
Mediální dialogické sítě v komunistickém Československu 

Abstrakt  

Koncept mediálních dialogických sítí (dále DS) je jedním ze způsobů analýzy mediální 

komunikace; jeho teoretickými východisky jsou především teorie dialogičnosti M. M. 

Bachtina a etnometodologická konverzační analýza H. Sackse. Koncept byl vypracován na 

základě materiálu publikovaného v britských a českých masmédiích v devadesátých letech 

dvacátého století. V této práci je však koncept DS aplikován na data, která vznikla v jiném 

kontextu, a to v bývalém Československu v letech 1952, 1967 a 1972, přičemž hlavním 

zdrojem dat bylo Rudé právo (dále RP). Odlišnost kontextu spočívá jednak v časové 

vzdálenosti cílového období od současnosti, jehož aspektem je i jiný stav rozvoje technologií, 

které se v žurnalistické praxi používají, jednak ve skutečnosti, že v cílovém období byly 

obsahy masmediální produkce přizpůsobovány ideologickým požadavkům vládnoucí 

politické strany. Analýza se zabývá především konstrukcí DS, kategorizační prací aktérů DS a 

tím, jak se vybírají noví aktéři DS. Z tohoto důvodu jsou používány zejména metody 

sekvenční a členské kategorizační analýzy.  

Nejvýznamnější rozdíly ve stavbě DS v porovnání s DS současnými byly zaznamenány v roce 

1952. DS s domácím obsahem se odvíjely standardizovaným způsobem a jejich členy byly 

organizovány do sekvenční struktury „kritika – přijetí kritiky“. Analýza nasvědčuje tomu, že 

aktéři DS tuto dvojici verbálních akcí považovali za párovou sekvenci, tedy po formulaci 

prvního členu normativně očekávali, že bude formulován i člen druhý. DS se zahraniční 

tematikou byly zkonstruovány odlišným způsobem; v některých případech je DS sestavena 

z replik, které byly do té doby propojeny pouze ve smyslu bachtinovské dialogičnosti. Autor 

textu v RP na tyto repliky souhlasně odkazuje a uspořádává je do sekvenčních struktur, čímž 

konstruuje DS. Tento způsob výstavby DS posiluje přesvědčivost argumentace předkládané 

v daném článku, protože prezentované stanovisko je podpořeno několika různými hlasy. 

V ostatních analyzovaných rocích se již standardizovaný způsob výstavby DS neuplatňuje. 

Konstrukčními principy těchto DS jsou např. duplikace vyjadřující souhlas, vyprávění druhého 

příběhu, nesouhlasná reakce či rekapitulace dosavadního průběhu dialogu. Analýza odhalila 

také několik netypických způsobů konstrukce DS, např. dialogické navázání na neexistující 

text či neurčitý dialogický odkaz na předcházející člen DS.  

Relevanci prvních replik jednotlivých DS obvykle vytvářela aktuálnost předkládaného tématu 

a jeho relevance pro široké vrstvy obyvatel. Relevance následujících replik byla nejčastěji 

založena na shodě tématu nového příspěvku s předchozími členy DS a někdy byla podpořena 

rovněž poukazem na odbornost nových aktérů DS nebo na jejich osobní zkušenost 

s diskutovaným fenoménem. V případě DS z roku 1952, které se týkaly domácích událostí, 

byli další aktéři DS vybráni autory prvních replik DS. Tento výběr byl uskutečňován dvěma 

způsoby – určití jedinci nebo instituce byli v prvním členu DS kritizováni a přímo vyzýváni 

k nápravě neuspokojivého stavu věcí nebo byli pouze jmenováni a označeni za viníky 

nepříznivé situace. Vybraní aktéři na zveřejněnou kritiku reagují v druhém členu DS. Obvykle 



však nejsou v novinovém článku prezentováni jako jednotlivci, ale jsou charakterizováni 

kolektivní identitou, např. jako „vedení podniku“ nebo „soudruzi ze závodní rady“, což 

koresponduje s dobovým diskurzem, který kolektivitě přisuzoval pozitivní hodnotu. V datech 

z roků 1967 a 1972 byl explicitní výběr autorů následujících replik rovněž doložen, ale ve 

výrazně menší míře než v roce 1952.  

Svou kategorizační prací sociální aktéři kromě kategorizace samotné provádějí různé akce: 

aktéři zahraničních DS z roku 1952 akceptovali a zároveň reprodukovali rozdělení světa na 

dvě znepřátelené části. Západní svět byl kategorizován jako agresivní, rozpínavý a barbarský, 

zatímco akce východního světa byly charakterizovány jako nutné kroky podniknuté na 

ochranu jeho práv. Západní svět je rovněž v několika DS kompromitován jako spojenec 

nacistů nebo jako kolektivní aktér, který se nacistům podobá. V roce 1972 byla významná 

část jednotlivých replik DS věnována negativní kategorizaci pražského jara (z prezentačních 

důvodů nadále „rok 68“). Analýza ukázala, že negativní kategorizace roku 68 

prostupuje mediální prostor počátku sedmdesátých let jakožto „za všech okolností relevantní 

členský kategorizační prostředek“. Případ zkoumané DS z roku 1967 s literární tematikou 

zase dokládá, že kategorizační práce aktérů DS a rozvoj příslušné DS mohou být těsně spjaty.  

Ačkoliv se kontext vzniku zkoumaných DS od současné situace odlišuje, základní 

charakteristiky DS se v zásadě nezměnily. Různé skupiny sebraných dat se vyznačují určitými 

specifiky jak v oblasti konstrukce DS, tak i kategorizační práce jejich aktérů a způsobu výběru 

aktérů následujících replik. Ve všech případech však jde jen o netypickou realizaci určitých 

vlastností DS, nikoliv o jejich zcela nový rys.  

 


