. Ten si ho pře-

četl a kontroverzní projekt odsoudil. Prý mu bude bránit vlastním tělem. 

„To bude tedy nádherné představení a já bych prosila židli v první řadě,“ směje se 

Eva Jiřičná, předsedkyně poroty, která Kaplického práci vybrala. „V pozici prezidenta 

by se pan Klaus měl mírnit ve výrocích,“ dodává už vážně. 

Mluvčí Hradu Petr Hájek včera řekl, že Klaus mluvil v nadsázce. Jde mu prý hlav-

ně o záchranu Klementina, kde Národní knihovna sídlí nyní. Za více než dvě miliar-

dy, které má stát chobotnice, by se podle něj daly historické prostory „krásně a 

funkčně“ upravit. Martiškova iniciativa Kaplického pobouřila a zvažuje, že se s ním 

bude soudit. „Je naprosto neuvěřitelné, že architekt tímto způsobem pomlouvá práci 

kolegy,“ říká. 

 

Příloha č. 4 
26.05.2007 - JANA CIGLEROVÁ - Titulní strana - str. 01 

Architekti a designéři brání Kaplického „chobotnici“ 
Praha - Špičkoví čeští architekti, designéři, galeristé a režiséři sepsali petici na 

obranu „chobotnice na Letné“. Stavějí se v ní proti kritikům neobvyklého projektu Ná-

rodní knihovny architekta Jana Kaplického. 

„Jde nám o to, aby ustaly nekompetentní hysterie, které přípravu stavby prováze-

jí,“ vysvětlil architekt Jan Němeček, který spolu s Michalem Froňkem tvoří známé 

designérské duo Olgoj Chorchoj. Z rozdmýchávání emocí přitom viní i prezidenta 

Václava Klause. Právě ten patří ke kritikům Kaplického projektu. 

Petici podepsal třeba držitel Národní ceny za design Jiří Pelcl, bývalý rektor Vyso-

ké školy uměleckoprůmyslové Zdeněk Ziegler, jeden z nejlepších reklamních režisé-

rů na světě Ivan Zachariáš či galeristka Meda Mládková. 
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 Příloha č. 5 
28.05.2007 - (jam) - Titulní strana - str. 01 

Chobotnice na Letné má více příznivců než odpůrců 

Praha - Češi zřejmě nejsou, alespoň pokud jde o architekturu, zdaleka tak usedlí, 

jak by si leckdo mohl myslet. Více než polovině lidí se líbí odvážný futuristický návrh 

nové budovy Národní knihovny, která má vyrůst v Praze na Letné. 

Chobotnice, jak se projektu slavného architekta Jana Kaplického přezdívá, vyho-

vuje vkusu 55 procent Čechů. Pětačtyřiceti procentům se naopak nelíbí. V těchto vý-

sledcích jsou však zahrnuti jen ti, kteří projekt znají. A těch je menšina, dvaapadesát 

procent lidí totiž Kaplického návrh nezná. 

Vůbec první průzkum veřejného mínění k nové budově si nechala u agentury Me-

dian zpracovat Národní knihovna. Účastnilo se ho 566 dotázaných. MF DNES má 

výsledky k dispozici. 

Většina těch, kdo návrh znají, souhlasí i s umístěním budovy na Letné. Stála by 

tedy blízko Pražského hradu, jedné z nejcennějších památek hlavního města. 

 

Příloha č. 6 
17.10.2007 - JAN MATES - Titulní strana - str. 01 

Premiér potopil chobotnici 
Topolánek: Na Kaplického knihovnu nedáme peníze. Primátor Bém pružně mění ná-

zory, v březnu byl pro, nyní proti 

Praha - Po včerejšku je téměř jisté, že Kaplického chobotnice na pražské Letné 

nikdy nebude stát. Premiér Mirek Topolánek dal včera najevo, že vláda na novou 

Národní knihovnu nedá peníze. „Vláda má dvě priority – Národní muzeum a Klemen-

tinum,“ řekl. S knihovnou se podle něho ve státním rozpočtu nepočítá. 

Už dříve odmítla neobvyklý projekt pražská ODS, primátor Pavel Bém i prezident 

Václav Klaus. Právě primátor Bém přitom předvedl ostrý názorový obrat. 

Ještě na jaře stavbu, která měla vyrůst na Letenské pláni poblíž Pražského hradu, 

chválil. Nyní jí najednou nemůže přijít na jméno a společně se zastupiteli z ODS brá-

ní tomu, aby vznikla. V březnu, kdy mezinárodní architektonickou soutěž vyhrál čes-

kobritský architekt Jan Kaplický, Bém (který byl členem poroty) jeho projekt vychva-

loval: „Věřím, že Národní knihovna bude za pár let sebevědomě, ale i citlivě dokres-

lovat pražské panoráma a stane se dalším obdivovaným skvostem pražské architek-

tury,“ napsal o „chobotnici“ v brožuře vydané po vyhlášení výsledků. Jenže po půl 

roce je všechno jinak. V polovině října Bém milionům televizních diváků o téže stav-
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 bě sděluje: „Ve vztahu k Pražské památkové rezervaci je nekonečně neohleduplná, 

nerespektuje územní plán.“ Jak vysvětluje takový obrat? 

O pochvalném příspěvku v brožuře včera řekl: „Nevím, z čeho to čtete. Ani nevím, 

jestli je to můj autorizovaný text.“ Knihovna se však dušuje, že text dostala z jeho 

úřadu. 

Bémův původní postoj však dokládají i další vyjádření. Například 2. března (v den 

vyhlášení výsledků soutěže) řekl pro ČTK: „Kaplického návrh je odvážný, překvapivý, 

originální, energeticky úsporný a jistě i kontroverzní. Teď přijdou ke slovu konzerva-

tivní památkáři a začne živé představení o budoucnosti moderní architektury v Praze. 

Já jsem znám jako příznivec odvážných řešení.“ Teď tvrdí: „Už tehdy jsem říkal, že 

obrovským problémem tohoto návrhu je jeho neuvěřitelná bezohlednost k okolí.“ Po-

rota, v níž byl Bém členem, vybrala Kaplického jako vítěze jednomyslně. Místo Béma 

hlasoval jeho zástupce, šéf pražských památkářů Jan Kněžínek, který byl pro „cho-

botnici“. Bém se dnes k výsledku nehlásí. Tvrdí, že on by pro nebyl. Uspořádání sou-

těže stálo daňové poplatníky 27 milionů korun, které jsou nyní zřejmě ztraceny. 

Pražští zastupitelé za ODS v čele s Bémem totiž minulý týden zablokovali přípravu 

stavby. Oznámili, že knihovně neprodají pozemky, přestože prodej zastupitelstvo už 

na jaře schválilo.  

Odpovědnost za zbytečně utracené miliony teď nikdo nechce přijmout. Primátor 

Bém řekl, že všechny peníze knihovna utratila už před soutěží a on tomu nemohl za-

bránit. Šéf Národní knihovny Vlastimil Ježek zase uvedl, že už zkušenosti s velkou 

mezinárodní soutěží za ty peníze stály. 

 

Příloha č. 7 
18.10.2007 - JAN MATES - Titulní strana - str. 01 

Bude Kaplického chobotnice v Brně? 

Praha, Brno - Když Praha nestojí o Kaplického chobotnici, postavme ji v Brně. 

S tímto odvážným nápadem přišel o víkendu brněnský poslanec Jeroným Tejc 

z ČSSD. A primátorovi Brna Romanu Onderkovi se velmi zamlouvá. 

Možnost, že by futuristická budova Národní knihovny nakonec vyrostla v jiném 

městě, připustil i autor návrhu Jan Kaplický. „Už jsem zaznamenal zájem a otázky 

z jiných měst – z Brna, dokonce i z Bratislavy,“ řekl Kaplický MF DNES. 

Sociální demokrat Onderka už dokonce pro novou budovu vymýšlí místo. Mohla 

by podle něho stát třeba na místě bývalých kasáren v městské části Řečkovice. Po-

dobně jako pražská Letná je to na kopci, takže vyhlídka na vrcholu chobotnice by 
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 měla opodstatnění. Je skutečně možné, že by se z Oka nad Prahou, jak projektu 

přezdívá Národní knihovna, stalo Oko nad Brnem? 

Příliš pravděpodobné to není. „Museli bychom získat státní peníze, a nevím, nako-

lik je to průchodné,“ říká Onderka. Vedení knihovny považuje přemístění knih do Br-

na za vyloučené. „I kdyby to nebyla Národní knihovna, taková budova by se mi ve 

městě líbila. Brno by bylo přitažlivější,“ nevzdává se primátor. 

 

Příloha č. 8 
25.10.2007 - MAGDALENA NOVÁ, Jan Mates - Titulní strana - str. 01 

Chobotnice: tak Bém je nakonec pro? 

Chystá se dohoda – knihovna nejspíš bude na Letné 

Praha - Před několika dny se zdálo naprosto nepravděpodobné, že na pražské 

Letné vyroste Národní knihovna tak, jak ji navrhl architekt Jan Kaplický.  

Teď je najednou všechno jinak. Vypadá to, že knihovna, přezdívaná podle svého 

netradičního tvaru chobotnice, nakonec na Letenské pláni přece jen stát může. 

Primátor Pavel Bém se podle informací MF DNES dohodl s generálním ředitelem 

Vlastimilem Ježkem na tom, že hlavním úkolem nově zřízené komise bude najít bu-

dově knihovny v Praze místo. 

Zástupci hlavního města přijdou na jednání se třemi variantami, co s chobotnicí. 

„Nejpravděpodobnějším řešením je, že Národní knihovna opravdu vyroste na Letné,“ 

řekl MF DNES zdroj blízký primátoru Bémovi. Informaci potvrdily i další dva zdroje. 

V tom případě by architekt Kaplický musel svůj návrh upravit. Zároveň by magistrát 

určil, kde přesně by na Letenské pláni dům stál. Není totiž jisté, že by budova vyrost-

la na místě, na které vypsala Národní knihovna mezinárodní soutěž. „Knihovna by se 

tak mohla na Letné posunout úplně jinam,“ uvedl zdroj. Podobně mluví i někteří zá-

stupci knihovny, kteří nechtějí být jmenováni. Primátor Bém to, že by Národní 

knihovna zůstala na Letenské pláni, nechce komentovat. „A jak jste na to přišla?“ 

odpověděl na otázku MF DNES. 

 

Příloha č. 9 
26.10.2007 - (jam) - Titulní strana - str. 01 

Chobotnici má zvládnout 35 lidí 
Praha - Nebude-li mít Národní knihovna do roku 2012 novou budovu, zkolabuje. 

A po včerejšku se zhroucení opět přiblížila.  
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 „Každý rok nám přibývá 120 tisíc svazků, už teď nám chybějí prostory,“ říká šéfka 

novodobých fondů Národní knihovny Bohdana Stoklasová. V roce 2011 podle ní na-

stane krize a pak se systém zahltí. Co přesně se v přeplněném Klementinu stane? 

„Dokumenty budou končit v přepravkách. Nelze je zpracovávat, zakládat ani zpří-

stupňovat čtenářům,“ vysvětluje ředitelka. Spory s pražskou radnicí o návrh nové bu-

dovy od Jana Kaplického, která měla vyrůst na Letné, včera vyústily v dohodu gene-

rálního ředitele Vlastimila Ježka a primátora Pavla Béma na ustavení komise 

s 35 členy. Ta se má o osudu návrhu dohadovat až čtyři měsíce. To je citelné zdrže-

ní, protože podle původních plánů se už napřesrok mělo stavět. Nyní je zřejmé, že 

příští rok nestihne knihovna vyřídit ani stavební povolení. Další odklad avizoval pre-

miér Mirek Topolánek. Zopakoval, že prioritou státu je rekonstrukce Národního mu-

zea a Klementina. Nová budova se podle něho určitě nezačne stavět příští rok. 

O tom, jestli za ni stát vůbec kdy bude ochoten vydat miliardy, se teprve povede dis-

kuse. Bém s Ježkem přesto naznačují ochotu k dohodě. Jako nejpravděpodobnější 

se nyní jeví dohoda na tom, že Kaplický svou chobotnici výrazně zmenší a město 

dovolí, aby budova vznikla na Letné. O úpravách projektu se má Kaplický dohodnout 

s týmy architektů a památkářů, které Bém s Ježkem jmenovali do své komise. 

 

Příloha č. 10 

04.12.2007 - (jam) - Titulní strana - str. 01 

Kaplický přemaloval knihovnu. Je zlatá 

Praha - Chobotnice nebude zelená, ale ve zlatavé barvě šampaňského. Autor ná-

vrhu nové Národní knihovny Jan Kaplický to sice říkal od začátku, ale teprve nyní 

předvádí vizualizaci ve skutečné barvě. MF DNES jako první přináší obrázky získané 

od jeho ateliéru Future Systems. 

I ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek přiznává, že v reálném odstínu ještě ná-

kres neviděl. Na všech dosud prezentovaných materiálech měla knihovna zelený 

plášť. Pro odpůrce to byl argument proti Kaplického návrhu. Tvrdili, že „hrouda zele-

ného slizu“ nemá poblíž Pražského hradu co dělat, protože zničí panoráma města. 

Kaplický říká, že to zavinila chyba tisku. 

 

Příloha č. 11 
26.04.2008 - (jam) - Titulní strana - str. 01 

Chobotnice u Kongresového centra? 
Magistrát a vedení knihovny už možná našly místo pro Kaplického stavbu 
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 Praha - Nová budova Národní knihovny - takzvaná chobotnice od Jana Kaplického 

- možná v budoucnu bude shlížet na Prahu z Pankráce a nikoliv z Letné. 

Po měsících planých dohadů mezi vedením knihovny a pražským magistrátem se 

rýsuje dohoda. Kontroverzní projekt slavného českobritského architekta by se mohl 

z Letné přesunout na jeden ze dvou pozemků v blízkosti Kongresového centra. In-

formaci přinesl jako první server lidovky.cz. 

„Místo je to dobré a splňuje všechna hlavní kritéria - blízkost od centra, dostupnost 

metrem a je to v nezáplavové zóně,“ řekl k tomu MF DNES ředitel Národní knihovny 

Vlastimil Ježek. Naznačil, že obě parcely patřící městu vytipoval sám. Náměstek pri-

mátora zodpovědný za městský majetek Pavel Klega s prodejem knihovně souhlasí. 

„Jestli to pan Ježek chce, my to podpoříme. Je to důstojné místo, atraktivní poloha,“ 

citují Klegu lidovky.cz. Ježek upřesnil, že nejvhodnější by pro něj byla parcela přilé-

hající k výškové budově hotelu Corinthia Towers. „Jmenuje-li se Kaplického projekt 

Oko nad Prahou, pak z tohoto místa by to oko mělo ještě lepší výhled než z Letné,“ 

řekl. 

 

Příloha č. 12 
05.06.2008 - JOSEF KOPECKÝ - Titulní strana - str. 01 

Paroubková chystá národní sbírku na Kaplického 
Má to být podobná akce, jako když se Češi v 19. století skládali - v duchu hesla 

Národ sobě - na pražské Národní divadlo. Tentokrát však nejde o „kapličku národa“, 

jde o novou Národní knihovnu podle projektu architekta Jana Kaplického. A jedním 

z hlavních organizátorů má být Petra Paroubková, manželka předsedy opoziční 

ČSSD. 

Nápad se zrodil při nedávném setkání Kaplického a jeho manželky na snídani s Pa-

roubkovými. Choť šéfa ČSSD se o něm zmínila včera po schůzce s ředitelem Národ-

ní knihovny Vlastimilem Ježkem. „Domluvili jsme se, že budeme zvažovat společný 

projekt. Zvažujeme založit nebo otevřít sbírku. Nezaplatilo by to sice celý projekt, ale 

byl by to projev solidarity lidí, kteří si přejí, aby Kaplického knihovna na Letné stála,“ 

řekla Paroubková. Cena knihovny se odhaduje na tři miliardy korun, takže sbírka by ji 

kompletně zaplatila, kdyby každý z občanů včetně kojenců přispěl třemi stovkami. 

Paroubkovou si Ježek do Klementina, současného sídla knihovny, pozval poté, co si 

minulý týden přečetl její rozhovor v Magazínu MF DNES. Manželka šéfa ČSSD 

v něm mimo jiné řekla: „Lidé bohužel neznají Petru Paroubkovou, která miluje litera-

turu, chce si udělat doktorát, baví ji chodit do Národní knihovny v Klementinu a hledat 
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 staré originály knih, podporuje projekt nové knihovny Jana Kaplického...“ Jak včerejší 

hodinové setkání s Ježkem, tak citovaný rozhovor potvrzuje informace, podle nichž 

se Paroubková pustila do boje s image, kterou jí podle ní přisuzuje část médií - tedy 

pohledné, ale jednoduché a v luxusu si libující ženy, která zaujala nejvíc prohláše-

ním, že na Jiřím Paroubkovi miluje „sexy mozek“. 

„Stavějí se tu supermarkety. Pokud by vypadaly jako obchodní dům Sellfridges 

v Birminghamu od Kaplického, tak je to v pořádku. Ale u nás teď nevznikají budovy, 

které by mohly nést kulturní dědictví,“ vysvětluje Paroubková, proč knihovnu připo-

mínající chobotnici podporuje. 

 

Příloha č. 13 
28.07.2008 - JOSEF KOPECKÝ - Titulní strana - str. 01 

Kaplický: Chobotnice bude a bude! 
Praha - Politici potopili jeho odvážný návrh na novou budovu Národní knihovny na 

Letné, přezdívanou chobotnice. Ale architekt Jan Kaplický je přesvědčen, že nako-

nec zvítězí: „Ta knihovna bude na Letné. Tím to pro mě končí,“ říká. 

Bude mít vaše špatná zkušenost dopad na zájem architektů účastnit se v Česku dal-

ších soutěží?  

Samozřejmě. Zásadní ale je, že ministr kultury (prohlásil, že chobotnice stát na Letné 

nebude, pozn. red.) je proti kultuře národa. To, že do Česka nebudou chtít architekti, 

je ve srovnání s počínáním ministerstva kultury detail. 

Možnost, že by knihovna skončila v jiné zemi, není? Neoslovili vás třeba Britové, kte-

ří vás oceňují? 

Ale proč? Ani Albánci mě neoslovili. To v Čechách také pořád někteří lidé nechápou 

– takové budovy se navrhují na jedno konkrétní místo. Bohužel to nechápou ani lidé 

jako pan ministr Jehlička nebo pan Knížák z Národní galerie. A ještě jedna věc – ná-

vrh, že se pro to upraví Klementinum, je nesmyslný. Tam nejde uskladnit deset mili-

onů knih. 

Nejde jen o Klementinum, knihy mají být i v depozitáři na kraji Prahy a vozit se do 

Klementina. 

To je hodně „zelené“ řešení. Kolik škodlivin vyprodukuje každý náklaďák, který bude 

knížky vozit... Co je ale horší – Klementinum je v záplavové zóně a pan Jehlička si 

asi chce vzít na svědomí deset milionů knih, kdyby přišly povodně. Taky se těším na 

to, co budou říkat památkáři, až se budou bourat stěny v Klementinu. 
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 Příloha č. 14 

10.09.2008 - ALENA ZVĚŘINOVÁ - Titulní strana - str. 01 

Šéf knihovny padl. Za chobotnici 
Ministr kultury Jehlička odvolal šéfa Národní knihovny Vlastimila Ježka kvůli sporům 

o Kaplického návrh 

Praha - Návrh architekta Jana Kaplického na novou budovu Národní knihovny na-

konec zlomil jejímu řediteli Vlastimilu Ježkovi vaz. Ministr kultury Václav Jehlička ho 

včera vpodvečer odvolal. 

„Žádný oficiální dopis z ministerstva kultury nepřišel, všechno to bylo jen po tele-

fonu,“ řekla večer MF DNES mluvčí Národní knihovny Kateřina Nováková. 

Nečekaná zpráva o okamžitém odvolání zastihla Ježka při zahájení festivalu Jičín – 

město pohádky. Ještě v sobotním rozhovoru pro MF DNES ředitel Národní knihovny 

řekl, že ho ministr kultury Václav Jehlička neodvolá. 

Důvodem jsou podle ministra problémy kolem stavby knihovny známé jako Kaplic-

kého „chobotnice“, která rozdělila veřejnost i politickou scénu na dva nesmiřitelné 

tábory. Odpůrci poukazovali hlavně na to, že budova, která měla stát na Letné, by 

rušila panoráma Pražského hradu.Někteří architekti se ohradili proti tomu, že vítězný 

návrh nerespektoval jednu z podmínek soutěže, a sice aby byl sklad knih nad zemí. 

Výhrady k vypsání soutěže na knihovnu měli také úředníci Evropské komise, kteří 

tvrdili, že neprobíhala v souladu se systémem vypisování veřejných zakázek. Pro-

blémem se proto opět zabýval i antimonopolní úřad.  

„Je čím dál více zřejmé, že architektonická soutěž byla vypsána v rozporu s prá-

vem. Za této situace jsem se rozhodl vyměnit generálního ředitele Národní knihov-

ny,“ zdůvodnil Ježkovo odvolání ministr Jehlička. Pokud by se pokračovalo v přípravě 

stavby Kaplického chobotnice, kterou Ježek zarputile hájil, hrozila Česku podle mi-

nisterstva kultury vážná finanční rizika. 

Řízením Národní knihovny byl od včerejška pověřen současný ředitel Památníku 

národního písemnictví Pavel Hazuka. Někdejší učitel už v Národní knihovně praco-

val, a dokonce se „dotkl“ Kaplického chobotnice. Jako pracovník sekretariátu ředitele 

Ježka a jeho „pravá ruka“ měl od června 2007 až do letošního února na starosti 

agendu spojenou právě s výstavbou nové budovy Národní knihovny. Podle informací 

médií bylo jeho úkolem především shánět peníze na výstavbu. Na jaře byl tento člen 

ČSSD zvolen do Rady Českého rozhlasu. Umístění ultramoderní budovy na Letné 

kritizoval nejprve prezident Václav Klaus a poté se tomu vzepřeli i představitelé Pra-

hy. 
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