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Anotace 

Tématem této diplomové práce je sémiotická analýza pojmů „uprchlík“ a „migrant“ 

v kontextu současné migrační krize. Práce se zabývá zkoumáním těchto pojmů jakožto 

sémiotických znaků. Věnuje se sledování způsobu, jímž vybraná média s těmito pojmy 

zacházejí. Pro výzkum byla zvolena tři česká média, přičemž z každého z nich bylo 

vybráno 15 článků obsahujících zkoumané výrazy. Vzorek zahrnuje seriózní zpravodajství 

(Aktuálně.cz), bulvární zprávy (Blesk.cz) a také blog, (Blog iDnes.cz) coby publicistickou 

platformu, do níž může přispívat kdokoliv. Výzkum se zabývá vlivem médií na utváření 

pojmů a je rámován teorií sociální konstrukce reality prezentované T. Luckmannem a P. L. 

Bergerem. Práce se věnuje analýze v syntaktické, sémantické i pragmatické rovině. 

V teoretické části je nejprve nastíněna teorie sociální konstrukce reality, následně jsou 

stručně představeny okolnosti migrační krize a základní rozdíly ve významu zkoumaných 

označujících a konečně jsou představeny analytické koncepty, tedy Morrisovo členění 

sémiotiky, Saussurovo rozdělení mezi syntagmatickými a paradigmatickými vztahy a také 

vzájemné vztahy, v nichž mohou vystupovat jednotlivá slova v textu. Praktická část poté 

v souladu se zvolenou strukturou objasňuje, jak je ve vybraných textech s pojmy 

zacházeno. 

 

Annotation 

The topic of this diploma thesis is semiotic analysis of terms “refugee” and “migrant” in 

the context of the current migration crisis. The thesis deals with analyzing these terms as 

semiotic signs. It deals with the way in which selected media treat these terms. Three 

Czech media were chosen for the research, with 15 selected articles containing research 

terms from each of them. The sample includes serious news (Aktualne.cz), tabloid news 

(Blesk.cz) as well as a blog (Blog iDnes.cz) as a journalistic platform, to which anyone can 

contribute. The research deals with the influence of the media on the formation of concepts 

and is framed by the theory of social construction of reality presented by T. Luckmann and 

P. L. Berger. The thesis deals with analysis on the syntactic, semantic and pragmatic 

levels. In the theoretical part, the theory of social construction of reality is outlined first. 

Then the thesis briefly introduces the circumstances of the migration crisis and the basic 

differences in the meaning of the analyzed signifiers and finally introduces the analytical 

concepts, which are Morris classification of semiotics, Saussure's distinction between 



 

 

syntagmatic and paradigmatic relationships, as well as interrelationships in which 

individual words can appear in the text. The practical part then explains how the terms are 

treated in selected texts in accordance with the selected structure. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá sémiotickou analýzou výrazů „uprchlík“ a „migrant“, 

které zkoumá jako sémiotické znaky. Záměrem výzkumu je zmapování způsobu, jakým 

vybraná média v rámci vybraného kontextu s těmito znaky, případně jejich dalšími 

synonymy, zacházejí, jakým způsobem je v daných článcích reprezentováno označované a 

jak se náhled na toto označované a vyznění jednotlivých vět a textů může měnit s použitím 

různých označujících. Práce zkoumá 45 článků z vybraných českých webů z období 1. 1. 

2015 až 31. 12. 2017. Výběr webů zahrnuje zpravodajství i publicistiku, v rámci 

zpravodajství pak jak bulvár, tak seriózní deníky. 

Práce vychází z teorie sociálního konstruktivismu, a tedy z předpokladu schopnosti 

symbolických systémů spoluutvářet realitu. Předpokládá se, že média se způsobem užívání 

určitých pojmů podílejí na jejich vytváření.  

Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola představuje sociálně-

konstruktivistický rámec celé práce, nastiňuje možný vliv mediálních obsahů na mínění 

veřejnosti, seznamuje čtenáře se základními myšlenkami teorie sociální konstrukce reality 

tak, jak ji ve své knize předkládají T. Luckmann a P. L. Berger. Ve druhé kapitole jsou 

vysvětleny okolnosti současné migrační krize a stručně nastíněn její odraz v médiích. Ve 

třetí je krátce definován rozdíl mezi zkoumanými pojmy „migrant“ a „uprchlík“. Ve čtvrté 

kapitole je nejprve v rámci objasnění zvolené struktury výzkumu popsán Morrisův pohled 

na sémiotiku a její členění na sémantickou, syntaktickou a pragmatickou složku, následně 

je zde představeno Saussurovo rozlišování mezi syntagmatickými a paradigmatickými 

vztahy znaků a konečně jsou definovány možné vztahy mezi jednotlivými slovy v textech. 

Aplikovaná část se zabývá samotným rozborem vybraných textů, v nichž se zaměřuje na 

analýzu těchto textů v rovině sémantické, syntaktické a pragmatické a současně popisuje 

motivy, které při zkoumání těchto rovin vyplynuly.  

Cílem této práce je nahlédnutí způsobu, jakým vybraná média pracují se dvěma zvolenými 

pojmy, nastínění možných rozdílů v užití a vyznění těchto pojmů, případně dalších 

označujících používaných pro toto označované, s ohledem na to, že různá označující 

používaná pro stejné označované mohou mít různé vyznění, které může být v některých 

případech pouze nepatrné, v jiných však zcela zásadní, nabývat například hodnotícího 

charakteru apod. a mnohdy měnit celkové vyznění smyslu textu, jakkoli na první pohled 
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nezachytitelně.   
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1 Teoretická část 

1.1 Vliv mediálních obsahů na veřejné mínění 

1.1.1 Sociální konstrukce reality 

Následující kapitola se věnuje stručnému nastínění teorie sociální konstrukce reality. Celý 

výzkum prezentovaný v této práci se opírá o myšlenky T. Luckmanna a P. L. Bergera 

prezentované v knize Sociální konstrukce reality. (Berger, Luckmann 1999)  

Cílem práce T. Luckmanna a P. L. Bergra Sociální konstrukce reality, vydané v roce 1966 

je popis vztahu člověka a společnosti. Pokoušejí se podat „obecný a systematický výklad 

úlohy vědění ve společnosti“ (Berger, Luckmann 1999, s. 181). Společnost zde autoři 

prezentují jako lidský výtvor a pokoušejí se popsat a osvětlit, jak k tomuto vytváření 

dochází. V úvodu práce autoři definují rozdíl mezi „realitou“ a „věděním“ a zdůrazňují 

sociální relativitu obou těchto pojmů a jejich závislost na sociálním kontextu. „Co je 

"realitou" pro tibetského mnicha, nemusí být "realitou" pro amerického podnikatele.“ 

(Berger, Luckmann 1999, s. 10) Realita určité společnosti je utvářená věděním o 

každodenním životě. Jedinci neustále vytvářejí realitu, kterou mají tendenci považovat za 

danou a objektivní, tedy za takovou, která zde existovala dříve, než do ní tito jednotlivci 

vstoupili a zcela nezávisle na vědomí, jež se touto realitou zabývá. Víra v objektivitu světa 

je takto sdílena všemi členy společnosti a je podporována společenskými institucemi. 

(Berger, Luckmann 1999, s. 27) Důležitou roli v tomto procesu sehrává jazyk jakožto 

určitý nástroj poskytující společenské realitě systém. Autoři zde hovoří o tzv. objektivní a 

subjektivní realitě, procesech externalizace
1
 a internalizace

2
 a dialektické povaze vztahu 

mezi jedincem, který vytváří realitu, a realitou samou. Jedinec, který vytváří svět, neustále 

s tímto světem interaguje, a dochází zde k vzájemnému ovlivňování. Jedinec vytváří svět 

tím, že externalizuje sám sebe do prostředí, a vytvořený sociální svět je pak zároveň 

„zpětně promítán do vědomí v průběhu socializace“. (Berger, Luckmann 1999, s. 64) 

Podle teorie sociální konstrukce reality není společnost jakási objektivně daná skutečnost, 

nýbrž jde do značné míry o výtvor člověka. Tato konstrukce však většinou není vědomá a 

společnost je považována za objektivní realitu. Teorie sociální konstrukce reality není 

natolik relativizující, aby tvrdila, že neexistuje materiální vnější realita, která by byla všem 

                                                        
1 Zvnějšnění. 
2 Zvnitřnění. 
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společná. Zdůrazňuje však, že významnou součástí společnosti jsou instituce, které 

zásadně ovlivňují chápání této materiální reality a které se samy stávají součástí reality 

(neméně závažnou než materie sama). 

Důležitou součástí Bergerovy a Luckmannovy teorie je také myšlenka „habitualizace“. 

“Veškerá lidská činnost podléhá habitualizaci. Jakákoliv často opakovaná činnost se ustálí 

ve vzorec, který pak může být bez větší námahy napodobován a který je pak svým 

vykonavatelem chápán jako tento vzorec.” (Berger, Luckmann 1999, s. 56) Jedná se tedy o 

naučený vzorec zjednodušující chování, v souvislosti s kterým je možné danou činnost 

v budoucí době opakovat stejným způsobem, aniž by bylo nutné ji stále opakovaně 

definovat. Habitualizace je předstupněm toho, co Berger a Luckmann nazývají 

„institucionalizací“. V přechodu od habitualizace k institucionalizaci figuruje tzv. 

„typizace“ umožňující například předvídání  či napodobování jednání jiného člověka. Je-li 

habitualizovaná činnost typizována, přichází na řadu institucionalizace. Jedná se o určité 

kontrolování lidského chování pomocí institucí, které vzorce tohoto chování určují. 

Dalším významným pojmem je zde tzv. „objektivace“. Podle Bergera a Luckmanna je 

třeba společnost chápat jako „neustálý dialektický proces sestávající ze tří složek: 

externalizace, objektivace a internalizace“. (Berger, Luckmann 1999, s. 128) Externalizací 

je zde míněno určité projevování se člověka ve vztahu k okolnímu světu. Skutečnosti, které 

jsou takto externalizovány, se následně stávají objektivními a nezávislými na člověku. 

Berger a Luckmann v této souvislosti uvádějí příklad, kdy se vzájemně interagujícím 

osobám A a B narodí dítě, čímž tyto osoby de facto „vytvoří“ instituci rodičovství, která je 

však dále objektivně vnímána jako nezávislá na těchto osobách. „…instituce jsou nyní 

pojímány tak, jako by měly svou vlastní realitu, realitu, která na jedince působí jako vnější 

a donucovací skutečnost.“ (Berger, Luckmann 1999, s. 61) Takováto člověkem vytvořená 

objektivovaná instituce existující již na člověku nezávisle pak na členy společnosti zpětně 

působí a je předávána dalším generacím, které ji již považují za zcela objektivní. 

Internalizace je pak proces vnímání či interpretování těchto objektivních událostí a určité 

jejich zpětné promítání do lidského vědomí. 

1.2 Migrační krize 

1.2.1 Kontext evropské migrační krize 

Výraz „evropská migrační krize“ byl poprvé v médiích použit v roce 2015 ve spojitosti se 
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ztroskotáním několika lodí s uprchlíky u evropských břehů. (Vlk 2017) První vlna 

uprchlíku přišla do Evropy v první polovině roku 2015 a situace se ihned začala výrazně 

projevovat v médiích. Většina osob migrujících v tomto období do Evropy pocházela ze 

severní Afriky, odkud utíkali do Evropy přes Středozemní moře, nebo z Blízkého 

Východu. Práce se pomocí sémiotické analýzy pokouší určit co nejpřesnější význam pojmů 

„uprchlík“ a „migrant“ ve zkoumaném vzorku, sleduje, zda jsou zkoumanými označujícími 

v článcích věnujících se právě současné migrační krizi označovány především tyto skupiny 

osob nebo zda se tyto výrazy používají spíše pro příslušníky jiných geografických oblastí.  

Podle údajů zveřejněných OSN v roce 2018 nuceně migruje v současné době největší 

množství lidí od konce druhé světové války. „Své domovy muselo opustit celkem 68,5 

milionu lidí. Z nich 40,3 milionů bylo vysídleno uvnitř své vlastní země, ostatní hledali 

bezpečí za jejími hranicemi.“ (ČvT 2018) Polovina z těchto osob mají být děti. Do 

evropských zemí však migruje jen velmi malé procento uprchlíků. Nejvíce jich přesídlilo 

do Pákistánu, Turecka a Ugandy.  V článku „Migrace v číslech“ uveřejněném na webu 

Člověk v tísni můžeme najít přehled podaných a udělených žádostí o azyl v ČR k roku 

2017. Podle těchto statistik mělo nejvíce žadatelů pocházet z Ukrajiny. Nejčastěji mělo být 

vyhověno žádostem z Ukrajiny a Sýrie, dále několika z Ruska, Ázerbájdžánu a Iráku. Jak 

ale autor článku uvádí, nejedná se o jakkoli výjimečnou situaci a počet žádostí v současné 

době není nejvyšší například oproti 90. létům.  

V roce 2016 nejvíce žádosti v EU o azyl přišlo ze zemí: „Sýrie (27,8 %), Afghánistán 

(15,2 %), Irák (10,5 %), Pákistán (4,0 %) a Nigérie (3,8 %). Syřanů, kteří utíkají ze země 

postižené válkou, bylo v minulém roce ze všech žadatelů nejvíc – přes 334 000 osob.“ 

(ČvT 2018) Oproti roku 2015 nejvíc vrostl počet žádostí z Nigérie (Z 30 000 na 46 000). 

Článek uvádí také rozdělení na základě pohlaví, přičemž v roce 2017 měli žádosti tvořit ze 

47,3 % muži, 21,9 % ženy a 30,7 % děti do třinácti let. 

Lidé z Blízkého východu migrovali zejména v důsledku tamních konfliktů, osoby z  Afriky 

zejména z důvodu nepříznivých sociálních podmínek, přičemž tyto příčiny spolu částečně 

souvisejí, neboť špatné sociální podmínky se často pojí s násilnostmi a válka zároveň vede 

ke zhoršení sociálních podmínek. Obě oblasti jsou tedy charakteristické určitou 

nestabilitou a chudobou. (Vlk 2017, s. 8) 

Důležitým bodem, který měl na spuštění intenzivní migrace vliv, byl konflikt v Sýrii 

probíhající již od roku 2011. V důsledku tohoto konfliktu uprchlo ze země několik milionů 
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obyvatel. (Vymětal, Šíchová 2015) Dříve, než tento konflikt propukl, byla Sýrie útočištěm 

mnoha žadatelů o azyl, původem například z Palestiny, Somálska, Afganistánu, Iráku 

apod. Z tohoto důvodu je místní populace velmi rozmanitá, jak národnostně, tak 

nábožensky. Stejně jako původní obyvatelé Sýrie, i tito uprchlíci, kteří do Sýrie imigrovali 

z jiných států, v důsledku probíhajícího konfliktu Sýrii opouštějí. (Achiume 2015, s. 697) 

Uprchlíky tedy nelze prezentovat jako homogenní skupinu. V praktické části práce se 

stručně věnuji mimo jiné právě zkoumání, nakolik je tato skupina ve vybraných mediálních 

obsazích jako homogenní prezentována nebo zda je mezi jejími jednotlivými členy 

rozlišováno.  

Tomáš Urban ve své práci „EU a Turecko v kontextu migrační krize 2015-2016“ (Urban 

2017) zmiňuje také tzv. „arabské jaro“. Tento pojem má označovat množství protestů a 

povstání proti autoritářským režimům. Tato povstání měla na konci roku 2010 právě 

v některých afrických zemích a na Blízkém východě spustit výrazné konflikty a chaos, 

z Egypta a Tuniska, kde konflikty již probíhaly, se měla rozšířit právě do Sýrie. (Zifcak 

2012, s. 15) Z počátku se jednalo pouze o mírné protesty ve snaze prosadit prvky 

demokracie, tyto však byly velmi agresivně potlačeny ve městě Dar‘a ze strany tehdejšího 

prezidenta. (Achiume 2015, s. 695) 

„Vnitřní konspirátoři, řekl, sířili lži o vládě, podněcovali sektářské pnutí, a užívali násilí 

proti vládním bezpečnostním složkám. Problém nebyl s jeho vládou, ale s "ozbrojenými 

gangy a teroristy.“ 
3
 (Zifcak 2012, s. 15) 

V průběhu roku 2012 nepokoje vyústily v občanskou válku, s níž se pojí likvidace měst, 

vyvražďování obyvatel a spousta dalších typů porušování lidských práv. (Achiume 2015, s. 

696) Tyto podmínky vedly ke vzniku uprchlické krize. 

Jak uvádí Vymětal a Šíchová ve své studii „Uprchlíci ze Sýrie: kulturní a psychosociální 

aspekty.“ (Vymětal, Šíchová 2015), jedná se v tomto případě o „největší uprchlickou krizi 

naší doby“. Během let 2011-2015 uprchla přibližně polovina obyvatel Sýrie, přičemž 2 

miliony těchto uprchlíků jsou hlášeny v Turecku, 1 milion v Libanonu 600 tisíc v Jordánu, 

250 tisíc v Iráku a 700 tisíc v Evropě. Jelikož se dosah konfliktu stále rozšiřuje, je zde 

typické, že migrace probíhá opakovaně. Někteří uprchlíci zůstali v okolních zemích, jiní 

pokračují do Evropy spolu s příslušníky afrických zemí. Nestability v těchto zemích 

                                                        
3 „Internal conspirators, he said, were spreading lies about the government, inciting sectarian tension and 

using violence against government security forces. The problem was not with his government but with 

‘armed gangs and terrorists’.“ 
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zároveň začala využívat určitá radikální uskupení, například tzv. Islámský stát. (Urban 

2017, s. 10) 

Zmiňované konflikty, nepokoje a celkovou situaci v zemích, z nichž většina uprchlíků 

pochází, lze vnímat za jednu z příčin migrační krize, jako další z možných příčin bývá 

uváděna nedostatečnost ochrany vnějších hranic EU. (Urban 2017, s. 10) Většina osob 

pravděpodobně do Evropy migruje z důvodu nepokojů v zemi, někteří však také z důvodu 

lepších sociálních podmínek.  

1.2.2 Migrační krize a média 

Evropská migrační krize se zejména v letech 2015-2017 začala velmi výrazně projevovat 

v médiích. Častý výskyt mediální obsahů s touto tématikou pravděpodobně podporuje také 

narůstající obavy obyvatel evropských zemí z možných následků přijímání migrujících 

osob těmito zeměmi. Migrace je častým tématem také v politice. 

Toto téma bylo pro evropská i česká média velmi zásadní. V otázce reprezentace celé 

události se však objevila řada problémů v mediálním i politickém smyslu.   

V důsledku přílišné medializace této problematiky a umocňování obav v obyvatelích 

evropských zemí a mezi nimi i České republiky se objevovala určitá radikalizace 

společnosti a narůstající tendence k nacionalismu a rasismu. (MVČR 2017)  

„V roce 2015 bylo zaznamenáno 307 akcí pořádaných politicky motivovanými 

extremistickými subjekty anebo s účastí osob aktivních v extremistických subjektech. […] 

Hlavním akcentovaným tématem všech politicky motivovaných extremistických uskupení 

byla migrace.“ (MVČR 2016, s. 6) 

Média v rámci získání většího množství čtenářů či diváků mnohdy informují o situacích 

spojených s migrační krizí záměrně v negativním světle. Jako příklad lze uvést situaci, kdy 

bylo na poradě FTV Prima redaktorům přímo doporučeno hovořit o této problematice 

s poukazováním na možnou hrozbu. „Základní sdělení z první části porady bylo 

jednoznačné: k uprchlické krizi je třeba zaujmout jasný postoj ve smyslu – představují 

hrozbu, obáváme se islamizace, uprchlíky tu nechceme.“ (Břešťan 2016)  

Jak uvádí Křížková ve svém článku, v případě např. České republiky si většina obyvatel 

nevytváří náhled na uprchlíky na základě svého setkání s nimi, nýbrž pouze na základě 

mediálních obsahů. „Při absenci většinové osobní zkušenosti nemají zdejší občané ovšem 
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možnost tyto informace konfrontovat s ničím jiným, než s opět mediálně konstruovaným 

obrazem islámu (muslimské komunity) v Česku.“ (Křížková 2006)  

Problematika migrace se také odráží v politice. Vysoké množství obav ze strany obyvatel 

dané země způsobuje nárůst preferencí takových politických stran a osobností, které se 

k otázce migrace vyjadřují negativně. Jedná se zejména o populistické politické strany
4
, 

které si tak získávají množství voličů slibováním zajištění země proti nelegálním 

imigrantům a podobně.  Problematika populismu jako nového trendu souvisejícího 

s migrací v roce 2015 je také zmiňována ve Výroční zprávě o extremismu na území České 

republiky vydané Ministerstvem vnitra České republiky. (MVČR 2016, s. 7-9) 

V ČR se vedle populistických politických stran objevují také tematická hnutí podporující 

protiimigrační postoje, jako například „Islám v České republice nechceme“, v jehož čele 

stojí Martin Konvička. Toto hnutí se v souvislosti s migrační krizí nejvíce projevovalo na 

zpravodajském portálu IVČRN news, který se objevoval pouze v online podobě. Příspěvky 

zde nebyly děleny na základě jejich charakteru zpravodajského či názorového, v důsledku 

čehož bylo rozšiřování klamných informací jednodušší. (Vlk 2017, s. 18)  

Medializace migrační krize měla v ČR dopad také na pravicově extrémistické strany a 

jejich vliv. Zatímco Dělnická strana sociální spravedlnosti na vlivu spíše ztrácela, 

v případě Národní demokracie došlo v roce 2015 k jistému posílení, na rozdíl od Dělnické 

strany sociální spravedlnosti byla její orientace na krajní pravici méně evidentní. Jejím 

ústředním tématem se však v tomto období stala právě migrace. (MVČR 2016, s. 11) 

Kromě výše uvedených dopadů můžeme zmínit samozřejmě také právě samotnou 

problematiku označování migrujících osob a konotací, které se k jednotlivým označujícím 

mohou pojit. Migrační krize je v posledních letech velmi výrazným předmětem diskuzí 

v médiích, ne vždy jsou však tyto diskuze opřeny o reálná čísla a fakta. (ČvT 2018) 

1.3 „Uprchlík“ a „migrant“ 

Pojem „uprchlík“ je definován Úmluvou OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

                                                        
4  Definovat pojem „populismus“ není zcela snadné, neboť se nejedná o jakýsi konkrétní typ volebního 

programu či soubor myšlenek. Jako populistickou můžeme označit politickou stranu například jak levicovou, 

tak pravicovou. Jedná se spíše o styl provozování politiky. (Paleček 2018, s. 9) Typické je zde například 

používání nekomplikovaného jazyka a také nabízení snadných řešení problémů. Populismus často čerpá 

z určité společenské krize. Objevuje se také důraz na rozlišování mezi „lidem“ a „elitami“, přičemž tyto 

populistické strany cílí právě na „lid“, aniž by přitom specifikovali, o jakou skupinu se jedná. (Arditi 2007, s. 

64-65) 
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která jej popisuje jako: „člověka, který má opodstatněný strach z pronásledování z důvodu 

rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo politickému 

přesvědčení“. (ČvT 2018) O udělení statusu uprchlíka rozhoduje země, v níž tato osoba 

žádá o azyl, na základě vnitrostátních právních úprav. Pokud je zemí rozhodnuto o udělení 

azylu určité osobě, země se zavazuje, že se o daného člověka postará. 

Článek Migrace v číslech (ČvT 2018) uvádí rozlišení mezi uprchlíkem a ekonomickým 

migrantem. Ekonomický migrant na rozdíl od uprchlíka migruje na základě vlastního 

rozhodnutí ve většině případů z důvodu vzdělání, zlepšení ekonomických podmínek apod. 

Ekonomický migrant při svém příchodu do jiné země musí disponovat platným cestovním 

dokladem případně vízem. „Podle odhadů UNHCR tvoří ekonomičtí migranti zhruba 40 % 

všech příchozích, kteří v posledním roce zamířili do Evropy. Přibližně 60 % ze všech tedy 

tvoří žadatelé o azyl.“ (ČvT 2018) 

Definování rozdílu mezi pojmy „uprchlík“ a „migrant“ se věnuje například také práce 

Tomáše Urbana, který jej popisuje takto: „Uprchlík je osoba utíkající před ozbrojeným 

konfliktem či perzekucí a je chráněn mezinárodním právem na základě Ženevské úmluvy z 

roku 1951 a protokolem z roku 1967. Oproti tomu migrant, je osoba, která si zvolila 

přesun do jiné země na základě vlastních preferencí…“ (Urban 2017, s. 10-11) Zároveň 

zde uvádí odlišná práva těchto dvou skupin.  

Práce Vymětala a Šíchové (2015) upozorňuje na významový rozdíl mezi pojmy „uprchlík“ 

a „běženec“, přičemž výrazem „uprchlík“ lze podle autorů označit osoby prchající ze své 

země do jiné, naproti tomu pojem „běženec“ se používá pro osoby, které se přemísťují 

v rámci svého státu.  

Tato práce se zabývá zkoumáním způsobu, jakým média v daném období a kontextu 

s těmito pojmy zacházejí a zda je mezi nimi patrný rozdíl či nikoliv. 

1.4 Popis analytických konceptů 

Co se týče osnovy výzkumu, inspiruje se tato diplomová práce především pojetím 

sémiotiky Charlese W. Morrise. V rámci přehlednosti používám při analýze reprezentace 

vybraných pojmů v daných médiích Morrisovo dělení do tří úrovní – sémantické, 

syntaktické a pragmatické, tak, jak je představováno v knize Grundlagen der 

Zeichentheorie. (Morris 1972)  
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1.4.1 Charles William Morris 

Americký filosof a sémiotik Charles William Morris se zabývá vztahem sémiotiky a vědy, 

vnímá tyto dvě sloky jako vzájemně propojené, neboť věda prezentuje svá zkoumání 

prostřednictvím užívání znaků a zároveň pomáhá zásobu znaků rozšiřovat. Tvrdí, že 

„…lidského ducha nelze oddělit od znakových procesů – pokud duch dokonce nemusí být 

s takovými procesy identifikován.“ (Morris 1972, s. 17) 

Morris se zde snaží nabídnout metodu zkoumání samotných znaků, které, jakkoli jsou 

studovány řadou vědních oborů, doposud stále postrádají určitou ucelenou strukturu 

zahrnující poznatky napříč obory jednoduše, přehledně a zároveň bez vynechání 

podstatných prvků. Sémiotiku Morris označuje za jednu z věd a zároveň za nástroj věd 

sloužící zdokonalení jazyka těchto věd.  

Proces, v němž určitá věc figuruje jako znak, Morris nazývá sémiózou
5
.(Morris 1972, s. 

20) 

Sémióza podle něj zahrnuje tři prvky – samotný znak, tedy označující, věc, k níž se znak 

vztahuje nebo o níž referuje (označované) a účinek, který znak má na recipienta. (Morris 

1972, s. 20) Tyto tři prvky Morris označuje jako znakové vehikulum, designatum a 

interpretant, za čtvrtý prvek pak můžeme považovat interpreta, tedy člověka, který si tento 

znak nějak vykládá. Každý znak má nějaké designatum, avšak nemusí být vztažen k reálně 

existujícím objektům. Pokud má tento objekt reálnou existenci, hovoříme o tzv. denotátu.  

Na základě vztahů mezi jednotlivými faktory sémiózy, jimiž se můžeme při zkoumání 

zabývat, Morris rozděluje sémiotiku do tří odvětví – sémantika, syntaktika a pragmatika. 

Sémantická rovina sémiotiky se zabývá zkoumáním vztahu mezi znakem a objektem, jenž 

je tímto znakem reprezentován. Pragmatickou úrovní je míněna analýza vztahu znaku a 

interpreta, tedy příjemce znaku, který v této sémióze figuruje, a jeho účinků na tohoto 

příjemce. Syntaktika je pak studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými znaky. Morris 

v souvislosti se syntaktickou rovinou podotýká, že téměř všechny znaky vystupují ve 

vztahu k jiným znakům a pouze prostřednictvím jiných znaku je možné o znacích hovořit. 

Konstatuje zde nejasnost existence samostatných izolovaných znaků. (Morris 1972, s. 25) 

V souvislosti s tímto dělením Morris uvádí také pojmy označující charakter vztahu mezi 

jednotlivými slovy, přičemž v případě sémantiky hovoří o designaci a denotaci, v případě 

                                                        
5 „Man kann den Prozeß, in dem etwas als Zeichen fungiert, Zeichenprozeß oder Semiose nennen.“ 
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syntaktiky o implikaci a v případě pragmatiky pak o vyjadřování. Poukazuje také na 

důležitost rozlišovat mezi určitými úrovněmi sémiózy, přičemž o jinou úroveň se jedná ve 

chvíli, kdy konkrétní znak referuje o konkrétním objektu, a o jinou v případě, kdy 

hovoříme o procesu tohoto referování, který je de facto podřazen procesu užívání znaků, 

které probíhá v případě diskuze o znacích a jejich fungování. Jazyk, který v případě 

rozpravy o procesu označování používáme, pokud bychom jej chtěli definovat, Morris 

označil jako metajazyk, jeho absolutní systematizaci však považuje za náročnou a 

nepokládá ji za cíl své práce. V případě dosažení takovéto absolutní systematizace bychom 

mohli hovořit o čisté sémiotice, přičemž využití onoho metajazyka bychom označili za 

sémiotiku deskriptivní. (Morris 1972, s. 27)  

V otázce rozdělení sémiotiky na syntaktiku, sémantiku a pragmatiku je také poukazováno 

na vzájemnou provázanost těchto tří oblastí se zvláštním důrazem na oblast syntaktickou 

jakožto jedinou potencionálně samostatnou a nezbytnou k tomu, abychom o znakovém 

systému (například jazyce) mohli hovořit. Vyšší důležitosti než zbývající dvě složky 

nabývá syntaktika z toho důvodu, že znak může existovat i v případě, že neoznačuje žádný 

reálně existující objekt a zároveň také v případě aktuální neexistence příjemce, nemůže se 

však vyskytovat bez vztahování se k ostatním znakům. V případě jazyka není možné 

hovořit o jazyce, pokud by postrádal syntax. Veškeré znaky neustále vystupují v určité 

„interakci“, i pokud se jedná o výše již zmiňované izolované znaky, lze hovořit o jakémsi 

vztahování se, přinejmenším vůči sobě samému.  

„Jako systém vzájemně souvisejících znaků obsahuje každý jazyk syntaktickou strukturu, 

která z některých povolených znakových kombinací činí tvrzení, a také obsahuje znaková 

vehikula utvořená tak, že mohou být společná celému množství interpretů.“
6
 (Morris 1972, 

s. 29) 

Morris v rámci znakových systémů, které můžeme označovat jako jazyky, rozlišuje jazyky 

univerzální a jazyky jaksi speciálně vytvořené pro určitou konkrétní označovanou oblast. 

Takovýmto specifickým jazykem je například umění, které pokrývá oblast vyjádření věcí 

přinášejících estetické potěšení, nebo také matematika sloužící k označování určité logické 

struktury. Univerzálním jazykem je pak například angličtina zastřešující všechny tyto dílčí 

aspekty. Úkolem sémiotiky má být dle autora vytvoření takového jazyka, jenž by byl 

                                                        
6 „Als System zusammenhängender Zeichen besitzt jede Sprache eine syntaktische Struktur, die einige der in 

ihr zulässigen Zeichenkombinationen zu Aussagen macht, und sie besitzt Zeichenträger, die so beschaffen 

sind, dass sie einer Anzahl von Interpreten gemeinsam sein können.“ 
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dostačujícím prostředkem k označování metajazykových procesů, tedy k rozpravě o jazyce 

samém. 

Morris se vyjadřuje také k původu jazyka a vzájemné provázanosti znaků, která podle něj 

souvisí s tím, jak se k sobě vztahují objekty těmito znaky zastupované. V důsledku 

provázanosti znaků vzniká jazyk jakožto jejich celkový systém. Všechny jazyky mají sklon 

vytvářet v důsledku vzájemných souvislostí objektů, jež jednotlivé znaky reprezentují, 

určitou uzavřenou vnitřně systematicky členěnou strukturu, ať již stabilní neměnnou či 

variabilní a proměnlivou.  

1.4.1.1 Syntaktika 

Syntaktiku – tedy vědeckou disciplínu zabývající se vzájemnými vztahy mezi jednotlivými 

znaky – Morris považuje za nejvíce rozvinutou část sémiotiky. Ve své knize hovoří o 

nevědomém užívání syntaktiky již dříve působícími vědci, kteří se věnovali například 

logice, pro niž typické vyvozování a dedukce jsou také svého druhu výzkumy vzájemného 

postavení znaků. (Morris 1972, s. 32) Tento nevědomý výskyt prvků syntaktiky podle jeho 

názoru přispěl k vývoji syntaktiky v podobě, v jaké ji Morris předkládá.
7

 Z pohledu 

syntaxe vnímá Morris jazyk jako množství objektů, jejichž vztah je určen dvěma typy 

pravidel. Prvním typem jsou takzvaná „formation rules“, tedy formační pravidla, která 

můžeme nazvat výroky. Tato pravidla určují, v jakých kombinacích mohou jednotlivé 

znaky vystupovat a které kombinace lze považovat za samostatné. Druhým typem pravidel 

jsou tzv. „transformation rules“, tj. pravidla transformační, stanovující věty odvoditelné 

z vět jiných. (Morris 1972, s. 33) Oba typy pravidel můžeme označit za „pravidla 

syntaktická“. Všechny výsledky zkoumání jazyků pomocí pravidel syntaxe můžeme dle 

Morrise zahrnout do syntaktiky, která je jednou ze tří částí sémiotiky. Logická syntax je 

tedy velmi důležitou součástí syntaktiky, a tím i sémiotiky samotné, její vliv zasahuje i do 

zbývajících dvou odvětví sémiotiky, tedy do sémantiky a pragmatiky.  

Odpovídající protějšky výsledků zkoumání logické syntaxe lze spatřovat také ve zbylých 

oblastech sémiotiky, tedy v sémantice a pragmatice. Jako příklad Morris uvádí takzvanou 

„thing-sentence“, tedy v tomto smyslu větu o objektech, tento pojem má označovat 

takovou větu mající takové designatum, které samo již neobsahuje žádné znaky. 

                                                        
7 Morris v této souvislosti odkazuje na několik autorů zabývajících se určitým způsobem vzájemnými vztahy 

znaků – počínaje Leibnizovou matematikou, přes Peirce a Russela až po dílo Rudolfa Carnapa, u něhož 

Morris spatřuje nejvíce rozvinutou verzi výzkumu syntaktických relací. Viz. Morris 1972, s. 32-33. U 

Carnapa jde ovšem o čistě formální syntax logiky. 
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Takovouto větou se může sémiotika zabývat, ovšem podle Morrise se v případě vět 

sémiotických jazyků nikdy o skutečnou „thing-sentence“ nejedná. Většinu takovýchto vět 

můžeme při podrobnějším zkoumání vyhodnotit jako syntaktické výpovědi o jazyce. Stejně 

jako takovéto kvazi-syntaktické věty, existují také kvazi-pragmatické a kvazi-sémantické 

věty interpretovatelné pouze na základě vztahu mezi znakem a interpretem či znakem a 

designátem.  

Morris také konstatuje snazší rozvoj syntaktiky oproti zbylým dvěma sémiotickým 

oblastem z důvodu jednoduššího studia vztahů znaků navzájem, než studia způsobu, jakým 

se znak vztahuje k interpretovi či označovanému, vzhledem k náročnému vytvoření 

jakýchsi pravidel pro tato dvě odvětví. Vzhledem k této okolnosti může syntaktická část 

určitým způsobem nabídnout výsledky svých zkoumání pro výzkum ostatních dvou 

oblastí, v nichž existují obdoby těchto výsledků. Syntaktiku, tak, jak je předkládána 

Morrisem, je třeba odlišovat od logické syntaxe, která pojímá užší pole, co se týče 

předmětů zkoumání. Zatímco logická syntax se zabývá pouze určitým omezeným typem 

vět, syntaktika v podobě, v jaké ji představuje Morris, má záběr mnohem širší, na rozdíl od 

logické syntaxe zkoumá například všechny možné kombinace znaků stojících v určitém 

postavení vůči sobě navzájem, bez ohledu na charakter těchto kombinací. (Morris 1972, s. 

36) 

Morris se ve svém díle dále zabývá jazykovou strukturou a vzájemnými vztahy znaků 

podrobněji. Osvětluje, že znaky vstupují do různých typů vzájemných vztahů a vytvářejí 

tak určitou hierarchii. Hovoří zde nepřímo o vztazích mezi slovy, které chápeme jako 

hyponymické, hyperonymické a podobně
8
 (Morris 1972, s. 36), a vysvětluje, že v souladu 

s těmito vztahy syntaktickými vznikají také vtahy interpreta k těmto znaků, tedy vztahy 

pragmatické, neboli, jak říká Morris „pragmatická pozadí formačních a transformačních 

pravidel“ (Morris 1972, s. 37). Můžeme říci, že syntaktické vztahy znaků mezi sebou jsou 

de facto odrazem vztahů vnitřních či vnějších reakcí interpreta na tyto znaky, tedy vztahů 

pragmatických.  

Znaky autor na základě míry určitosti očekávání, která jsou těmito znaky vyvolána, 

rozděluje na indexové, charakterizační a univerzální, přičemž denotátem indexového znaku 

může stát pouze jeden konkrétní objekt, zatímco univerzální znaky mohou denotovat 

cokoliv. Znak charakterizační pak funguje jako bližší specifikace takových typů znaků, 

                                                        
8 Podrobněji v následující kapitole. 
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které mohou denotovat více objektů. Rozdíl mezi jednotlivými druhy znaků tedy spočívá 

v jejich – můžeme říci – konkrétnosti a množství objektů, které mohou být těmito znaky 

reprezentovány. Jako příklady Morris uvádí znaky: „něco“ jako zástupce skupiny znaků 

univerzálních, které mohou označovat jakýkoli objekt; výraz „živočich“ mohoucí 

označovat větší skupinu objektů a vyžadující bližší určení; a výraz „člověk“ označující 

konkrétní objekt bez nutnosti bližší specifikace. (Morris 1972, s. 37) Podstatnou vlastností 

univerzálních znaků je dle Morrise schopnost obecného vyjadřování o designátech znaků, 

aniž by toto designatum muselo být zpřesněno. Vysoký stupeň využitelnosti a potřebnost 

existence takovýchto univerzálních znaků jsou dokazovány četností jejich použití a 

nemožností se jejich užívání zcela vyvarovat. Za nejdůležitější však Morris považuje 

případy, kdy společně vystupují znak charakterizační a znak indexový, neboť, jak sám říká: 

„…v takové kombinaci jsou udány reference indexového znaku i očekávání, která obsahuje 

charakterizační znak.“
9
 (Morris 1972, s. 38) 

Fakt, že používáním „dodatečných znaků“ se může zvyšovat stupeň konkrétnosti 

očekávání, která se k těmto znakům pojí, Morris dokazuje konstatováním, že v jazykových 

strukturách nacházíme rámce umožňující více či méně blízké specifikace, čímž se 

proměňuje zřetelnost jednotlivých znakových relací. V tomto kontextu Morris odkazuje na 

M. J. Andrada a upřesňuje svou teorii užitím jeho výrazů „dominantní znak“ a 

„specifikátor“. Oba tyto znaky jsou součástí každé věty, přičemž jeden a tentýž znak se 

může ve vztahu k ostatním znakům stát jak dominantním znakem, tak specifikátorem, 

který dominantní znak upřesňuje. (Morris 1972, s. 38) Abychom byli schopni určitou větu 

označit za pravdivou či nepravdivou, musí se v této větě vyskytovat jak indexové znaky, 

tak znaky charakterizační vystupující v roli dominantních znaků a specifikátorů, zároveň 

také znaky určující vzájemné vztahy. Morris se věnuje podrobnému rozboru této 

problematiky a uvádění příkladů. (Morris 1972, s. 39-40)  

1.4.1.2 Sémantika 

Sémantická složka sémiotiky se dle Morrise věnuje vzájemnému vztahu znaků s jejich 

designáty a objekty, které jsou těmito znaky zastupovány. Morris rozlišuje mezi takzvanou 

„čistou sémantikou“ nabízející určitou terminologii potřebnou k možnosti vyjadřování o 

této oblasti a sémantikou „deskriptivní“, která se věnuje popisu konkrétních případů.  

                                                        
9 „…in solch einer Kombination ergänzen sich die Referenz des Indexzeichens und die Erwartungen, die das 

charakterisierende Zeichen auslöst.“ 
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Morris zdůrazňuje, že otázka vztahu mezi znaky a objekty jimi zastupovanými se objevuje 

již dlouhá staletí, například ve filosofii. (Morris 1972, s. 42) Podotýká však značně malý 

rozmach jakési systematické práce, která by byla této problematice věnována. Oproti 

syntaktice sémantická dimenze prozatím nedisponuje dostačujícím množstvím „jasnosti a 

systematičnosti“ (Morris 1972, s. 43) Za nutnou podmínku možného rozvoje sémantiky 

Morris považuje právě dostatečně přehlednou syntaktiku.  

Ve spojitosti se sémantickou rovinou sémiózy Morris uvádí pojem „sémantické pravidlo“. 

Jedná se o pravidlo stanovující podmínky použitelnosti určitého znaku ve vztahu ke 

konkrétnímu předmětu či situaci. Takováto pravidla jsou - stejně jako pravidla syntaktická 

(formační a transformační) - k porozumění danému jazyku nezbytná.  

Podle Morrise nejsou tato sémantická pravidla zcela formulována přímo uživateli jazyka, 

jejich formulaci se věnuje deskriptivní sémiotika. Sémantická pravidla však ve znakovém 

systému existují vždy, i v případě, že by nebyla formulována. Autor v tomto kontextu 

zmiňuje rozdělení znaků na znaky indexové, ikonické a symbolické, přičemž znak 

indexový podle Morrise svůj denotát necharakterizuje, pouze na něj poukazuje a popisuje 

tak maximálně jeho umístění v prostoru a čase. Naproti tomu znaky ikonické a symbolické 

můžeme označit za znaky charakterizační, neboť u svých objektů nějakým způsobem 

poukazují na jejich vlastnosti. Znak ikonický se z hlediska svých vlastností svému objektu 

přímo podobá, zatímco v případě znaku symbolického bývá sémantické pravidlo 

„…formulováno prostřednictvím  jiných symbolů (…) nebo pomocí poukázání na 

specifické objekty, které slouží jako modely (a tedy jako ikony); příslušný symboly je pak 

užit k denotování objektů, které jsou modelům podobné.“
10

 (Morris 1972, s. 46) 

Jako designáta indexových znaků můžeme dle Morrise vnímat věci, designáty 

„jednomístných charakterizačních znaků“ jsou pak vlastnosti a za designáta „vícemístných 

charakterizačních znaků“ lze považovat vztahy. Události či fakta jsou designáty vět a bytí 

či entity designáty jakýchkoliv znaků. (Morris 1972, s. 46-47) Zároveň také není 

vyloučena možnost existence znaků bez denotátu, jelikož sémantická pravidla znaku jsou 

formulována bez nutnosti jeho reálného použití.  

Morris v souvislosti s rozborem sémantické roviny sémiózy hovoří o jazykových a 

                                                        
10  „…Die semantische Regel für den Gebrauch von Symbolen muss durch andere Symbole ausgedrückt 

werden (…) oder durch das Hinzeigen auf spezifische Objekte, die als Muster (und darum als Ikons) dienen; 

das betreffende Symbol wird dann verwendet, um Objekte zu denotieren, die den Mustern ähnlich sind.“ 
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mimojazykových strukturách. Zmiňuje zde dlouho platnou teorii jakési paralely mezi 

jazykem a světem objektů, o nichž jazyk hovoří, který má být jazykem a mentálními 

procesy odrážen. Tato teorie je podle Morrise nepřesná, neboť jediným zásadním vztahem 

mezi znakovým systémem a světem objektů jsou právě zmiňovaná sémantická pravidla. 

Zmiňuje zde určitý typ znaků, které slouží k popisu vzájemných vztahů znaků, fungujících 

zejména v pragmatické a syntaktické rovině. Jako příklad uvádí pořadí znaků, předpony, 

přípony, intonaci apod. V sémantické rovině nejsou denotátem těchto znaků mimojazykové 

objekty. 

Nepřesnost zmiňované teorie Morris dokládá existencí výrazů jako „všichni“, „ne“ a 

podobně. Nahlížíme-li na jazyk jako na celek, musíme dojít k závěru, že jazyk není pouze 

odrazem nejazykových skutečností, nýbrž je potřeba zohledňovat také jeho uživatele a 

pragmatickou rovinu. 

„Designáta některých znaků je třeba hledat spíše v rovině sémiotické než v rovině jazyka o 

věcech.“
11

 (Morris 1972, s. 51) 

1.4.1.3 Pragmatika 

Pragmatická dimenze sémiózy se věnuje vztahu mezi znaky a jejich uživateli. Morris 

v tomto kontextu upozorňuje na důležitost práce Ch. S. Peirce, W. Jamese a G. H. Meada. 

Stejně jako v případě sémantiky můžeme pragmatiku rozdělit na „čistou“ a „deskriptivní“. 

Je zde třeba rozlišovat mezi výrazy „pragmatika“ a „pragmatismus“. Pragmatika dle 

Morrise zahrnuje veškeré „psychologické, biologické a sociologické jevy“ probíhající 

v souvislosti s fungováním znaku. (Morris 1972, s. 52) 

Morris uvádí možnost vnímat rétoriku jako určitého předchůdce pragmatiky a hovoří o 

Aristotelovi, který ve svém díle de facto nastiňoval základy teorie o interpretans. 

„Interpretem znaku je mysl; interpretans je myšlenka nebo pojem; tyto myšlenky nebo 

pojmy jsou všem lidem společné a pochází z vnímání objektů a jejich vlastností myslí…“
12

 

(Morris 1972, s. 53). Zmiňuje zde také arbitrárnost jednotlivých znaků a dlouhé trvání 

určitého propojení teorie znaků s teorií myšlení, které se však postupem času začalo jevit 

nevhodným. Uvádí zde Ch. S. Peirce jako jednu z nejdůležitějších osobností ve vztahu 

                                                        
11  „Die Designate einiger Zeichen müssen eher auf der semiotischen Ebene als auf der Ebene der 

Objektsprache selbst gesucht werden.“ 
12 „Der Interpret eines Zeichens ist der Geist; der Interpretant ist ein Gedanke oder Begriff; diese Gedanken 

oder Begriffe sind allen Menschen gemeinsam und enstehen aus der Wahrnehmung der Gegenstände und 

ihrer Eigenschaften durch den Geist.“ 
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k sémiotice a jeho pohled na interpretans jako na související nikoliv s bezprostřední 

myšlenkou, nýbrž s jakýmsi zvykem. W. James pak v souladu s touto teorií doplňuje svůj 

náhled na pojem nikoli jako na jakési jsoucno, nýbrž jako na určitý proces – způsob, jímž 

reprezentace probíhá. G. H. Mead se pak věnuje zkoumání spojitosti znaků se sociálním 

kontextem, v němž se rozvíjejí.  

Podrobněji Morris pragmatickou rovinu sémiózy osvětluje na příkladu živého organismu, 

který je interpretem, přičemž tento organismus je navyklý reagovat na situace či objekty 

bez nutnosti jejich aktuální přítomnosti. Způsob takové reakce můžeme označit za 

interpretans. Významné jsou zde také „ideje“ umožňující tomuto organismu brát v potaz 

vlastnosti oněch nepřítomných objektů. Tento proces zahrnuje zároveň očekávání reakce 

ze strany objektu a možnost do určité míry předvídat budoucí vývoj situace. Tak jako 

v sémantické dimenzi bylo vysvětleno „sémantické pravidlo“, v rovině pragmatické je 

poukázáno na tendenci, či jak říká Morris „zvyk“, interpreta v souvislosti s určitými 

situacemi používat určité znakové vehikulum a zároveň vnímá-li interpret použití jistého 

vehikula, může na jeho základě vytvořit určitá očekávání s užitím tohoto znaku spjatá. 

(Morris 1972, s. 55) Zároveň se způsoby užívání znaků promítají do formačních a 

transformačních pravidel, o nichž jsme hovořili v rámci dimenze syntaktické.  

„…z hlediska chování jsou znaky »pravdivé«, pokud správným způsobem determinují 

očekávání svých uživatelů, a tím poskytují volné pole takovému chování, které je implicitně 

vyvoláno v očekávání nebo interpretaci.“
13

 (Morris 1972, s. 56) 

V rámci rozboru pragmatické roviny sémiózy se Morris věnuje také bližšímu vysvětlení 

rozdílu mezi jednotlivými složkami znaku. Podotýká zde, že není možné zaměňovat či 

slučovat pojmy „designatum“ a „interpretans“, neboť v případě „interpretans“ se nejedná o 

objekt reprezentovaný znakovým vehikulem, nýbrž pouze o - jak již bylo výše řečeno – 

zvyk umožňující určit skupinu designát, která mohou být reprezentována daným znakem.  

V souvislosti s pragmatickou rovinou sémiózy Morris zavádí pojem „pragmatické 

pravidlo“, který označuje pravidlo stanovující okolnosti, za nichž lze z pohledu interpretů 

určité znakové vehikulum považovat za znak. Morris zde poukazuje na provázanost všech 

tří složek sémiotiky, mimo jiné proto, že všechny tři výše zmíněné typy pravidel (tedy 

                                                        
13  „Unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens sind Zeichen in allgemeinen insoweit »wahr«, als sie die 

Erwartungen ihrer Benutzer in korrekter Weise determinieren und auf diese Weise den Handlungen freien 

Raum geben, die implizit bereits in der Erwartung oder Interpretation angelegt sind.“ 
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syntaktická, sémantická a pragmatická) lze považovat za jakýsi způsob chování, což 

dokazuje promítání pragmatické roviny do zbývajících dvou. V jazycích můžeme také 

nalézt znaková vehikula podléhající převážně pravidlům pragmatickým, jedná se určitá 

ustálená spojení, která jsou používána výhradně v kontextu jakési konkrétní situace, a 

jejich užití tak není podmíněno v první řase syntakticky či sémanticky, nýbrž právě 

pragmaticky. Jako příklad takovýchto znakových vehikul Morris uvádí například výraz: 

„Dobré ráno.“ (Morris 1972, s. 59) Takováto slovní spojení použije uživatel jazyka pouze 

ve spojitosti s konkrétními podmínkami či situacemi. 

Na základě všech doposud představených poznatků Morris vytváří definici jazyka, který 

označuje „…každou intersubjektivní množinu znakových vehikul, jejichž používání je 

určeno syntaktickými, sémantickými a pragmatickými pravidly.“
14

 (Morris 1972, s. 60) 

Používání konkrétních znakových vehikul v určitých kombinacích a ve spojitosti 

s určitými situacemi je podmíněno společenskou skupinou, v níž se uživatel znaků nachází. 

Porozumění danému jazyku zahrnuje nutnost porozumět oné společenské skupině a 

používat znaky pouze způsobem pro danou skupinu akceptovatelným a sdílet s touto 

skupinou právě pro ni typická syntaktická, sémantická a pragmatická pravidla. Morris také 

hovoří o tzv. „gestových znacích“ lišících se tím, že tyto jsou znakem zejména pro svého 

adresáta. Jako příklad zde uvádí psa, který se chystá zaútočit. Vrčení tohoto psa označuje 

za znak, designátem tohoto znaku je blížící se útok, adresát, tedy zvíře či osoba, na niž pes 

vrčí, je interpretem a vyhodnocení a reakce, kterou si interpret připravuje je intepretans.  

(Morris 1972, s. 61) Tento typ znaků je stejně jako všechny ostatní podmíněn 

společenskou situací či skupinou a tím, že její jednotliví členové dekódují tento znak 

stejným způsobem.  

Na Meadově příkladu kouře denotujícího oheň Morris vysvětluje, nakolik je výběr znaku 

spojen s určitým jednáním jednotlivce a vzetím zřetele na možné následky. (Morris 1972, 

s. 61-62) 

V krátké kapitole se Morris věnuje přímo pohledu na užívání znaků interpretem a možnost 

na základě tohoto užívání a volby konkrétních znaků o interpretovi cosi vypovědět. Volby 

znaku do jisté míry nabývá schopnosti svého interpreta vyjádřit. Doslova Morris 

konstatuje, že znaky mohou mít jakousi „diagnostickou hodnotu“. (Morris 1972, s. 64) 

                                                        
14 „…jede intersubjektive Menge von Zeichenträgern, deren Gebrauch durch syntaktische, semantische und 

pragmatische Regeln festgelegt ist.“ 
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Znak takto může být cíleně použit v rámci snahy navodit v jeho adresátech určité konkrétní 

zamýšlené interpretace. Jakási pravdivost těchto znaků, reálná existence jejich denotátů či 

jejich rozložení v souladu se syntaktickými pravidly přitom nehraje roli. Znaky tedy ve 

skutečnosti neslouží pouze k popisu, ale zároveň k ovlivňování reakcí ostatních jedinců 

používajících znaky, kteří takto vyprodukovaný znak interpretují. Jako příklad lze uvést 

určitý příkaz, zároveň však také nejrůznější umělecká vyjádření například v literatuře. 

V rámci dosažení zamýšlených způsobů interpretace mohou být znaky užity velmi 

odlišným způsobem, než by tomu bylo v případě pouhé snahy o popis či vyjádření situace. 

Toto ovlivňování interpretací znaků jejich konkrétní volbou může probíhat jak záměrně, 

tak nezáměrně. 

1.4.2 Syntagmatické a paradigmatické vztahy 

Ferdinand de Saussure je považován za zakladatele strukturální lingvistiky. Jeho kniha 

Kurs obecné jazykovědy vyšla tři roky po Saussurově smrti (v roce 1916) a vydali ji jeho 

dva žáci: Charles Bally a Albert Séchehaye. Při sestavování tohoto díla použili kromě 

svých vlastních poznámek také zápisků několika dalších posluchačů, kteří měli možnost 

vyslechnout některou ze tří Saussurových přednášek, jež se uskutečnily v letech 1907–11 

na ženevské univerzitě. 

Saussure se zabýval mimo jiné vztahy a rozdíly mezi jednotlivými znaky, které jsou dle 

jeho názoru pro pochopení jazyka klíčové, a odlišuje od sebe tzv. „syntagmatické“ a 

„paradigmatické“ (či „asociativní“) vztahy. Saussurovo dílo se samozřejmě věnuje mnoha 

dalším aspektům, které jsou pro zkoumání jazyka zásadní, v rámci této práce však 

využívám zejména toto autorovo členění, neboť se ve svém výzkumu později věnuji např. 

rozlišení reprezentace prostřednictvím paradigmatické a syntagmatické synonymie. 

Podle Saussura jsou zmiňované dva typy vztahů mezi znaky pro fungování jazyka velmi 

důležité a odrážejí dva typy mentálních procesů.  

1.4.2.1 Syntagmatické vztahy 

Prvním typem těchto vztahů jsou „syntagmata“. V případě syntagmatických vztahů se 

jedná o řazení jednotlivých složek promluvy za sebe z důvodu nemožnosti jejich 

současného vyslovení. Jde o lineární řazení jednotlivých slov, která spolu vystupují 

v určitém kontextu určujícím jejich význam a hodnotu. 
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1.4.2.2 Paradigmatické vztahy 

Druhým typem těchto vztahů jsou vztahy paradigmatické. Zde se jedná o určité asociativní 

vztahy mezi výrazy, které mají něco společného, nikoliv však pouze v rámci dané 

promluvy, nýbrž zejména mimo ni. Může se jednat i o vztah mezi znakem, který je 

v promluvě přítomen a ostatními znaky, které přítomny nejsou, avšak mohly by stát na 

jeho místě. Tento případ zahrnuje mimo jiné vztahy synonymické, homonymické apod. 

Saussure zde jako příklad uvádí slovo „vyučování“, jeho vyslovení vyvolává nejrůznější 

asociace, například „informování“, „vzdělání“ apod. (Saussure 1996, s. 151) Jak Saussure 

říká: „…takovéto koordinace jsou zcela odlišného druhu ne předešlé. Neopírají se o rozsah 

a jejich sídlo je v mozku: jsou součástí vnitřní zásobnice, jíž se u každého jedince 

konstituuje jazyk.“ (Saussure 1996, s. 151) 

1.4.2.3 Rozdíl mezi syntagmatickými a paradigmatickými vztahy 

Zatímco vztahy syntagmatické jsou postaveny na určitém množství prvků (slov) aktuálně 

přítomných a seřazených vedle sebe, vztahy paradigmatické naopak znamenají vztahování 

se daného slova mimo přímou přítomnost, k termínům, které se v dané řadě nevyskytují. 

Dalším příkladem pro osvětlení rozdílu mezi těmito typy vztahů je u Saussura dórský sloup 

stojící v syntagmatickém vztahu vůči násloupí a ve vztahu paradigmatickém vůči sloupu 

korintskému, k němuž odkazuje pouze v mysli, aniž by tento korintský sloup byl přítomen. 

(Saussure 1996, s. 151) 

Syntagmatické vztahy nezahrnují pouze jednotlivá slova, ale zároveň jejich skupiny, 

například větné členy či celé věty. V otázce syntagmatických vztahů nebereme v potaz 

pouze vztah mezi jednotlivými složkami tohoto vztahu navzájem, ale patří sem také vztah 

těchto složek k celku (například tedy slov mezi sebou a zároveň k celé větě). Saussure 

v tomto kontextu vyslovuje otázku, zda je syntagma součástí mluvy nebo jazyka. (Saussure 

1996, s. 152) (Jazyk je zde vnímán jako výtvor kolektivní, mluva jako individuální a 

spontánní). Zatímco v případě promluvy jsou kombinace jednotlivých složek relativně 

libovolné, v případě jazyka je třeba se řídit jistým množstvím pravidel. Existuje například 

řada ustálených slovních spojení nepřipouštějících změny. Celkově však v otázce 

syntagmatických vztahů nelze v mnoha případech zcela jistě určit, zda jsou zařaditelné do 

mluvy či jazyka
15

, neboť se zde mnohdy objevují prvky obojího. 

                                                        

15 Zde se myslí Saussurem představovaná dvojice „langue“ a „parole“. Langue je jazykový systém, pomocí 
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Ve vztazích paradigmatických nejsou množiny jednotlivých pospojovaných prvků 

vytvářeny pouze sbližováním termínů majících cosi společného. „…mysl vnímá i povahu 

vztahů, které je v každém jednotlivém případě vážou k sobě a vytváří tak i stejné množství 

řad asociací, kolik je různých vztahů.“ (Saussure 1996, s. 154) Jednotlivé výrazy zde 

mohou být asociativně
16

 spojeny na základě formy a mít přitom odlišný význam a zároveň 

naopak na základě společného významu, přičemž forma se zcela liší.
17

  

Rozdílem v uskupení členů vztahu syntagmatického a paradigmatického je fakt, že 

syntagmatický vztah má určené pořadí jednotlivých členů, zatímco v případě vztahu 

paradigmatického není určeno ani jejich pořadí, ani jejich množství. (Nikdy nelze předem 

určit množství pojmů, které mysl na základě asociace vytvoří v souvislosti s původním 

pojmem.)  

1.4.3 Vzájemné vztahy jednotlivých pojmů 

Při zkoumání vybraných článků a způsobů používání pojmů zvolených pro tuto analýzu 

věnuji pozornost mimo jiné vzájemným vztahům jednotlivých označujících, která jsou 

používána pro dané označované. Sleduji, zda se tyto jednotlivé pojmy („uprchlík“, 

„migrant“, ale i jiné) objevují spíše jako volně zaměnitelná synonyma se stejnou hodnotou, 

nebo zda jsou používány např. ve vztahu vzájemně nadřazeném, kdy jeden z těchto pojmů 

označuje určitou množinu a jiný jeden z jejích členů. V rámci této problematiky 

                                                                                                                                                                        

něhož komunikujeme (abstraktní systém všeobecně uznávaných pravidel) a jež umožňuje jednotlivým 

mluvčím se dorozumět. Parole pak představuje konkrétní individuální sdělení, které jednotlivec v danou 

chvíli vyslovil. Aby mluvčí mohl formulovat parole, potřebuje znalost langue. Podle Saussura je nutné mezi 

těmito dvěma složkami rozlišovat, přičemž lingvistika by se měla zabývat zejména langue. Langue a parole 

tvoří určitou jednotu dvou protikladů. Bez existence systému langue si nelze představit konkrétní parole a 

naopak každý jazyk mění svůj systém v souvislosti s jednotlivými jevy v konkrétních promluvách. Langue a 

parole jsou tedy na sobě vzájemně závislé. „Co to však jazyk je? Podle našeho názoru se neshoduje s řečí, 

jejíž je pouze určitou, třebaže nejdůležitější částí. Je zároveň společenským produktem schopnosti řeči a 

souborem nutných konvencí, přijatých společenským útvarem proto, aby se užití této schopnosti jednotlivci 

umožnilo.“ (Saussure 1996, s. 46) Zatímco v případě řeči, jak říká Saussure, nelze „vymezit její jednotu“, 

jazyk funguje jako ucelený systém a „princip klasifikace“. 

16  „Asociativně“ zde znamená totéž, co „paradigmaticky“. Saussure používá výraz „asociativní“, pojem 

„paradigmatický“ byl zaveden až Hjelmslevem. 

17 Saussure v této souvislosti uvádí příklady, které byly i v českém překladu ponechány v originále. Některé 

pojmy jsou asociativně spojovány na základě obsahu i formy - například francouzská slova: „ensegnement“ 

(učení) a „enseigner“ (učit) – mezi těmito pojmy existuje vztah významový a zároveň se zde objevuje stejný 

prvek z hlediska formy, a to kořen slova. Naproti tomu existuje případ, kdy mohou být asociativně spojena 

slova např. „enseignement“ (učení) a „justament“ (správně), která sdílejí pouze určitý prvek z formy, 

významově spolu však nesouvisí. 
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v praktické části rozlišuji mezi výskytem hyperonymie, hyponymie, kohyponymie, 

antonymie a synonymie. V této kapitole budou tyto vztahy představeny. Okrajově se věnuji 

také konotacím a metaforám.  

Hyperonymie označuje nadřazenost určitého pojmu ve vztahu k jiným pojmům. Například 

výraz „savec“ je nadřazen pojmu „pes“. Může se jednat o určité rodové pojmy označující 

skupinu, do níž patří jednotlivé prvky (pojmy druhové), které jsou označeny pojmy 

hyponymními vůči pojmu nadřazenému. (Filipec, Čermák 1985, s. 141) 

Hyponymie - znamená podřazenost pojmu oproti jinému pojmu jemu nadřazenému. O 

hyponymii hovoříme tehdy, označuje-li daný pojem jednu část určité množiny. Výraz 

„pes“ je podřazen, neboli hyponymní vůči pojmu „savec. Vztah mezi hyperonymem a 

hyponymem je oboustranný, protikladný a asymetrický, jeden nadřazený pojem musí 

zahrnovat pojmy podřazené. (Filipec, Čermák 1985, s. 143) Rozdíl se zde projevuje také 

v syntaktické rovině – můžeme říci, že pes je savec, nikoli však, že savec je pes. 

Kohyponymie - znamená souřadnost či „spolupodřazenost“ a označuje situaci, kdy daný 

pojem spadá do stejné kategorie či množiny prvků s pojmem jiným; význam i forma těchto 

pojmů se však liší. Jako příklad lze uvést pojmy „pes“ a „kočka“, která jsou 

„spolupodřazená“ pojmu „savec“. Kohyponymií je tedy označen vztah mezi pojmy „pes“ a 

„kočka“, vůči slovu „savec“ jsou oba pojmy hyponymní. Kohyponyma v žádném případě 

není možné zaměňovat, neboť se mohou významově vylučovat. „…výpověď Dostala jsem 

od Petra růži nelze nahradit výpovědí Dostala jsem od Petra kopretinu.“ (Hladká, Dočekal 

2017a) 

Antonymie - je zde chápána jako protikladný význam dvou pojmů či jakési vymezení. 

Zakládá se na „významovém i logickém vztahu protikladu“. (Filipec 1997) Jak uvádí Josef 

Filipec ve svém článku, antonyma můžeme rozlišit na několik typů. Jelikož toto dělení ve 

svém výzkumu nevyužívám
18

, nevěnuji se popisu všech těchto typů, pouze stručně 

nastiňuji jejich dělení. Patří sem například kontrární antonyma jako „starý“ a „mladý“, 

záporná antonyma – „nemladý“, „nestarý“. Řeč je zde také o antonymech stupňovitých a 

směrových, přičemž jako příklad stupňovitých je uvedena kombinace slov „studený“, 

„chladný“, „teplý“, „horký“ a jako antonyma směrová jsou označena slova „přivést“ a 

„odvést“. (Filipec 1997) 

                                                        
18 Antonymie se ve zkoumaných textech nevyskytuje příliš často, není tedy třeba používat podrobnější dělení. 
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Synonymie – označuje vztah několika jazykových jednotek majících odlišnou formu a 

stejný význam. „Důležitost synonym si uvědomí každý uživatel jazyka, formuluje-li závazný 

projev a potřebuje zvolit pro svou myšlenku výrazový prostředek po všech stránkách, 

zvláště však významově a stylisticky optimální.“ (Filipec, Čermák 1985, s. 133) 

V rámci svého výzkumu rozlišuji mezi synonymií paradigmatickou a syntagmatickou. (Viz 

kapitola o Saussurově rozdělení na syntagmatické a paradigmatické vztahy). V tomto 

dělení jsem se inspirovala metodikou studie Pojem "fake news" v českých médiích 

(Podzimek 2018) Tyto dva typy synonymie jsou rozděleny na základě Saussurova dělení 

vztahů mezi znaky.  V případě syntagmatické synonymie se jedná o případ, kdy jsou 

synonyma ve vzájemném syntagmatickém vztahu, tzn., že jsou v rámci věty postavená a 

řazená za sebe. Podzimek uvádí, že je nutné odlišovat případy, kdy se syntagmatická 

synonymie vyskytuje se „zpřesňující vazbou“ a kdy bez ní.  „Bez použití zpřesňující vazby 

totiž nemusí být jasné, zda jde skutečně o vedle sebe stojící synonyma, nebo zda to nejsou 

kohyponyma.“  (Podzimek 2018) Jako příklady takovéto zpřesňující vazby zde uvádí 

například slova jako „tzv.“, „tedy“ a podobně. Pojem synonymie paradigmatické pak 

označuje situaci, kdy se v dané části textu objevuje pouze synonymní výraz, který 

zastupuje pojem, jenž zde není přítomen. 

Metafora – Definic metafory můžeme najít značné množství, jednou z nejběžnějších 

definic je, že metafora je „pojmenování na základě podobnosti“ (Žlábek 2007, s. 7). Podle 

Filipce a Čermáka se „hlavní významové typy metafor zakládají na podobnosti předmětů, 

vlastností a dějů, na přenášení mezi abstrakty a konkréty a na přenosu proprií a na jejich 

apelativizaci.“ (Filipec, Čermák 1985, s. 111) Jak uvádí G. Lakoff a M. Johnson v knize 

Metafory, kterými žijeme (2002), většina lidí považuje metafory za jev vztahující se spíše 

k poezii než za něco běžného, zároveň se také lidé mohou domnívat, že se metafory týkají 

pouze jazyka nikoli běžného jednání. Autoři jsou však toho názoru, že metafory jsou 

běžnou součástí myšlení a každodenního života (Lakoff & Johnson 2002, s. 15) Zmiňují 

zde souvislost jazyka s automatickým jednáním a představují tři typy metafor: strukturní, 

orientační a ontologické. 

Konotace – se zakládají na představách či emocích vyvolaných použitým pojmem v mysli 

adresáta (čtenáře/posluchače apod.) či producenta sdělení. „Tradičně se chápou jako 

sekundární, na kontextu závislé a v něm aktivované významové komponenty provázející 

základní, relativně konstantní designační složku lexikálního významu.“  (Hladká, Vaňková 
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2017) Projevuje se v nich vztah mezi uživatelem jazyka a mimojazykovou skutečností, 

případně jazykovou jednotkou. Jsou proměnlivé s ohledem na čas, okolnosti. Můžeme 

rozlišit konotace individuální související s konkrétními zkušenostmi dané osoby, a 

kolektivní, které jsou společné pro množství osob. (Hladká, Vaňková 2017)  

„Změnu konotačních příznaků vyvolává změna společenské skutečnosti a kontext. 

Konotace se stává ukazatelem vztahů mezi lidmi i mezi společenskými systémy.“ (Filipec, 

Čermák 1985, s. 70) Jak uvádí autoři knihy „Česká lexikologie“, mohou například 

původně kladně zabarvené jednotky získávat negativní konotace, například při použití 

ironie. 
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2 Praktická část 

2.1 Cíl výzkumu 

Cílem tohoto výzkumu je zmapování způsobu, jakým zvolená média ve vybraném vzorku 

reprezentativních článků zacházejí se zkoumanými označujícími. Práce se věnuje 

označujícím „uprchlík“ a „migrant“ v kontextu evropské migrační krize, prezentovaným 

v médiích v letech 2015-2017. Záměrem je zmapovat, jak jsou hledané pojmy používány, 

co zpravidla označují, jaká další slova či konotace se k nim v textech pojí, v jakém vztahu 

se objevují vůči dalším pojmům označujícím tatáž označovaná apod. Práce se pokouší 

sledovat způsob, jakým může zacházení s konkrétními označujícími, případně způsob, 

jakým jsou vkládána do textu spolu s dalšími výrazy, ovlivnit celkové vyznění textu. 

2.2 Metoda výzkumu 

Z databáze Newton byl vybrán náhodný vzorek 
19

 pětačtyřiceti reprezentativních článků 

z let 2015-2017 obsahujících dané pojmy. Články byly vybírány na základě vyhledávání 

zkoumaných pojmů. Tedy na základě toho, že se v nich vyskytuje případ přímé 

reprezentace označovaného těmito pojmy. (K přímé reprezentaci podrobněji viz kapitola 

2.3.2). Původním záměrem uvedeným v tezích bylo rozčlenit články na základě toho, zda 

obsahují pouze pojem „uprchlík“, pouze pojem „migrant“ nebo oba tyto pojmy. V databázi 

Newton byl vždy vybrán příslušný web, zvoleno časové rozmezí a vyhledán pojem 

„uprchlík“. Následně byly články rozděleny na základě toho, zda kromě pojmu „uprchlík“ 

obsahovaly také pojem „migrant“ či nikoliv. Takto byl vybrán vzorek článků obsahujících 

pojem „uprchlík“ a oba pojmy. Když jsem se však následně pokoušela o vyhledání článků 

obsahujících pouze výraz „migrant“, ukázalo se, že je velmi problematické takové články 

najít. Velmi výrazná většina článků obsahujících výraz „migrant“ obsahovala současně 

výraz „uprchlík“. Označující „migrant“ se objevuje výrazně méně než „uprchlík.“ Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodla nečlenit texty podle původního plánu a namísto toho zvolit stejné 

množství článků z každého ze tří webů, přičemž všechny obsahují buď pojem „uprchlík“ 

nebo oba hledané pojmy.  

Oproti původnímu záměru došlo také ke změně charakteru vzorku. Nejprve bylo v plánu 

výzkum zaměřit výhradně na zpravodajství, nakonec jsem se však rozhodla zařadit také 

                                                        
19 Články byly voleny napříč celým zkoumaným časovým obdobím. Byly eliminovány takové články, které 

sice hledané pojmy obsahovaly, avšak obsahově se věnovaly například jinému období. 
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publicistickou platformu. Vzorek tedy zahrnuje seriózní zpravodajství, za které lze 

považovat zprávy uveřejňované na webu Aktuálně.cz; méně seriózní zpravodajství 

uveřejňované na stránkách Blesk.cz a zároveň mediální obsahy, jimiž může přispívat 

kdokoliv. K výběru těchto obsahů jsem si zvolila iDnes.cz – blog
20

.Třetí zdroj jsem se 

rozhodla zvolit proto, že cílem práce není porovnávání několika zpravodajských webů 

mezi sebou, nýbrž zmapování způsobu užívání daných dvou pojmů v médiích obecně, 

z tohoto důvodu byl zařazen také nezpravodajský zdroj. 

Jednotlivé vzorky byly natolik přínosné, že oproti původním šedesáti článkům stačilo pro 

výzkum tohoto rozsahu použít článků pouze 45. Z každého ze tří zkoumaných webů 

pochází 15 článků. 

Pro výzkum byly stanoveny kategorie, které byly rozděleny na základě toho, zda se jedná o 

syntaktickou, sémantickou či pragmatickou rovinu textu. Jako kategorie spadající pod 

úroveň syntaktickou byla vybrána zejména kontextualizace a vzájemné vztahy 

jednotlivých označujících používaných pro zkoumané označované (zejména tedy 

„uprchlík“ a „migrant“, nikoli však pouze tato dvě označující, pozornost byla věnovaná 

všem pojmům pojícím se s reprezentací daného označovaného). V textu byly hledány tyto 

typy vzájemných vztahů znaků: hyperonymie, hyponymie, kohyponymie, antonymie, 

synonymie a homonymie. 

V rámci roviny sémantické se pozornost soustředila především na zkoumání reprezentace 

prostřednictvím synonymie s rozlišením mezi reprezentací přímou a reprezentaci 

prostřednictvím synonymie syntagmatické a paradigmatické. Důležitou kategorií zde bylo 

také hledání konotací pojících se ke zkoumaným pojmům.  

V rámci analýzy textu v rovině pragmatické se pak práce věnuje sledování možného 

vyznění či zabarvení jednotlivých slov a textů a případných rozdílů v tomto vyznění 

souvisejících například s volbou jiného označujícího, případně jeho spojování s jinými 

slovy, například adjektivy. Zabývám se zde celkovým možným dopadem, jaký může mít 
                                                        
20  Přispívání na blog iDnes.cz je podmíněno registrací uživatele a dodržováním zvláštních pravidel. 

Registrace ani možnost přispívat nejsou na tomto webu zpoplatněny. Provozovatel stránek má však právo na 

zrušení či odmítnutí registrace nebo smazání příspěvku bez informování autora. Uživatel je povinen uvádět 

při registraci celé jméno a v případě pochybností má provozovatel právo požadovat předložení například 

občanského průkazu. Registrace je určena výhradně pro osoby starší třinácti let, a pokud se jedná o uživatele 

mladšího šestnácti let, je k registraci potřeba souhlas zákonného zástupce. Každý uživatel může disponovat 

pouze jedním účtem. Uživatel je povinen dodržovat platné právní předpisy a „návštěvní řád“. „Uživatel má 

právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat právní předpisy a neoprávněně 

zasahovat do práv třetích osob.“ (https://muj.idnes.cz/Pravidla.aspx) 
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zacházení s pojmy a s tím, v jakých souvislostech bývají tyto pojmy – přímo či nikoliv a 

záměrně či nezáměrně – používány, na celkové vyznění a zabarvení textu. 

V otázce zvolené metody jsem se inspirovala studií Pojem "fake news" v českých médiích 

(Podzimek 2018), v níž je pojem „fake news“ zkoumán v rámci syntaktické, sémantické a 

pragmatické roviny. 

2.3 Analýza pojmů „uprchlík“ a „migrant“ v rámci vybraných článků 

Pro členění samotné analýzy zkoumaných pojmů v rámci vybraných mediálních obsahů 

využívám Morrisovo rozdělení sémiotiky na syntaktickou, sémantickou a pragmatickou 

rovinu. Kapitola věnovaná syntaktické rovině se soustředí na vzájemné vztahy znaků, 

v rámci sémantické roviny se věnuje popisu konotací, které se k daným slovům váží a 

v rámci úrovně pragmatické sleduje zejména motivy, které lze v textech najít, a celkové 

vyznění a zabarvení sdělení v souvislosti s užitím konkrétních slov. 

2.3.1 Syntaktická rovina 

V rámci roviny syntaktické se práce zaměřuje na kontextualizaci a vzájemné vztahy 

jednotlivých výrazů. Sleduje, jaká slova se nejčastěji pojí ke slovu „uprchlík“, jaká 

k pojmu „migrant“ a snaží se pozorovat možné rozdíly. Zkoumá, zda jsou označující 

„uprchlík“ a „migrant“ nejčastěji používána zaměnitelně nebo, zda je mezi nimi častěji 

možné nalézt vztahy založené na podřazenosti a nadřazenosti. 

Kontextualizace 

Kontextualizací se rozumí způsob reprezentace, jehož principem je umístění daného 

označovaného do určitého kontextu, do vztahu s jinými pojmy: 

Hyponymie V rámci zkoumání syntaktické dimenze textu jsem se soustředila na vztah 

označujících „uprchlík“ a „migrant“ k jiným výrazům, v případě hyponymie se jedná o 

situaci, kdy je pojem „uprchlík“ či „migrant“ použit jako podřazený výraz vůči jinému 

nadřazenému pojmu. Výrazy „uprchlík“ a „migrant“ se velmi málo objevují v podřazené 

pozici vůči jiným označujícím, jejich výskyt jakožto členů určité množiny není příliš častý.  

V případě „uprchlíka“ jsem žádný případ hyponymie nenašla. Objevuje se však varianta, 

kdy je pojem „migrant“ podřazen pojmu „uprchlík“, mnohdy je v tomto případě k výrazu 

migrant připojeno určité adjektivum v rámci bližší specifikace, o jaký typ migranta se 

jedná: 
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„Do Evropy se každoročně vrhají desetitisíce a statisíce ekonomických migrantů...“ (#38) 

Nejčastěji je to právě slovní spojení „ekonomický migrant“ (#28, 38, 43) používané 

v rámci odlišení od ostatních typů uprchlíků. Toto sousloví tedy označuje jeden prvek 

spadající pod celek „uprchlíků“. Další časté adjektivum, doplňující tímto způsobem pojem 

„migrant“, je výraz „ilegální“ (#16, 34). „Ilegální migranty“ lze taktéž vnímat jako skupinu 

reprezentovanou jako jednu složku množiny uprchlíků. 

„Množství ilegálních migrantů, kteří v prvním čtvrtletí letošního roku dorazili do Řecka, se 

oproti stejnému období vloni více než ztrojnásobilo.“ (#16) 

Podobně bývá užíván také výraz „běženec“ (#16) či „přistěhovalec“ (#16, 21) spojený 

s adjektivem „ilegální“, kdy tento pojem označuje skupinu spadající pod nadřazený pojem 

uprchlíci. Tyto dva pojmy jsou však stejně jako výraz „migrant“ často používány vůči 

„uprchlíkovi“ také synonymně (viz níže). 

Kohyponymie O kohyponymii hovoříme v případě, kdy hledané výrazy stojí ve 

„spolupodřazené“ pozici, tedy oba jsou hyponymní vůči jinému výrazů, a tvoří tak 

jednotlivé členy určité množiny. Jako příklad, kdy se hledané pojmy v textu vyskytly 

v kohyponymním vztahu lze uvést výrok: „Mnoho se píše o migrantech, uprchlících…“ 

(#45) Jak později vysvětluji v kapitole věnované syntagmatické synonymii, není zde však 

jasné, zda se jedná o kohyponyma, tedy zda jsou zde „uprchlíci“ a „migranti“ jmenováni 

jako spolupodřazené pojmy, jako členové množiny „těch, o nichž se píše“ nebo zda jde o 

vztah synonymní, kdy jsou synonyma postavena za sebe. 

Jako další příklad, kdy se výraz „uprchlík“ vyskytuje v kohyponymním vztahu, lze uvést: 

„Každý den loňského roku se průměrně stalo 42.500 lidí buď uprchlíky, nebo žadateli o 

azyl, anebo vnitřními uprchlíky.“ (#14) Zde můžeme jmenované tři skupiny vnímat jako 

zařazené do určitého celku. 

Hyperonymie  Hyperonymií je zde označována situace, kdy je pojem „uprchlík“ či 

„migrant“ v textu nadřazen jiným pojmům, které jsou naopak použity jako označující pro 

určitá označovaná spadající významově do kategorie „uprchlíci“ či „migranti“. Nejčastěji 

se jedná o označující: „muslimové“ (#27, 34), „džihádisté“ (#34, 7), „radikálové“ (#34) 

atd. 

 Ne vždy se tento jev vyskytuje přímo v jedné větě. Jedná se například o článek zaměřený 

na „uprchlíky“, v němž se pak objevuje věta obsahující jakési členy této množiny:  
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- „Média spekulují o tom, že bulharské mafiánské struktury vyrábějí za tisíce eur pasy a 

další dokumenty pro džihádisty, kteří se chtějí dostat buď ze Sýrie do Evropy, nebo 

opačným směrem. Bulharsko se tak stává na obě strany mostem pro radikály.“ (#34) 

Jako další příklad hyperonymie v textech může být použit následující úryvek, v němž je 

pojmu „uprchlíci“ podřazen výraz „muslimové“ a zároveň jsou do této množiny zahrnuti 

„krajané z Ukrajiny“: 

- „…že naše republika konečně přijímá naše krajany z Ukrajiny (…)Tomuto kroku já 

osobně tleskám, protože jaké jiné uprchlíky bychom měli přijímat vstřícněji, než ty, kteří 

mají naše kořeny? Doufám, že ne muslimy, kteří jsou ze zcela jiného civilizačního i 

kulturního okruhu!“ (#2)  

- „...vznikne ideální ingredience pro subkomunitu se sklony k radikalismu..“ (#34) 

Dalším příkladem hyperonymie je následující úryvek, v němž je výraz „uprchlíci“ 

nadřazen výrazu „Maročané“, kteří zde do této kategorie spadají. 

- „Někteří uprchlíci se ale dostanou do Bulharska bez dokumentů. "Jsou případy, kdy 

záměrně zničí dokumenty a vydávají se za někoho jiného. Dělají to například Maročané, 

protože ti nemají nárok na azyl,"…“ (#34) 

Antonymie Antonymií rozumíme negativní vymezení či postavení slov do protichůdných 

významů. Nejvýraznějším příkladem tohoto jevu byl samotný nadpis jednoho ze 

zkoumaných článků, v němž byla do opozice postavena přímo dvě zkoumaná označující: 

„Žádní uprchlíci, ale ekonomičtí migranti!“ (#28) Narazila jsem také na případ, kdy stály 

proti sobě pojmy „(skutečný) uprchlík“ a „“uprchlík““ v uvozovkách, mezi nimiž bylo 

významově rozlišeno: „…nelze účinně kontrolovat, kdo je skutečný uprchlík před válkou a 

kdo „uprchlík“ před zaslouženým kriminálem za to, co již stačil napáchat „doma“???“ 

(#32) 

2.3.2 Sémantická rovina 

V rámci zkoumání sémantické roviny jsem se zaměřila na výskyt různých označujících 

používaných pro stejné označované. V této souvislosti lze hovořit o synonymii, a to o 

paradigmatické a syntagmatické
21

. Zároveň zde pozoruji naopak, jaká označovaná mohou 

                                                        

21 K rozlišení mezi „syntagmatickými“ a „paradigmatickými“ vztahy viz teoretická část. 
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být pomocí pojmů „migrant“ a „uprchlík“ reprezentována.
22

 Dále se zde zabývám 

sledováním různých konotací, které se k daným pojmům váží. 

2.3.2.1 Reprezentace prostřednictvím synonymie 

Přímá reprezentace Označuje situaci, kdy dané označované je reprezentováno přímo 

zkoumaným pojmem (tedy pojmem „uprchlík“ nebo „migrant“). Vzhledem k metodě 

hledání výzkumných článků byla přímá reprezentace přítomna ve všech těchto 

zkoumaných článcích. 

Paradigmatická synonymie V případě paradigmatické synonymie se jedná o případ, kdy 

je zkoumaný pojem, tedy pojem „uprchlík“ či „migrant“ nahrazen jiným synonymním 

výrazem, přičemž původní výraz ve větě není přítomen. V článcích se takto objevovala 

následující synonyma: „běženci“ (#20, 22, 31, 44), „žadatelé o azyl“ (#14, 42), „utečenci“ 

(#3, 37, 16, 4), „přistěhovalci“ (#6, 7, 35, 38, 39)„ džihádisté“ (#34, 7), „islamisté“ (#36), 

„azylanti“ (#36, 15, 31), „ohrožení lidé“ (#20), případně také expresivnější výrazy, jako: 

„tito obohacovači naší kultury“ (#30) či „rytíři pravdy Alláhovy“. (#30) 

V případě výrazů „přistěhovalec“ a „běženec“ však nelze vždy jistě určit, zda se jedná o 

synonymii či o vztah hyponymně-hyperonymní, v němž jsou přistěhovalci a běženci 

prezentováni jako jedna kategorie uprchlíků. V některých případech se k těmto dvěma 

pojmům pojí adjektivum „ilegální“ (#16, 21). V tomto slovním spojení se jedná spíše o 

hyponyma vůči slovu „uprchlík“, stojící na stejné úrovni jako často se vyskytující „ilegální 

migrant“ v případě, kde je reprezentován jako podkategorie „uprchlíků“. 

Jak bylo zmíněno v teoretické části, studie Uprchlíci ze Sýrie: kulturní a psychosociální 

aspekty (Vymětal, Šíchová 2015) poukazuje na odlišné významy výrazů „uprchlík“ a 

„běženec“, zatímco „uprchlík“ migruje ze své země do jiné, „běženec“ se přemísťuje 

pouze v rámci své země. Ve vybraném vzorku zkoumaných článků však mezi těmito 

dvěma pojmy není významově rozlišováno a jsou používány zcela zaměnitelně jako 

synonyma, v obou případech pro uprchlíky napříč zeměmi. „Běženci se soustřeďují v 

                                                        
22  Jak již bylo uvedeno, pro svůj výzkum jsem si zvolila náhodný vzorek článku ze tří českých webů, 

z období  2015-2017, tedy přímo z doby migrační krize. Předpokládala jsem tedy, že slovem „migrant“ a 

„uprchlík“ budou označování zejména lidé migrující do Evropy z Blízkého východu v důsledku tamní války, 

případně lidé z Afriky, jichž se tyto články týkají. V průběhu rozboru článků se však ukázalo, že jsou tato 

označující – zejména výraz „migrant“ – používána pro reprezentaci více kategorií, například v souvislosti 

s národnostními menšinami žijícími na území České Republiky již dávno před současnou migrační krizí. 

Tyto významy zohledňuji také. 
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centru Atén kolem náměstí Omonia.“ (#44) 

Objevil se pouze případ, kdy byli uprchlíci migrující pouze v rámci své původní země 

označeni jako „vnitřní uprchlíci“. (#14) 

Syntagmatická synonymie O syntagmatické synonymii hovoříme, pokud jsou dané 

synonymní výrazy postaveny vedle sebe v rámci jedné věty. V rámci teoretické části 

rozlišuji mezi případy, kdy je použita zpřesňující vazba a kdy nikoliv, neboť v případě 

jejího vynechání nelze s jistotou určit, zda se jedná o synonyma či kohyponyma. Tak je 

tomu například v ukázce: „Mnoho se píše o migrantech, uprchlícíh, xenofobech, fašistech, 

vítačích i sluníčkářích.“ (#45) Zde není jasné, zda jsou „uprchlíci“ a „migranti“ v tomto 

případě synonyma postavená za sebe nebo zda jsou jmenováni jako spolupodřazení 

členové určité množiny. Jako příklad syntagmatické synonymie doplněné zpřesňující 

vazbou lze uvést: „Podle zprávy bylo ke konci loňského roku ve světě 59,5 milionu 

uprchlíků, z toho 38,2 takzvaných vnitřních uprchlíků, tedy těch, kteří museli opustit své 

domovy, ale zůstali ve své vlastní zemi.“ (#14) Jedná se však o případ, kdy je část věty 

„těch, kteří…“ postaveno do synonymního vztahu k pojmu „vnitřní uprchlíci“. Situaci, kdy 

by se v syntagmatickém synonymním vztahu se zpřesňující vazbou vyskytoval přímo blíže 

nespecifikovaný pojem „uprchlík“ nebo „migrant“, jsem v textech nenašla.  

2.3.2.2 Konotace 

V rámci zkoumání způsobu, jímž vybrané texty zacházejí s označujícími „uprchlík“ a 

„migrant“ v sémantické rovině, jsem se soustředila zejména na konotace vážící se k těmto 

pojmům. Pojmy „uprchlík“ a „migrant“ v textech vystupují v řadě nejrůznějších konotací, 

které mají nepochybně značný dopad na to, jakým způsobem je následně problematika 

migrace vnímána. Celkově jsou častější negativně zabarvené konotace, zejména na webech 

Blesk.cz a iDnes.cz. Nezřídka se však objevují také konotace evokující určitou nutnost 

podpory uprchlíků. „Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) v Jordánsku 

uvedl, že "se bude snažit udržet zranitelné uprchlíky v teple, jak jen to bude možné".“ (#3)  

Nejvýraznějšími konotacemi, které lze v článcích vypozorovat jsou svoboda, práva, možný 

přínos integrace uprchlíků do společnosti, ekonomická úroveň země, nebezpečí apod. 

Svoboda  

Výraznou a často se objevující konotací bývá v textech svoboda, a to buď svoboda 

migrantů, již je potřeba zachovat a starat se o ni, nebo naopak svoboda obyvatel 
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hostitelských zemí, kterou by přísun migrantů mohl nějakým způsobem narušit. Druhý 

z těchto případů se v textech vyskytuje častěji: 

Například v článku Jiřího Pokorného, uveřejněném na blogu iDnes.cz, lze najít tento 

příklad: „Dali jste nám svobodu slova, tak k Vám mluvíme, škoda jen, že jsou vaše oči 

slepé a uši hluché...“ (#36) 

Jako další příklady lze uvést: 

- „Imigranti terorizují italské města, Řecké ostrovy či samotnou Maltu. Berou si co chtějí. 

Turisté odjíždějí ze svých letovisek, protože imigranti ovládají město. Rabují domy a dělají 

nepořádek. Společně s migranty do Evropy vniká ohromné nebezpečí, které zničí Evropu. 

Pokud to tak tedy půjde dál. Takto i pan Halík představuje svobodnou Evropu? Já tedy 

ne!“ (#28) 

- „Těm, co pomoc syrským rodinám odmítají, říkají xenofobové, rasisté a častují je jinými 

urážkami (…) Jenže nezapomínejme na tu naší slavnou demokracii, protože právě ti 

xenofobové a rasisté (…) jsou nositeli práv a svobod, jsou to ti, na nichž demokracie leží 

(nebo by měla ležet).“ (#38) 

Práva 

S kontací svobody souvisí také zmiňování práv azylantů. Například v článku týkajícím se 

údajného plánovaného ubytování uprchlíku v bývalém nacistickém táboře. (#11) Ačkoliv 

zde práva uprchlíků nejsou zmiňována přímo, některé slovní obraty použité v textu působí 

jako určitá kritika tohoto nápadu města a tudíž jako reprezentace uprchlíků s ohledem na 

jejich práva: 

- „Rada pro uprchlíky ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde Schwerte leží, ale 

upozorňuje, že jde o necitlivé řešení, a navrhuje, aby uprchlíci byli ubytováni v buňkách..“ 

(#11) 

Nepřímý odkaz na práva uprchlíků můžeme nalézt také například v následujícím úryvku 

týkajícím se Iráckého uprchlíka žijícího v Norsku, jehož jméno je spojeno s teroristickou 

organizací: 

- „Podle vládního plánu by měl být umístěn do hostelu pro žadatele o azyl a třikrát týdně 

by se měl hlásit na místní policejní stanici. Jak Krekar uvedl, toto rozhodnutí by ho 

oddělilo od jeho ženy a čtyř dětí, kteří žijí v Oslu. Jeho právníci argumentují tím, že by šlo 
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o porušení norské ústavy.“ (#8) 

Ve spojitosti s konotací práva lze zmínit článek nazvaný „Nabídni migrantům prst a budou 

chtít celou ruku“ (#29). Autor se zde vyjadřuje k problematice práv uprchlíků, která mají 

v hostitelských zemích, a kritizuje jejich nepoměr vůči povinnostem těchto osob: „A zde je 

problém Evropy, všichni mají nárok na nějaké právo. Právo na bydlení, právo na slušný 

život, právo na azyl, právo na nového křečka, když toho původního sežrala kočka. Prostě 

právo, právo, právo......, a kde je povinnost. Ta je xenofobní?“ (#29) Tuto svou kritiku zde 

argumentuje tím, že tito lidé prchají ze zemí na základě ohrožení života a následně si 

v hostitelských zemích stěžují na kvalitu ubytování a odmítají pracovat. Migrace z důvodu 

lepších podmínek (tedy taková, která je v mnoha zkoumaných obsazích označována za 

ekonomickou) zde není obecně líčena negativně, autor zde však uvádí příklad osob 

migrujících dříve za tímto účelem do Ameriky, kteří však (na rozdíl od migrantů 

současných) chtěli zlepšení podmínek docílit především prací. 

Možný přínos integrace uprchlíků do společnosti  

Ve zkoumaných článcích jsem se zaměřovala také na to, zda je proces migrace a integrace 

uprchlíků do společnosti líčen jako potencionálně přínosný pro hostitelskou zemi či 

Evropu. V žádném z článků jsem na tento projev přímo nenarazila. V některých článcích je 

proces integrace nepřímo označován jako něco pozitivního, k čemu západní společnost 

směřuje: “…naše společnost se musí učit být otevřená” (#15). V jiných je naopak přijímání 

uprchlíků kritizováno způsobem evokujícím, že onen možný přínos byl někým v minulosti 

slibován či konstatován, aniž by však bylo uváděno, o koho by se mělo jednat. Příkladem 

je třeba ironické označení migrantů výrazem: „tito "obohacovači naší kultury" “ (#30) 

nebo výroky typu: „Já skutečně můžu „vylétnout z kůže“, když slyším ty řeči, jak nás 

migranti obohatí a to jak kulturně, tak i materiálně.“ (#45) V tomto případě s odkazem k 

„politikům“, nikoliv však konkrétním: „Myslím, že tady nám opět politici lžou a oni to ví, 

že nám lžou.“ (#45) 

Jako další příklad lze uvést výrok: „Jsme utvrzováni v pocitu, že tito imigranti jsou 

přínosem a záchranou pro vymírající Evropu.“ (#26) 

Ekonomická úroveň země 

V souvislosti s přijímáním uprchlíků bývá zmiňována či nepřímo naznačována souvislost 

s vlivem na ekonomickou úroveň daného státu. Spíše než možnost jejího zvýšení se 
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objevuje naopak varianta, že přijetí přílišného množství migrantů může mít na 

ekonomickou úroveň země negativní dopad (případně je pouze vyvracena myšlenka 

dopadu pozitivního).  

- „Tito lidé nevytvořili prosperitu v Africe a pochybuji, že ji vytvoří u nás.“ (#26) 

- „…že bude lepší zůstat ostudami. Než si k nám importovat ty, s nimiž přijdeme 

jednoznačně pro dobrotu na žebrotu.“ (#37) 

- „Horší možností pro nás je, že masová imigrace do Evropy je záměr. Záměr jak od 

základů změnit populaci Evropy. Zničit její národy, tradice, kulturu a proměnit ji v jeden 

velký trh s levnou, zhlouplou a zadluženou pracovní silou.“ (#26) 

Nebezpečí 

Velmi často se v souvislosti s pojmem „uprchlík“ objevuje asociace k nebezpečí, ať už je 

jeho hrozba doslova zmíněna, či pouze naznačena souvislost. Odkazy k možnému 

nebezpečí souvisejícímu s uprchlíky mají buď podobu určitého vyvolávání obav 

v potencionálních čtenářích, nebo naopak snahy tyto čtenáře uklidňovat a ujišťovat, že 

nebezpečí nehrozí, mnohdy je však toto „uklidnění“ podáno způsobem evokujícím určitý 

odkaz na potencionální hrozbu, která v tomto konkrétním případě neexistuje, v obecné 

rovině by však mohla. Tento jev se vyskytuje zejména v kontextu bezpečnostních prověrek 

a kontrol uprchlíků, díky nimž budou přijímáni pouze takoví jedinci, v jejichž případě je 

možné nebezpečí odvráceno.   

Často také bývá vyjádřena nejprve možná obava následně doplněná argumentem, který ji 

vyvrací, přesto jsou však i při takovém vyvracení obavy mnohdy přímo vyslovovány a 

mnohdy i volba slov v samotných argumentech o jejich neoprávněnosti naopak tyto obavy 

znásobuje. 

V některých případech bývá tato tendence k obavám podpořena uvedením podobného 

názoru některých politiků (#4), kteří by měli tento pohled sdílet. Tento jev působí jako 

pokus obavy ještě více rozvířit (pokud strach z příchodu migrantů sdílejí i politici, evokuje 

to vyšší závažnost tohoto „problému“).  

Mnohdy se také objevuje poukazování na strach převládající v celkové společnosti, mezi 

občany ČR či jiné hostitelské země: „…že většímu přijetí Syřanů brání bezpečnostní 

důvody, ony humanitární organizace neakceptují (…) ač jsou v tomto bodě dokonce i prostí 

čeští lidé s politiky zajedno, což rozhodně není v naší zemi pravidlem. Protože jak dnes 
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potvrzují zveřejňované statistiky, bojíme se my Češi muslimů dokonce více než 

Rusů.“ (#37) 

- „Krveprolití v pařížské redakci je blízko a my máme strach z radikálního islámu.“ (#25) 

(V tomto úryvku lze kromě vyjadřování sdílených obav zároveň nalézt odkazování na 

jinou zemi, v níž se již vyskytly problémy související s přítomností uprchlíků. Této 

problematice se podrobněji věnuji v samostatné podkapitole.) 

Můžeme si však pokládat otázku, zda či do jaké míry je takovéto časté konstatování 

existence a častého výskytu těchto obav v médiích odrazem jejich skutečné četnosti a do 

jaké naopak její příčinou. Objevuje se v médiích konstatování „strachu“ z běženců jako 

následek narůstajících obav ve společnosti nebo jsou naopak tyto obavy z velké části 

podporovány a umocňovány opakovaným výskytem frází vyvolávajících dojem, že je 

k obavám důvod? Reflektují média davové reakce, nebo je utvářejí? Zodpovědět tuto 

otázku je však velmi obtížné - Vzhledem k tomu, že u médií není jisté, nakolik reakce a 

emoce publik/veřejnosti reflektují, či vytvářejí, není ani v případě uprchlíků jasné, do jaké 

míry se obavy pozorované ve zkoumaných obsazích zakládaly na reálných emocích 

veřejnosti a do jaké míry byly důsledkem tohoto efektu. 

Obecně lze v článcích vypozorovat obavy z konkrétních jevů jako nemoci, terorismus, 

zločinnost, snížení ekonomické úrovně hostitelského státu
23

 atd.  „Lidé se bojí násilí a 

další kriminality. A také nemocí.“ (#33) Také lze najít obavy z problému vyplývajících ze 

soužití dvou kultur: „Lidé prostě nedokáží žít v multikulti […] a když se teď dívám na tu 

migrační invazi a představuji si Evropu za nějakých dvacet až třicet let, běhá mi mráz po 

zádech.“ (#45) 

V některých článcích (#26), zejména na blogu iDnes.cz, obsahujících silnější výroky, jsou 

vyslovovány dokonce domněnky o plánovaném zničení evropských národů ze strany 

migrantů či nebezpečí jakéhosi kulturního převratu a vzniku následné dominance 

islamismu v České republice či Evropě. V některých případech se zmiňování této hrozby 

objevuje již v nadpisech: „Bojíme se! Zamkněte hranice! Co si lidé myslí o hrozbě 

radikálního islamismu v Česku?“ (#25)  

 

 

                                                        
23 Viz výše. 
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Přímá snaha vyvolat obavy má mnohdy podobu silných výroků s jistotou konstatujících 

existenci nebezpečí:  

- „Tohle je opravdu vážné! Evropa je ve velkém nebezpečí.“ (#31) 

- „Společně s migranty do Evropy vniká ohromné nebezpečí, které zničí Evropu.“ (#28) 

- „Celá evropská společnosti je dnes nějak rozpolcená. Na jednu stranu si chceme udržet 

demokracii, čili zakazovat Islám by bylo nedemokratické, ale na druhou stranu nelze 

nevidět toto staronové nebezpečí.“ (#39) 

Nepřímé vyvolávání obav prostřednictvím uklidňování čtenářů ujišťováním o odvrácení 

nebezpečí v aktuálním případě můžeme pozorovat například v následujících textech:  

- „Vhodné kandidáty vytipuje v příštích měsících a prověří je bezpečnostní složky.“ (#39) 

- „Ještě v cizině podstoupí uprchlíci bezpečnostní prověrku a také se hned začnou 

seznamovat s češtinou a podmínkami života v Česku.“ (#15) 

- „"Jde o to, aby to (přijetí uprchlíků) nemělo na obec negativní finanční vliv. Domníváme 

se, že stát je povinen to zabezpečit - a připravuje se na to, aby integrace byla hladká," řekl 

Jiránek.“ (#15) 

- „…chceme udělat bezpečnostní screening a také mimo jiné pohovor s tím člověkem.“ 

(#5) V tomto kontextu lze zmínit také samotný název posledního článku: „Česko si chce 

vybírat migranty, jinak bude proti přesunům“ (#5) – toto konstatování jako by mělo 

uklidňovat čtenáře a navozovat dojem, že při přijímání migrantů budou cíleně vybíráni 

pouze takoví jedinci, kteří se ukáží jako vhodní, tedy nikoli nebezpeční, avšak tato (možná 

nezáměrně) vyvolaná konotace prostředků k odvrácení nebezpečí zároveň otevírá možnost 

případné existence tohoto nebezpečí. 

V některých případech jsou obavy z možného nebezpečí spojeného s uprchlíky explicitně 

označovány za neoprávněné, aniž by toto sdělení obsahovalo nepřímý náznak o jejich 

oprávněnosti alespoň v jiných případech: 

- „Podle Prouzy jsou obavy lidí z příchodu uprchlíků "absolutně nereálné", mají 

"iracionální strach".“ (#15) Konkrétně v tomto článku však lze najít možnost rozporuplné 

interpretace, neboť je zde obsaženo evidentní uklidňování čtenářů a vyvracení obav jako 

nerelevantních, zároveň je však opakovaně poukazováno na množství přijímaných 

uprchlíků, což by mohlo nárůst obav naopak umocňovat. 
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Méně často se vyskytuje také zmiňování nebezpečí, jemuž jsou vystaveni sami uprchlíci:  

- „Drtivá většina běženců se na náročnou a nebezpečnou cestu vydala podle OSN kvůli 

válce, násilnostem a útlaku ve vlasti.“ (#9) 

- „V případě nebezpečí uprchlíkům pomůže a následně zajistí jejich vylodění na pevninu.“ 

(#31) 

- „Běžence tím ale vystavují nebezpečí ztroskotání, a tedy i zvýšenému ohrožení života, 

podotýká agentura AP.“ (#19) 

Terorismus  

Ve zkoumaných článcích bylo možné nalézt také přímé či nepřímé spojování migrace 

s problematikou terorismu, ať už se jednalo o označování uprchlíků za teroristy či 

zmiňování v nedávné minulosti proběhlých teroristických útoků v evropských zemích a 

v souvislosti s nimi poukazování na hrozbu možných dalších podobných událostí. 

- „Hrozba teroristických útoků je dál velmi vysoká,“ upozornil premiér, kritizovaný 

opozicí za to, že šíří strach ve společnosti.“ (#17) 

- „Společně s vlnou těchto nájezdníků k nám do Evropy vnikají bojovníci Talibanu, 

Islámského státu a dalších teroristických organizací, které mají za úkol jen jedno: zničit 

evropské hodnoty a tradice a nastolit diktaturu.“ (#28) 

Zároveň se objevuje také napadání těchto tendencí: „…"Pražská skupina Organizace 

islámské spolupráce... vyjadřuje znepokojení ze směšování islámu s terorismem a z 

rostoucí tendence k islamofobii v České republice následkem teroristických útoků na 

Charlie Hebdo a poznámek učiněných Tomiem Okamurou  […] Spojování islámu s násilím 

a terorismem označili velvyslanci za diskriminaci.“ (#13) 

2.3.3 Pragmatická rovina 

V rámci sledování pragmatické roviny textu se zabývám zkoumáním pragmatické roviny 

jednotlivých slov, tedy jejich použití v rámci věty či celého textu ve vztahu k jiným 

označujícím, která by mohla stát na tomtéž místě. Práce se také soustředí na zkoumání 

textu z hlediska pragmatické roviny celého textu. 

Při zkoumání pragmatické roviny jednotlivých slov jsem se zabývala zejména 

pozorováním jednotlivých označujících, která jsou používána pro totéž označované. 

Pozornost se tedy soustředila nikoli pouze na slova „uprchlík“ a „migrant“, ale také na 
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všechna ostatní označení, která byla pro reprezentaci tohoto označovaného používána. 

Tuto problematiku jsem již nastínila výše v podkapitolách věnovaných synonymii, 

hyponymii, hyperonymii apod. 

Označující „migrant“ a „uprchlík“ jsou ve většině případů používána stejným způsobem, 

jakoby byla na stejné úrovni, tato označení působí neutrálně bez hodnotícího charakteru. 

V některých, taktéž relativně četných, případech je mezi těmito dvěma pojmy rozlišováno, 

přičemž pojem „migrant“ bývá pojmu „uprchlík“ podřazen a pojí se obvykle se slovy 

„ekonomický“ (#28, 38, 43) či „ilegální“ (#16, 34). Tato podoba označování s sebou již 

nese určitý negativní podtón. „Uprchlíci“ jako by byli pro autory těchto článků 

akceptovatelnější než „ekonomičtí migranti“. V teoretické části jsem uvedla rozdíl mezi 

těmito dvěma pojmy na základě definice „uprchlíka“ tak, jak ji představuje Úmluva OSN o 

právním postavení uprchlíků z roku 1951. Není však možné určit, zda ve zkoumaných 

článcích, které mezi těmito dvěma pojmy rozlišují a nepoužívají je jako synonyma, autoři 

vědomě uvažují právě tento rozdíl mezi danými pojmy. 

Za celkově nejvíce neutrální označení, k němuž se pojí nejméně negativních konotací, lze 

v textech považovat „uprchlíka“ spolu s „běžencem“ (#20, 22, 31, 44), „utečencem“ (#3, 

37, 16, 4) či „žadatelem o azyl“ (#14, 42). Nejvíce negativně pak působí výrazy 

„džihádisté“ (#34, 7), „radikálové“ (#34) apod. Tato slova jsou častěji používána spíše jako 

označení skupiny uprchlíků. Nenarazila jsem v textech na případy, kdy by bylo přímo 

řečeno například, že „Všichni uprchlíci jsou radikálové.“ Vztah mezi těmito dvěma pojmy 

působí v textech spíše jako hyperonymní (hyponymní).  

Na blogu iDnes.cz se pak objevují také určitá ironická označení typu „tito obohacovači 

naší kultury“ (#30) či „rytíři pravdy Alláhovy“ (#30), která jsou na první pohled myšlena 

záměrně negativně. Dojem pozitivního zabarvení naopak vyvolávají například označující 

„ohrožení lidé“ (#20). 

V průběhu analýzy vybraných článků v pragmatické rovině vyznění celých textů vyplynulo 

jisté množství motivů: 

2.3.3.1 Generalizace 

V této části se zaměřuji na sledování reprezentace uprchlíků jakožto skupiny a nakolik je 

tato skupina vykreslována jako homogenní, nebo zda jsou rozlišováni její jednotliví 

zástupci. Ukázalo se, že se vnitřní rozlišování v rámci nadřazené skupiny „uprchlíků“ 
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objevuje relativně často. Mnohdy bývá upřesňováno, o příslušníky jakého státu či kulturní 

oblasti se jedná, přičemž v některých případech má toto rozdělení funkci pouze jakéhosi 

vyjmenování podkategorií uprchlíků bez bližších popisů či hodnocení. 

V jiných případech jde naopak o specifikaci v rámci rozlišení na ty, k nimž se váží 

negativní konotace a ke kterým nikoliv. 

„Nehodlám podporovat ekonomické imigranty. (…) Až mě budou zelení ekoteroristé v 

diskuzi osočovat z rasismu tak jim pošlu své fotografie s mými vietnamskými přáteli.“ 

(#28) 

Rozlišení často funguje jako určité uklidnění a odstranění případných obav naznačením, že 

ne všichni uprchlíci musejí být zákonitě nebezpeční, případně jako jakési ospravedlnění ze 

strany autora vyjadřujícího jisté pochyby či negativní postoje vůči uprchlíkům 

z muslimských zemí, kdy po vyjádření těchto postojů uvádí na pravou míru, že se jeho 

náhled vztahuje pouze na jednu kategorii migrantů, nikoli na migranty či příslušníky jiných 

národů obecně.  

 „Víceméně jsme strávili nenápadné a pracovité Vietnamce, ovšem vedle arabského, 

ukrajinského, ruského, čečenského, jakkoliv černošského a kdovíjakého jiného imigranta 

by chtěl žít jen málokdo z nás. Ba právě naopak.“ (#37) 

Autor jednoho z článků například hovoří o přijímání Čechů z Ukrajiny, které zařazuje do 

kategorie „uprchlíci“ jako o možnosti, jak se vyhnout nucenému přijímání muslimských 

uprchlíků, kteří by nám dle jeho názoru uškodili. (#2) 

Opakovaně se objevuje poukazování na odlišné kulturní okruhy, kdy autor vnímá jako 

jeden z největších problémů migrace fakt, že tito migranti odcházejí do kulturně odlišných 

zemí.  

„…naše republika konečně přijímá naše krajany z Ukrajiny, kteří odtud prchají před 

občanskou válkou. Tomuto kroku já osobně tleskám, protože jaké jiné uprchlíky bychom 

měli přijímat vstřícněji, než ty, kteří mají naše kořeny? Doufám, že ne muslimy, kteří jsou 

ze zcela jiného civilizačního i kulturního okruhu!“ (#2) 

S kulturními okruhy souvisí také občasné rozlišování na základě náboženství, přičemž 

nejvíce negativně jsou líčeni muslimové: „To jsou lidé, kteří mají možná sice o něco jiné 

zvyky, mnohdy mají i jiné náboženství (i když pravoslaví je zcela stejně křesťanské jako 

katolíci, luteráni nebo třeba husité), ale není to nic, co by nešlo překonat, obzvášť pokud 



48 

 

budou sami chtít. […] To vážně není totéž, jako když k nám dorazí muslimský Arab a vůbec 

nechápe, o co tady vlastně jde.“ (#2) 

- „Křesťané jsou ti, se kterými je třeba začít. Jako o druhém kroku bych mluvil například o 

jezídech. Musíme jít postupnými kroky“ (#15) 

- „Zaslepení iluzí, že pomáháme pronásledovaným křesťanům nebo jezídům prchajícím ze 

Sýrie, nevidíme, že drtivá většina takzvaných uprchlíků jsou sunnitští muslimové, 

příslušníci sekty, která zrodila Al-Káidu“ (#27) 

V některých článcích se k určitému škatulkování migrantů do jedné skupiny autoři přímo 

vyjadřují: „Nemůžeme všechny uprchlíky strkat do jednoho pytle. Musíme jim dát šanci.  

V případě, že člověk, který používá tento argument, přinese recept na to, jak rozlišit toho 

hodného od toho zlého, jsem za. Do té doby je to obrovské riziko...“ (#43) Autorka zde 

poukazuje na příliš vysoké riziko plynoucí z nemožnosti jistě rozlišit mezi potencionálně 

nebezpečnými osobami a těmi ostatními.  

Opakovaně se objevuje také rozdělování migrantů do dvou skupin - jednu z nich tvoří 

muži, druhou ženy a děti, přičemž muži jsou vykreslování jako potencionálně nebezpeční a 

bývá pokládána otázka, proč se mezi přijímanými osobami neobjevuje více žen a dětí.  

„…na imigračních lodích jsou pouze muži. Ženy, staré lidi a děti tam neuvidíte. Že by si 

podle Alláha spokojený život zasloužila pouze tato věková a biologická kategorie?“ (#28) 

Obecně lze říci, že pozitivnější konotace se tedy pojí k migrantům kulturně bližším 

(Ukrajina) či k Vietnamcům označovaným za pracovité. Dále k ženám, dětem a starým 

lidem. Negativnější konotace pak k mužům, muslimům, Arabům. 

2.3.3.2 Konkrétní případy 

Jako specifický způsob vnitřního rozčleňování uprchlíků namísto jejich generalizace bych 

zařadila také případy opakovaného výskytu zmiňování či citování konkrétních osob, jež 

jsou původem např. z Iráku a sami jsou - přímo či nikoliv - označeni za uprchlíky, jejich 

integrace však proběhla úspěšně, delší dobu žijí na území některého ze západních států a v 

kontextu současné migrační krize tito lidé varují před nebezpečím spojeným s přijímáním 

uprchlíků. „Původem Iráčan Muhammad Chaláf uprchl ze své vlasti v době vlády 

Saddáma Husajna. V Bulharsku se oženil a učí na sofijské univerzitě. Působí také jako 

neoficiální poradce řady bulharských politiků. V rozhovoru pro Aktuálně.cz uvádí, že 

situace je vážnější, než bulharské úřady přiznávají.“ (#34)  
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V tomto lze spatřit určité boření stereotypů a narušení obvyklé generalizace původních 

občanů muslimských zemí, zároveň je však tímto způsobem do jisté míry umocňována 

převládající tendence k obavám z procesu migrace, jelikož tyto obavy sdílejí i skupiny 

uprchlíku samých. 

2.3.3.3 Prezentace vztahu „My vs. Oni“ 

Problematiku vztahu „My vs. Oni“ lze považovat za obecné antropologické téma, a to 

jedno z nejzásadnějších. V jednu dobu byla tendence pojímat celou antropologii jako vědu 

o příslušnosti k sociálním skupinám. 

V této části jsem sledovala nejprve způsob reprezentace jednotlivých aktérů tohoto 

„vztahu“, tj. jaké vlastnosti jsou zpravidla přiřazovány samotným uprchlíkům, případně 

zemím či kulturním oblastem, z nichž pocházejí, a jak je naopak nahlížen a označován 

západní svět a konkrétní zmiňované hostitelské státy. Následně se věnuji zkoumání 

označujících používaných pro pojmenování vztahu samotného. 

V otázce reprezentace „nás“, čili zemí západního světa, a „těch druhých“, tedy uprchlíků 

samých či zemí, z nichž pocházejí, v rámci líčení vztahu „My vs. Oni“ bývá velmi často 

jedna strana nepřímo stavěna do role obětí, a to buď - obyvatelé západního světa jakožto 

oběti negativního působení příchozích migrantů nebo - uprchlíci jako oběti vnějších 

okolností a západní svět jako pomáhající těmto obětem, v některých případech kritizovaný 

za pomoc nedostačující. Druhý případ je však méně častý. První případ lze rozdělit na 

reprezentované situace, kdy je negativním dopadem příchodu migrantů myšlen jakýsi 

celkový pokles úrovně státu: „V těchto krásných (donedávna) zemích je už procentuální 

zastoupení muslimů či jiných národností tak obrovské, že lidé nemají na základní lidské 

potřeby.“ (#28) (Případně bývá v této souvislosti také řeč o změnách konkrétních měst, 

v nichž se běženci usídlují. (#27)) A na situace, kdy se oběťmi stávají konkrétní lidé či 

menší skupiny obyvatel hostitelské země.  

V rámci označování vztahu se objevuje rozlišování mezi jednotlivými uprchlíky, např.: 

„Vláda nedávno přidala vnitru peníze na boj s ilegální migrací i na práci s uprchlíky“ 

(#15) - zatímco v případě takzvaných „ilegálních migrantů“ je vztah označen jako „boj“, 

v souvislosti s ostatními uprchlíky je použito označující „práce“ a uveden obsáhlý popis 

procesu plánované integrace těchto osob do naší společnosti. Kromě „boje“ bývají při 

popisu vzájemného vztahu používány také další slovní obraty evokující nutnost bránit se 

proti imigrantům. Nepřímo jsou tedy tito imigranti označováni za útočníky. Také časté 
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užívání výrazů typu: „proniknout“ (#21), „vniknout“ (#21, #28), „vpád“ (#21) a podobně, 

v souvislosti s příchodem migrantů může tento dojem útoku a nutnosti obrany zesilovat. 

Zemkův článek „Migrace - věčné a stále nové téma“ (#45) uveřejněný na webu iDnes.cz se 

problematice vztahu „My vs. Oni“ přímo věnuje: „Co svět světem stojí a lidstvo si 

uvědomilo své já, začalo se dělit na my a oni. Ať už to bylo kmenové, rasové, náboženské či 

národní, vždy to bylo my a oni.“ (#45) Podle autora tohoto článku mělo soužití různých 

skupin vždy v průběhu historie za následek určité nepokoje. Za možné vzájemné kulturní 

obohacení zde autor označuje stavební slohy, k myšlence klidného soužití dvou národů či 

kultur se však staví skepticky. Tento pohled opírá například o argument dřívějšího soužití 

Čechů s Němci, které bylo dle jeho názoru vždy problémové a skončilo odsunem Němců. 

„Lidé prostě nedokáží žít v multikulti. Vždy se najde někdo, kdo zneužije frustraci 

neúspěšných ke svým cílům. Není nic snazšího než přesvědčit takovou skupinu, že za jejich 

neúspěch mohou jiní, na ně ukázat prstem a nechat problém vybublat.“ (#45) 

Celkově lze říci, že – ať už bývá situace líčena v pozitivním či negativním světle – bývá 

popisována či hodnocena zejména z pohledu toho, co z nejrůznějších hledisek znamená pro 

„Nás“ (Z dvojice „My“ a „Oni“), tedy pro Českou republiku, Evropu, další západní země, 

o nichž je v článcích hovořeno, pro obyvatele těchto zemí. Jen velmi málo bývá v článcích 

prezentováno, co migrační krize či jakákoliv v daném článku zmiňovaná okolnost s ní 

související znamená pro uprchlíky samotné.  

„Život je krutý. Nevím, zda přímo k uprchlíkům, ale k lidem, kteří uprchlíky přijímají zcela 

jistě.“  (#29) 

Objevují se samozřejmě výjimky, kdy je – jak jsem uváděla například ve spojitosti 

s konotací nebezpečí – zmiňována také situace, v níž se tito uprchlíci nacházejí a jejich 

nepříjemnost či nebezpečnost pro ně, avšak dominuje případ, kdy je problematika líčena 

primárně z „našeho“ pohledu. 

2.3.3.4 Pasivní vs. Aktivní role migrantů/uprchlíků 

Často bývají uprchlíci stavěni do určité pasivní pozice, zejména do role obětí, přičemž 

v některých případech je o nich skutečně hovořeno s jakýmsi soucitem, například jako o 

„nešťastnících“ (#37) či „ohrožených lidech“ (#20), jimž je třeba pomáhat.  

- „Kdyby se naši mocní namísto tunelování, odklánění, kupování si voličů (…) věnovali 

tomu, aby tak nečinil po jejich vzoru i prostý lid (…), větší peníze na podporu nešťastníků v 
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cizině by se dozajista našly.“ (#37) 

- „Jeden z pasažérů ale dokázal přivolat pomoc satelitním telefonem, a tak se k ohroženým 

lidem v noci na neděli dostala italská pobřežní stráž. Uprchlíci cestovali při teplotě jen 

slabě nad nulou…“ (#20) 

Bývá poukazováno na podmínky, v nich žili ve svém domovském státě případně, v nichž 

žijí v zemích hostitelských apod. Občasně se objevuje také přímé vyslovování obav o 

jejich životy. (#20) 

„Běžence tím ale vystavují nebezpečí ztroskotání, a tedy i zvýšenému ohrožení života.“ 

(#19) 

V některých případech se však autoři článků k tomuto stavění uprchlíků do rolí obětí sami 

kriticky vyjadřují: „Media nás masírují vyvoláváním odpovědnosti za utonulé uprchlíky...“ 

(#26)  

Lze vypozorovat také obraty, v nichž jsou migranti stavěni do role obětí způsobem, který 

nemá za cíl vyvolat ve čtenářích soucit, nýbrž spíše migranty určitým způsobem 

degradovat či zesměšnit. Do této kategorie bychom mohli zařadit například výroky jako: 

„sardinky bez špetky důstojnosti“ v nadpisu článku týkajícího se lodi s uprchlíky, která 

měla připlout k břehům Itálie. (#41)  

V případě jejich vyobrazení v pozici aktivní bývají uprchlíci líčeni zejména negativně, ať 

již přímo či nikoliv. V některých případech je poukazováno na jejich podvodnou činnost 

spojenou se snahou dostat se do některé ze západních zemí: „Jsou případy, kdy záměrně 

zničí dokumenty a vydávají se za někoho jiného.“ (#34)  

Jak jsem již uváděla výše, v některých článcích bývá rozlišováno mezi „uprchlíky“ a 

„ekonomickými migranty“, kteří jako by tvořili podkategorii uprchlíků. Tito ekonomičtí 

migranti bývají v některých případech nahlíženi negativněji, bývají například prezentováni 

jako někdo, kdo chce využít systému západních zemí: „Tito ekonomičtí migranti obsazují 

Evropu z jednoho prostého důvodu. Chtějí využít náš slabý právní systém a parazitovat na 

něm.“ (#28) 

Lze uvést také příklad článku věnovaného konkrétnímu uprchlíkovi z Iráku žijícímu 

v Norsku, kterého země nemůže vyhostit, chce ho však vystěhovat do odlehlé vesnice. 

Uprchlík je zde prezentován jako dřívější „vůdce irácké radikální skupiny napojené na 

teroristickou síť Al-Káida“. (#8) Autor článku konstatuje očekávání norské vlády, která 
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„doufá, že by tam mohl napáchat méně škody.“ Je tedy možné říci, že v tomto případě je 

konkrétní uprchlík vyobrazen v aktivní roli někoho, kdo „škodí“.  

V některých článcích bývají uprchlíci nepřímo stavěni do role útočníků, tento dojem 

vyvolávají věty typu: „Jak se chceme bránit? Zamknout hranice Evropy i naše a 

nepřijímat uprchlíky.“ (#25)  

2.3.3.5 Odkazy na „názor většiny“ 

V textech se objevuje časté odkazování na názor většiny, přičemž tento odkaz má většinou 

tu povahu, že autor vyjadřuje svůj postoj vůči dané problematice a tvrdí, že vyjadřuje názor 

většiny. V některých případech je odkazování na většinu podloženo odkazem na nějaký 

průzkum: „Zamknout hranice Evropy i naše a nepřijímat uprchlíky. 

Tak uvažuje většina z nás! Vyplývá to z odpovědí 9432 účastníků exkluzivního průzkumu 

agentury Sanep pro Blesk.“ (#25) 

„Z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyplývá, že tento názor má 

víc než 70 procent obyvatel Česka.“ (#4) 

V jiných případech se však jedná spíše o nepodložené konstatování, že tento názor většina 

občanů sdílí. Nejvýrazněji se tato tendence projevuje v článku Jiřího Pokorného 

uveřejněném na blogu iDnes.cz, v němž je tato „většina“ zmiňována opakovaně: 

 „Přiznám se, že jsem si opravdu naivně myslel, že se naše vláda poprvé snad v historii 

něčemu vzepře a bude hájit ty, které podle svých tvrzení zastupuje. Nezastupuje. Byla to 

samozřejmě opět jedna veliká lež, která vyjadřuje naprosté pohrdání námi občany, kteří 

s tímto většinově nesouhlasí. […] ví naše vláda, naši volení zástupci, jaký je názor většiny 

národa na přijímání islamistických běženců? Samozřejmě že ví.“ (#36) 

 Takovéto podkládání určitého náhledu tvrzením o četnosti jeho výskytu ve společnosti 

může mít za cíl umožnění jakési snazší identifikace s tímto nahlížením ze strany čtenáře. 

Nálepka podporovanosti tohoto mínění majoritní společností mu může dodávat určitý 

dojem vyšší akceptovatelnosti a redukovat případné tendence vystavení tohoto náhledu 

kritickým pochybám a dalšímu zvažování jeho relevance. Mínění, které je takto opakovaně 

označováno za převládající, se může do jisté míry následkem takového označování (ať již 

záměrného či nikoliv) převládajícím skutečně stát.  

 



53 

 

2.3.3.6 Vyjadřování „jistoty“ o průběhu integrace uprchlíků 

Podobně jako uvádění domněnek o názoru většiny působí také občasně se vyskytující 

přehnané výroky evokující jakousi jistotu autora článku o budoucím vývoji situace. 

Přestože se tito autoři pohybují v teoretické rovině, hovoří zde např. o problémech, které 

by „prokazatelně“ nastaly, o „reálných“ možnostech ohrožení stabilizace země apod. (#38) 

Tato silná tvrzení však většinou nebývají opřena o reálné argumenty nebo vysvětlení 

důvodu těchto domněnek.  

„V případě přijetí desetitisíců nebo díky v budoucnu zavedeným kvótám i statisíců či snad i 

milionů (vzhl[e]dem k tomu, že touhu žít v Evropě mají desítky i stovky milionů lidí ze zemí 

třetího světa, nejde o čísla zdaleka nereálná) by problémy prokazatelně nastaly.“ (#38) 

Dalším příkladem tohoto vyjadřování jakéhosi přesvědčení o tom, jak se situace bude dále 

vyvíjet, je následující úryvek: 

„Časem budou přibývat Syřané a "Syřané", lidé z kterékoliv muslimské země, za Syřany se 

vydávajíce. […] Co lidí bude tvrdit že papíry ztratili ve válečné vřavě. A jelikož jejich víra 

a náš způsob života jsou neslučitenlé hodnoty, tak až jich bude hodně, budou si utvářet své 

okolí k obrazu svému.“ (#39) Autor zde prezentuje svůj pohled na jeden z možných 

scénářů způsobem, jako by si byl tímto vývojem jist.  

V případě zpravodajského webu Aktuálně.cz jsem na tento jev nenarazila, objevuje se 

pouze ve zprávách uveřejněných na webu Blesk.cz a v článcích na blogu iDnes.cz.  

2.3.3.7 Odkazování na jiné - minulé či současné - situace 

V určitém množství článků se vyskytuje jakási argumentace prostřednictvím uvádění více 

či méně konkrétních příkladů. Většinou se jedná o argumentaci podporující nižší přijímání 

uprchlíků a je zde poukazováno na minulé či v současné době právě probíhající situace, 

v nichž s sebou jejich přijímání neslo určitá negativa. Častěji bývá takto odkazováno na 

jiné země, občasně také přímo na ČR. 

V rámci uvádění příkladů v České republice bývají zmiňováni nepřizpůsobiví Romové 

jako negativní příklad soužití dvou národností podpírající argumenty proti přijímání 

uprchlíků. 

Při uvádění příkladů jiných zemí, které se objevují častěji než příklady České republiky, je 

velmi časté (zejména na blogu iDnes.cz) používání slovního spojení „imigrační problémy“, 
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a to ve většině případů s odkazem na země, které přijímáním uprchlíku „již prošly“. 

„Zkušenosti z okolních zemí, jako je Anglie, Francie, ale i Švédsko či Norsko, které se s 

imigračními problémy potýkají již řadu let, nám moc optimismu přidat nemohou.“ (#38) 

Četnost používání tohoto slovního spojení navozuje dojem, jako by tento proces ani 

bezproblémově probíhat nemohl. Řeč bývá také o „zkušenostech s imigrací“ (#38). 

Přestože tato kombinace zní již poněkud mírněji, bývá vzápětí doplněna příkladem nějaké 

negativní předchozí zkušenosti jiného státu s poukázáním na to, že má tento stát 

s problematikou imigrace mnohem více zkušeností než my a měli bychom tedy průběh 

snah pomoci imigrantům v těchto zemích zohlednit. V některých případech je tato 

myšlenka pouze nastíněna, v jiných se objevuje přímo určité doporučení ze strany 

příslušníků vlády zmiňovaného státu. " Následně se podělila i o zkušenost parlamentních 

kolegů z Nizozemí, kteří při jedné oficiální návštěvě řekli, že byl fatální omyl předpokládat, 

že imigranti přicházející do Nizozemí pouze načerpají zkušenosti a následně se vrátí do své 

rodné země pozvednout její úroveň nebo se začlení do nizozemské společnosti a přijmou 

její kulturu a pravidla.“ (#38) 

Narazila jsem také na případ, kdy byla jiná země uvedena jako pozitivní příklad v otázce 

vyšší míry pomoci uprchlíkům: „Švédsko přijímá každoročně desetitisíce uprchlíků, kdežto 

u nás se loni ucházelo o azyl jen asi tisíc žadatelů.“ (#37) 

2.3.3.8 Zdůrazňování množství 

Ve vysokém procentu článků se vyskytuje jev připomínající snahu zastrašovat čtenáře 

nejrůznějšími výroky o množství přijímaných uprchlíků do jednotlivých států (ať už do 

České republiky, Německa nebo Evropy celkově). Objevují se zde dva způsoby, jimiž jsou 

tyto počty sdělovány. Prvním z nich je uvádění přesných hodnot a druhým metaforická 

vyjádření znázorňující vysoké množství. 

Přesné údaje 

Snaha vyvolat obavy uváděním přesných údajů o množství se objevuje velmi často a 

mnohdy dokonce již v nadpisech článků. 

V některých případech, kdy se autor článku - vědomě či nikoli - pokouší vyvolávat obavy 

uváděním údajů týkajících se počtu migrantů, které má země přijmout, se zároveň objevuje 

určitá snaha podložit domněnky o množství uprchlíků přijímaných v budoucnu argumenty 

o kvótách nebo rozhodnutími vlád.  
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„V případě přijetí desetitisíců nebo díky v budoucnu zavedeným kvótám i statisíců či snad i 

milionů (vzhledem k tomu, že touhu žít v Evropě mají desítky i stovky milionů lidí ze zemí 

třetího světa, nejde o čísla zdaleka nereálná) by problémy prokazatelně nastaly.“ (#38) 

Opakovaně se také vyskytuje uvádění jakýchsi poměrů a srovnání za různá časová období 

dokládajících nárůst počtu migrantů na území dané země. Objevuje se i určité množství 

článků, které se přímo věnují tématice počtu uprchlíků a obsahují velké množství údajů 

vztahujících se na různá časová období či lokality. I zde se vyskytují metaforická vyjádření 

jako například: „rekordní uprchlický víkend“ (#9). 

Metaforická vyjádření 

Vyvolávání či umocňování obav pomocí zmiňování množství migrantů neprobíhá vždy 

formou uvádění konkrétních počtů, mnohdy se objevují také metaforická vyjádření 

označující vysoké množství. Mnohdy lze v této souvislosti hovořit o značně expresivních 

výrocích. Častá jsou slovní spojení jako: „vlna uprchlíků“ (případně „uprchlická“ či 

„migrační“ vlna apod.) (#7, 13, 17, 28, 29, 35, 43), „příliv“ uprchlíků, migrantů apod. (#1, 

4, 7, 14, 17, 31, 42), „tok“ (#5) (Je zajímavé velmi časté přirovnávání migrace k povodni.), 

dále také: „uprchlická mašinerie“ (#43), „invaze imigrantů“ (#26, 27, 35), „masová 

redistribuce imigrantů“ (#26), „nápor imigrantů“ (#9, 15, 31, 37, 42) apod.  

2.4 Shrnutí 

Rozdíly mezi pojmy 

Jak bylo naznačeno v teoretické části práce, zkoumané pojmy „uprchlík“ a „migrant“ mají 

poněkud odlišný význam a označují rozdílné skupiny osob. Ve většině zkoumaných článků 

se však neobjevují výraznější rozdíly v užívání pojmů „uprchlík“ a „migrant“ a tyto pojmy 

jsou stavěny víceméně na tutéž úroveň. Autoři je střídají jako volně zaměnitelná 

synonyma, která se v textech doplňují spíše ze stylistických důvodů, aby se jeden pojem 

neopakoval příliš často, přičemž významové rozdíly nejsou patrné. Oba tyto pojmy tedy 

označují tutéž skupinu lidí. Výskyt pojmu „uprchlík“ je při tom častější. V průběhu 

vybírání reprezentativního vzorku článků jsem nenarazila na takové texty, které by 

obsahovaly pouze výraz „migrant“. Ve všech případech byl zároveň přítomen pojem 

„uprchlík“.  

Objevují se také případy, kdy je mezi těmito dvěma pojmy významově rozlišováno, nelze 

však obecně říci, zda tímto autoři textů pracují přímo s rozdílem uvedeným v teoretické 
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části. Na základě rozdílů mezi migranty a uprchlíky tak, jak jsou představeny v článku 

„Migrace v číslech“ (ČvT 2018) na webových stránkách Člověk v tísni, by se mělo jednat 

o dvě zcela odlišné skupiny osob, přičemž „uprchlíci“ utíkají ze své země například 

v důsledku války, naproti tomu „migranti“ odcházejí dobrovolně z různých důvodů 

(ekonomických, rodinných apod.)  V případech, kdy autoři textů pracují s rozdílem mezi 

„uprchlíky“ a „migranty“, se zdá, že v případě „migrantů“ jsou uvažováni pouze „migranti 

ekonomičtí“, nikoli pak takoví, kteří migrují například z rodinných důvodů. 

V některých textech je patrné odlišování „uprchlíků“ a (ekonomických) „migrantů“ jakožto 

dvou zcela různých kategorií, například již v samotném nadpise článku „Žádní uprchlíci, 

ale ekonomičtí migranti!“ (#28) 

V ostatních případech se však spíše zdá, že výraz „migrant“ de facto označuje jednu 

podkategorii množiny „uprchlíků“ a je tedy tomuto pojmu podřazen. Nejedná se tedy o 

rozlišení mezi dvěma zcela různými skupinami, nýbrž jsou zde „migranti“ prezentováni 

jako součást skupiny „uprchlíků“. Opět však tento způsob prezentace vztahu pojmů 

„uprchlík“ a „migrant“ pracuje pouze s migrantem „ekonomickým“. Celá skupina 

přesídlujících osob je tedy vnímána jako „uprchlíci“, přičemž jednou podkategorií těchto 

„uprchlíků“ jsou „ekonomičtí migranti“. 

V některých případech, kdy je pojem „migrant“ použit synonymně vůči slovu „uprchlík“, 

zní tento pojem zcela neutrálně. K posunutí zabarvení téhož pojmu z neutrální do negativní 

roviny mnohdy stačí pouze připojení adjektiva, které navíc samo o sobě vůbec negativní 

být nemusí. V případě pojmu „migrant“ to často bývá právě adjektivum „ekonomický“. 

Obecně se k označujícímu „migrant“ častěji pojí určité negativní zabarvení. Mnohdy je 

užíváno právě zmiňované slovní spojení „ekonomický migrant“, přičemž jako by na tyto 

„ekonomické migranty“ bylo nahlíženo negativně (v případě jejich zařazování do skupiny 

„uprchlíků“ pak více negativně než na „uprchlíky“ jako celek.) Zkoumaná média jako by 

vyjadřovala postoj naznačující, že zatímco prchat ze své země do jiné v důsledku tamních 

válek a nepokojů a z obavy o svůj život může být v pořádku, naproti tomu odcházet do 

jiného státu „pouze“ z důvodu chudoby, tedy za lepšími podmínkami, je akceptovatelné 

méně. „…že by Česká republika měla přijmout tzv. imigrační kvóty pro tzv. uprchlíky. Tito 

lidé chodí do Evropy ne z politických důvodů. Ale z ekonomického přilepšení 

z nicnedělání“ (#28) Ve spojitosti s pojmem „migrant“ se objevuje také právě určité 

obviňování z vypočítavosti a naznačování, že tito lidé odmítají pracovat. „Není to ani sto 
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let zpátky, kdy lidé odcházeli do Ameriky za lepším. Ti lidé tam nepřišli s nataženou rukou 

a požadavky na byt a stravu. Ti lidé tam přišli pracovat […] V současné migrační vlně jsou 

lidé, kteří jdou také za lepším, ale s požadavky co jím má Evropa zajistit.“ (#29) 

Obecně lze tedy říci, že zkoumané pojmy jsou používány jak synonymně tak odlišně a jak 

neutrálně, tak s negativními konotacemi či konotacemi evokujícími nutnost se o tyto osoby 

postarat. V případě rozlišování mezi těmito dvěma pojmy se více negativního zabarvení 

pojí k označujícímu „migrant“. 

Rozdíly mezi weby 

Jelikož předmětem práce nebylo porovnávání jednotlivých webů mezi sebou, uvádím zde 

rozdíly mezi nimi jen velmi stručně. Co se týče celkových rozdílů mezi reprezentacemi 

„uprchlíků“ a „migrantů“ a konotacemi, jež se k nim váží, v rámci jednotlivých webů, 

narazila jsem na několik na prvních pohled patrných bodů. Na webu Aktuálně.cz se 

objevuje výrazně méně negativních konotací a vymezování se vůči uprchlíkům, menší 

množství přímých negativních otevřených výroků, pokud se negativní postoje či komentáře 

objevují, pak spíše skrytě. Dochází zde k viditelně menší generalizaci, často bývá 

upřesňováno, o jaké migranty se jedná, z jakých zemí pocházejí apod., nebývají 

prezentováni jako homogenní skupina. 

Blog iDnes.cz je z pochopitelných důvodů (jelikož se na rozdíl od zbývajících dvou webů 

nejedná o zpravodajství) charakteristický častějším používáním silnějších výroků, 

ironických označení, negativních konotací, které jsou vyjadřovány více přímo než 

v případě zpráv, a podobně. 

Z konkrétnějších jevů jsem narazila například na drobné rozdíly přímo v jednotlivých 

označujících, která jsou pro reprezentaci uprchlíků používána. Na všech třech webech se 

objevují podobná synonymická označení jako „utečenci“ (#3, 37, 16, 4), „běženci“ (#20, 

22, 31, 44), „azylanti“ (#36, 15, 31) či „žadatelé o azyl“ (#14, 42). Na webu Aktuálně.cz se 

opakovaně vyskytuje silnější označující „džihádisté“ (#7, 34), které by s ohledem na 

serióznost jednotlivých webů bylo možné očekávat spíše ve vzorku článků ze zbylých 

dvou webů, kde jsem na něj však nenarazila. Zpravodajský web Blesk.cz byl naopak 

specifický velmi častým užíváním označujícího „lidé“ v některých případech stojícího 

samostatně „tito lidé“, v některých doplněného adjektivy, jako například „ohrožení lidé“ 

(#20), na ostatních webech se toto označující vyskytovalo výrazně méně a mnohdy 

doprovázené negativní tónem, například: „co tito lidé provádějí“ (#36), v jednom případě 
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je výraz „lidé“ dokonce postaven do protichůdné pozice vůči zkoumanému označovanému: 

„Jsme přeci jen lidé, nikoli islamisté.“ (#28)  

V případě zpravodajství má většina textů a konkrétních vět zejména informativní 

charakter. V případě blogu iDnes.cz je možné najít výroky, které mohou působit jako 

určitá snaha vyvolat reakci v případných čtenářích, tento záměr však není možné nijak 

prokázat. Mnohdy se na tomto blogu objevuje například kritika politiků apod.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zmapování způsobu, jímž vybraná média pracují se 

zvolenými pojmy, tedy se slovy „uprchlík“ a „migrant“, které zde byly zkoumány jako 

sémiotické znaky. Výzkum byl členěn na základě Morrisových tří úrovní sémiotiky. 

Zkoumán byl mimo jiné vzájemný vztah dvou hledaných pojmů, respektive významy, jaké 

jsou jim v daných mediálních obsazích připisovány a případný rozdíl mezi nimi. 

V průběhu analýzy se ukázalo, že v mnoha případech se v užití těchto dvou pojmů 

neobjevuje žádný zásadní rozdíl a pojmy jsou používány zcela synonymně k reprezentaci 

téhož označovaného. Pojem „uprchlík“ se však v textech vyskytuje výrazně častěji.  

Existují zároveň případy, kde jsou tyto pojmy používány odlišně, přičemž lze pozorovat 

dva způsoby tohoto odlišování. Prvním z nich je případ, kdy „uprchlíci“ a „migranti“ tvoří 

dvě zcela různé kategorie osob. „Uprchlíky“ jsou míněny například osoby prchající ze své 

země z důvodu válečných konfliktů, o „migrantech“ je pak zmínka v souvislosti s osobami, 

které ze své země odcházejí dobrovolně, především z ekonomických důvodů. Druhý 

způsob rozlišování mezi těmito dvěma pojmy je stavění těchto označujících do 

hyponymně-hyperonymního vztahu, kdy pojem „uprchlík“ je zde nadřazen slovu 

„migrant“ a „migranti“ tak tvoří podskupinu „uprchlíků“. V tomto případě se taktéž často 

jedná o „migranty“, k nimž se pojí adjektivum „ekonomičtí“, případně „ilegální“. Obecně 

se, v případně rozlišování mezi těmito označujícími, s pojmem „migrant“ pojí negativnější 

zabarvení než s pojmem „uprchlík“. 

V souvislosti s oběma pojmy se objevují konotace jak pozitivní, tak negativní, které 

převládají. Z pozitivních konotací lze pozorovat například jakousi nutnost těmto osobám 

pomáhat a prezentování jich jako ohrožených. Negativními konotacemi jsou pak nebezpečí 

a pocit ohrožení například z možnosti terorismu, kulturního převratu, snížení ekonomické 

úrovně hostitelské země, případně násilí či kriminality. V mnoha textech se k pojmům 

„uprchlík“ a „migrant“ pojí konotace práv a svobody, přičemž v obou případech je lze najít 

ze dvou pohledů, tedy svoboda uprchlíků, kterou je nutné zachovat a jejich práva na jedné 

straně a zároveň svoboda obyvatel hostitelské země, kterou by příchod uprchlíků mohl 

narušit, a práva těchto občanů na straně druhé. 

V rámci zkoumání pragmatické roviny textu se práce zaměřovala mimo jiné na sledování 

případné generalizace při prezentaci „uprchlíků“ či „migrantů“ nebo na jejich popis 
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jakožto heterogenní skupiny. Ve zkoumaných textech bylo možné nalézt příklady obou 

těchto variant. 

Při výzkumu byla také pozorována prezentace vztahu „My vs. Oni“, o níž lze obecně říci, 

že je v textech na celou problematiku migrace výrazněji nahlíženo z pohledu západních 

zemí a jejich obyvatel a jde v nich mnohem více o to, co „uprchlíci“ či „migranti“ 

znamenají pro „Nás“, než co situace znamená pro ně.  V rámci skupiny „Oni“ lze v textech 

spatřovat určité množství opozic. Bývá zde rozlišováno mezi muži a ženami s dětmi, 

přičemž negativnější konotace se pojí k mužům. Rozlišováni bývají také Evropané a 

příslušníci podobných kulturních oblastí vůči hostitelské zemi na jedné straně a Afričané či 

Arabové na straně druhé – pozitivnější konotace se zde váží k první z těchto dvou 

kategorií. Zmiňováno bývá též náboženství, v této otázce je negativněji nahlížen Islám, 

pozitivněji Křesťanství. Lze si všimnout také odlišování běženců prchajících před válkou a 

osob migrujících z ekonomických důvodů. Ekonomičtí migranti jsou zde líčeni jako 

podstatně méně akceptovatelní. 

„Uprchlíci“ či „migranti“ často bývají (nikoli vždy přímo) stavěni do role určitých 

útočníků či agresorů, proti nimž je potřeba se nějakým způsobem bránit. Toto evokuje 

výrazné užívání výrazů typu: „vpád“ či „proniknout“ apod. v souvislosti s jejich 

příchodem. Jindy bývají naopak prezentování také v pasivní roli obětí, jimž je nutné 

poskytnout pomoc. 

Kromě zkoumaných pojmů „uprchlík“ a „migrant“ se v textech objevují také další 

označující používaná po toto označované, která s původními dvěma pojmy vystupují 

v různých vztazích (paradigmatická synonymie, hyponymie apod.). Některá z těchto 

označujících působí více neutrálně, zatímco k jiným se pojí větší množství prvků 

evokujících negativní zabarvení. V určitých případech se jedná až o označení ironická či 

posměšná (Např.: „tito obohacovači naší kultury“ (#30) či „rytíři pravdy Alláhovy“ (#30).) 

Při pozorování textů se ukazuje, že zacházení s pojmy může mít výrazný vliv na celkové 

vyznění textu, případně pak na možné vnímání označovaného na základě tohoto textu. 

Pojmy, které mohou na první pohled působit zcela zaměnitelně, mohou však například 

v důsledku kombinace s jinými slovy ve větě výsledné vyznění textu ovlivnit zásadně 

rozdílným způsobem.  
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Summary 

The aim of this diploma thesis was to map the way the selected media work with the 

chosen terms, namely the words “refugee” and “migrant”, which were examined as 

semiotic signs. In terms of structure, the research was based on Morris’ three levels of 

semiotics. Among other things, the relation between the two analyzed terms, or the 

meanings ascribed to them in the given media, and the possible difference between them, 

was examined. 

The analysis has shown that in many cases there is no fundamental difference in the use of 

the two terms and the terms are used quite synonymously to represent the same term. 

However, the term “refugee” is much more common in texts. 

At the same time, there are cases where these terms are used in a different manner and 

thus, two ways of differentiation can be observed. The first is the case where “refugees” 

and “migrants” form two completely different categories of people. For example, 

“refugees” are referred to as people fleeing their country because of war conflicts, and 

“migrants” are mentioned in connection with leaving their country voluntarily, mainly for 

economic reasons. The second way of distinguishing between these two terms is to put 

them in a hyponymical-hyperonymous relationship where the term “refugee” is superior to 

“migrant” and thus “migrants” form a subgroup of “refugees”. In this case too, “migrants” 

are often accompanied by the adjective “economic” or “illegal”. Generally, in terms of 

distinguishing between these two terms, the term “migrant” is associated with a more 

negative undertone than the term “refugee”.  

In the context of both concepts, both positive and negative connotations appear, although 

the negative ones prevail. Positive connotations show, for example, the need to help these 

people and present them as at risk. Negative connotations are danger and a sense of threat, 

for example the possibility of terrorism, a cultural coup, a reduction in the economic level 

of the host country, violence or crime. In many texts, the concepts of “refugee” and 

“migrant” are linked by a connotation of rights and freedoms, both of which can be 

observed in two perspectives, the preservation of refugees’ freedom and rights on the one 

hand and the freedom of the citizens of the host country, which could be undermined by 

the arrival of “refugees”, and their rights. 

In the analysis of the pragmatic level of the text, the work among other things focused on 
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monitoring possible generalization in presenting “refugees” or “migrants” or their 

description as a heterogeneous group. In the examined texts it was possible to find 

examples of both these variants.  

The research also showed the presentation of the relationship “Us vs. Them”, which can 

generally be said to have a greater view of the whole migration issue from the perspective 

of the Western countries and their peoples and are much more concerned about what 

“refugees” or “migrants” mean to “the US” than what the situation means for themselves. 

Within the “They” group, there is a certain amount of opposition in the texts. There is a 

distinction between men and women with children, while the more negative connotations 

are associated with men. There is also a distinction between Europeans and members of 

cultural areas similar to the host country on the one hand and Africans or Arabs on the 

other – more positive connotations are linked to the first of these two categories. Religion 

is also mentioned; Islam is more negatively viewed in this issue, Christianity more 

positively. It is also possible to notice a distinction between refugees fleeing war and 

people migrating for economic reasons. Economic migrants are described here as 

considerably less acceptable. 

Refugees or migrants are often (but not always directly) placed in the role of certain 

attackers or aggressors, who are to be defended against in some way. This evokes the 

strong use of expressions such as "invasion" or "infiltrate" etc. in connection with their 

arrival. On the other hand, they are also presented in the passive role of victims in need of 

aid. 

In addition to the examined concepts of “refugee” and “migrant”, other signifiers are also 

used for these signifieds in the texts, which appear in different relationships to the original 

terms (paradigmatic synonymy, hyponymy, etc.). Some of these signifiers have a more 

neutral effect, while others have a greater number of elements evoking a negative 

undertone. In some cases, these signifiers are ironic or mocking (eg: "these enrichers of our 

culture" (# 30) or "the knights of the truth of Allah" (# 30).) 

As you observe the texts, it appears that the treatment of the terms can have a significant 

effect on the overall tone of the text or on the possible perception of the signified in the 

context of the text. However, terms which at first glance may appear to be completely 

interchangeable may, for example due to a combination with other words in a sentence, 

influence the resulting tone of the text in a fundamentally different way. 
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Tato kniha se věnuje představení termínu sociální konstrukce v sociálních vědách. Hlavní myšlenkou této 

knihy je představa, že sociální systém je tvořen interakcí mezi lidmi a skupinami, v důsledku čehož je jimi 

konstruována celá sociální realita. 

 

HODGE, Bob a Gunther R. KRESS. Social semiotics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1988. ISBN 

9780801495151.  

Kniha se zabývá komunikací a studiem kultury, nabízí náhled na promítnutí tématu do sociálního života. 

Hlavní tezí autorů je nutnost zkoumat sémiotiku v rámci sociálních vztahů a procesů. 

 

SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. (1. vyd. v nakl. Academia). Praha: Academia, 

1996. ISBN 8020005609.  

Tato kniha byla sepsána na základě přednášek švýcarské jazykovědce Ferdinanda de Saussura na 

univerzitě v Ženevě. Saussure je považován za zakladatele strukturalismu, který jako první systematicky 

vyložil nové pojetí obecné lingvistiky. Jedná se o výrazné přehodnocení všech poznatků, ke kterým 

jazykověda dosud dospěla. 

 

CHARLES W. MORRIS. Grundlagen der Zeichentheorie. 2. Aufl. München: Hanser, 1975. ISBN 

3446116494. 

Tato kniha z roku 1938 položila základy moderní sémiotiky a patří k nejdůležitějším textům této oblasti. 

Spousta významných jazykovědců zabývajících se sémiotikou vycházejí z Morrisových myšlenek. Zabývá 

se zde popisem a vysvětlením rovin zkoumání pojmů. 

 

STEFAN TITSCHER ... Methoden der Textanalyse: Leitfaden und Überblick. Opladen [u.a.]: Westdt. 

Verl, 1998. ISBN 9783531130347. 

Kniha pedstavuje metodu kritické diskurzivní analýzy a stručný a srozumitelný úvod do této metody, 

poskytuje pehled o různých teoriích spojenýchs tímto pístupem. Popisuje komplexní popis metod a také 

srovnávací zpracování. 

 

 

PODZIMEK, Jan. Zdi a ploty v kontextu migrace. In: Civilia: Odborná revue pro didaktiku 

společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017, 8(1), s. 143-156. ISSN 1805-3963.  

Tato práce se zabývá sémotickou analýzou pojmů "plot" a "zeď" v kontextu migrace. Zabývá se otázkou 

dopadu zacházení s těmito pojmy na veřejné mínění. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět 
let) 

VICENOVÁ, Natalie. Rámcování tématu imigrace v českých zpravodajských denících [online]. Praha, 

2017 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/167391. Vedoucí práce Vlastimil 

Nečas. 
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BARTOŠOVÁ, Linda. Vybrané aspekty referování o migrační vlně ve zpravodajských relacích České 

televize a TV Prima [online]. Praha, 2017 [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/179956. Vedoucí práce Václav Moravec. 

Datum / Podpis studenta/ky 
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Přístup této práce slibuje potenciálně zajímavé uchopení tohoto v současnosti mimořádně zkoumaného 

tématu. Metoda je nastavena dobře, jen bych upozornil, že srovnání oněch dvou pojmů by mělo být až 

vrcholem, uzavřením, ale nemělo by potlačit jeden ze zásadních rysů analýzy reprezentace, kterým je 

odhalování odlišných koncepcí skrytých pod stejným slovem.  
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