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1 Úvod 

Předmětem této práce je analýza textů, které byly zveřejněny v československých 

masmédiích, zejména v Rudém právu (dále RP), v letech 1952, 1967 a 1972. Analytickým 

nástrojem je koncept mediálních dialogických sítí – typ diskurzní analýzy vycházející z teorie 

dialogičnosti (Bachtin 1980) a etnometodologické konverzační analýzy (Sacks 1995). Mediální 

dialogická síť (dále DS) je specifickou formou masmediální komunikace. Diskusní příspěvky 

různých aktérů, tedy jednotlivé členy DS, jsou působením masmédií distribuovány v prostoru 

a čase (Nekvapil – Leudar 2002, s. 483). Mediální události jako televizní a rozhlasové pořady, 

tiskové konference a novinové články, které společně vytvářejí určitou DS, jsou propojeny 

interakčně, tematicky a argumentačně (Nekvapil – Leudar 2006, s. 354). Datový soubor, 

který v této práci analyzuji, tvoří nalezené DS ze tří zvolených roků.  

V cílovém období byly mediální obsahy ve větší či menší míře formovány ideologickým 

tlakem státní moci (např. Končelík – Večeřa – Orság 2010) a tuto skutečnost odrážejí i DS 

z příslušné doby. Zkoumat vliv ideologického působení na obsah či konstrukci DS však není 

primárním cílem této práce; v tom se odlišuji od jiných studií zabývajících se texty, které byly 

v masmédiích publikovány v době vlády komunistické strany a které se přímo vztahují 

k ideologii a jejímu vlivu na obsah mediálních textů (např. Fidelius 1998; Macura 2008; 

Röhrich 2008). Mým záměrem je prozkoumat stavbu a fungování DS, které vznikly jednak 

před delší dobou a jednak v odlišných společensko-politických podmínkách než DS, na jejichž 

základě byl koncept vypracován. Původním předpokladem totiž bylo, že DS vznikají 

v takových společenských podmínkách, ve kterých veřejná debata tvoří důležitou součást 

politické kultury (Leudar – Nekvapil 2004), a proto se v českých médiích začaly objevovat až 

po roce 1989. Pozdější výzkumy však zjistily, že DS se mohou rozvíjet i v odlišných politických 

prostředích, než je současná demokracie západního typu (Sloboda 2009; Provázková 2009). 

DS z jednotlivých zkoumaných roků je tedy možno nahlížet jak ve vzájemném srovnání, tak 

ve srovnání se současnými mediálními dialogy.  

Rozdíly mezi DS analyzovanými v této práci a DS ze současné doby však nemusí být 

důsledkem pouze jiného socio-politického kontextu jejich vzniku, ale mohou být způsobeny 

rovněž odlišným stavem rozvoje technologií, které se používají v žurnalistické praxi (viz 

Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018). Tento aspekt je pro podobu DS zásadní, jak vyplývá 

z analýz mapujících vývoj DS od začátku devadesátých let do současnosti. Dialogickými 

událostmi DS z devadesátých let jsou nejčastěji novinové články, ale také zprávy ČTK, 

televizní pořady a tiskové konference a zpravidla byly zkoumány fragmenty těchto DS, které 

se v masmédiích rozvinuly v průběhu několika dní (např. Nekvapil – Leudar 1998). Oproti 

tomu určitou část dialogických událostí současných DS zprostředkovávají nová média; 

nejčastěji se jedná o texty zveřejněné na internetových zpravodajských serverech a příspěvky 

na sociálních sítích (viz např. Tesařová 2016; Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018; Rahmani 

2019). Nová média však nezvětšují pouze potenciál pro prostorovou distribuci replik, ale 

především umožňují daleko rychlejší rozvoj DS, protože jejich prostřednictvím lze publikovat 
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řadu textů každý den. V neposlední řadě nová média významně rozšiřují řady potenciálních 

aktérů DS.  

V cílovém období této práce byla v Československu etablována tištěná periodika a v roce 

1952 rovněž rozhlas. Televize začala zkušebně vysílat až v roce 1953 a každodenně od roku 

1958 (Končelík – Večeřa – Orság 2010, s. 157). Ačkoliv dialogická navázání mezi tištěnými 

periodiky a rozhlasem či televizí v cílovém období existovala, při zvoleném způsobu 

vyhledávání dat se v celém souboru dat vyskytují pouze dvě DS s tímto rysem. V ostatních 

případech byly dialogickými událostmi analyzovaných DS výhradně články v tištěných 

periodikách, a nejkratší časové prodlevy mezi dvěma po sobě následujícími replikami čítaly 

tudíž minimálně jeden den nebo několik dní. Obvykle byly ale časové rozestupy výrazně delší 

a trvaly i několik týdnů nebo měsíců. Vedle tehdejšího stavu rozvoje technologií měla na 

časovou distribuci replik vliv také témata, o kterých aktéři DS diskutovali a která byla aktuální 

v delším časovém horizontu.   

První výzkumnou otázkou této práce je, jakými způsoby jsou v cílovém období vedeny či 

konstruovány mediální dialogy. Zadruhé se zabývám tím, zda aktéři mediálních dialogů, ať 

jednotlivých DS nebo více DS v rámci jednoho ze sledovaných roků, provádějí nějakou 

specifickou kategorizační práci včetně toho, jaké sociální akce svým kategorizováním 

uskutečňují. Třetí výzkumná otázka se týká způsobu výběru nových aktérů DS, tedy zda jsou 

vybíráni aktéry předcházejících replik, či nikoliv. Sleduji tedy takové aspekty mediálních 

dialogů, které byly (mimo jiné) zkoumány na materiálu současných DS a DS z devadesátých 

let 20. století. V souladu s těmito analýzami nejčastěji používám metody etnometodologické 

konverzační analýzy: sekvenční analýzu a členskou kategorizační analýzu. 

 

2 Teoreticko-metodologická východiska  

2.1 Teorie dialogičnosti M. M. Bachtina 

Na rozdíl od dialogu jakožto výměny replik, jak je pojímán v konverzační analýze, je 

Bachtinovo pojetí dialogu širší a je chápáno jako vzájemné působení alespoň dvou promluv 

(Auer 2014, s. 209), resp. jako každý řečový styk (Bachtin – Vološinov 1986, s. 294). Tento 

vztah existuje mezi promluvami na stejné téma (Bachtin 1980, s. 55–56) i mezi konkrétní 

promluvou a reakcí na ni, neboť promluva se utváří v atmosféře již vyřčeného a zároveň ji 

determinuje to, co si vynucuje předjímaná odpověď (Bachtin 1980, s. 58–59). A dialogický 

vztah existuje rovněž mezi promluvami náležejícími k jednomu žánru (Bachtin 1980, s. 68–

69): pokud někdo poslouchá určitý projev, vztahuje aktuální projev ke své generalizované 

představě o tom, jak projev vypadá (Auer 2014, s. 212–213). Těmito způsoby tedy každá 

promluva odkazuje k promluvám dřívějším a zároveň je referenčním bodem pro promluvy 

pozdější. Aby se toto široké pojetí dialogu odlišilo od dialogu v užším slova smyslu, začal se 

pro něj používat pojem dialogičnost nebo intertextualita (viz Kristeva 1999).   
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2.2 Etnometodologická konverzační analýza 

Etnometodologická konverzační analýza (dále CA) (viz Sacks 1995; Silverman 1998) se zabývá 

přirozeně se vyskytujícími rozhovory, které nejsou nahlíženy jako pouhá výměna verbálních 

projevů, ale jako forma sociální interakce, při níž aktéři jazykovými i nejazykovými prostředky 

produkují významy (Hájek 2014, s. 135). Analýza se pokouší objasnit povahu řečové, resp. 

sociální interakce, přičemž jednou ze základních otázek je, z čeho pramení uspořádanost a 

srozumitelnost rozhovorů, když jejich účastníci si předem explicitně nestanovují žádná 

pravidla (Hájek 2014, s. 129), resp. jak členové rozpoznávají konkrétní aktivity právě jako tyto 

aktivity, a ne jako jiné (Francis – Hester 2004, s. 2, 24). Konverzační analytici proto zkoumají 

členské metody, tedy takové metody, jimiž členové určitého společenství produkují své 

aktivity jako pozorovatelné a rozpoznatelné (Hutchby – Wooffitt 2006, s. 33). 

Jedna oblast konverzační analýzy, sekvenční organizace rozhovoru (viz Sacks 1995; Hutchby – 

Wooffitt 2006; Nekvapil 1999–2000), se zabývá tím, „jaké metody a prostředky užívají mluvčí 

při produkci a interpretaci různých aspektů přirozeně se vyskytujících rozhovorů“ (Nekvapil 

2017c). Tento typ analýzy věnuje velkou pozornost tomu, jak jednotlivé repliky interpretují 

samotní aktéři dialogu (nikoliv analytici), a předpokládá, že „význam promluvy jednoho 

aktéra lze pochopit pouze na základě reakce jeho konverzačního partnera – význam se tak 

v konverzaci kontinuálně ustavuje, resp. zaniká“ (Hájek 2014, s. 129). Předmětem zkoumání 

jsou mechanismy fungování komunikace jak každodenní, tak institucionalizované, např. 

způsob střídání mluvčích v rozhovoru (viz Nekvapil 2017f; Hutchby – Wooffitt 2006, s. 47–59) 

nebo párové sekvence, do nichž jsou jednotlivé repliky mluvčích organizovány (viz Hutchby – 

Wooffitt 2006, s. 39–47). 

H. Sacks, zakladatel etnometodologické konverzační analýzy, se kromě sekvenčnosti 

rozhovorů zabýval také tím, jakou kategorizační práci v průběhu dialogů aktéři provádějí (viz 

Sacks 1995; Silverman 1998; Lepper 2000). Kategorizace je nejexplicitněji prováděna 

prostřednictvím označování osob, společenských skupin, ale i neživých entit prostřednictvím 

určitých pojmenování. Mluvčí v rozhovoru vybírá příslušnou kategorii ze souboru členských 

kategorií (národnost, povolání apod.) a podle určitých pravidel ji aplikuje na daného člena. 

Např. ekonomické pravidlo říká, že člena nějakého společenství stačí popsat pomocí jediné 

kategorie (Nekvapil 2017a), pravidlo konzistence zase vyjadřuje, že pokud byla jedna osoba 

kategorizována pomocí kategorie z určitého souboru, je nasnadě, že i další osoby mohou být 

kategorizovány jinou kategorií z téhož souboru. Analýza se zaměřuje na sledování 

kategoriálních predikátů, tedy vlastností, které mluvčí považují pro tyto kategorie za typické 

a které danou kategorii konstituují. Zásadním rysem kategorizování jakožto interakčního a 

sociálního fenoménu je, že užitím konkrétní kategorie se vedle kategorizování samého 

provádí praktické jednání: „kategorizování může být prostředkem k vymezení morálních, 

sociálních či náboženských charakteristik a takto k dosažení např. toho, že určitá skupina lidí 

je odmítnuta jako plnohodnotní spoluobčané“ (Nekvapil 2017a).  
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2.3 Mediální dialogické sítě 

Koncept DS je druhem diskurzní analýzy zabývajícím se mediálními texty, které jsou 

navzájem propojeny dialogickými vztahy. Ačkoliv je pro tento koncept širším východiskem 

Bachtinova teorie dialogičnosti (1980), s bachtinovskou dialogičností primárně nepracuje. 

Jednotlivé mediální příspěvky určité DS na sebe totiž zpravidla odkazují explicitně (viz např. 

Nekvapil – Leudar 1998; Nekvapil – Leudar 2002) a je na ně možné pohlížet jako na repliky 

běžných rozhovorů, což dovoluje provádět jejich výzkum pomocí metod etnometodologické 

konverzační analýzy (Homoláč 2017a).  

Souvislost s etnometodologií však nespočívá pouze v uplatňování konverzačněanalytického 

aparátu, ale je charakteristická pro koncept DS celkově. Na rozdíl od jiných typů diskurzní 

analýzy se totiž při zkoumání DS zdůrazňuje členská perspektiva, tedy takové aspekty 

interakce, na které se orientují sami její aktéři („členové“), nikoliv výzkumníci. Zde je třeba 

podotknout, že koncept DS je sice kategorií analytickou, ale výzkumy ukázaly, že na vytváření 

DS se orientují jak aktéři mediálních dialogů (Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018, s. 242–243), 

tak novináři, kteří svou prací k rozvoji DS nezřídka významně přispívají (viz Kaderka – Havlík 

2010).   

Zásadní vlastností DS je, že jejich aktéři spolu nekomunikují tváří v tvář, ale jednotlivé repliky 

dialogu jsou distribuovány v čase a prostoru – např. někdo učiní prohlášení na středeční 

tiskové konferenci a ve čtvrtek s tímto výrokem nesouhlasí někdo jiný např. v televizním 

pořadu (Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018, s. 229–230). Pokud další relevantní aktéři či 

novináři reagují na tato tvrzení a protitvrzení, mohou se tyto mluvní akty stát východisky 

budoucí odnože DS (Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018, s. 230; viz též Nekvapil – Leudar 

1998). Druhým podstatným rysem DS je to, že jejich repliky mohou být duplikovány. Tento 

případ nastává např. tehdy, když o stejné události hovoří různí televizní komentátoři nebo se 

o ní píše v různých novinách (Nekvapil – Leudar 2002, s. 483); takovému sdělení je věnována 

větší pozornost a získává tím na důležitosti. Příslušné sdělení rovněž nabývá více významů, 

protože je pokaždé formulováno poněkud odlišně a navíc je zasazeno do odlišného kontextu 

(Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018, s. 230).  

Koherenci DS zajišťují společná témata dialogu, přispívá k ní i stejný způsob argumentace 

více aktérů, ale především je dosahována pomocí sekvenčních struktur, do kterých jsou 

jednotlivé repliky rozhovoru organizovány (Nekvapil – Leudar 2002, s. 467). Právě svou 

sekvenční organizací se odlišuje DS s určitým tématem od mediálního diskurzu o tomtéž 

tématu (Homoláč 2017a). Na rozdíl od každodenních rozhovorů vedených tváří v tvář je pro 

sekvenční struktury v DS typické, že na první část sekvence reaguje několik aktérů a zároveň 

že určitý příspěvek může být reakcí na několik exemplářů první části sekvence. Rovněž je 

obvyklé, že propojení obou částí sekvenční struktury je zprostředkováno médii: novináři 

často vyzývají své respondenty, aby se vyjádřili k výrokům jiných aktérů, které se dříve 

objevily v mediálním prostoru (Homoláč 2017a; Kaderka – Havlík 2010).  
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2.3.1 Použití konceptu mediálních dialogických sítí společně s jinými typy analýz 

Výzkumy, které pracují s konceptem DS, nezřídka využívají jako analytický nástroj také 

členskou kategorizační analýzu. Vedle samotného popisu jednotlivých charakteristik DS tak 

zjišťují, jakou kategorizační práci aktéři mediálního dialogu provádějí a jaké má tato činnost 

praktické důsledky. Např. v DS, která se ve světových médiích rozvinula po útocích na 

Spojené státy v roce 2001, není efektem kategorizační práce aktérů dialogu pouze určitá 

prezentace událostí, ale také zdůvodnění prováděných či teprve plánovaných akcí, konkrétně 

vojenských (Nekvapil – Leudar 2006).  

V souvislosti s DS se předmětem analýzy stává podíl novinářů na rozvíjení DS, který byl 

zkoumán např. v rámci etnografického výzkumu vytváření televizních zpráv (Kaderka – Havlík 

2010). V jiném výzkumu DS byl použit koncept praktických historiků: při analýze mediálního 

dialogu o měnových intervencích České národní banky byly mj. zkoumány způsoby, kterými 

aktéři DS využívají informace o minulosti k ovládnutí současných a budoucích akcí a jejich 

významů (Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018, s. 230). Koncept DS byl využit také v rámci 

výzkumu islamofobního diskurzu v Belgii (Rahmani 2019). Předmětem analýzy jsou 

facebookové příspěvky dvou nevládních organizací, které mají sice společný cíl, ale při jeho 

naplňování volí odlišné prostředky; studie se zabývá mimo jiné různými strategiemi, které 

obě organizace využívají při výstavbě DS. 

2.3.2 Cíle výzkumů využívajících koncept mediálních dialogických sítí  

Oproti jiným typům analýz, které by bylo možné na masmediální texty aplikovat (např. 

obsahová analýza, kritická analýza diskurzu), přináší analýza pomocí konceptu DS zjištění 

týkající se způsobů vedení mediálních dialogů. Výzkum může být zaměřen na samotnou 

výstavbu DS, jeho cílem tedy může být např. prozkoumat, zda se za konkrétních okolností 

(v určitém období, v DS s určitým tématem atp.) uplatňují jako konstrukční prvek ve větší 

míře jisté specifické párové sekvence nebo zda se s některými párovými sekvencemi pojí jiná 

míra očekávání než v případě sekvencí jiných. Předmětem zkoumání se může stát také 

způsob navazování jedné repliky na druhou, viz např. rozdíl mezi dialogickým navázáním 

prostřednictvím zapojení nepřímé řeči anebo opětovně užitého textu (Kaderka – Leduar – 

Nekvapil 2018). Tato oblast se tedy týká komunikačních vzorců a očekávání spojených 

s jednou formou institucionalizované komunikace v určitém období a socio-politickém 

kontextu.  

Analýza pomocí konceptu DS umožňuje zkoumat také způsob novinářské práce, která přímo 

ovlivňuje výslednou podobu DS; tento typ analýzy rozšiřuje poznání proměn novinářské 

profese v čase. Při spojení konceptu DS s členskou kategorizační analýzou se těžiště výzkumu 

posouvá nejen ke kategorizační práci aktérů, ale zároveň k sociálním akcím, které jsou 

kategorizací v průběhu dialogů uskutečňovány. Pokud je mediální dialog dostatečně 

rozsáhlý, je možné sledovat např. vývoj určitých kategorií, které aktéři v DS používají, a to 

v souvislosti s akcemi prováděnými vně DS, ke kterým se ale příslušná kategorizace vztahuje. 
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Výzkum se může zaměřit jak na kategorizační práci typickou pro určitou skupinu aktérů či 

tematickou oblast, tak na kategorizační práci jednotlivých aktérů v konkrétní DS nebo na 

souvislost kategorizační práce s rozvojem příslušné DS (viz Nekvapil – Leudar 2006).  

 

3 Výběr vzorku a způsob sběru dat 

Hlavním zdrojem dat bylo RP, protože vycházelo po celé cílové období; zvolený deník byl 

tedy institucionálně koherentním zdrojem, ačkoliv po obsahové stránce procházel v závislosti 

na proměnách politické situace viditelnými změnami. RP je reprezentativním zdrojem dat 

také proto, že se jednalo o celostátní deník a především o tiskový orgán vládnoucí 

komunistické strany (Tvrdá 2019a, s. 68). V jiných masmédiích jsem data systematicky 

nevyhledávala, ale tyto zdroje jsem používala v případě, že na jejich texty dialogicky 

navazoval určitý článek z RP.  

Jednotlivé zkoumané roky byly vybrány tak, aby reprezentovaly různé historické etapy, které 

charakterizovala odlišná politicko-společenská situace. Rok 1952 představuje součást období 

nazývaného stalinismus podle tehdejšího představitele Sovětského svazu, který však přímo 

ovlivňoval i politiku československou; pro tuto éru je typická centralizace moci a politické 

represe. Druhý vybraný rok 1967 naopak reprezentuje období politického uvolnění, pro které 

se později vžilo označení pražské jaro a které se vyznačuje společenskými a politickými 

reformami. A třetí analyzovaný rok 1972 charakterizuje éru rané normalizace. Tehdejší nové 

vedení státu postupně rušilo reformy provedené v období pražského jara a představitele 

jeho myšlenek vyloučilo z veřejného života; pro novinářskou profesi této doby je typická 

vysoká míra autocenzury. 

Při vyhledávání dat jsem postupně procházela všechna vydání RP z příslušných roků. Záhy se 

ukázalo, že v cílovém období se ve větší míře nevyskytují mediální dialogy analogické 

k dialogům z devadesátých let a současnosti (např. Nekvapil – Leudar 1998), tedy diskuse 

o aktuálních politických otázkách. Na druhou stranu jsem zjistila, že pokud určitý text v RP 

dialogicky navazoval na článek jiný, tato skutečnost byla zpravidla tematizována hned 

v prvních větách daného textu, někdy také v jeho titulku. Při vyhledávání dat jsem proto 

nadále nepročítala celé články, ale pouze jejich titulky a úvodní pasáže (Tvrdá 2019a, s. 68).  

Mediální dialog se obvykle neobjevoval na první straně novin, která byla ve všech třech 

zkoumaných letech věnována aktuálnímu politickému či hospodářskému dění, případně také 

ideové výchově čtenářů. Jednotlivé repliky DS se obvykle vyskytovaly v prostřední části 

každého vydání RP, přičemž některé rubriky měly přímo dialogický charakter, zejména 

rubrika „Dopisy čtenářů, návrhy, názory, kritika, polemika“, která byla v roce 1967 do RP 

zařazována pravidelně. Nemalá část analyzovaných článků byla publikována v letech 1951, 

1966 a 1971, tedy v rocích bezprostředně předcházejících rokům sledovaným. Jedná se 

o první (či jiné předcházející) členy určitých DS, na které dialogicky odkazují texty 
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publikované v rocích, v nichž jsem články vyhledávala, a proto byly do analýzy rovněž 

zahrnuty.  

Vzorek dat sebraný výše popsaným způsobem nelze považovat za vyčerpávající, nicméně byl 

zvolen takový způsob vyhledávání dat, který na základě předběžného průzkumu RP sliboval 

odhalení co nejvyššího počtu DS. V případě roku 1952 jsem analyzovala téměř všechna 

sebraná data, celkem devatenáct DS. Naproti tomu v roce 1967 se v médiích vyskytovalo 

dialogů mnohem více a zároveň měly rozmanitější stavbu, takže by bylo velmi náročné 

zahrnout je všechny do podrobnější analýzy. Pro celkovou charakteristiku roku 1967 jsem 

proto vybrala vzorek deseti DS, které jsou různorodé z hlediska témat dialogů, způsobů jejich 

výstavby i počtu dialogických událostí, které jednotlivé DS reprezentují. Podrobněji jsem se 

navíc soustředila na jednu DS s literárním obsahem, tedy s tematikou pro příslušné období 

typickou. A v případě roku 1972 jsem z původně sebraného vzorku dat použila sedm DS a 

tento vzorek jsem dále rozšířila o jednu DS z prosince 1971 a jednu DS z ledna 1973, celkem 

tedy pracuji s devíti mediálními dialogy.  

 

4 Rok 1952  

4.1 Způsoby výstavby mediálních dialogických sítí 

Co se týče konstrukce DS, data z roku 1952 bylo účelné rozdělit na DS s obsahem domácím a 

obsahem zahraničním, protože se významně lišily nejen svým tematickým zaměřením, ale 

právě také principem své výstavby. V domácích DS se aktéři zabývají řešením aktuálních 

problémů. Většinou se jedná o záležitosti lokální, ale řešení je zpravidla aplikovatelné 

obecně, a DS tudíž mají i osvětový rozměr. Domácí DS z roku 1952 jsou zpravidla dvojčlenné, 

odvíjejí se standardizovaným způsobem a jejich konstrukčním principem je sekvence 

verbálních akcí „kritika – přijetí kritiky“. Standardizace se však netýká pouze struktury 

dialogů, ale i obsahu jejich druhých členů. Opakují se v nich často stejné sémantické prvky, 

zejména články informují o tom, zda kritiku zveřejněnou v prvním členu DS projednával 

relevantní aktér, zda ji akceptoval, jaké byly příčiny nežádoucího stavu věcí a jaká nápravná 

opatření byla či teprve budou přijata. Aktéři DS tedy jednají v intencích sociální instituce 

„komunistická kritika“ a současně ji reprodukují. Novináři tak při konstruování DS zapojují do 

každodenní komunikace nové sociální instituce, vedle komunistické kritiky rovněž instituci 

socialistického závazku, čímž se podílejí na ustavování nového politického režimu.  

Komunikační vzorec sebekritiky či veřejné kritiky a jejího přijetí byl pro politické systémy 

sovětského typu charakteristický, jeho uplatňování v mediálních dialozích RP tudíž není 

překvapivé. Na druhou stranu je pozoruhodné, že jiný typ výstavby domácích DS jsem 

v datech nezaznamenala. Unifikace průběhu mediálních dialogů může být jedním z projevů 

centralizace řízení, která byla pro počátek padesátých let v Československu typická. 

S centralizací moci a následnou standardizací jednání souvisí i hypotéza, že dvojici verbálních 
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akcí „kritika – přijetí kritiky“ v příslušné době aktéři DS vnímají jako párovou sekvenci; po 

zaznění prvního členu tedy normativně očekávají i zaznění členu druhého. Tuto hypotézu 

nemohu s jistotou doložit, ale analýza sebraných dat nasvědčuje tomu, že oslovení aktéři 

považují za svou povinnost na zveřejněnou kritiku konkrétním způsobem reagovat (Tvrdá 

2019a, s. 77–80). 

DS z roku 1952 se zahraničními tématy byly vystavěny zcela odlišným způsobem. Tyto DS 

byly na stránkách RP reprezentovány obvykle jen jedním nebo dvěma články, které ale 

vstupovaly do dialogických vztahů s několika dalšími mediálními texty, obvykle pocházejícími 

z masmédií východního světa. Úryvky těchto replik jiných aktérů autor článku duplikoval a 

navázal na ně replikou vlastní. V některých případech se jednalo o navázání nesouhlasné a 

autor článku v RP se vymezoval vůči názorům jiného aktéra. V souboru dat se ale vyskytují i 

případy souhlasných dialogických navázání na repliky zveřejněné v zahraničních masmédiích 

a právě v těchto případech se při výstavbě DS uplatňuje specifický konstrukční princip. 

Mediální dialog je zde sestaven z textů, které do té doby navzájem vstupovaly do 

dialogických vztahů pouze ve smyslu bachtinovské dialogičnosti, resp. jednalo se o prvky 

diskurzu o určitém tématu. Redaktor RP, nový aktér vznikající DS, tento typ dialogičnosti ve 

své replice přetváří do podoby DS, jejíž členy jsou již organizovány do konkrétních 

sekvenčních struktur, např. „výrok – podpora výroku“. Autor článku tudíž využívá formu DS, 

aby prezentoval vlastní, resp. redakční názorovou pozici jako dialog většího počtu vzájemně 

se podporujících replik, a tímto způsobem posiluje přesvědčivost argumentace svého textu.  

4.2 Kategorizační práce aktérů zahraničních mediálních dialogických sítí 

Již při prvním čtení bylo zřejmé, že kategorizační práce aktérů představuje podstatný aspekt 

zahraničních DS, protože jí jsou obvykle věnovány poměrně obsáhlé pasáže jednotlivých 

replik. Tyto DS se rozvíjely na pozadí studené války a aktéři mediálních dialogů svou 

kategorizační prací rozdělení světa na dvě znepřátelené části nejen akceptovali, ale také 

reprodukovali. Autoři replik z RP kategorizují západní svět jako agresivní, rozpínavý a 

barbarský, zatímco akce východního světa charakterizují jako nutné kroky podniknuté na 

ochranu jeho práv. Dalším postupem, kterým aktéři DS dávají najevo svou orientaci na 

členský kategorizační prostředek „studená válka“, je strategie rozšiřování platnosti 

kategoriálních predikátů. Touto cestou jednak poukazovali na rozdělení světa na dvě 

protichůdné části, jednak přenášeli negativní kategorizaci z určitého prvku západního světa 

na západní svět jako celek. Velmi silné negativní hodnocení s sebou nesly kategoriální 

predikáty z významového okruhu nacismu. Autoři některých replik v RP je přisuzovali určitým 

aktérům západního světa, potažmo celému západnímu světu, a kompromitovali ho tak 

jakožto spojence nacistů nebo jako kolektivního aktéra, který se nacistům podobá. 

4.3 Výběr aktérů v domácích mediálních dialogických sítích  

Poslední výzkumnou otázkou bylo, jakým způsobem jsou vybíráni následující mluvčí, resp. 

aktéři konkrétních DS. Východiskem byly poznatky konverzační analýzy ohledně organizace 
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rozhovorů vedených tváří v tvář, kterých se účastní větší množství aktérů. Aktuální mluvčí se 

může obrátit na někoho z přítomných a přímo ho vyzvat k reakci na svou repliku. Druhou 

možností je, že se následující mluvčí vybere sám, v tom případě však jeho replika musí 

určitým způsobem navazovat na repliku předcházející (Sacks 1995, cit. dle Silvermana 1998, 

s. 105). Při analýze DS jsem se zabývala jednak tím, na základě čeho autoři prvních členů DS 

dosahovali relevance svých textů, jednak tím, zda autor doposud poslední repliky DS vybral 

následujícího aktéra, nebo jestli se dotyčný aktér vybral sám – v těchto případech jsem opět 

sledovala, čím dokládal relevanci svého příspěvku.  

Vzhledem k tomu, že zahraniční DS z roku 1952 nevznikaly navazováním jedné repliky na 

druhou, ale převážně duplikováním existujících replik a jejich uspořádáním do dialogických 

vztahů, nebyla v jejich případě třetí výzkumná otázka relevantní, a proto jsem se v rámci dat 

z roku 1952 zabývala pouze DS s domácím obsahem. Autory prvních replik či jejich částí se 

stali ti aktéři, kteří spolu s řadou dalších občanů upozorňovali na tentýž problém, jako třeba 

nedodržování stanovených cen spotřebního zboží či nefunkční svoz surovinového odpadu, 

anebo se ve svém textu vyjadřovali k záležitostem, které byly obsaženy v dobovém diskurzu, 

jako např. socialistická soutěž či kolektivizace vesnice.  

Autor prvního členu DS ve své replice kromě kritizování určitého stavu věcí provádí 

interakční akci „výběr následujícího mluvčího“, který spočívá v identifikaci určité skupiny 

potenciálních aktérů dialogu, z níž se rekrutuje mluvčí následující repliky. Jedná se o skupinu 

aktérů, kteří jsou podle názoru autora první repliky zodpovědní za popisovaný problém. 

V některých případech jsou tito aktéři přímo vyzýváni, aby zmiňované chyby napravili, jindy 

jsou domnělí viníci pouze jmenováni, aniž by byli explicitně vyzváni k odpovědi či odstranění 

problému. Ve druhém zmíněném případě lze říct, že první člen DS obsahuje mluvní akt 

„naznačení, že jmenovaný aktér má být následujícím mluvčím“.  

Následně na zveřejněnou kritiku odpovídají nejčastěji právě ti aktéři, kteří byli v prvním členu 

DS vybráni jako následující mluvčí. Obvykle v DS nevystupují jako jednotlivci, ale jsou 

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

rady“. Relevance druhých členů DS však nemusí spočívat výhradně ve skutečnosti, že na 

kritiku odpovídá aktér vybraný v předcházejícím členu příslušné DS. V případě, že se do 

dialogu chtěl zapojit aktér, který k tomu nebyl vyzván, redakce mu dala prostor k vyjádření, 

pokud jeho replika tematicky odpovídala předchozí replice a pokud měl dotyčný osobní 

zkušenost s fenoménem, k němuž se ve své replice vyjadřoval. V analyzovaném vzorku dat se 

tento případ vyskytuje dvakrát: čtenář z Kladenska kritizuje chaotické provádění rekonstrukcí 

inženýrských sítí v Kladně a brigádník v Nové huti Klementa Gottwalda komentuje plýtvání 

materiálem na této stavbě.  
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5 Rok 1967 

5.1 Konstrukční principy mediálních dialogických sítí  

V datech z roku 1967 jsem na rozdíl od roku 1952 standardizovaný průběh mediálního 

dialogu již nezaznamenala. Jednotlivé repliky DS jsou organizovány do různých typů 

sekvenčních struktur a z tohoto hlediska se podobají DS, na jejichž základě byl koncept 

vypracován. Konstrukčními principy, které aktéři při výstavbě DS v tomto období uplatňovali, 

byly duplikace vyjadřující souhlas, souhlasné navázání a prezentace vlastního stanoviska, 

informace o reakcích na první repliku a další rozvíjení tématu, vyprávění druhého příběhu, 

nesouhlasná reakce, navázání na předchozí repliky prostřednictvím shodného tématu a 

rekapitulace dosavadního průběhu dialogu.  

5.2 Výběr aktérů mediálních dialogických sítí 

Vytváření relevance publikovaného textu odkazem na velké množství čtenářských dopisů ke 

stejnému tématu je typické pro všechny tři sledované roky. V datech z roku 1967 byla 

relevance prvních členů DS ale ještě častěji založena na odkazu k určitému prvku aktuálního 

společenského či politického diskursu. V porovnání s rokem 1952, ve kterém byl aktuální 

diskurs omezen na budování socialismu, však aktéři DS v roce 1967 chápali tuto aktuálnost 

šířeji: diskutují o ekonomických problémech, které byly aktuální v řádu let, ale také o státní 

samostatnosti, která byla aktuální v řádu desetiletí. Někteří aktéři DS podporují relevanci 

svých příspěvků rovněž poukazem na vlastní odbornost. Tuto situaci ilustruje DS zabývající se 

otázkou zaměstnanosti, jejímiž aktéry jsou mimo jiné vědečtí pracovníci Ekonomického 

ústavu ČSAV, nebo DS „Cizí jazyky“, do které se zapojila mimo jiné aktérka prezentovaná jako 

promovaná filoložka. Dalším způsobem vytváření relevance nového příspěvku byla shoda 

tématu s předchozí replikou či replikami; v těchto případech byl předmětem nové dialogické 

události zpravidla další úhel pohledu na diskutované téma. Ve dvou případech byli noví 

aktéři DS vybráni autorem předcházející repliky.   

5.3 Případ mediální dialogické sítě „Pornografická literatura“ 

DS s literárním obsahem jsem nalezla pouze v roce 1967. Ačkoliv literární DS netvořily 

v daném roce nejpočetnější tematickou skupinu, rozhodla jsem se jeden z těchto dialogů 

podrobněji prozkoumat jakožto reprezentanta specifické skupiny sebraných dat. Zvolila jsem 

DS pracovně nazvanou „Pornografická literatura“, jejíž aktéři spolu polemizují o kvalitě 

tehdejších nových literárních směrů i konkrétních děl. Zkoumaný fragment DS tvoří osm 

replik, které jsou navzájem propojeny větším počtem sekvenčních struktur, protože někteří 

aktéři reagovali v rámci své repliky na různé momenty replik předchozích. Při rozvíjení DS 

byly použity různé způsoby výstavby, nejčastěji šlo o souhlasné navázání a prezentaci 

vlastního stanoviska, nesouhlasnou reakci a rekapitulaci dosavadního průběhu dialogu.  
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Na základě této případové studie jsem zjistila, že zásadním podnětem pro rozvoj DS nemusí 

být pouze samotné téma dialogu, v tomto případě literární polemiky. V DS „Pornografická 

literatura“ totiž byly dialogicky produktivní výhradně úvodní části jednotlivých replik, v nichž 

aktéři vyjednávali o významu předchozích dialogických událostí, nikoliv rozsáhlé pasáže, ve 

kterých aktéři rozvíjeli svou argumentaci týkající se literární teorie. Z analytického pohledu je 

možné říct, že aktéři polemizovali především o tom, do kterých sekvenčních struktur byly 

určité repliky příslušného dialogu uspořádány. Situaci lze charakterizovat rovněž tak, že 

aktéři DS prováděli kategorizační práci vztahující se k předcházejícím replikám příslušné DS. 

V souladu s tím, že se jednalo o polemiku, aktéři často používali disjunktivní kategorie, např. 

tatáž dialogická událost byla dvěma aktéry označena na jedné straně jako „bagatelizace“ a 

na straně druhé jako „údajné trapné bagatelizování“. Z toho je zřejmé, že aktéři považovali 

tuto svou kategorizační práci za podstatný aspekt dialogu a rekategorizace se stala jedním 

z motivů pro jeho další rozvíjení. Tato DS tudíž potvrzuje, že kategorizační práce aktérů 

mediálních dialogů a rozvíjení příslušné DS mohou být navzájem těsně propojeny (Nekvapil – 

Leudar 2006, s. 375). 

DS „Pornografická literatura“ je zajímavá rovněž z hlediska výběru aktérů. Tento mediální 

dialog byl veden především na stránkách RP a Literárních novin (dále LN) a ilustruje tak 

tehdejší názorovou neshodu RP a některých kulturních periodik v čele právě s LN. Pro tuto 

DS je typické, že určitá stanoviska neobhajují proti kritickým hlasům přímo jejich autoři, ale 

jiní aktéři z příslušné názorové skupiny. V jednotlivých replikách je situace definována tak, že 

aktéry probíhající debaty nejsou samotní autoři replik, ale dvě periodika, která jejich repliky 

publikují. Přenesení aktérství z autorů replik na periodika nebylo ze strany obou masmédií 

explicitně formulováno, ale analýza dokládá, že se na něj autoři replik orientovali, resp. 

prostřednictvím svých replik přenos aktérství uskutečnili. Z hlediska výstavby DS lze 

konstatovat, že prostředkem jejich koherence a rozvoje jsou nejen sekvenční struktury, 

společné téma a způsoby argumentace (Nekvapil – Leudar 2002), ale může jím být také 

názorová opozice masmédií, která může být doprovázena přenesením aktérství z autorů 

replik na celá periodika.  

 

6 Rok 1972 

6.1 Obraz pražského jara v mediálních dialogických sítích a kontexty 

kategorizace tohoto období  

Na DS z roku 1972 je pozoruhodné, že ačkoliv jejich aktéři debatují o různých tématech, 

jednotlivé repliky dialogů obsahují kategorizační práci, která se týká vždy stejného objektu, a 

to období pražského jara (zde ho označuji jako „rok 68“). Výraznou většinu výpovědí, které 

obsahují kategorizační predikáty vztahující se k roku 68, lze souhrnně charakterizovat jako 

„v roce 68 se dělaly chyby“. Tyto chyby jsou dvojího druhu – ideologické a věcné. Ideologické 

chyby spočívají zejména v procesu odklonu od principů socialismu a příklonu ke kapitalismu 
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a západnímu světu. Věcné chyby jsou obvykle blíže nespecifikovaného charakteru jako 

hříchy, krize, nedostatky či plané sliby.  

Kategorizace je uskutečňována především prostřednictvím připisování určitého 

kategoriálního predikátu určité kategorii. Roku 68 byly připisovány vlastnosti jako „krizový“, 

„chybující“ nebo „živelný“ a aktivity jako „ustupuje od plánovitého sledování produkce a 

potřeb sléváren a kováren“, „reviduje vedoucí úlohu strany“, „unifikuje zákony 

s kapitalistickými zeměmi“, „dává plané sliby“ nebo „angažuje nekvalitní mediální 

pracovníky“. Kategorizační práce byla využita vedle samotného kategorizování také 

k vytváření protichůdných pozic, jejichž pomocí může vládnoucí skupina vyložit či podpořit 

svou ideologii. V datovém souboru z roku 1972 jsou právě počátek normalizace a rok 68 

prezentovány jako období založená na protichůdných myšlenkách a způsobech fungování. 

Pomocí soustavné kategorizační práce je v DS z roku 1972 vykreslován obraz roku 68 jako 

krize projevující se nesystematičností, opouštěním socialistického řádu a obecně prováděním 

řady chybných kroků. Oproti tomu současná doba byla navzdory pracnému napravování chyb 

z minulosti definována jako stabilní období přinášející jistotu, blahobyt a spravedlnost – to 

vše na základě důsledného uplatňování socialistických principů (Tvrdá 2018, s. 320–321).  

Ačkoliv se žádná ze zkoumaných DS primárně nesoustřeďuje na rok 68, ve všech zaznívají 

odkazy na toto období. Lze tedy říci, že téma roku 68, resp. negativní kategorizace tohoto 

období, prostupuje mediální prostor počátku sedmdesátých let, a jedná se tudíž o „členský 

kategorizační prostředek relevantní za všech okolností“, angl. omnirelevant device (Sacks 

1995, Vol. 1, s. 313–314). Jeho hlavní vlastností je, že se na něj aktéři dialogu orientují, i když 

právě používají jiné kategorie, a odvolávají se na něj na různých místech svých promluv 

(Sloboda 2009, s. 146). Při vymezování se vůči roku 68 používají aktéři DS za všech okolností 

relevantní kritický odkaz na toto období ve třech různých funkcích: jako zdůvodnění, 

případně omlouvání současného ne zcela uspokojivého stavu věcí, dále jako kontrastní 

prostředek k pozitivnímu kategorizování současnosti anebo má kategorizační práce vztahující 

se k roku 68 podpořit určité myšlenky, které jsou v daném mediálním textu prezentovány.  

6.2 Netypické postupy při výstavbě mediálních dialogických sítí 

Tak jako v případě dvou předchozích roků byla soudržnost DS z roku 1972 dosahována 

především dialogickým odkazem jednoho novinového textu na druhý; touto cestou autor 

druhého článku uspořádal dvě repliky do určité sekvenční struktury. Kromě tohoto 

obvyklého způsobu konstrukce DS jsem v sebraných datech zaznamenala několik atypických 

výstavbových principů, kterými jsem se zabývala podrobněji. V DS „Využití volného času“ 

navazuje druhý člen mediálního dialogu na předchozí repliky prostřednictvím poměrně 

neurčitého dialogického odkazu: „Přehlídka výsledků mnohostranné činnosti národních 

výborů, jež se před námi odvíjí na stránkách tisku, obrazovkách televize i v rozhlasu, je 

konfrontací, v níž každodenní dělnost na hlavu poráží křiklounské fráze o tom, že „za dvacet 

let se v této zemi nevyřešil žádný problém““ (Využití volného času, RP 15. 12. 1971). Není 

vyloučeno, že se podobných případů v RP vyskytovalo více, ale texty propojené tímto typem 
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dialogického navázání jsem do svého datového souboru původně nezahrnovala, proto 

nemám dostačující přehled o jejich výskytu v daném období; tuto DS jsem našla až při 

dodatečném rozšiřování vzorku dat z počátku sedmdesátých let.  

Hypotéza, že DS vystavěných podobným způsobem se mohlo v RP rozvinout více nebo že by 

se dokonce mohlo jednat o obvyklý konstrukční princip, vychází ze Slobodova (2009) 

výzkumu běloruských masmédií, ve kterých se DS mnohdy rozvíjely právě prostřednictvím 

neurčitých dialogických odkazů. Jak v případě běloruských masmédií, tak v případě DS 

„Využití volného času“ slouží vágní dialogický odkaz k podpoření tezí, které jsou v příslušném 

mediálním textu prezentovány, a zároveň potvrzuje platnost kategorizačního prostředku 

relevantního za všech okolností (Sloboda 2009, s. 146–148, 151). Článek v RP totiž ve svém 

úvodu zpravoval o kvalitní práci národních výborů, kterou dokládají právě blíže neurčené 

informace z médií. Zároveň se vymezoval vůči kritickým hlasům o způsobu fungování 

společnosti, které dobrou práci státních orgánů popírají a jejichž zdroj lze hledat 

v myšlenkovém prostředí roku 68. Neurčitý odkaz na informace z médií tyto hlasy usvědčuje 

ze lži, čímž zároveň potvrzuje platnost kategorizačního prostředku relevantního za všech 

okolností „rok 68 dělal chyby“ (viz oddíl 6.1), v tomto případě v podobě „rok 68 lhal“.  

Druhým neobvyklým postupem při výstavbě DS bylo dialogické navázání na neexistující text. 

V případě DS „Zrcadlo dnešního člověka“ byl dialog sestaven aktérem, který vyjádřil své 

znepokojení nad tím, že týdeník Čs. televize nijak nereagoval na uvedení jisté televizní hry, 

kterou příslušný aktér považoval za společensky i umělecky významnou. Pro konstrukci DS 

bylo zásadní očekávání autora tohoto článku, že týdeník Čs. televize, potenciální relevantní 

aktér, na uvedení příslušné hry zareaguje vlastní replikou, čímž by vytvořil DS o dvou členech. 

Protože však k tomu nedošlo, autor článku v RP zkonstruoval DS sám svým textem, ve 

kterém dialogicky navázal jak na danou televizní hru, tak na chybějící text v týdeníku Čs. 

televize („nulový člen DS“). 

Další specifické principy při výstavbě DS jsem zaznamenala mezi prvními dvěma členy 

mediálního dialogu o výchově řídících pracovníků. Oba texty jsou uspořádány do párové 

sekvence „kritika – reakce na kritiku“, a to především pomocí redakčního titulku „Úřad pro 

patenty a vynálezy odpovídá na článek v Rudém právu“ a úvodního sdělení „Ve středu 25. 8. 

1971 jste uveřejnili v článku J. Lipavského kritiku na téma O jakou výchovu řídících 

pracovníků jde? Článkem jsme se ve vedení odpovědně zabývali a sdělujeme vám naše 

stanovisko.“ (Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971). Navzdory těmto 

dialogickým navázáním nezajišťují sekvenční struktury soudržnost příslušného fragmentu DS 

tak přesvědčivě jako v ostatních zkoumaných DS. V samotném textu druhého článku se totiž 

nevyskytují explicitní odkazy na jednotlivá tvrzení obsažená v článku prvním, ani konkrétní 

reakce na ně. Oba texty tedy na základě své tematické shody vstupují do dialogického vztahu 

v bachtinovském smyslu, avšak jejich dialogické propojení ve smyslu konverzační analýzy je 

pouze deklarované, resp. naznačené. Soudržnost tohoto fragmentu DS ve větší míře zajišťuje 

spíše společný způsob argumentace obou aktérů, a to ve smyslu členského kategorizačního 



15 
 

prostředku relevantního za všech okolností (viz oddíl 6.1), neboť oba texty kritizují vliv roku 

68 na oblast vzdělávání řídících pracovníků. Do jisté míry se na koherenci tohoto fragmentu 

DS podílí také analogická výstavba obou článků, což je prvek, který jsem v rámci svého 

korpusu dat jinde nezaznamenala.   

6.3 Výběr aktérů mediálních dialogických sítí 

DS z roku 1972 vykazují z hlediska výběru aktérů dialogu dvě podobnosti s daty z počátku 

padesátých let: první je to, že v počátcích normalizace byli někteří aktéři mediálních dialogů 

vybíráni mluvčím předcházejícím, ačkoliv zdaleka již ne v takové míře. Druhou paralelou 

s rokem 1952 je orientace aktérů DS na hierarchii pravomocí. V několika případech účastníci 

DS dávají tuto orientaci najevo tím, že oslovují potenciálního aktéra, který má pravomoc 

efektivně zasáhnout do problematické situace. Pokud se dotyčný do dialogu zapojí, zvyšuje 

se naděje na úspěšné řešení problému. Vedle těchto dvou způsobů je relevance jednotlivých 

replik založena, stejně jako v ostatních zkoumaných letech, na aktuálnosti předneseného 

tématu, jeho shodě s dosavadními členy příslušné DS a vytváří se rovněž odkazem na 

relevanci textu pro široké vrstvy obyvatel či pro velké množství podniků.   

Členská kategorizační analýza datového souboru z roku 1972 odhalila, že v příslušné době byl 

kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ relevantní za všech okolností (viz oddíl 6.1). Je 

otázka, zda se jeho funkce vyčerpává provedením kategorizace roku 68 a odsouzením 

představitelů tohoto myšlenkového směru anebo zda hraje určitou roli také v oblasti výběru 

aktérů DS. Příslušný kategorizační prostředek byl do jednotlivých replik začleňován 

v nejrůznějších kontextech a někdy představuje pasáž věnovaná této kategorizaci značnou 

část daného mediálního textu. V těchto případech je těžké rozhodnout, zda příslušná pasáž 

reprezentuje pouze argumentaci, kterou bylo možné začlenit prakticky do každého 

novinového článku, anebo zda se jedná o prvek, který se významně podílel na vytváření 

relevance příslušné repliky a zvyšoval tak její šance na publikování. Vzhledem k dobovému 

oficiálnímu hodnocení roku 68 a ideologické úloze RP nelze druhou zmíněnou možnost 

vyloučit. 

 

7 Závěr 

Provedené analýzy ukázaly nejen to, že se v cílovém období v československých masmédiích 

DS rozvíjely, ale rovněž i to, že se aktéři na tento koncept v etnometodologickém smyslu 

orientovali, aniž by ho znali. Aktérskou orientaci na DS lze pozorovat na třech úrovních. 

Zaprvé autoři jednotlivých replik dialogicky odkazovali na jiné texty, čímž je uspořádávali do 

sekvenčních struktur a vytvářeli tak DS. Zadruhé aktéři ve specifických případech, konkrétně 

po zaznění veřejné kritiky, očekávali, že zazní následující člen DS, a to v určité podobě. A 

zatřetí někteří aktéři se orientovali na samotný výskyt či existenci DS: očekávali, že se za 
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určitých podmínek DS rozvine, a měli rovněž konkrétní očekávání ohledně toho, kdo se stane 

jejím aktérem.  

Ačkoliv se kontext vzniku zkoumaných DS od současné situace odlišoval minimálně jiným 

stavem rozvoje techniky a skutečností, že hlavní zdroj analyzovaných dat, tj. RP, svou 

publikační činností vychovával občany v intencích ideologie vládnoucí politické strany, 

základní charakteristiky DS, včetně přístupu aktérů k rozvíjejícím se 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. Pokaždé se však jedná jen o netypickou realizaci určitých vlastností DS, nikoliv o jejich 

zcela nový rys.  
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Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

Jejich methody, RP 12. 5. 1952 

Poškozují poctivé rolníky, RP 18. 5. 1952 

Americká výchova, RP 21. 5. 1952 

Žumpa lží, RP 23. 5. 1952  

Do boje za hospodárnost s materiálem na ostravské stavbě socialismu, RP 28. 5. 1952 

Využít surovinového odpadu, RP 10. 6. 1952 

Lépe hospodařit s elektrodami, RP 24. 6. 1952  

Využít surovinového odpadu, RP 6. 7. 1952 

Přispějeme k lepšímu hospodaření s materiálem na NHKG, RP 8. 7. 1952 

Smířlivecký postoj k vesnickým boháčům je brzdou rozvoje JZD, RP 14. 8. 1952 

Nesprávné odměňování brzdí plnění úkolů na státních statcích, RP 4. 9. 1952 

Smířlivecký postoj k vesnickým boháčům je brzdou rozvoje JZD, RP 5. 9. 1952 

Nová huť Klementa Gottwalda volá: „I na vás dnes záleží!“ RP 11. 9. 1952 

Nová huť Klementa Gottwalda volá: „I na vás dnes záleží!“ RP 19. 9. 1952 

Nesprávné odměňování brzdí plnění úkolů na státních statcích, RP 17. 10. 1952 
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Dodržovat stanovené ceny brambor, RP 2. 12. 1952 
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A co pionýrská organizace? RP 3. 2. 1966  

O poezii přirozené a umělé, Impuls č. 6, 1966  

Fónická poezie, Impuls č. 6, 1966  

Děti a společenské organizace, RP 11. 10. 1966 

O potřebě znalosti cizích jazyků. Trochu ekonomie v troše filologie, RP 18. 10. 1966  

Ještě jednou o potřebě znalosti cizích jazyků. Proč za státní prostředky? RP 29. 11. 1966  
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Věřím ve stvořitelskou moc literatury, Impuls č. 4, 1967 

O etice tvorby, Impuls č. 4, 1967 
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Zrcadlo dnešního člověka, RP 8. 1. 1972 
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Kontrolní dny pro kočku? RP 20. 9. 1972 
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Logika vývoje, RP 20. 1. 1973 

 

 

Seznam zkratek 

DS – mediální dialogická síť  

LN – Literární noviny  

RP – Rudé právo 
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