
 
 

Univerzita Karlova 
 

Filozofická fakulta 
 

Ústav obecné lingvistiky 
 

Obecná lingvistika 
 
 
 
 

 

Disertační práce 
 

Mgr. Karla Tvrdá 
 
 
 

MEDIÁLNÍ DIALOGICKÉ SÍTĚ V KOMUNISTICKÉM 

ČESKOSLOVENSKU 

THE MEDIA DIALOGICAL NETWORKS IN THE COMMUNIST 

CZECHOSLOVAKIA 

 
 
 
 
 
 

 
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 

 
2020 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Děkuji svému školiteli doc. PhDr. Jiřímu Nekvapilovi, CSc. za vedení disertace, za veškeré 

konzultace, které mi v průběhu studia poskytl, a za jeho podrobné čtení vznikající práce a 

odborné připomínky a komentáře. 

Děkuji svým rodičům za mnohá povzbuzení, svým dětem za trpělivost a milé projevování 

zájmu o vývoj práce a především děkuji Markovi za důvěru a za jeho podporu, bez níž bych 

práci nedokázala napsat.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

 

Prohlašuji, že jsem disertační práci napsala samostatně s využitím pouze uvedených a řádně 

citovaných pramenů a literatury a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského 

studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

   

Praha 21. 6. 2020                         Karla Tvrdá  

 

  



 
 

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.  
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Abstract  

The concept of the media dialogical networks (DN) is one of the ways to analyse mass media 

communication; its theoretical background is M. M. Bakhtin’s theory of dialogism and 

H. Sacks’ ethnometodological conversation analysis. The concept of DN had been developed 

using data collected in the 1990s in the UK and the Czech Republic while in this thesis it is 

applied to data originating in a different context, namely in former Czechoslovakia in 1952, 

1967 and 1972. The main data source was the national daily Rudé právo [Red Justice]. The 

difference of the context lies both in the time distance of the target period, as well as in the 

then dominant tone of massmedia content. As for the aspect of time, there is a longer gap 

between the examined period and the present, which is also connected to a different state 

of development of technologies used in journalistic practice. And then, there is the fact that 

in the examined period the contents of mass media production were adapted to the 

ideological requirements of the ruling political party. The analysis deals mainly with the 

construction of the DN, the categorization work of actors of the DN and with the way new 

actors of the DN are selected. For this reason, the methods of sequential and membership 

categorization analysis are the main ones used. 

The most significant differences in the construction of the DN in comparison with the current 

DN were found in 1952. The DNs with domestic content were developing in a standardized 

way and their turns were organized into the sequential structure "criticism – acceptance of 

criticism". The analysis reveals that the actors of the DNs considered this pair of verbal 

actions to be an adjacency pair:  when the first part of an adjacency pair was published, they 

normatively expected that the second part would follow. In contrast, the DNs with 

international topic were constructed in a different way. In some cases, the DN was compiled 

of turns that had been interconnected only in the sense of Bakhtinian dialogism. The authors 

of the articles in Red Justice express their agreement with these utterances and arrange 

them into sequential structures, thus constructing a DN. This way of constructing a DN 

strengthens the persuasiveness of the arguments presented in a given article because the 

presented opinion is supported by various voices. In other analysed years, the standardized 

way of constructing the DN was not applied. The construction principles of these DNs are, 

for example, duplication expressing agreement, telling a second story, disagreement or 

recapitulation of the previous course of the dialogue. The analysis also revealed several 

atypical ways of constructing the DN, such as a dialogic link to a non-existent text or a vague 

dialogic reference to previous turns. 

The relevance of the first turns of individual DNs was usually created by the topicality of the 

presented issue and its relevance for general public. The relevance of the following turns 

was most often based on the congruence of the topic of the new contribution with the 

previous members of the DN. Sometimes it was also supported by a reference to the 

education of the new actors in the relevant field or their personal experience with the 

discussed phenomenon. In the case of the DNs from 1952, which concerned domestic topics, 



 
 

the authors of the first turns selected the following actors. This selection was made in two 

ways – certain individuals or institutions (enterprises, for example) were criticized and 

directly invited to remedy the unsatisfactory state of affairs or they were only named and 

found guilty of the unfavourable situation. The selected actors respond to the published 

criticism in the second member of the DN. They are usually not presented as individuals but 

they are characterized by their collective identity, such as "business management" or 

"comrades from the enterprise council". This corresponds to the discourse of that time 

which attributed positive value to collectivity. In the data from 1967 and 1972 this method 

of explicit selection of the following actors also occurs, but to a much lesser extent than in 

1952. 

Doing categorization work, the social actors perform various actions:  the actors of the 

international DN from 1952 accepted and at the same time reproduced the division of the 

world into two hostile parts. The Western world was categorized as aggressive, expansive 

and barbaric while the actions of the Eastern world were characterized as necessary steps 

taken to protect its rights. In several DNs the Western world is also compromised as an ally 

of the Nazis or as a collective actor resembling the Nazis. In 1972 a significant part of the 

turns of the DNs was devoted to the negative categorization of the Prague Spring (for short, 

"year 68"). The analysis also showed that being an omnirelevant device, the negative 

categorization of the year 68 permeated the media space of the early 1970s. The analysed 

DN from 1967 with a literary content proves that the categorization work of the actors of a 

DN and the development of the respective DN can be closely connected. 

Although the context of the emergence of the examined DNs differs from the current 

situation, the essential characteristics of the DNs have not changed in principle. Various 

groups of collected data are characterized by certain specifics regarding both the DNs 

construction, as well as categorization work of their actors and the way of selecting the 

following actors. However, these specifics are merely atypical realizations of certain 

attributes of the DNs, not their completely new features. 

 

 

Key words  

adjacency pair, conversation analysis, dialogical properties, media dialogical network, 

omnirelevant device, Red Justice [Rudé právo], selection of communicating actors, 

standardized dialogue, years 1952, 1967, 1972 

 

  



 
 

Obsah 
 

1 Úvod ................................................................................................................................... 12 

1.1 Struktura práce ........................................................................................................... 13 

2 Dosavadní zkoumání .......................................................................................................... 15 

2.1 Alex Röhrich: Ideologie, jazyky, texty ......................................................................... 15 

3 Teoreticko-metodologická východiska .............................................................................. 18 

3.1 Teorie dialogičnosti M. M. Bachtina ........................................................................... 18 

3.2 Etnometodologická konverzační analýza .................................................................... 21 

3.2.1 Sekvenční analýza ................................................................................................. 21 

3.2.2 Členská kategorizační analýza .............................................................................. 22 

3.3 Mediální dialogické sítě .............................................................................................. 24 

3.3.1 Koncept mediálních dialogických sítí ................................................................... 24 

3.3.2 Použití konceptu mediálních dialogických sítí společně s jinými typy analýz ...... 26 

3.3.2.1 Členská kategorizační analýza ....................................................................... 26 

3.3.2.2 Další typy analýz ............................................................................................ 27 

3.3.3 Cíle výzkumů využívajících koncept mediálních dialogických sítí ........................ 29 

4 Výběr vzorku a způsob sběru dat ...................................................................................... 32 

5 Rok 1952 ............................................................................................................................ 34 

5.1 Rok 1952: Situace v Rudém právu a podoba mediálních dialogických sítí ................. 34 

5.1.1 Média po únoru 1948 ........................................................................................... 34 

5.1.2 Rudé právo v roce 1952 ....................................................................................... 34 

5.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1952 .................................................................... 35 

5.2 Rok 1952: Mediální dialogy s domácí tematikou ........................................................ 36 

5.2.1 Komunistická kritika v mediálních dialogických sítích ......................................... 36 

5.2.2 Standardizovaný průběh dialogu ......................................................................... 36 

5.2.3 Deviantní případy ................................................................................................. 40 

5.2.4 Normativní očekávání v dialozích ......................................................................... 44 

5.3 Rok 1952: Mediální dialogy na pozadí studené války ................................................. 46 

5.3.1 Rozdělený svět...................................................................................................... 46 

5.3.2 Kategorizační práce aktérů mediálních dialogických sítí ..................................... 47 

5.3.2.1 Rozdělování světa .......................................................................................... 47 



 
 

5.3.2.2 Rozšiřování platnosti kategoriálních predikátů ............................................. 49 

5.3.2.3 Konstruování morální opozice ....................................................................... 51 

5.3.2.4 Odkazy k nacismu .......................................................................................... 52 

5.3.2.5 Členský kategorizační prostředek „studená válka“ ....................................... 55 

5.3.3 Dialogičnost v mediálních dialozích se zahraniční tematikou .............................. 56 

5.3.3.1 Dialogická stavba sítí ..................................................................................... 56 

5.3.3.2 Dialogická navázání na repliky západního světa ........................................... 62 

5.4 Rok 1952: Aktéři mediálních dialogických sítí ............................................................. 64 

5.5 Rok 1952: Shrnutí ........................................................................................................ 74 

6 Rok 1967 ............................................................................................................................ 78 

6.1 Rok 1967: Situace v Rudém právu a podoba mediálních dialogických sítí ................. 78 

6.1.1 Společnost a média v předvečer pražského jara .................................................. 78 

6.1.2 Rudé právo v roce 1967 ....................................................................................... 80 

6.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1967 .................................................................... 81 

6.2 Rok 1967: Tematické zaměření a způsoby konstrukce mediálních dialogických sítí .. 82 

6.2.1 Témata dialogů ..................................................................................................... 82 

6.2.2 Konstrukce mediálních dialogických sítí............................................................... 83 

6.2.2.1 Duplikace vyjadřující souhlas ......................................................................... 84 

6.2.2.2 Souhlasné navázání a prezentace vlastního stanoviska ................................ 84 

6.2.2.3 Informace o reakcích na první repliku a další rozvíjení tématu .................... 87 

6.2.2.4 Vyprávění druhého příběhu .......................................................................... 90 

6.2.2.5 Nesouhlasná reakce ....................................................................................... 92 

6.2.2.6 Shodné téma .................................................................................................. 96 

6.2.2.7 Rekapitulace dosavadního průběhu dialogu ................................................. 97 

6.2.2.8 Mediální dialogická síť „Mimoškolní výchova“ .............................................. 99 

6.3 Rok 1967: Mediální dialogické sítě s literární tematikou ......................................... 103 

6.3.1 Mediální dialogická síť „Pornografická literatura“ ............................................. 105 

6.3.1.1 Distribuce replik ........................................................................................... 106 

6.3.1.2 Zmnožení replik ........................................................................................... 107 

6.3.1.3 Dialogická navázání mezi replikami ............................................................. 108 

6.3.1.4 Opozice Rudého práva a Literárních novin.................................................. 111 

6.4 Rok 1967: Aktéři mediálních dialogických sítí ........................................................... 112 



 
 

6.4.1 Aktéři a relevance prvních členů mediálních dialogických sítí ........................... 113 

6.4.2 Aktéři a relevance dalších členů mediálních dialogických sítí ............................ 116 

6.4.3 Aktéři mediální dialogické sítě „Pornografická literatura“ ................................ 117 

6.5 Rok 1967: Shrnutí ...................................................................................................... 120 

7 Rok 1972 .......................................................................................................................... 122 

7.1 Rok 1972: Situace v Rudém právu a podoba mediálních dialogických sítí ............... 122 

7.1.1 Média v období rané normalizace ...................................................................... 122 

7.1.2 Rudé právo v roce 1972 ..................................................................................... 123 

7.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1972 .................................................................. 125 

7.2 Rok 1972: Obraz roku 1968 v mediálních dialozích .................................................. 126 

7.2.1 Obsah členské kategorizace ............................................................................... 127 

7.2.1.1 Chyby ........................................................................................................... 128 

7.2.1.1.1 Ideologické chyby: ústup od principů socialismu, příklon ke kapitalismu

 .............................................................................................................................. 128 

7.2.1.1.2 Věcné chyby .......................................................................................... 129 

7.2.1.1.3 Věcné chyby způsobené chybami ideologickými .................................. 130 

7.2.1.2 Utrpení pro komunisty ................................................................................ 130 

7.2.1.3 Diskreditace komunistů ............................................................................... 130 

7.2.2 Způsoby a prostředky kategorizační práce vztahující se k roku 1968 ................ 130 

7.2.2.1 Protiklady v kategorizační práci ................................................................... 130 

7.2.2.2 Kategorie „minulost“ ................................................................................... 133 

7.2.3 Kontexty kategorizační práce vztahující se k roku 68 ........................................ 136 

7.3 Rok 1972: Specifika ve výstavbě mediálních dialogických sítí .................................. 137 

7.3.1 Nekonkrétní dialogický odkaz ............................................................................ 137 

7.3.2 Dialogický odkaz na neexistující text .................................................................. 139 

7.3.3 Mediální dialogická síť „Výchova řídících pracovníků“ ...................................... 139 

7.3.3.1 Společné téma ............................................................................................. 139 

7.3.3.2 Sekvenční struktury ..................................................................................... 140 

7.3.3.3 Společný způsob argumentace .................................................................... 141 

7.3.3.4 Analogická výstavba textů ........................................................................... 142 

7.3.3.5 Textová koherence napříč texty .................................................................. 142 

7.4 Rok 1972: Aktéři mediálních dialogických sítí ........................................................... 144 



 
 

7.4.1 Aktéři a relevance prvních členů mediálních dialogických sítí ........................... 144 

7.4.2 Aktéři a relevance dalších členů mediálních dialogických sítí ............................ 146 

7.5 Rok 1972: Shrnutí ...................................................................................................... 149 

8 Shrnutí.............................................................................................................................. 151 

8.1 Rok 1952.................................................................................................................... 152 

8.1.1 Způsoby výstavby mediálních dialogických sítí .................................................. 152 

8.1.2 Kategorizační práce aktérů zahraničních mediálních dialogických sítí .............. 153 

8.1.3 Výběr aktérů v domácích mediálních dialogických sítích ................................... 154 

8.2 Rok 1967.................................................................................................................... 155 

8.2.1 Konstrukční principy mediálních dialogických sítí .............................................. 155 

8.2.2 Výběr aktérů mediálních dialogických sítí .......................................................... 155 

8.2.3 Případ mediální dialogické sítě „Pornografická literatura“ ................................ 156 

8.3 Rok 1972.................................................................................................................... 157 

8.3.1 Netypické postupy při výstavbě mediálních dialogických sítí ............................ 157 

8.3.2 Obraz roku 1968 v mediálních dialogických sítích a kontexty kategorizace tohoto 

období ......................................................................................................................... 158 

8.3.3 Výběr aktérů mediálních dialogických sítí .......................................................... 159 

8.4 Závěr .......................................................................................................................... 160 

Literatura ............................................................................................................................ 161 

Sekundárně citovaná literatura ...................................................................................... 167 

Citované novinové články ................................................................................................... 168 

Seznam použitých zkratek .................................................................................................. 173 

Seznam příloh ..................................................................................................................... 174 

 



12 
 

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), podrobněji k DS viz 

oddíl 3.3.1. 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, které se zabývají texty 

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

k ideologii a jejímu vlivu na obsah mediálních textů (viz kapitola 2). 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).   

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 
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let 20. století (viz oddíly 3.3.1 a 3.3.2). V souladu s těmito analýzami nejčastěji používám 

metody etnometodologické konverzační analýzy: sekvenční analýzu a členskou kategorizační 

analýzu (viz oddíly 3.2.1 a 3.2.2).  

1.1 Struktura práce 

V následující kapitole připomenu předchozí výzkumy, které se zabývaly mediálními texty 

publikovanými v Československu v období 1948–1989, do kterého se má práce časově zčásti 

řadí. Jedná se zejména o Röhrichovu (2008) analýzu deníku Rudé právo (a později Právo), 

která zkoumá, zda a jak se ideologie projevuje pomocí jazykových prostředků. Třetí kapitola 

je věnována teoreticko-metodologickým východiskům mé práce, tedy teorii dialogičnosti, 

etnometodologické konverzační analýze a konceptu mediálních dialogických sítí, hlavnímu 

analytickému nástroji. Popíšu jeho základní charakteristiky a představím několik studií, které 

koncept DS využívají. Některé z nich se zabývají přímo podobou DS a popisem jejich 

specifických vlastností (např. Nekvapil – Leudar 2002), jiné studie sebraná data ve formě DS 

podrobují dalším zkoumáním, zejména členské kategorizační analýze (např. Nekvapil – 

Leudar 2006; Tesařová 2016). Ve čtvrté kapitole popisuji způsob sběru dat.  

Následují kapitoly pět, šest a sedm, věnované vždy analýze jednoho z vybraných roků. 

V každé z nich stručně charakterizuji příslušné období z hlediska společensko-politické 

situace a představuji tehdejší podobu RP. Ve všech případech rovněž zmiňuji, jakého rozsahu 

byly nalezené DS a jaká témata tehdy zavdávala příčinu ke vzniku mediálních dialogů. 

Podrobněji se zabývám způsobem konstrukce DS, který v příslušné době převažoval, 

případně tomu, které konstrukční prvky se ve výstavbě DS opakovaly, a všímám si i opačných 

případů, tedy netypických postupů při výstavbě určitých DS. Všechny tři analytické kapitoly 

obsahují také oddíl o aktérech DS; sledovala jsem především to, zda byl mluvčí následující 

repliky vybrán mluvčím předchozím, a pokud vybrán nebyl, jakým způsobem byla vytvářena 

relevance nového příspěvku v rámci rozvíjejícího se dialogu.  

Kromě těchto společných oblastí jsem v případě každého ze sledovaných roků provedla 

analýzu určitého jevu, který byl typický pro data reprezentující příslušné období. V roce 1952 

pracuji zvlášť s DS s domácími a zahraničními obsahy, protože se od sebe podstatně odlišují. 

Dialogy věnované domácím tématům analyzuji prizmatem sociální instituce „komunistická 

kritika“, která je klíčovým aspektem jejich výstavby. Rovněž v případě zahraničních DS se 

věnuji specifikům ve způsobu konstrukce DS a dále na jednotlivé repliky této části dat aplikuji 

postupy členské kategorizační analýzy. V datech z roku 1967 se na rozdíl od dat z obou 

dalších sledovaných roků vyskytovaly DS s literární tematikou, které vedle dialogů vedených 

převážně na stránkách RP tvoří specifickou skupinu dat. Jedním z oddílů šesté kapitoly je 

proto případová studie DS s literárním obsahem, jejíž repliky byly publikovány jak v RP, tak 

v literárních periodikách. Mediální dialogy z roku 1972 podrobuji opět členské kategorizační 

analýze, a to z toho důvodu, že se v sebraných datech nápadně často vyskytovaly hodnotící 

odkazy k událostem pražského jara nebo k představitelům tohoto politického proudu. 
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Soustředím se tedy na obraz pražského jara, který svou kategorizační prací vytvářejí aktéři DS 

vedených na stránkách RP počátkem sedmdesátých let.  Stejně jako v předchozích kapitolách 

i zde sleduji výstavbu mediálních dialogů a případné odchylky od většinového postupu.  
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2 Dosavadní zkoumání  

Existuje několik analýz zabývajících se různými aspekty textů, které byly v československých 

masmédiích publikovány v období, kdy zdejší média přímo podléhala vlivu vládnoucí 

komunistické strany. Výzkumné otázky těchto studií se ale na rozdíl od této práce většinou 

týkaly vztahu totalitního systému a jazyka a ani jejich cílová období se neshodují s časovým 

omezením této práce. P. Fidelius (1998) provádí sémantický rozbor oficiálního 

komunistického jazyka, přičemž předmětem jeho analýzy byly zejména novinové úvodníky 

z RP a projevy vysokých představitelů státního režimu, publikované v období 1977–1980. 

D. Hejlová a D. Klimeš (2017) zkoumají data ještě o deset let mladší: učebnice propagandy, 

které sloužily jako studijní materiály pro studenty žurnalistiky, a zprávy Československé 

tiskové kanceláře z roku 1988. Autoři studie se zabývají reprodukcí dominantní ideologie a 

dvojí zdroj dat jim rovněž umožňoval zjistit, zda a případně jak se teoretické poznatky 

přenášely do žurnalistické praxe. Výzkum O. Šmídové-Matoušové (2012) se zabývá 

diskurzem RP, ale již v době postkomunistické transformace: tématy monografie jsou 

přetváření identity RP, rekonstruování minulosti v diskurzu RP a diskurzivní uskutečňování 

restituční spravedlnosti. Časově blíže této práci jsou naopak některé z esejů V. Macury 

(2008), který na základě jazykového materiálu zkoumal mechanismy československé kultury 

v období 1948–1989. Cílem jeho analýz bylo odhalit zákony emblematiky této kultury a 

demytizovat její mytologii (viz též Barthes 2004).  

2.1 Alex Röhrich: Ideologie, jazyky, texty 

Podrobněji představím výzkum A. Röhricha (2008), jehož značná část se na rozdíl od výše 

zmíněných analýz překrývá s cílovým obdobím předkládané práce a zároveň se jedná 

o analýzu textů publikovaných v RP. Oba výzkumy tedy pracují s týmž zdrojem dat, liší se ale 

způsobem výběru analyzovaného vzorku i metodologickým přístupem k analýze dat; 

přinášejí tudíž jiný druh zjištění. Hlavní výzkumnou otázkou Röhrichovy práce bylo, zda a 

případně jak se v mediálních textech pomocí jazykových prostředků projevuje ideologie 

(s. 7). Autor pro toto zkoumání využívá metodu kritické analýzy diskurzu, která text nevnímá 

jen jako jazykový materiál, ale jako sociální fakt existující v určitých kontextech (s. 37) a která 

se snaží porozumět, jak je diskurz zapojen do mocenských vztahů (s. 40). Autor chce 

poukazovat na konkrétní funkci určitých jazykových prostředků v textu, konkrétně na jejich 

funkci ideologickou (s. 58).  

Při popisu způsobů, kterými ideologie v textech operuje, A. Röhrich vybírá ty, na nichž se 

shoduje více autorů odborné literatury. Při rozborech konkrétních textů následně ukazuje, 

„jaké jazykové prostředky odpovídají jednotlivým ideologickým modům operandi“ (s. 60). 

Základem pro definování rejstříků, jimiž ideologie působí, se stala Thompsonova (1990) 

klasifikace, ale autor zohledňuje také přístup T. van Dijka (2000) a R. Barthesa (2004) (s. 60). 

Za hlavní mody operandi jsou tedy považovány legitimizace, přetvářka, sjednocování, tříštění 



16 
 

a zhmotnění. A. Röhrich se ve své práci nesoustředí na všechny tyto způsoby působení 

ideologie, ale zaměřuje se na tři z nich: legitimizaci, tříštění (fragmentaci či polarizaci) a 

mytizaci. Analyzované texty pocházejí z Rudého práva z let 1953 a 1975 a z Práva z roku 

1997. V každém roce byly vybrány dva měsíce, duben a září, a v jejich rámci pak vydání 

deníku z druhého týdne v příslušném měsíci. Korpus dat tvoří všechny texty kromě inzerce, 

sobotní přílohy RP Haló sobota z roku 1975 a tematických příloh Práva z roku 1997 (s. 71–

72).  

Sledovány byly tři jazykové oblasti, jejichž prostřednictvím mohla být ideologie vyjadřována, 

a těmi jsou lexikum, syntax a stylistika. V oblasti lexikálních prostředků je věnována 

pozornost zejména výskytu a užívání adjektiv včetně tvarů komparativu a superlativu 

v různých kontextech. V případě substantiv autor sleduje především taková, která jsou 

užívána při charakterizování lidí, obzvláště významných politických osobností. Dále jsou 

sledovány slovesné tvary, zejména jejich aktivní či pasivní podoby (s. 73). Při posuzování 

syntaktických jevů se klade důraz na vztahy mezi větami v souřadných souvětích a 

významové užívání jednotlivých druhů vedlejších vět v souvětích podřadných. Autor se 

soustředil také na funkci jednotlivých modalit ve větách, přičemž není sledováno množství 

jejich výskytu, ale pouze „případy, kdy jsou užívány účelově k naplnění jednoho z typů 

zvolených modů operandi ideologie“ (s. 73). Stylistická oblast zahrnovala „užívání frazémů, 

ironie či jiných tropů a figur v určitém kontextu“ (s. 73). Autor se zaměřil rovněž na „hojné 

užívání aluzí jako typické formy intertextových odkazů k původním textům (např. politickým 

projevům), z nichž je pak v novinových článcích buď doslovně citováno, nebo jsou zde jejich 

části parafrázovány“ (s. 73).   

V závěru autor konstatuje, že platnost obou hypotéz byla potvrzena: „jazykové prostředky se 

uplatňují jako nositelé ideologie“ (s. 207) a ideologie slouží k polarizaci světa na skupinu 

„my“ a „oni“, k mytizaci některých významů slov a především k legitimizaci (případně de-

legitimizaci) postojů, aktů a myšlenek dominující skupiny (s. 207). V případě dat z období 

socialismu se jednalo o legitimizaci kroků vládnoucí skupiny (ze strany RP, tedy tiskového 

orgánu komunistické strany), zatímco v datech z roku 1997 šlo o opačnou tendenci: postoje a 

činy vládnoucí skupiny byly delegitimizovány. Toto zjištění koresponduje se skutečností, že 

deník Právo zastával spíše levicovou pozici, ale u moci tehdy byla pravicově-středová koalice 

(s. 207). Z analýz dále vyplývá, že ačkoliv jsou v odborné literatuře všechny mody operandi 

ideologie kladeny na stejnou úroveň, ve zkoumaných datech je situace odlišná. „Polarizace a 

mytizace, zde uváděné jako další dva mody operandi, jsou sice samostatnými, 

pozorovatelnými i analyzovatelnými způsoby, jak ideologie v textu působí, nezřídka však je 

důsledkem jejich působení v textu navíc také legitimizace postojů či kroků dominantní 

skupiny. To znamená, že legitimizace je z určitého hlediska modem zastřešujícím“ (s. 208).  

Jak bylo uvedeno výše, výzkum A. Röhricha a tato práce se částečně soustředí na stejné 

období a zkoumají stejný typ dat, ale přistupují k textům z jiné perspektivy. Mým cílem není 

odhalit způsoby působení ideologie v mediálních textech, ale prozkoumat, jak jsou v cílovém 
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období konstruovány mediální dialogy. Nepokouším se zjistit, jakými cestami státní ideologie 

ovlivňovala výstavbu DS, ale to, jakou podobu měly DS, které se v daných podmínkách 

vytvářely. Je velmi pravděpodobné, že jejich charakteristiky byly formovány také působením 

komunistické ideologie, nicméně kontext vzniku analyzovaných DS se od současné doby 

neliší pouze převládající ideologií, ale minimálně také jiným stavem rozvoje techniky, 

případně i odlišným způsobem vykonávání novinářského řemesla.   
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3 Teoreticko-metodologická východiska  

3.1 Teorie dialogičnosti M. M. Bachtina 

Bachtinova teorie dialogičnosti je založena na sémioticko-literárněvědné metodě: autor 

o dialogu pojednává ve studii nazvané Promluva v románu (1980, s. 40–186), avšak od jazyka 

literárního plynule přechází k jazyku každodennímu, který je předpokladem jazyka 

poetického (Auer 2014, s. 209). Promluvu Bachtin chápe jako celek, který je uzavřený 

z hlediska pragmaticko-sémantického a jehož hranice signalizuje rovněž výměna mluvčích 

(Auer 2014, s. 210). Nezávisle na Bachtinovi podrobně zkoumala mechanismus střídání 

mluvčích také konverzační analýza (viz Sacks 1995) v sedmdesátých letech 20. století. Dalším 

styčným bodem s konverzační analýzou je orientace promluvy na adresáta. 

V konverzačněanalytickém pojmosloví se jedná o termín recipient design, který vystihuje 

skutečnost, že mluvčí své repliky koncipují takovým způsobem, aby jim posluchači rozuměli. 

Ve svých replikách se tudíž dotýkají takových témat či záležitostí, o kterých vědí nebo 

předpokládají, že jsou v posluchačově povědomí (Hutchby – Wooffitt 2006, s. 138–139). 

Bachtin tento rys promluvy označuje jako „zaměření na adresáta“ (Auer 2014, s. 211).  

Bachtin dále považuje za zásadní charakteristiku promluvy její expresivnost. Vedle označení 

svého předmětu je promluva také výrazem subjektivity mluvčího a z expresivních složek 

promluvy, zejména z intonace, lze usuzovat na jeho vlastnosti (Auer 2014, s. 211). 

Vlastnostmi se zde nemyslí pouze psychologická stránka mluvčího, ale také jeho sociální a 

regionální příslušnost. A nakonec je rysem každého jazykového jednání, že může být 

popsáno z hlediska žánrů, které jsou pojítkem mezi jednotlivou jazykovou promluvou a 

společenskou strukturou (Auer 2014, s. 211–212). Žánry regulují obsah a formu toho, co je 

možné říct, na rovině vyšší, než je rovina věty, přičemž různé žánry jsou různou měrou 

striktní. Žánrem je např. salonní konverzace nebo rozhovor lidí čekajících ve frontě (Bachtin – 

Vološinov 1986, s. 296–297).  

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 jednak mezi promluvami na stejné téma, dále mezi konkrétní promluvou a 

reakcí na ni, neboť očekávaná odpověď anticipuje a strukturuje promluvu samu, a rovněž 

mezi promluvami náležejícími k jednomu žánru: 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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Podívejme se podrobněji na tři výše jmenované aspekty dialogičnosti promluv. Situace 

vzájemného působení promluv o tomtéž předmětu je charakterizována jako dialogicky 

rozbouřené a napjaté prostředí cizích promluv, soudů, akcentů, do nějž nová promluva 

vstupuje a zaplétá se do jeho složitých vztahů (Bachtin 1980, s. 55–56). Tato dialogická 

orientace je vlastní nejen promluvě románové, ale i každé mimoumělecké promluvě (Bachtin 

1980, s. 58). Promluvy, resp. texty na sebe vzájemně odkazují tím, že stojí vedle sebe nebo za 

sebou, že se oficiálně citují nebo ignorují, evokují nebo popírají, shodují nebo obhajují (Auer 

2014, s. 219). To, že se recipienti textů na tento typ dialogičnosti orientují, dokládá např. 

fragment DS z roku 1993, jejímž tématem byla tzv. „jirkovská vyhláška“ upravující migraci 

obyvatelstva. V novinách byly uveřejněny na téže straně dva články se stejným tématem, 

přičemž skutečnosti uvedené v jednom textu „se zdají podporovat to, co řekl Šetina [jeden 

z aktérů této DS, pozn. K. T.] v předcházejícím článku“ (Nekvapil – Leudar 2003, s. 169). 

V rámci jiného mediálního dialogu byly na jediné straně novin otištěny dokonce čtyři repliky 

příslušné DS. Dialogické vztahy mezi nimi (v Bachtinově smyslu) umožňovaly čtenářům dojít 

k takovým závěrům, které nebyly v žádném z textů explicitně formulovány, ale příslušná 

stránka novin jako celek tyto myšlenky v zásadě nabízela (Nekvapil – Leudar 1998, s. 39–45).  

Druhý typ vnitřní dialogičnosti promluvy má více subjektivně psychologickou povahu 

(Bachtin 1980, s. 61), než dialogický vztah promluv na totéž téma, a spočívá v tom, že každá 

promluva směřuje k odpovědi a nemůže se vyhnout hlubokému vlivu předjímané odpovědi: 

promluva se utváří v atmosféře již vyřčeného a zároveň ji determinuje to, co si vynucuje 

předjímaná odpověď (Bachtin 1980, s. 58–59). Mluvčí se totiž ve své promluvě zaměřuje na 

posluchačův osobitý horizont, na jeho zvláštní svět, a navazuje dialogické kontakty s jeho 

různými momenty. V okamžiku pochopení promluvy se chápané zasazuje do nového 

horizontu posluchače. V této souvislosti Bachtin používá pojem „aktivní pochopení“, které se 

liší od neutrálního významu výpovědi tím, že postihuje pochopení jejího aktuálního smyslu 

v reálně probíhající řeči; opakem je pasivní chápání promluvy v rovině obecného jazyka 

(Bachtin 1980, s. 59–60). Pojem aktivní pochopení je zaměřen na moment řečové interakce, 

kterým se při studiu každodenních rozhovorů zabývala i konverzační analýza: jedním z jejích 

zásadních poznatků (a následně analytických nástrojů) je, že se v další replice ověřuje, zda 

mluvčí pochopil repliku předchozí, tzv. next-turn proof procedure (Hutchby – Wooffitt 2006, 

s. 15–17). 

Poslední typ dialogičnosti promluv je spojen s žánry, k nimž dané promluvy náleží. Podle 

Bachtina totiž jazyk není jednotný, ale obsahuje řadu slovesně-ideologických horizontů. Toto 

rozvrstvení jazyka je dáno mimo jiné existencí různých žánrů, např. řečnického či 

publicistického (Bachtin 1980, s. 66). S profesionální stratifikací (např. s jazykem 

obchodnickým, lékařským, právnickým) jsou žánry v různých vztazích, mohou s ní splývat, 

křížit se nebo se od ní odlišovat. Jazyk je dále diferencován sociálně a historicky: v kterémkoli 

dějinném okamžiku má každá generace v každé společenské vrstvě svůj vlastní jazyk – svůj 

slovník a akcentový systém. Všechny jazyky tohoto různořečí představují specifické postoje 
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ke světu a svébytné hodnotové horizonty, proto se navzájem ocitají v dialogických vztazích 

(Bachtin 1980, s. 68–69).  

Důsledkem této stratifikace jazyka je, že promluvu nelze zkoumat v ní samé, ale vždy je 

nutné vzít na vědomí její zaměření mimo sebe, na předmět. Neexistují „ničí“ slova, jazyk není 

neutrální prostředí, naopak je vnitřně rozchvácený a prostoupený akcenty a intencemi 

různých profesí, stran, žánrů, generací apod. Z tohoto důvodu leží každé slovo, které mluvčí 

zamýšlí pronést, na pomezí svého a cizího. Člověk si musí slovo přisvojit tím, že ho osídlí 

vlastní intencí, vnutí mu svůj akcent a promluvu zapojí do svého významového a výrazového 

zacílení; spisovný jazyk totiž ve skutečnosti není jazykem, ale dialogem jazyků (Bachtin 1980, 

s. 70–72). 

Pro prozaický jazyk, na jehož materiálu Bachtin dialogičnost jazyků zkoumal, je typické, že 

některé jazykové momenty vyjadřují autorovy významové a výrazové intence, jedná se tedy 

o přímé použití jazyka, ale jiné momenty tyto intence naopak lomí. V těchto situacích autor 

za slovy zcela nestojí a osobitým způsobem je akcentuje, např. parodicky. „Romanopisec 

nejenže (...) neboří sociálně-ideologické horizonty vyvstávající za jazyky různořečí, nýbrž 

dokonce cizí intence záměrně do díla uvádí.“ (Bachtin 1980, s. 76). Lomené, tedy 

relativizované a distancované, použití jazyka umožňují v románu realizovat především 

promluvy hrdinů či vložené a rámcující žánry, které jsou do něj zapojeny. Výsledkem je 

dvojhlasé slovo sloužící současně dvěma mluvčím: vyjadřuje jak přímou cizí řeč, tak řeč 

lomenou autorskou, přičemž obě jsou vůči sobě v dialogickém vztahu (Bachtin 1980, s. 99). 

Podle Bachtina vývoj románu spočívá právě v prohlubování dialogičnosti, v jejím rozšiřování 

a zjemňování (Bachtin 1980, s. 77).  

Protiklad přímého a lomeného použití jazyka se však neuplatňuje pouze v románové 

promluvě, ale také v běžných rozhovorech a stejně tak ho lze pozorovat v dialozích 

mediálních. Pro průběh a konstrukci DS je typické, že noví aktéři reprodukují cizí řeč a 

dialogicky na ni navazují. Různé způsoby, kterými se výpověď jiného subjektu dostává do 

autorského kontextu, lze popsat pomocí pojmů lineární a malířský styl podání cizí řeči 

(Bachtin – Vološinov 1986). Lineární styl (Bachtin – Vološinov 1986, s. 324–326) 

charakterizují zřetelné vnější hranice cizí řeči, cizí hlasy jsou oddělovány od svého autorského 

zarámování. Jinými slovy, lze rozlišit, která část promluvy patří do autorského kontextu a 

která je reprodukcí cizí řeči. Naproti tomu v případě malířského stylu (Bachtin – Vološinov 

1986, s. 326–329) se autorský kontext snaží hranice a ucelenost cizí řeči stírat, cizí hlasy jsou 

tak v autorském kontextu rozpouštěny.  

V románu může autorský kontext cizí řeč infiltrovat např. svým humorem či ironií, zatímco 

v DS aktéři reprodukují cizí hlasy malířským stylem např. v situacích, kdy duplikují jinou 

repliku mediálního dialogu, aniž by uvedli, že tak činí. Tento případ ilustruje rozsáhlá DS 

o měnových intervencích České národní banky (Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018; Hájek a 

kol. 2019), v jejímž rámci byla v mnoha replikách duplikována zpráva České tiskové 

kanceláře. Skutečnost, o čí výrok se původně jednalo, však autoři těchto replik uváděli 
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v různé míře (Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018, s. 235). Naproti tomu reprodukci cizího 

hlasu lineárním stylem lze v DS provést např. vložením předem natočeného rozhovoru do 

televizního zpravodajství (Sloboda 2009, s. 152).  

3.2 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). 

3.2.1 Sekvenční analýza 

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.  

Konkrétním strukturním problémem rozhovoru, který mluvčí řeší a který zkoumá CA, je např. 

způsob střídání mluvčích v rozhovoru. Jedním ze základních rysů rozhovoru totiž je, že hovoří 

jen jeden mluvčí, a naplnění tohoto principu vyžaduje vzájemné koordinování činnosti všech 

aktérů rozhovoru. Ke střídání mluvčích dochází na místech relevantních pro výměnu 

mluvčích, angl. transition-relevance places, tedy po dokončení určitého významového a 

intonačního celku. V těchto situacích může dosavadní mluvčí zvolit mluvčího následujícího, 

typicky tím, že mu položí otázku. Dosavadní mluvčí však následujícího mluvčí zvolit nemusí, 

potom se může někdo z dalších účastníků rozhovoru ujmout slova sám. Pokud nenastane ani 

tato možnost, dosavadní mluvčí může pokračovat v hovoru a vystřídán může být na dalším 

místě relevantním pro výměnu mluvčích (Nekvapil 2017f; viz též Hutchby – Wooffitt 2006, 

s. 47–59).  
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Další oblast zájmu CA představují párové sekvence (viz Hutchby – Wooffitt 2006, s. 39–47), 

do nichž jsou jednotlivé repliky mluvčích organizovány. Pro tyto dvojice verbálních akcí, např. 

„pozdrav – pozdrav“, „otázka – odpověď“, je typické, že po zaznění prvního členu je 

normativně očekávána druhá část páru. Pokud vhodná druhá část páru nezazní, je zřejmá její 

absence (Hutchby – Wooffitt 2006, s. 42–43). Mluvčí zpravidla vybírají z několika akcí, z nichž 

některé jsou preferované a jiné nepreferované, přičemž v CA se nejedná o (ne)preferenci 

z hlediska psychologického, ale strukturního. Preferované akce jsou častější a zároveň 

strukturně jednodušší. Nepreferované akce naproti tomu začínají pauzami či hezitačními 

výrazy a obvykle obsahují vysvětlení, proč mluvčí zvolil nepreferovanou alternativu (Nekvapil 

1999–2000, s. 83). Specifickým druhem sekvencí jsou sekvence opravné, které mluvčím 

dovolují v rozhovoru odstranit různé problémy, např. faktické chyby nebo přeřeknutí. 

V analýzách se sleduje, kdo z komunikačních partnerů opravu iniciuje a kdo ji provádí 

(Nekvapil 2017d; viz též Hutchby – Wooffitt 2006, s. 59–69). 

V případě párových sekvencí se nemusí pokaždé jednat o dvojčlenné struktury, např. 

prvnímu členu párové sekvence „pozvání – přijetí/odmítnutí“ může předcházet presekvence 

v podobě otázky, která zjišťuje, zda má zvaná osoba v termínu konání příslušné akce čas. 

První mluvčí prostřednictvím presekvence získává informaci, zda jsou splněny předpoklady 

k provedení určité akce (pozvání), a zároveň – v případě nesplnění těchto předpokladů – 

nemusí komunikační partner formulovat nepreferovanou verbální akci (Nekvapil 1999–2000, 

s. 84). Jiným případem vícečlenné struktury jsou vložené sekvence, které zaznívají mezi 

prvním a druhým členem párové sekvence, např. A: Půjdeš se mnou do kina? B: Na co chceš 

jít? A: Na přímý přenos Labutího jezera z londýnského Královského baletu. B: Jasně, jdu, balet 

v kině jsem ještě neviděl! Je tedy zřejmé, že ačkoliv jsou párové sekvence dvoučlennými 

organizačními formami rozhovoru, mohou mít podíl na utváření celého rozhovoru, protože 

normativní očekávání druhého členu párové sekvence může zůstat v platnosti v průběhu 

delšího úseku dialogu (Nekvapil 2017e). CA se zabývá také vlastnostmi replik, které zahajují 

rozsáhlejší dialogy, např. úvodními replikami telefonních rozhovorů (Schegloff 1979) nebo 

úvodními pasážemi specifického typu telefonního rozhovoru: dialogů posluchačů 

s moderátory v živém vysílání rozhlasového pořadu (Ferenčík 2002).  

3.2.2 Členská kategorizační analýza 

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. Jde však o to, kterou kategorii mluvčí zvolí: tutéž osobu lze 

kategorizovat jako ženu, doktorku, Brazilku, černovlásku, vozíčkářku apod., stejně jako 

období druhé poloviny prosince může být označeno jako svátky klidu a míru, vrchol 

konzumu, čas účetní uzávěrky apod. Mluvčí v rozhovoru vybírá příslušnou kategorii ze 
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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. Pokud tedy např. 

hostitel na večírku představí prvního hosta křestním jménem, pokračuje tímto způsobem i 

u hostů ostatních; anebo může všechny hosty představovat jejich akademickými tituly, 

pracovní pozicí apod., ale použije vždy stejný typ představení (Silverman 1998, s. 80).  

Analýza se zaměřuje na sledování kategoriálních predikátů, tedy vlastností, které mluvčí 

považují pro tyto kategorie za typické a které danou kategorii konstituují. Tudíž známe-li 

kategorii, můžeme usuzovat, jakou aktivitu by mohla příslušná osoba vykonávat. Stejně tak 

platí obráceně, že na základě znalosti určitých aktivit můžeme k příslušné osobě přiřadit 

pravděpodobnou kategorii. Díky těmto vlastnostem jsou kategorie charakterizovány jako 

„bohaté na inference“ (Nekvapil 2017a). Další vlastností kategorií je, že mohou vytvářet 

určité skupiny: standardizované relační páry jsou takové dvojice kategorií, jejichž členové 

jsou vůči sobě ve specifickém vztahu a mají vůči sobě určitá práva a povinnosti, např. „děti – 

rodiče“, „pacient – lékař“. Jiným typem skupiny kategorií jsou poziční kategorie, které se dají 

seřadit vzestupně, což dává možnost porovnávat výkon konkrétní osoby s různými 

kategoriemi této skupiny (Silverman 2006, s. 187–188).  

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). Jiným příkladem je vyjednávání v průběhu 

rozhlasového rozhovoru o tom, kdo z účastníků určité demonstrace bude kategorizován 

relativně neutrálně jako demonstrant a kdo bude zařazen do kategorie troublemaker, jejíž 

negativní konotace jsou zřejmé ze samotného názvu této kategorie. Skutečnost, ke které 

z těchto kategorií se nakonec určití sociální aktéři přikloní, je zásadní mimo jiné pro to, zda 

bude zatčení některých z účastníků demonstrace považováno za (ne)oprávněné či 

(ne)přiměřené, a tudíž i pro to, jaké další praktické (např. právní) následky daní aktéři 

ponesou (Lepper 2000, s. 64–65). 

Třetí oblastí zájmu etnometodologické konverzační analýzy je, vedle sekvenčního uspořádání 

rozhovoru a kategorizační práce aktérů, tematické organizování dialogu, tj. o kterých 

tématech se rozhovor povede. V porovnání s předchozími dvěma oblastmi však bylo tomuto 

aspektu rozhovorů doposud věnováno nejméně pozornosti (Nekvapil 2017c).   
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3.3 Mediální dialogické sítě 

3.3.1 Koncept mediálních dialogických sítí 

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; 

k tomuto typu intertextovosti v českých médiích viz např. Karhanová 1999 a v umělecké 

literatuře viz např. Homoláč 1996. Jednotlivé mediální příspěvky určité DS na sebe 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). Nezřídka dochází k tomu, že jsou repliky „pouze“ 

reprodukovány, např. výrok z televizní diskuse je vzápětí zveřejněn ve zprávách dané 

televizní stanice. I v těchto případech se hovoří o zmnožení replik, protože se jedná 

o rekontextualizaci daného výroku, která zakládá „možnost významových posunů a 

především rozšíření dané d.m.s. [DS] o další příspěvky“ (Homoláč 2017a).    
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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).  

Ačkoliv si DS v průběhu času zachovávají své typické charakteristiky (distribuce a duplikace 

replik), podoba DS jistých změn doznává. Koncept DS byl vypracován na základě dat 

z britských a českých médií z první poloviny devadesátých let dvacátého století – od té doby 

se změnila především rychlost, jíž se DS rozvíjejí. Zatímco analýzy dat z devadesátých let 

pracovaly s fragmentem DS, který se rozvinul v průběhu několika dní (viz Nekvapil – Leudar 

1998) nebo několika měsíců (viz Nekvapil – Leudar 2003), v současnosti získá DS díky novým 

technologiím svou konturu nezřídka již za několik hodin od zveřejnění své první repliky (viz 

Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018; Tesařová 2016) a po několika dnech je natolik rozsáhlá, že 

je téměř nemožné zmapovat všechny její odnože a jejich repliky.   

S nástupem nových technologií se vedle tempa rozvoje DS změnilo i spektrum jejich aktérů. 

V době klasických médií měli možnost vstoupit do diskuse na jedné straně žurnalisté a na 

straně druhé zejména představitelé politických, ekonomických a kulturních elit. Ostatní 

občané dostávali prostor k vyjádření jen ve speciálních rubrikách tištěných médií nebo na 

závěr rozhlasových pořadů apod. V éře nových médií se však prostřednictvím internetových 

diskusí či blogů aktivně zapojují do DS širší vrstvy obyvatel – kromě toho, že jsou konzumenty 

mediálních sdělení, jsou mnohdy i jejich tvůrci (producenty); spojením označení obou těchto 

rolí vznikl pojem „prozumenti“ (Hájek a kol. 2019, s. 175). Navzdory tomu, že se do mediální 

debaty mohou prozumenti zapojovat ve velké míře, jejich hlas nemá na společenskou debatu 

zdaleka takový vliv jako hlas elitních aktérů (Hájek a kol. 2019, s. 175; viz též Fürst – 

Schönhagen – Bosshart 2015). 

Další nový prvek, který se uplatňuje při rozvíjení současných mediálních dialogů, byl 

zaznamenán při analýze již zmiňované DS zabývající se měnovými intervencemi České 

národní banky (Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018; Hájek a kol. 2019). Ukázalo se, že nové 

repliky této DS nevznikají ani tak duplikováním proneseného výroku (reported speech) a 

dialogickým navázáním na něj, ale především dalším použitím dříve publikovaného textu 

(reused text). Konkrétně se jednalo o zprávy České tiskové kanceláře, které přebírala další 

média a začleňovala je do svých replik. Znovupoužití textu mělo různé podoby: v některých 

případech nový aktér zmínil autorství převzatého textu, v jiných nikoliv; duplikované texty 

byly různými způsoby upravovány, ať se jednalo o krácení textu nebo jeho stylistické úpravy, 
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a znovupoužité texty byly zasazovány do konkrétní argumentace, která byla veřejnosti 

předkládána v novém členu DS. Přebíráním, rekontextualizováním a upravováním textů 

aktéři DS dosahovali svých specifických dialogických cílů a zaujímali specifické účastnické 

pozice v probíhajícím dialogu, resp. sporu (Kaderka – Leduar – Nekvapil 2018, s. 234–235, 

242). 

3.3.2 Použití konceptu mediálních dialogických sítí společně s jinými typy 

analýz 

3.3.2.1 Členská kategorizační analýza 

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. Spojení analýzy sekvenční a kategorizační není náhodné, ale naopak 

odpovídá přesvědčení některých autorů, že je smysluplné oba typy analýz provádět 

společně, např. podle Watsona (1997) jsou sekvenčnost a kategorizační práce vzájemně 

neoddělitelnými aspekty interakčních praktik účastníků komunikace. Stručně představím tři 

výzkumy, které se zabývají oběma zmíněnými aspekty mediálních dialogů. 

Prvním příkladem je analýza DS, která se ve světových médiích rozvinula po útocích na 

Spojené státy v roce 2001 (Nekvapil – Leudar 2006). Vztahy mezi aktéry tohoto dialogu jsou 

vyhroceně nepřátelské a tomu odpovídá rovněž práce s kategoriemi „my“ a „oni“, s nimiž ve 

svých replikách pracují. V daném kontextu může být tentýž čin kategorizován na jedné straně 

jako „teroristický čin“ (s. 358) a na straně druhé jako „akce na obranu islámu“ (s. 368), resp. 

tatáž skupina lidí může být různými aktéry označována za „nevěřící křižáky“ nebo „obránce 

civilizace“ (s. 374). Obě strany konfliktu svou kategorizační činnost navzájem koordinují a 

používané členské kategorie ve svých replikách postupně modifikují. Efektem této 

kategorizační práce však není pouze určitá prezentace událostí, ale také zdůvodnění 

prováděných či teprve plánovaných akcí (s. 359; viz též Nekvapil – Leudar 1998; Leduar – 

Nekvapil 2000), v tomto případě akcí vojenských. Jiné výzkumy ukázaly, že členská 

kategorizační analýza nemusí být aplikována výhradně na osoby, ale i na neživé objekty, viz 

např. Nekvapil – Leudar 2003.  

Provázanost mezi kategorizačními a sekvenčními aspekty v DS prokázala i analýza české 

politické kauzy z roku 2013 (Tesařová 2016), která se rozpoutala poté, co se těsně po 

parlamentních volbách tajně sešlo několik sociálnědemokratických politiků s prezidentem 

republiky. O uskutečnění schůzky se však záhy dozvěděla veřejnost a v médiích se ohledně 

této kauzy rozvinula bohatá DS. V rámci jejích replik aktéři prováděli kategorizační a 

rekategorizační práci, aby ospravedlnili své akce, případně aby si vytvořili výhodné pozice pro 

svou budoucí politickou kariéru. Spor se vedl v první řadě o to, zda lze příslušnou schůzku 

kategorizovat jako stranický „puč“ či nikoliv (s. 95–96). S touto otázkou těsně souvisí další 
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akce, kterou protistrany kategorizovaly odlišně. Šlo o to, zda výzva, aby předseda 

sociálnědemokratické strany rezignoval, je „odpovědí na dohodu pučistů s prezidentem“, 

anebo „výsledkem diskuse nad volebním ziskem strany“ (s. 92). V další fázi rozvoje DS byl 

jeden z „pučistů“ označen za lháře, a protože členská kategorie „lhář“ není slučitelná 

s členskou kategorií „politik“, byl příslušný nositel kategorie „lhář“ na svou politickou funkci 

nucen rezignovat (s. 105). 

Kategorizační práci různých aktérů byla věnována pozornost rovněž v rámci výzkumu 

politického soutěžení a způsobů vedení dialogu v diskurzu běloruského televizního 

zpravodajství (Sloboda 2009). Celkově bylo pro politický diskurz typické vytváření 

protichůdných pozic; v důsledku této kategorizační práce byly určité skupiny sociálních 

aktérů hodnoceny pozitivně a jiné byly naopak z morálního hlediska odsuzovány (s. 143–

150). Dominantní diskurz televizního zpravodajství tímto způsobem reprodukoval státní 

politickou ideologii, neboť média byla ovládána státním režimem (s. 137) a diskurz 

televizních zpráv byl tudíž jednohlasý. Navzdory tomu v něm bylo možné nalézt určitou 

formu dialogu, a to v rámci DS, které se však od DS popsaných výše odlišují. Dialog zde 

probíhá nikoliv ve smyslu výměny více mluvčích, ale ve smyslu Bachtinova pojetí dialogu 

(s. 151–152). Jedná se tedy o dialog mezi více hlasy, které představují určité pozice, 

hodnocení, záměry či názory (s. 152). S jednohlasým diskurzem zpráv souvisí i podoba DS: je 

pro ně charakteristická chybějící či nejasná první část sekvence, na níž navazuje druhá replika 

(s. 151). Tento způsob konstruování DS dovoluje běloruskému zpravodajství reagovat na 

opoziční hlasy, aniž by jim dávalo prostor k prezentaci jejich stanoviska.  

3.3.2.2 Další typy analýz 

Výzkumníci, kteří používají či dále rozpracovávají koncept DS se kromě členské kategorizace 

zaměřují také na další aspekty mediální komunikace. Jedním z nich je podíl novinářů na 

rozvíjení DS, který byl zkoumán např. v rámci etnografického výzkumu vytváření televizních 

zpráv (Kaderka – Havlík 2010). Požadavek na zastoupení hlasů z různých názorových skupin 

mnohdy vedl reportéry veřejnoprávní televize ke specifickému pracovnímu postupu, kterým 

je konstruování a zprostředkování DS. Orientaci na vytváření DS ilustruje např. situace, kdy 

se reportér na tiskovou konferenci s ministrem připravil tak, že nejprve zjišťuje názor 

bývalého ministra příslušného resortu na dané téma, a nyní současného ministra konfrontuje 

s názorem ministra bývalého a žádá od něj reakci. Po tiskové konferenci se opět ptá 

bývalého ministra (tehdy opozičního poslance), co říká na výrok současného ministra, a 

předkládá mu argumenty, které získal od ministra současného (s. 559–561). Nezřídka však 

reportéři pracují s implicitní DS: předkládají respondentům námitky či názory, aniž by uvedli, 

o čí názory se jedná. Tento postup „ukazuje na orientaci na mediální prezentaci sociálního 

různořečí neboli dialogizaci samotného tématu“ (s. 561).  

Etnometodologická analýza mediálního dialogu o měnových intervencích České národní 

banky (dále ČNB) byla provedena z perspektivy DS a současně z hlediska konceptu 

praktických historiků (Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018). Těžiště tohoto přístupu spočívá 
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v pozorování, že aktéři ve svých interakcích obvykle činí minulost relevantní pro přítomné 

události či obecněji pro pragmatické účely (s. 230). Při analýze se zkoumají především 

způsoby, kterými aktéři DS využívají informace o minulosti k ovládnutí současných a 

budoucích akcí a jejich významů (s. 230). O aktivitě ve smyslu praktické historie svědčí např. 

užití sloves „zachovat“ a „změnit“ v tiskové zprávě, jejímž prostřednictvím ČNB informovala 

veřejnost o svých rozhodnutích. Na jedné straně nadále zachovávala současnou úrokovou 

sazbu, na straně druhé se rozhodla intervenovat s cílem oslabit korunu (s. 231–233), přičemž 

obě slovesa odkazují k minulosti, ale zároveň i k budoucnosti.  

Právě historická (dis)kontinuita v jednání ČNB se následně stala jedním z klíčových prvků 

v mediálním sporu o měnové intervence, kvůli nimž ČNB čelila kritice. Novináři 

argumentovali zejména tím, že intervence představují diskontinuitu v jednání centrální 

banky. Toto své stanovisko prezentovali kategorizováním intervencí jako kroku 

„výjimečného“, „bezprecedentního“ či takového, který se uskutečňuje „poprvé po jedenácti 

letech“ (s. 241). Naproti tomu bankéři sice připouštěli, že došlo ke změně, ale naopak 

podtrhovali kontinuitu svých cílů, politik a praktik (s. 243). Guvernér ČNB v rozhovorech 

pro média tuto kontinuitu jednání prezentoval jako záruku správného fungování centrální 

banky (s. 240–241).  

Koncept DS byl využit rovněž v rámci výzkumu islamofobního diskurzu v Belgii (Rahmani 

2019). Témata menšin začala být v celospolečenském měřítku diskutována intenzivněji 

v důsledku rozvoje sociálních sítí (s. 266), a z tohoto důvodu jsou právě na sociálních sítích 

aktivní rovněž belgické neziskové organizace, které se snaží vytvořit protiváhu k existujícímu 

islamofobnímu diskurzu. 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.  

Jedna z organizací se opozici „muslimský – nemuslimský“ snaží systematicky redefinovat jako 

opozici „podporující diverzitu – nepodporující diverzitu“. Svého cíle dosahuje tím, že 

společně s prezentací určitého tématu souvisejícího s islámem zároveň odkazuje na jinou 

tematicky příbuznou dialogickou událost, nejčastěji na repliku představitele jiné menšiny 

nebo lidskoprávního aktivisty (s. 275, 280). Naproti tomu druhá ze zkoumaných organizací se 

snaží zaujímat neutrální pozici; explicitně tedy netematizuje islamofobii či její projevy, ale 

místo toho se zaměřuje všeobecně na téma diskriminace (s. 270–271). Tuto strategii ilustrují 

její příspěvky zveřejněné po islamistických teroristických útocích v Belgii. Nesoustředily se 

na konflikt, který byl útoky vyvolán, ale na solidaritu, respekt a uctění památky obětí (s. 272–

274). Zvolená strategie rovněž umožňuje, aby příspěvky této organizace sdílelo (duplikovalo) 

širší spektrum dalších aktérů (s. 274).  

Jiné výzkumy se nezabývají samotnými DS, ale koncept využívají jako nástroj při sběru dat. 

Např. výzkum s etnometodologickými východisky a zaměřením na členskou kategorizaci 

(Homoláč 2006) analyzuje diskurz o migraci Romů na materiálu internetové diskuse, která 

navázala na článek s příslušným tématem zveřejněný na jednom zpravodajském serveru. 
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Autor připouští, že takto získaný materiál sice nemusí být reprezentativní, ale jeho výhodou 

je, že „analytik nemusí vybírat texty pro analýzu na základě předem dané představy o tom, 

co do diskurzu o migraci Romů vlastně patří. Navíc může analyzovat vztahy tohoto diskurzu 

k jiným diskurzům nejen na základě zmínek o jiných tématech (např. bezpečnostní 

problematice), ale také zmínek o migraci Romů v textech o jiných tématech“ (s. 333).  

3.3.3 Cíle výzkumů využívajících koncept mediálních dialogických sítí 

Od jiných metod zkoumání mediálních textů se analýza prostřednictvím konceptu DS odlišuje 

již způsobem sběru dat. Analyzovaný vzorek není, resp. nemusí být vybrán na základě svého 

tematického zaměření, ani na základě svého zveřejnění na specifickém místě či v konkrétním 

vysílacím čase příslušného masmédia, ale na základě přítomnosti dialogických propojení mezi 

jednotlivými členy DS. Pokud sebraná data nereprezentují repliky určité mediální debaty 

s předem vybraným tématem, potom může být, jako v případě této práce, prvním zjištěním 

samotná identifikace tématu diskuse. V případě, že je zkoumán určitý časový výsek mediální 

produkce zvoleného masmédia, analýza pomocí konceptu DS může odhalit, jaká témata byla 

v příslušné době společensky relevantní, resp. relevantní pro skupinu odběratelů daného 

masmédia. Pokud jsou zkoumané mediální obsahy přizpůsobovány tlaku státní či jiné moci, 

potom DS zprostředkovávají taková témata, která chtěla příslušná moc učinit relevantními. 

Analýza DS se sice na ideologické pozadí vzniku mediálních dialogů prvoplánově nesoustředí, 

avšak v případě, že např. státní ideologický tlak ovlivňuje způsob výstavby DS, stává se jeho 

působení pro tento typ analýzy podstatným (viz Sloboda 2009, s. 150–154). 

Zjištění témat mediálních debat z určitého období by se mohlo stát pomyslným prvním 

krokem obsahové analýzy sebraných textů. Analýza pomocí DS sice obsah diskusí zcela 

neopomíjí, ale její těžiště spočívá ve zkoumání průběhu dialogu a různých aspektů jeho 

výstavby nebo interakce jeho aktérů (viz oddíly 3.3.1 a 3.3.2). Naproti tomu kvantitativní 

obsahová analýza (viz např. Scherer 2011) zkoumá texty s ohledem na několik vybraných 

znaků, nejčastěji slov nebo frází, a zjišťuje především frekvenci jejich užití, výskyt těchto 

znaků v několika odlišných datových souborech, případně také vztahy mezi těmito znaky. 

Obě metody se od sebe odlišují i způsobem sběru dat: zatímco v případě DS jsou zásadní 

dialogické vztahy mezi jednotlivými členy datového souboru, v případě kvantitativní 

obsahové analýzy jsou zvolena konkrétní masmédia či jejich určité části včetně časového 

rozmezí, ve kterém budou data sbírána, a jsou také vymezeny obsahy, které budou 

předmětem zkoumání (Scherer 2011, s. 35–38). 

Vzhledem k tomu, že zkoumaný datový soubor byl publikován v masmédiích ovládaných 

tehdejší státní mocí – většina textů pochází z RP – nabízí se možnost aplikovat při jeho 

zkoumání postupy kritické analýzy diskurzu (dále CDA). Na jednu stranu by v této situaci 

nebylo účelné chtít – v souladu s CDA – odhalit ideologii, která stojí v pozadí vzniku daných 

textů: přímo v hlavičce RP totiž stojí, že se jedná o tiskový orgán Ústředního výboru 

Komunistické strany Československa, a je tudíž zřejmé, čí názory deník tlumočí. Na druhou 
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stranu se CDA (viz např. Wodak – Meyer 2002; Fairclough 1993; 2003; van Dijk 1993) 

zabývá také dalšími tématy: mocenskými vztahy ve společnosti, reprodukcí sociální 

nerovnosti nebo explicitně nevyřčenými významy a předpoklady textů; těchto oblastí se 

částečně dotýkají i výše zmíněné sémiotické eseje V. Macury (2008) a sémantické studie 

P. Fidelia (1998). Na rozdíl od CDA se však analýza pomocí DS nesoustředí na jazykové jevy 

produkující nebo modifikující dominantní postavení jedné sociální skupiny nad jinou 

(Homoláč 2017b), nesnaží se odhalovat skryté autorství textů (Schneiderová 2015, s. 44–45), 

ani nemá ambice „přispět k nastolení rovnějšího komunikačního prostředí, k pluralizaci 

diskurzů a jejich odideologizování“ (Šubrt et al 2014, s. 211).  

Je vysoce pravděpodobné, že některé z odlišností mezi analyzovaným datovým souborem a 

současnými DS jsou způsobeny právě jiným ideologickým kontextem vzniku těchto dvou 

skupin mediálních dialogů. Na tyto momenty při analýze upozorňuji, ale na druhou stranu se 

mé výzkumné otázky (viz kapitola 1) přímo netýkají vztahu mezi podobou DS a aktuálním 

působením té či jiné politické moci: analyzuji různé aspekty vedení mediálních dialogů, které 

vznikly v časově relativně vzdáleném období. Charakteristikou tohoto období je, že po dobu 

jeho trvání hlavní zdroj analyzovaných dat publikoval texty, které otevřeně reprodukovaly 

ideologii tehdejší vládnoucí politické strany.    

Oproti jiným typům analýz, které by bylo možné na masmediální texty z cílového období 

aplikovat, 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, např. výše zmíněný rozdíl mezi dialogickým navázáním prostřednictvím zapojení 

nepřímé řeči anebo opětovně užitého textu (viz oddíl 3.3.1). 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. Součástí takto orientovaného výzkumu by měly být vedle 

analýzy textů rozhovory s respondenty, kteří v cílovém období pracovali v masmédiích, 

protože ze samotných mediálních textů není možné potřebné informace získat. Tento typ 

analýzy rozšiřuje poznání proměn novinářské profese v čase. Kromě samotných postupů při 

konstruování DS by mohl odhalit také další okolnosti výstavby DS: zda bylo cílem získat 

následující repliku od relevantního aktéra v co nejkratším čase, zda bylo úkolem novinářů 

relevantního aktéra k reakci na první člen sekvence vybízet, nebo zda měli jejich reakci 

publikovat až v momentě, kdy ji masmédiu příslušný aktér sám poskytl apod.  

Při spojení konceptu DS se členskou kategorizační analýzou se těžiště výzkumu posouvá 

nejen ke kategorizační práci aktérů, ale zároveň k sociálním akcím, které jsou kategorizací 
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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. 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).  
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4 Výběr vzorku a způsob sběru dat 

Jako hlavní zdroj dat bylo zvoleno RP, protože tento deník vycházel po celé cílové období, a 

byl tedy institucionálně koherentním zdrojem, ačkoliv po obsahové stránce procházel 

v závislosti na proměnách politické situace viditelnými změnami (Provázková 2009, s. 19). 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.1   

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 

publikované v rocích, v nichž jsem články vyhledávala, a proto byly do analýzy rovněž 

zahrnuty.  

                                                      
1 Převážná část analyzovaných dat byla sebrána již pro účely mé diplomové práce (Provázková 2009).  
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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 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.  
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5 Rok 1952 

5.1 Rok 1952: Situace v Rudém právu a podoba mediálních 

dialogických sítí 

5.1.1 Média po únoru 1948  

Poté, co v únoru 1948 komunistická strana převzala státní moc, centralizovala řízení 

společnosti. Rozsáhlé změny se týkaly i mediální sféry. Zasáhly do její struktury, roviny řízení, 

kontroly, do oblasti personální a výrazně se proměnily i mediální obsahy. Novým úkolem 

médií se stalo prosazování politiky KSČ ve veřejném prostoru a formování veřejného mínění 

(Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 247–254); média už neodpovídala za svou činnost 

veřejnosti, ale výhradně KSČ jako rozhodující politické síle (Končelík – Večeřa – Orság 2010, 

s. 137).  

Šéfredaktoři byli zodpovědní za ideově politický obsah příslušného listu. Pokud si nebyli jisti, 

zda určitou informaci mohou publikovat, věc konzultovali s tiskovým a vydavatelským 

odborem kulturního a propagačního oddělení buď na úrovni ÚV KSČ, nebo krajů a okresů. 

V listopadu 1950 byl posílen dohled nad médii přímo v redakcích prostřednictvím politicky 

uvědomělých dohlížecích redaktorů, kteří museli revidovat všechna vydání listu, aby 

neobsahovala žádné chyby ani provokace. O tři roky později byl zřízen cenzurní úřad řízený 

aparátem ÚV KSČ, čímž se každodenní dohled nad médii přenesl ze stranických orgánů na 

státní správu (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 256–257). 

5.1.2 Rudé právo v roce 1952 

V roce 1948 bylo zastaveno vydávání stovek celonárodních i regionálních periodik. Jedním 

z nich byl i sociálnědemokratický deník Právo lidu, jehož čtenáře převzalo RP (Končelík – 

Večeřa – Orság 2010, s. 145). V roce 1952 vycházel tento list denně. Každé vydání mělo čtyři 

strany, pouze nedělní čísla jich měla šest. Rozšířena byla také zvláštní vydání RP u příležitosti 

významných dní jako výročí únorového komunistického převratu, Svátek práce, výročí konce 

druhé světové války nebo výročí říjnové, resp. listopadové bolševické revoluce v Rusku 

(vydání věnované výročí VŘSR mělo dokonce osm stran).  

Každé vydání novin otevíral poměrně obsáhlý úvodník, který byl zaměřen na politickou 

výchovu. Často v něm byli oslavováni konkrétní komunističtí funkcionáři nebo socialistické 

zřízení jako celek. Úvodník mohl být věnován i právě probíhající sklizni úrody nebo jinému 

aktuálnímu dění. Zbytek titulní strany dále obsahoval nejdůležitější zprávy z domova 

i zahraničí. Často se zde objevovaly přepisy slavnostních projevů státníků z východního bloku 

nebo blahopřejné telegramy od spřátelených zahraničních politiků adresované 
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československému lidu nebo konkrétním československým představitelům. Druhá strana 

vydání novin byla obvykle věnována dalšímu domácímu zpravodajství a třetí strana zprávám 

ze světa. Polovina poslední strany přinášela novinky ze sportu a její druhá část opět 

zpravovala o dění ve světě nebo doma. Sem byly obvykle zařazovány rovněž programy 

divadel a rozhlasu na příslušný den. 

Kromě nedělního vydání, jehož jedna strana byla pravidelně věnována literatuře, a úvodníku 

na titulní straně nebyl obsah deníku tematicky přísně uspořádán. V RP se často vyskytovala 

rubrika „Krátce ze světa“, která na několika řádcích přinášela zahraniční zprávy z agentur ČTK 

a TASS. Dále se v deníku objevovala rubrika „Ohlas dne“, která zpravovala o drobných 

aktualitách a komentovala je. Do jednotlivých vydání byla opakovaně zařazována také 

rubrika „Dopisy Rudému právu“, v níž čtenáři vyjadřovali své postřehy nebo kritizovali určité 

nežádoucí jevy, které ve svém okolí zaznamenali.  

5.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1952  

V rámci sesbíraných dat z roku 1952 analyzuji zvlášť DS s domácí a zahraniční tematikou. Obě 

skupiny totiž mají svá specifika, co se týče obsahu i výstavby DS. Pro všechny ale platí, že jsou 

reprezentovány nízkým počtem mediálních textů, nejčastěji pouze dvěma. V porovnání se 

současnými DS, které čítají i stovky dialogických událostí (např. Kaderka – Leudar – Nekvapil 

2018; Tesařová, 2016), se jedná o diametrální rozdíl. 

Neméně odlišně je realizována i časová distribuce replik. Zatímco pro DS z devadesátých let a 

ze současnosti je typický časový rozestup mezi po sobě následujícími replikami v délce 

několika dní (např. Nekvapil – Leudar 1998), resp. několika hodin (např. Kaderka – Leudar – 

Nekvapil 2018), na počátku padesátých let odděluje dvě po sobě následující repliky rozestup 

několika dní až několika měsíců; v rámci sebraných dat je nejčastější prodlevou doba 

jednoho měsíce (Provázková 2009, s. 58–59).  

Prostorová distribuce replik je oproti současným DS chudší, což vyplývá jednak z menšího 

rozsahu DS a rovněž z tehdejšího stavu rozvoje technologií, jejichž pomocí jsou jednotlivé 

dialogické události publikovány a duplikovány. Repliky zahraničních DS jsou zveřejňovány 

v domácím i zahraničním tisku, prostřednictvím tiskové agentury, v rozhlase nebo se jedná 

o veřejná prohlášení politiků. Naproti tomu v případě DS s domácím obsahem jsou všechny 

dialogické události zveřejněny pouze v RP.  

Korpus dat z roku 1952 obsahuje čtrnáct domácích a pět zahraničních DS. Předmětem 

domácích dialogů jsou různé věcné a administrativní problémy či nejasnosti, jak v oblasti 

každodenního života, tak na úrovni provozu velkých podniků, v kontextu ustavujícího se 

nového politického řádu společnosti. Zahraniční DS přinášejí informace o sporech na 

mezinárodním poli a jejich nedílnou součástí je explicitní hodnocení jednotlivých aktérů 

daného konfliktu.   
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5.2 Rok 1952: Mediální dialogy s domácí tematikou 

5.2.1 Komunistická kritika v mediálních dialogických sítích  

Vysocí představitelé státního režimu považovali kritiku a sebekritiku za důležité aspekty 

fungování komunistického zřízení, viz např. (1). Tento typ kritiky, který přispívá k rozvoji 

společnosti, RP později označuje za komunistickou kritiku (KK) a v protikladu k pomluvám ji 

charakterizuje jako věcnou (2). 

(1) Do boje za splnění úkolů našeho odborového hnutí, RP 5. 12. 1952 

(...) Soudruzi ze závodní rady nám k tomuto článku píší: „Závodní rada se kritikou Rudého práva 

zabývala po druhé a v jejím jednání se projevil odraz slov soudruha N. S. Chruščeva na XIX. sjezdu 

KSSS, který hovořil o nutnosti neustálého rozvíjení kritiky a sebekritiky. Připomněli jsme si slova 

našeho nejlepšího přítele soudruha J. V. Stalina, který nás učí, že sebekritiku potřebujeme jako 

vzduch, jako vodu, že bez ní, bez sebekritiky, by naše strana nemohla jít kupředu, nemohla by 

odstraňovat naše nedostatky. “ (...) 

(2) Ještě jednou o kontrolních dnech, RP 6. 12. 1972 

(...) Lze jistě pochopit, že názory na tyto otázky jsou ještě poznamenány zkušenostmi z krizových 

let, kdy zásadní komunistická a věcná kritika byla nahrazena svévolným ostouzením, 

pomlouváním a štvanicemi proti poctivým lidem. (...) 

Podnětem ke zkoumání KK nebyl primární zájem o sekvenční strukturu, jejímž členem je 

kritika či konkrétně KK, ale nápadně častý výskyt této verbální akce v  DS s domácím 

obsahem. Na základě sebraných dat se zdá, že v RP v roce 1952 se mediální dialog s domácí 

tematikou věnoval téměř výhradně KK.  

Ke kritice zde přistupuji jako k sociální instituci, „obecně praktikovanému a v dané kultuře 

předávanému způsobu jednání“ (VSS 1996, s. 435), které se realizuje prostřednictvím jazyka. 

V tomto oddíle sleduji, jakou roli hrála instituce KK v DS z roku 1952, jakým způsobem se na 

ni orientovali aktéři mediálního dialogu a zda tyto DS vykazují nějaké specifické vlastnosti 

z hlediska sekvenčního uspořádání dialogu. 

5.2.2 Standardizovaný průběh dialogu 

Dialog ve zkoumaných DS probíhal ve všech případech obdobně. První text DS kritizuje určitý 

stav věcí nebo existující nežádoucí praktiky. Kritika bývá dostatečně podrobná, aby každý 

čtenář RP porozuměl, v čem spočívá. Obvykle jsou v článku popisovány i negativní důsledky 

daného jevu či jednání. Autory kritických textů jsou redaktoři i čtenáři RP. Nezřídka je 

autorem článku redakce RP, ale cituje či parafrázuje jeden nebo více čtenářských dopisů, 

komentuje jejich obsah a v některých případech na závěr připojuje výzvu k nápravě. Uvádím 

příklad kritického článku – prvního členu DS:   



37 
 

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

(...) Tento šestihektarový lán žita patří hospodářství Cikar, státní statek Jindřichův Hradec, stejně 

jako úroda ovsa na 11 hektarech. 

"Proč ještě nemáte svezeno"? - ptal jsi se vedoucího hospodářství soudruha Bulanta. 

"Nemáme lidi" – odpovídá. "Lidi se na hospodářství v rostlinné výrobě nedrží. Pracují raději 

v živočišné výrobě, anebo odcházejí jinam, tam, kde si více vydělají." – vysvětlují pracovníci 

hospodářství. 

Proč se však pracovníci v rostlinné výrobě na cikarském hospodářství nedrží? Protože tam není 

spravedlivé odměňování. Pilní pracovníci i lajdáci dostávají stejně, podle počtu hodin. Teprve 

v průběhu žní projednávali zavedení směnových výkonových norem. O zavedení úkolové práce 

přede žněmi – spravedlivého odměňování podle zásluhy – se  až do té doby na hospodářství Cikar 

nikdo nestaral. (...) O tom, co znamená odměňování podle norem, se na příklad přesvědčil 

vedoucí hospodářství Svit soudruh Truhlář i ostatní pracovníci tohoto hospodářství (...). Kdyby 

soudruh Trachta pracoval v časové mzdě, vydělal by si za prodlouženou směnu při skládání 

pšenice 207 Kčs. Protože však pracoval podle směnové výkonové normy, kterou dokázal 

překročit, vydělal si za stejnou dobu 293 Kčs. (...) Zavedením normované práce se přede žněmi 

(na statku Cikar, pozn. K. T.) nezabývali, a proto vypláceli po staru – hodinově. A proto byl také se 

svým výdělkem nespokojen traktorista soudruh Seyvald, kočí soudruh Mádl a ostatní. Tu je hlavní 

příčina, proč se na hospodářství Cikar se žňovými pracemi opozdili. (...) Není-li však soudruh 

Bulant o významu odměňování podle vykonané práce dostatečně přesvědčen, je věcí okresního 

výboru strany v Jindřichově Hradci a stranické organisace státního statku, aby jeho i všechny 

spolupracovníky na hospodářství Cikar o významu norem přesvědčily. 

Na první kritický článek navazuje přibližně po měsíci text druhý. Ačkoliv mezi zveřejněním 

jednotlivých členů každé DS uběhla poměrně dlouhá doba, je zřejmé, že se redakce RP na 

vytváření DS orientuje.2 Svědčí o tom na příklad skutečnost, že ve dvanácti z celkových 

čtrnácti případů jsou členy DS opatřeny totožným titulkem. Dále, z druhých členů DS je 

patrná snaha zdůraznit dialogické vztahy mezi příslušnými články a uspořádat je do 

sekvenčních struktur. Toto podtrhování dialogičnosti ilustrují úryvky (4)–(6), v nichž aktéři 

rozhovorů, zástupci kritizovaných subjektů nebo redaktoři RP, charakterizují uskutečněné 

verbální akce jako „sdělení ke kritickému článku“, „odpověď na kritiku“ a „závazky přijaté na 

základě kritiky“. Všechny tři akce obsahují dialogický prvek a přímo z nich vyplývá, že se 

nejedná o první člen komunikace, ale o repliku, která dialogicky navazuje na repliku jinou.  

(4) Jak se provádí nábor pracovních sil, RP 21. 10. 1952 

(…) Výbor závodní organisace KSČ n. p. Panar k uveřejněnému článku sdělil, že (…)  

(5) Využít surovinového odpadu, RP 6. 7. 1952 

(…) Podnikové ředitelství n. p. Sběrné suroviny odpovědělo na kritické připomínky podrobným 

rozborem (…) 

                                                      
2 Jak se novináři podílejí na vzniku a rozvíjení DS v současnosti, viz Kaderka – Havlík 2010.  
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(6) Výměr nebo rebus? RP 27. 6. 1952 

(…) Zaměstnanci tohoto úřadu přijali na základě uveřejněné kritiky závazky k zlepšení své práce. 

(…) 

A nakonec se v druhých členech DS vyskytuje konstrukční prvek, který explicitně poukazuje 

na existenci DS, ačkoliv aktéři dialogu tento pojem nepoužívají: hned v prvních větách se text 

odvolává na předcházející článek. Zpravidla uvádí jeho titulek a datum, kdy byl v RP 

publikován, a stručně shrnuje jeho obsah. Úvodní pasáže druhých členů DS vypadají např. 

takto: 

(7) Příkaz zněl: Kropit! RP 19. 2. 1952 

Pod tímto titulkem byl 30. prosince uveřejněn v Rudém právu fejeton, který kritisoval oblastní 

ředitelství ČSD v Praze proto, že dalo příkaz ke kropení tratě roztokem chlorečnanu sodného za 

účelem zničení plevele, přestože tráva již byla suchá. (…) 

(8) Poškozují poctivé rolníky, RP 18. 5. 1952 

V Rudém právu byl 27. února uveřejněn můj dopis pod názvem „Nemůžeme provádět kontrolu 

tučnosti mléka“. Kritisoval jsem v něm, že mlékárna nám nedodává vzorkovnice a tím je nám 

znemožněno zjistit, který dodavatel odevzdává méně hodnotné mléko. (…) 

Tyto tři postupy usnadňují čtenářům orientaci v diskutované problematice a umožňují jim 

sledovat vývoj událostí v sekvenčním uspořádání; lépe řečeno RP dané události čtenářům 

předkládá jako vzájemně dialogicky propojené a sekvenčně uspořádané.  

Po krátkém odkazu na předcházející text následuje vlastní obsah druhého článku – reakce na 

zveřejněnou kritiku. Autory druhých členů DS jsou nejčastěji redaktoři RP, kteří citují či 

parafrázují úryvky z dopisů, které redakci deníku napsali relevantní aktéři z kritizovaných 

organizací. Pouze ve dvou případech RP publikovalo celý dopis kritizovaných aktérů a 

v jednom případě byl autorem druhého členu DS tentýž aktér, který napsal člen první; 

jednalo se o DS „Kvalita mléka“, viz úryvek (8). Jak naznačují některé formulace, do řešení 

problému se mohli vkládat i redaktoři RP – mohli se účastnit schůzek, na nichž se kritika 

projednávala, nebo je mohli dokonce iniciovat. Z článků však jednoznačně nevyplývá, zda se 

redaktoři RP schůzek opravdu účastnili, nebo zda pouze parafrázují dopisy kritizovaných 

subjektů, např.: 

(9) Nedůstojné museum, RP 4. 2. 1952 

(…) Jak nám sdělil KNV v Ústí nad Labem a MNV v Mostě, byla uveřejněná kritika oprávněná. (…) 

(10) „Plánují rozkopané silnice“, RP 2. 12. 1952 

(…) Při projednávání uveřejněné kritiky zástupci ONV i MNV přiznali, že místo aby důsledně trvali 

na koordinaci prací, souvisících s úpravou a výstavbou silnic a chodníků, ustupovali před 

námitkami jednotlivých národních podniků, které se vymlouvaly, že (…) 
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Ačkoliv jsou druhé členy DS obsahově různorodé, protože se každý týká jiné záležitosti, lze 

v nich identifikovat několik opakujících se sémantických prvků. Jedná se o informaci, kdo 

příslušnou kritiku projednával, zda ji akceptoval, jaké byly příčiny pochybení, zda byl viník 

potrestán, jaká byla podniknuta opatření k nápravě a zda již došlo ke zlepšení stavu. 

Tabulka 1 uvádí četnost výskytu těchto prvků v sebraných datech (položka „ne“ znamená, že 

příslušná informace není v článku uvedena, nikoliv že viník nebyl potrestán, zlepšení 

nenastalo apod.). 

 

Tabulka 1: Výskyt jednotlivých sémantických prvků v konkrétních dialogických sítích 

  

Projednával 
někdo 
kritiku? 

Kritika 
uznána za 
správnou 

Příčiny 
pochybení 

Potrestán 
viník 

Přijata 
opatření  

Nastalo již 
zlepšení 

Vesničtí boháči ano ano ne ne ano ano 

Ceny brambor ne ne ano ano ano ne 

Hospodaření 
s materiálem ano ano ne ne ano ano 

Nová huť KG ano – – – – ano 

Kropit železnici ano ano ano ne ano ne 

Kvalita mléka  ne ne ne ne ano ano 

Muzeum v Mostě ano ano ano ne ano ne 

Nábor do Ostravy ano ano ano ne ano ne 

Nesprávné odměňování ano ano ne ne ano ne 

Odpad ano ne ne ne ne ne 

Rébus ano ano ano ano ano ne 

Rozkopané silnice ano ano ano ne ano ne 

Splnění úkolů ano ano ano ano ano ano 

Zneuznaná autorita ano ano ano ano ano ne 

Počet výskytů 12 10 8 4 12 5 

Poměrné zastoupení  85,7 % 71,4 % 57,1 % 28,6 % 85,7 % 35,7 % 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah druhých členů DS, a tedy i celý průběh mediálního 

dialogu, je do značné míry typizovaný či standardizovaný (viz též Tvrdá 2019a, s. 69–74). 

Druhý člen DS v osmdesáti pěti procentech případů obsahuje informaci o tom, zda kritiku 

někdo projednával, a jaká opatření byla přijata, aby se pochybení odstranilo. Ve více 

než sedmdesáti procentech DS se objevuje konstatování, že kritika je relevantní. A v padesáti 

sedmi procentech případů druhý článek s různou měrou podrobnosti zmiňuje příčiny 

neuspokojivého stavu věcí. Standardizace se přitom netýká pouze obsahu jednotlivých replik, 

ale v případě projednávání kritiky a jejího akceptování se v článcích používají prakticky 

totožná slovní spojení „projednávat kritiku“ a „uznat kritiku za správnou/oprávněnou“, viz 

úryvky (11) a (12).  
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(11) Jak se provádí nábor pracovních sil, RP 21. 10. 1952 

(…) Výbor závodní organisace KSČ n. p. Panar k uveřejněnému článku sdělil, že uznává kritiku za 

správnou. (…) 

(12) Nesprávné odměňování brzdí plnění úkolů na státních statcích, RP 17. 10. 1952 

(…) Výbor závodní organisace KSČ, ředitelství statku i závodní rada projednávaly kritiku Rudého 

práva, potvrdily její oprávněnost. (…)  

Z hlediska sekvenčního uspořádání dialogu obsah většiny analyzovaných DS reprezentuje 

dvojice „kritika – reakce na kritiku“, v konkrétním provedení „kritika – přijetí kritiky“; 

ohledně odlišných případů viz následující oddíl. Podle konverzační analýzy jsou repliky 

běžných rozhovorů tváří v tvář často uspořádány do párových sekvencí (např. Hutchby – 

Wooffitt 2006) a stejně tak repliky současných mediálních dialogů (Nekvapil – Leudar 2002). 

Pro tento typ sekvence je typické, že „po uvedení prvního členu této dvojice mluvčí 

normativně očekávají, že bude následovat příslušný člen druhý“ (Nekvapil 1999–2000, s. 83); 

např. po zaznění verbální akce „otázka“ se normativně očekává, že zazní verbální akce 

„odpověď“. Existují však i jiné typy sekvencí, jejichž členy nejsou tak pevně spjaty jako členy 

párových sekvencí. Podobné druhy dialogických propojení jsou označovány jako action chain. 

Z hlediska očekávání aktérů komunikace je v tomto případě realizovaný druhý člen příslušné 

sekvence jednou z několika existujících možností (Pomerantz 1978, s. 110) a v některých 

případech nemusí první člen vyžadovat reakci žádnou (Levinson 1983, s. 337). 

Je otázka, zda na dvojici verbálních akcí „kritika – reakce na kritiku“ nahlížet jako na párovou 

sekvenci, nebo strukturu typu action chain. Na jednu stranu se může zdát, že mezi oběma 

členy této sekvenční struktury není tak těsný vztah jako např. mezi otázkou a odpovědí. Na 

druhou stranu záleží na konkrétní situaci a konkrétním formulování prvního členu dvojice: 

pokud je kritika namířena vůči konkrétním aktérům a navíc je zakončena výzvou k nápravě, 

míra očekávání spojená s druhým členem se zvyšuje. Pro zařazení mezi párové sekvence 

mluví i do jisté míry analogické dvojice verbálních akcí, které za párové sekvence označovány 

jsou, např. „kompliment – reakce na kompliment“ (Nekvapil 2017e). Prozatím tuto otázku 

nechám nezodpovězenou a vrátím se k ní později. 

5.2.3 Deviantní případy 

V sebraných datech se vyskytují čtyři DS, v nichž nezaznívá prohlášení o akceptování kritiky. 

V tomto oddíle prozkoumám, do jaké míry se jedná o odchylky od standardizovaného 

průběhu dialogu reprezentovaného sekvencí „kritika – reakce na kritiku“, resp. „kritika – 

přijetí kritiky“.  

V DS „Kvalita mléka“ se neobjevuje prohlášení „uznáváme kritiku za správnou“ ani variace na 

něj. Nicméně z obsahu článku je zřejmé, že kritika byla relevantními aktéry akceptována: 

mlékárna začala dodávat dostatek vzorkovnic na testování tučnosti mléka, za jejichž 
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nedostatek byla předtím kritizována. Obsah DS tedy odpovídá standardizovanému průběhu 

dialogu, který byl identifikován v ostatních sledovaných DS. Specifikum tohoto dialogu 

spočívá v tom, že druhý člen sekvence měl neverbální podobu. Jednalo se o akci „napravení 

chyb“, jíž kritizovaný aktér KK akceptoval, ale zprávu o tomto členu sekvence přinesl aktér 

jiný. Jde o další příklad, kdy jeden z členů párové sekvence nemusí být vyjádřen verbálně (viz 

Nekvapil 2017e). 

Odlišný je případ DS o cenách brambor, v níž kritizovaní aktéři, prodavačka varnsdorfského 

obchodu, resp. národní podnik Pramen, nemohli stihnout zareagovat na čtenářskou kritiku. 

V prvním členu DS totiž vedle kritiky zaznívá i výrok relevantního nadřízeného aktéra, který 

do problému vnáší jasno (13). 

(13) Dodržovat stanovené ceny brambor, RP 20. 10. 1952 

(…) Podobných dopisů (čtenářské stížnosti na nedodržování cen zboží, pozn. K. T.) nám do 

redakce přišlo již několik. Zeptali jsme se proto ministerstva vnitřního obchodu, jak je to 

s dodržováním cen brambor a dostali jsme odpověď: „(…) Spotřebitel musí obdržet brambory za 

tu cenu, která je natištěna na lístcích (jde-li o III. standard). Požaduje-li prodavač vyšší ceny, jde 

o předražování a spotřebitel je povinen případ ohlásit (…)“ 

Ministerstvo, aktér, jemuž přísluší posuzovat oprávněnost stížností tohoto druhu, svým 

výrokem o cenách zboží kritiku akceptovalo. Od aktérů, kteří pochybili, se již reakce 

neočekávala, ale stali se předmětem „řízení pro přestupek porušení cenových předpisů“ 

(Dodržovat stanovené ceny brambor, RP 2. 12. 1952). Průběh dialogu v DS Ceny brambor 

tudíž odpovídá sekvenční struktuře „kritika – přijetí kritiky“. Její zvláštností oproti ostatním 

DS je, že sekvenci, která dialog v této DS reprezentuje, lze upřesnit jako „kritika – přijetí 

kritiky ze strany aktérů nadřízených aktérům kritizovaným“. Na rozdíl od ostatních DS tuto 

sekvenci obsahuje již první člen DS. Obsahem druhého členu je informace o způsobu 

potrestání vedoucí prodejny a odpovědného zástupce výkupního skladu. 

Jediným nalezeným dialogem, ve kterém nebyla kritika zcela akceptována, je DS „Odpad“. 

V jejím prvním členu byl kritizován podnik Sběrné suroviny, že neodváží sebraný materiál. RP 

cituje úryvky ze čtyř dopisů nespokojených občanů a vyzývá podnik Sběrné suroviny, aby 

nepřipustil „opakování dalších stížností našich pracujících“ (Využít surovinového odpadu, RP 

10. 6. 1952). V druhém členu DS RP informuje, že podnikové ředitelství Sběrných surovin 

„odpovědělo na kritické připomínky podrobným rozborem jednotlivých případů a zdůraznilo 

povinnosti národních výborů“ (Využít surovinového odpadu, RP 6. 7. 1952). Zatímco redakce 

RP uzavírá první člen DS výzvou, aby Sběrné suroviny lépe pracovaly, hlavní myšlenkou 

druhého členu je, že „úspěšný průběh lidového sběru je závislý na vzájemném ujasnění úkolů 

a na spolupráci mezi příslušnými správami n. p. Sběrné suroviny a národními výbory“ (Využít 

surovinového odpadu, RP 6. 7. 1952). RP svým druhým článkem tedy mění definici situace: 

zbavuje veškeré zodpovědnosti za neuspokojivý stav podnik Sběrné suroviny a rozděluje ji 

rovnoměrně mezi více aktérů. Na rozdíl od předešlých případů komunikaci v této DS 

nevystihuje sekvence „kritika – přijetí kritiky“, ale její šířeji formulovaná varianta „kritika – 
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reakce na kritiku“. RP v této DS necituje z dopisu Sběrných surovin, proto nevíme, jakou míru 

(ne)přijetí kritiky druhý člen vyjadřuje: zda se jednalo o mluvní akt „odmítnutí kritiky“ nebo 

spíše „nikoliv bezvýhradné přijetí kritiky“ apod.   

Posledním dialogem, jímž se budu zabývat v tomto oddíle, je DS „Nová huť Klementa 

Gottwalda“ (dále NHKG). Prvním členem je reportáž ze stavby NHKG v Ostravě; její stavitelé 

na počest XIX. sjezdu Všesvazové komunistické strany bolševiků uzavřeli závazek, že stavbu 

dokončí v původně plánovaném termínu, ačkoliv aktuálně mají zpoždění. Redaktor RP hovoří 

s několika vedoucími pracovních skupin a tlumočí ve svém článku jejich výzvy konkrétním 

podnikům, na jejichž dodávky se na ostravské stavbě čeká (14).  

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

(…) „Každá hodina, o kterou nám svůj díl práce pošlou dříve, nám mnoho pomáhá a naopak každá 

minuta zdržení může ohrozit splnění našeho závazku a připravuje nás o hodiny zaslouženého 

odpočinku.“ (…) 

Již za osm dní uveřejnilo RP druhý člen DS, ohlasy na výzvu ze stavby NHKG. V článku se 

cituje z dopisů tří podniků, které informují, v jakých termínech se jim podařilo či teprve 

podaří odeslat do Ostravy své dodávky, na něž stavitelé hutě čekají. 

Sekvenční struktura „výzva – reakce na výzvu“, reprezentující DS NHKG, nasvědčuje tomu, že 

se v rámci sebraných dat jedná o deviantní případ. Podívejme se však na dialog podrobněji. 

Z úryvku (14) i celé reportáže vyplývá, že se jedná o velice naléhavou výzvu. Na tuto 

skutečnost poukazuje hned několik faktorů. V prvé řadě je předmětem dialogu zcela zásadní 

stavba. NHKG nejenže je pojmenována po tehdejším vůdci vládnoucí komunistické strany 

v Československu, ale podle textu RP jde o „naši největší stavbu socialismu, která je 

nesmírnou oporou obranyschopnosti naší země a významným mezníkem na cestě 

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

Zadruhé budovatelé NHKG uzavřeli závazek ohledně termínu dokončení této stavby:  

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

(…) Tady je třeba využít každé minuty. Zvláště na stavbě vysoké pece. Vždyť před týdnem její 

budovatelé svými podpisy slavnostně slíbili, že na počest XIX. sjezdu VKS(b) skončí stavbu přes 

zpoždění ve stanoveném termínu. (…) 

Sociální instituce závazku je pro období vlády komunistické strany charakteristická; 

v sebraných datech zaznamenávám další tři uzavřené závazky nebo informace o existujících 

závazcích. V pokynech pro organizování čtenářské ankety v roce 1951 je pracovní závazek 

dáván do přímé souvislosti s bojem za mír: „přesvědčit čtenáře o nutnosti v boji za mír a 

o významu pracovních závazků, jakožto projevu uvědomělé a hrdé účasti v tomto boji“ 

(Osvětová práce 1951, cit. dle Šámala 2009, s. 111). Stejně je s mírem spojována výstavba a 

budoucí produkce vysoké pece v NHKG: „Tak dokázali soudruzi z mostárny, že mají zájem, 

aby z druhé vysoké pece tekla včas ocel pro pevnost míru.“ (Nová huť Klementa Gottwalda 
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volá: „I na vás dnes záleží!“ RP 19. 9. 1952). Oba citované úryvky odpovídají poznatku, že celé 

socialistické zřízení bylo mytizováno jako říše míru (Macura 2008), a to v protikladu 

ke kapitalistickému světu.3 Instituce závazku jakožto vyjádření spoluúčasti na zachování míru 

měla proto vysokou symbolickou hodnotu. Ve splněném pracovním závazku můžeme rovněž 

spatřovat další učiněný krok směrem ke  šťastné budoucnosti. Ta totiž v oficiálním projektu 

vědeckého socialismu figurovala jako mytologická vize o ráji; budoucí ráj – šťastný život 

v komunismu – byl chápán jako něco, co musí přijít (Macura 2008).   

Zatřetí naléhavost výzvy posiluje fakt, že závazek o včasném dostavění vysoké pece byl 

uzavřen na počest sjezdu sovětské komunistické strany, tedy nejautoritativnější mocenské 

organizace vzhledem ke státnímu režimu v tehdejším Československu. Z členské perspektivy 

významnost závazku dokládají dva aktéři dialogu, autor reportáže a jeden z jeho 

respondentů. Ve svých replikách se orientují na skutečnost, že se nejedná o „běžný“ závazek, 

ale tematizují, že byl uzavřen právě na počest sjezdu sovětských komunistů (16). 

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

(…) Pod vysokou pecí potkáš nemluvného člověka. Je to mladý technik soudruh Václavík, který řídí 

montážní práce na vysoké peci. (…) „A vy byste měli všem lidem v naší zemi vyřídit – hovoří 

s námi, aniž by přestal sledovat soudruhy, kteří slézají z konstrukce pece – za jakých podmínek 

zde naši lidé pracují. (…) Ať nám pomohou při plnění závazku, k jehož vyhlášení naše chlapce 

podnítila zpráva o svolání sjezdu bolševické strany, ať sami na počest sjezdu na dodávkách pro 

stavbu socialismu soutěží…!“ (…) Z konticáglovny by chtěli zavolat do ČKD Slaný: „(…) Naši 

soudruzi projednávají, jak zkrátit na počest sjezdu bolševické strany montáže, technici již uzavřeli 

závazky a (…)“  

Začtvrté na výjimečnost stavby, a tudíž i výzvy v RP, poukazuje zvolené lexikum reportáže. 

V jiných článcích RP se dočteme např., že „zaměstnanci tohoto úřadu přijali na základě 

uveřejněné kritiky závazky k zlepšení své práce“ (Výměr, nebo rebus? RP 27. 6. 1952). 

V případě NHKG však „budovatelé svými podpisy slavnostně slíbili, že…“ (Nová huť Klementa 

Gottwalda volá: „I na vás dnes záleží!“ RP 11. 9. 1952). Autor reportáže podtrhuje 

významnost přijatého závazku tím, že verbalizuje, že se jednalo o písemný slib, a dle jeho 

slov navíc slavnostní. Dále se v článku píše, že „každá minuta zdržení může ohrozit splnění 

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

Sloveso „ohrozit“ evokuje krizový stav a přispívá k naléhavosti celkového vyznění reportáže.  

Shrnuto, RP svým textem vyzývá konkrétní aktéry, aby neuvedli v nebezpečí slavnostní a 

písemně stvrzený závazek uzavřený na počest nejvlivnější mocenské organizace, jímž 

budovatelé slíbili, že dokončí včas nejvýznamnější stavbu, která v budoucnu zaručí 

bezpečnost země a pravděpodobně ji přivede až k socialismu. Lze si snadno představit, že 

                                                      
3 „Svět socialismu byl bohatě dekorován atributy míru, byl představován jako svět poklidné mírové práce se 
stejnou jednoznačností, jako byl Západ představován jako svět válečných příprav a války. (…) Dokonce i reálie 
vysloveně válečného kontextu se ve spojení se socialistickým světem stávaly reáliemi mírovými: armáda byla 
armádou míru, nejvyšší velitel branné moci Sovětského svazu Stalin byl označován jako „generalissimus Mír“, 
nejvyšší velitel československé branné moci Gottwald jako „míru generál“. (Macura 2008, s. 36–37). 
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oslyšení takto naléhavé výzvy by mělo za následek právě kritiku. Tomu odpovídají i reakce 

aktérů citované v druhém členu DS (17). 

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

(…) Pracující z mostárny železáren Stalingrad v Místku píší, že mostárna již zhotovila rámy 

svařované pod potrubí k druhé vysoké peci v Kunčicích. Plánovaný termín byl do 21. září. Po 

diskusích na pracovištích byl zkrácen termín k 13. září. Přes velké nedostatky v přísunu materiálu 

z hutí podařilo se zaměstnancům mostárny obětavou prací odeslat první vagon s konstrukcí již 

11. září. (…) Soudruzi ze závodu Ostroj v Opavě hlásí, že dodávka kouřových kolen a hrdel pro 

ohřívače vysoké pece nemohla být splněna včas pro nedostatek materiálu. Nyní již jsou tyto 

výrobky odeslány. Nový termín dodání ventilu a záklopky byl zkrácen o dva dny a výrobky byly 

hotovy 13. září. (…) 

Tyto repliky jsou analogické reakcím na kritiku v ostatních zkoumaných DS (částečně se lišila 

pouze DS „Odpad“). Oslovení aktéři výzvu nezpochybňují a snaží se jí vyhovět; spolupracují 

na vyřešení problému, resp. snaží se, aby nenastal, a podávají o svém snažení zprávu. 

Z těchto důvodů lze na DS NHKG nahlížet nikoliv jako na deviantní případ, ale spíše jako na 

variaci na většinový průběh mediálního dialogu.  

5.2.4 Normativní očekávání v dialozích 

Výše jsem zmínila dilema, zda dvojici verbálních akcí „kritika – reakce na kritiku“ považovat 

za párovou sekvenci nebo sekvenci typu action chain. Analyzovaná data nasvědčují tomu, že 

v roce 1952 v dialozích zprostředkovaných RP jsou obě verbální akce spjaty poměrně těsně. 

Na základě analyzovaných dat však tuto tezi nemůžu přesvědčivě doložit, protože jsem DS 

vyhledávala na základě přítomnosti intertextového odkazu na jiný článek. V RP se tedy mohlo 

vyskytovat mnoho výzev či kritik, na které nikdo nereagoval, ale které jsem nezaznamenala. 

Odpověď na otázku, nakolik je na kritiku uveřejněnou v RP normativně očekávána reakce ze 

strany kritizovaného aktéra, nalezneme v článku RP z roku 1972 (18). Text je součástí DS, 

která je reprezentována sekvenční strukturou „kritika – reakce na kritiku“, stejně jako 

analyzovaná data z roku 1952.  

(18) Ještě jednou o kontrolních dnech, RP 6. 12. 1972 

„(…) O odpověď na kritiku jsme požádali odpovědné pracovníky Izolačních závodů v Brně, když už 

se sami neozvali. (…) Bylo by však správné a samozřejmé, aby kritizovaní sami řekli, v čem vidí 

hlavní příčiny zdržování výstavby tohoto objektu a jak ze své strany tomu napříště zabrání. Když 

už dospějí věci tak daleko, že je nutné použít veřejné kritiky, je třeba vedle nápravy nedostatků 

najít také odvahu veřejně se k ní vyslovit.“  

Z tohoto úryvku vyplývá, že dvojice verbálních akcí „kritika – reakce na kritiku“ není 

ve sledovaném období aktéry mediálních dialogů považována za sekvenční strukturu typu 

action chain, ale za párovou sekvenci: kritici normativně očekávají, že dostanou od 

kritizované strany odpověď. Poznatek o příslušnosti zkoumané dvojice verbálních akcí mezi 
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sekvenční struktury je cenný, protože ho získáváme bezprostředně od aktéra dialogu, tedy 

z členské perspektivy. Jeho relevanci však oslabuje skutečnost, že pochází z mediálního 

dialogu až z roku 1972. Mezi roky 1952 a 1972 sice RP zůstávalo tiskovým orgánem 

komunistické strany, která se hlásila stále k týmž ideologickým východiskům, viz např. 

neměnné oslavné postoje deníku vůči bolševické revoluci v Rusku i únorovému převratu 

v Československu,4 na druhou stranu se vládnoucí režim určitým způsobem vyvíjel, což 

mohlo vést také ke změně očekávání spojených s uveřejněním kritiky. 

Členský přístup podporuje možnost uplatnit tvrzení z roku 1972 na dialogy o dvacet let starší 

ještě z jiného úhlu pohledu. Vycházím zde z předpokladu, že pokud interakce probíhá 

v souladu s očekáváními aktérů, ti nemají potřebu její průběh komentovat, viz např. teorie 

jazykového managementu5 nebo garfinkeling.6 Uvažujme, že v roce 1952 je po zveřejnění 

kritiky normativně očekáváno, že zazní odpověď kritizovaného aktéra. Protože se v tomto 

modelovém případě aktéři mediálních dialogů na vyřčenou kritiku orientují jako na první člen 

párové sekvence a zveřejnění odpovědi tudíž považují za samozřejmý krok, nemají potřebu 

tato svá očekávání verbalizovat či šířeji komentovat. Je příznačné, že fenomén 

(ne)odpovídání na kritiku tematizuje až aktér, jehož normativní očekávání naplněna nebyla; 

tento případ jsem zaznamenala v roce 1972. 

Předložený argument podporuje hypotézu o normativnosti očekávání reakce na zveřejněnou 

kritiku pouze nepřímo a nevylučuje možnost, že se v RP mohla vyskytnout řada kritik, na něž 

                                                      
4 RP 24. 2. 1952, motto aktuálního vydání: Pod praporem Lenina a Stalina, pod vedením soudruha Gottwalda 
vítězně dovršíme únor – vybudujeme socialismus! 
RP 7. 11. 1952, největší titulek na úvodní straně: Ať žije 35. výročí Velké říjnové socialistické revoluce! 
RP 24. 2. 1968, titulek prvního článku: Oslavy 20. výročí Vítězného února v českých a slovenských krajích. 
Smyslem práce strany je stále svobodnější a bohatší život naší společnosti. 
RP 7. 11. 1968, motto aktuálního vydání: Říjnová revoluce a Leninovo dílo hluboce zapůsobily na utváření 
našich národů v celém padesátiletí, zejména přímým vlivem na vznik KSČ a na formování dělnického a vůbec 
revolučního hnutí. (První tajemník ÚV KSČ A. Dubček na Pražském hradě dne 6. listopadu 1968) 
RP 24. 2. 1989, článek na úvodní straně Dnešní doba potřebuje energické a poctivé činy: Manifestací pracujících 
a mládeže Prahy a Středočeského kraje vyvrcholily ve čtvrtek na Staroměstském náměstí v Praze oslavy 41. 
vítězství našeho pracujícího lidu nad reakcí (...)  
RP 7. 11. 1989, článek na úvodní straně Myšlenky stále živé: Hlavní akcí československých oslav 72. výročí Velké 
říjnové socialistické revoluce bylo slavnostní shromáždění pracujících a mládeže hlavního města Prahy, které se 
konalo v pondělí (...)  
5 První fázi v procesu jazykového managementu představuje povšimnutí: jedinec si ve své promluvě nebo 
v promluvě svého komunikačního partnera povšimne určitého jevu, např. odchylky od jazykové nebo 
komunikační normy, kterou může následně hodnotit, plánovat její úpravy a nakonec je implementovat. 
Objektem managementu nemusí být jen jazykové formy, nýbrž nejrůznější aspekty komunikačního aktu včetně 
obsahu a formy (Nekvapil 2017b). V našem případě došlo k povšimnutí odchylky od očekávaného průběhu 
komunikace (následně i k dalším fázím jazykového managementu) v DS z roku 1972, úryvek (18), nikoliv 
v datech z padesátých let.  
6 Jedná se o etnometodologickou proceduru, nazvanou po zakladateli tohoto sociologického směru 
H. Garfinkelovi, která má přispět k odhalení neverbalizovaného vědění, které aktéři používají, aby porozuměli 
interakčním situacím. Její podstatou jsou experimentální provokace, které mají narušit rutinní postupy, a tím 
odhalit, co je v jejich pozadí (Petrusek 2017). Experimentátoři např. na běžné konverzační otázky reagovali 
kladením neustále zpřesňujících dotazů, čímž narušovali, až rozvraceli obvyklý průběh interakce. Pro případ DS 
v RP je podstatné to, že pokud se interakce odvíjí podle očekávání aktérů, ti se nad jejím průběhem 
nepozastavují. 
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nikdo neodpověděl. Struktura i obsah sebraných dat však nasvědčují spíše opaku: redaktoři 

RP totiž s odpověďmi na kritiku pracují jako s interakčním prvkem, který očekávají a jenž je 

také obvykle realizován. Ve většině případů druhý člen DS obsahuje informaci o tom, že 

kritiku někdo projednával, tedy že na ni určitým způsobem reagoval (viz Tabulka 1). Jediné 

dvě DS, ve kterých není odpověď na kritiku explicitně tematizována stejným způsobem jako 

v ostatních datech, jsou dialogy o kvalitě mléka a cenách brambor. Tyto DS mají vzhledem 

k ostatním dialogům specifickou strukturu, ale interakční prvek „reakce na kritiku“ 

nepostrádají (viz oddíl 5.2.3). Redaktoři RP tedy při konstrukci DS zpravidla explicitně zmiňují, 

že na zveřejněnou kritiku příslušní aktéři reagovali. Dále již komentují obsah těchto reakcí, 

nikoliv samotný jejich výskyt. Této struktuře se vymyká až DS z roku 1972, jejíž replika vedle 

vlastního obsahu sdělení tematizuje i průběh komunikace a očekávání s ní spojená.  

Skutečnost, že redaktoři RP explicitně upozorňují na existenci odpovědi na zveřejněnou 

kritiku, lze interpretovat jako prvek, který má čtenářům usnadnit orientaci v probíhajícím 

mediálním dialogu (viz oddíl 5.2.2). Ale patrně se v tomto postupu odráží také snaha 

vychovávat čtenáře a formovat veřejné mínění, což se po únorovém převratu stalo jedním ze 

zásadních úkolů médií (Bednařík – Jirák – Köpplová, 2011, s. 254). Tímto postupem RP 

čtenářům představuje novou sociální instituci KK a názorně předvádí, jak se s ní pracuje. 

Dává najevo, že KK je legitimním nástrojem budování socialistické společnosti, viz též úryvek 

(1), a že na zveřejněnou KK je nutno adekvátně reagovat. V případě, že aktéři nejednají 

v souladu s těmito pravidly, redakce RP tematizuje účel a povahu KK včetně toho, jaká 

normativní očekávání se s ní pojí, viz úryvky (2), (18). 

Sebraná data naznačují, že v roce 1952 se mediální dialog s domácí tematikou odvíjel 

výhradně na půdorysu KK a odpovědí na ni. Ačkoliv na základě sebraných dat z roku 1952 

není následující tvrzení možné s jistotou doložit, analýza nasvědčuje tomu, že se zveřejněním 

prvního členu příslušné sekvence se pojila vysoká míra normativního očekávání, že zazní také 

člen druhý.  

5.3 Rok 1952: Mediální dialogy na pozadí studené války 

5.3.1 Rozdělený svět 

Bezprostředně po druhé světové válce došlo k novému mocenskému uspořádání 

mezinárodních vztahů. Sovětský svaz a Spojené státy americké se staly novými velmocemi a 

získaly výlučné postavení. Jejich vztahy však postupně nabyly konfrontační povahy a určovaly 

vývoj mezinárodních vztahů až do konce osmdesátých let dvacátého století. Vypuknutí 

vojenského konfliktu mezi velmocemi, resp. západním a východním blokem, bránila 

existence rozsáhlého arzenálu jaderných zbraní s odstrašující ničivou silou. Tento stav 

politického a vojenského napětí se označuje jako studená válka (např. Veselý 2007). 
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V první části této kapitoly provedu členskou kategorizační analýzu sesbíraných dat. Sleduji 

v ní, jak aktéři mediálních dialogů se zahraniční tematikou reflektují existenci studené války a 

jak studená válka ovlivňuje podobu DS. Pro toto období je příznačné, že členské kategorie 

jsou charakterizovány jako lokální a mluvčími aktivně zapojované za účelem (re)formulovat 

význam aktivit a identit (Silverman 2006, s. 194). Ze Spojených států a Sovětského 

svazu, někdejších spojenců z druhé světové války, se totiž během velmi krátké doby stali 

nepřátelé. Při analýze dat používám neutrální pojmy „západní svět“ pro Spojené státy 

americké a jejich spojence a „východní svět“ pro Sovětský svaz a jeho spojence, jejichž 

názorovou pozici zaujímá rovněž RP, zdroj mých dat. Druhá část kapitoly je věnována 

dialogické výstavbě DS se zahraničním obsahem.  

5.3.2 Kategorizační práce aktérů mediálních dialogických sítí  

Analyzuji pět DS, z nichž dvě se zabývají vládním převratem v Egyptě a dále jsou po jedné 

věnovány vyšetřování masové vraždy v Katyni, působení britských vojenských jednotek 

v Malajsii a důsledkům amerického způsobu výchovy dětí. Poslední jmenovaná DS se od 

ostatních poněkud odlišuje, protože se primárně netýká politických událostí. 

5.3.2.1 Rozdělování světa 

V úryvcích (19)–(27) zaznívá kategorizační práce, kterou redaktoři zahraniční rubriky RP 

prováděli vůči různým aktérům ve světových konfliktech, ať už se jednalo o vojenské střety, 

nebo o politické konflikty bez použití zbraní. 

(19) Kdo stojí za kulisami vládního převratu v Egyptě, RP 2. 2. 1952 

Nová vláda (…) utvořená následkem spiknutí Angličanů a Američanů v Egyptě s dvorskými kruhy 

(…) má nyní za úkol potlačit těmi nejkrvavějšími prostředky národně osvoboditelské hnutí (…). 

V Káhiře a po celé zemi již začalo masové zatýkání egyptských vlastenců. (…)Tyto skutečnosti 

svědčí naprosto jasně o špinavé práci Američanů a Angličanů v Egyptě (…)  

(20) K situaci v Egyptě, RP 5. 2. 1952 

(...) Místo toho, aby se opřela o lid a zorganisovala skutečný odpor proti anglickým okupantům, 

dala se wafdistická vláda na cestu vyhledávání kompromisu (…) vládnoucí klika nyní připravuje 

zařazení Egypta do středovýchodního agresivního bloku, který je tvořen na rozkaz USA a Velké 

Britannie. (…) Předpokládá se, že touto cestou připravují vládnoucí kruhy Egypta půdu pro 

spaktování s anglo-americkými imperialisty, kteří se přou mezi sebou o panství v Egyptě, avšak 

kteří jsou jednotni ve své snaze potlačit národně osvobozenecké hnutí egyptského lidu. (…) 

egyptský lid nikdy a za žádných okolností nebude souhlasit s tím, aby se vzdal svých práv na 

úplnou evakuaci britských ozbrojených sil z celého území údolí Nilu (…) 

(21) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(…) americká vláda (...) nenalezne podporu poctivých lidí v této špinavé věci: ani v Polsku (…), ani 

v celé Evropě (…) 
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(22) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(…) právě hrdinná Sovětská armáda osvobodila náš kontinent za cenu obrovských obětí, zatím co 

dnešní organisátoři „katynské komise“ (Američané, pozn. K. T.) vedli s hitlerovci zákulisní jednání. 

(…) Američtí vrazi korejských žen a dětí, američtí atomčíci a rozsevači moru obnovují starou 

obludnou katynskou provokaci (…)  

(23) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(...) Polský lid (…) hodnotí novou provokační kampaň amerických podněcovatelů války jako 

nepřátelský akt podněcovatelů války namířený proti demokratickému Polsku a jeho životním 

zájmům. 

(24) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(…) samo členství takových osob v komisi (pro vyšetřování katyňské masové popravy, pozn. K. T.), 

jako je zavilý nepřítel polského lidu B. Lane, který spolupracoval s hitlerovci, (…) 

(25) Jejich methody, RP 12. 5. 1952 

(…) snímek (…) ukazuje vojáky britského „královského námořnictva“ s useknutou hlavou 

malajského vlastence (…) britské jednotky vedou nejbrutálnější válku proti malajským 

vlasteneckým jednotkám. Tento dokumentární snímek je strašnou obžalobou barbarství britských 

kolonisátorů. Uřezané hlavy, střílení zajatců, věšení žen a dětí, vypalování celých vesnic, to jsou 

„bojové“ methody imperialistů, třesoucích se o své kořistnické zisky v koloniích. V poslední době 

britští imperialisté zahájili proti domorodému obyvatelstvu chemickou válku (…)  

(26) Jejich methody, RP 12. 5. 1952 

(…) osvobozovací (malajská, pozn. K. T.) armáda je stejně podporována všemi pracujícími ve 

městech i na vesnici. To je však současně přiznáním, jak nenáviděni jsou britští kolonisátoři (…) 

(27) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952  

Rudé právo uveřejnilo (…) snímky z Malajska, znázorňující příslušníky britských okupačních vojsk, 

usmívajících se nad useknutými hlavami malajských vlasteneckých bojovníků za svobodu. (...) 

Podle interpretace RP proti sobě v Egyptě stojí na jedné straně egyptští vlastenci, egyptský 

lid7 či národně osvoboditelské hnutí a na straně druhé britské ozbrojené síly, spiknutí 

Angličanů a Američanů s dvorskými kruhy, které je připraveno případný odpor potlačit těmi 

nejkrvavějšími prostředky, jejichž předznamenáním může být zatýkání vlastenců, které již 

začalo (19)–(20). Situace v Polsku je charakterizována opozicí, v níž jsou na jedné straně 

poctiví lidé, hrdinná sovětská armáda, polský lid, životní zájmy demokratického Polska a 

druhou stranu reprezentují americká vláda a její špinavá věc, američtí podněcovatelé války a 

jejich nepřátelská provokační kampaň a zavilý nepřítel polského lidu, který spolu s dalšími 

Američany spolupracoval s hitlerovci (21)–(24). V malajském konfliktu (25)–(27) proti sobě 

bojují osvobozovací jednotky malajských vlastenců, kteří pro sebe chtějí dobýt svobodu a 

                                                      
7 Kategorie „egyptský lid“ však neoznačuje všechny Egypťany, viz (20). Analogická je situace v Československu, 
neboť ne všichni jeho občané jsou v textech RP řazeni do kategorie „lid“ (Fidelius 1998).  
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mají podporu všech pracujících, a jednotky britských okupačních vojsk, které ve jménu 

nenáviděných kolonizátorů vedou nejbrutálnější válku.  

Ve všech případech jsou představitelé západního světa kategorizováni jako chamtiví, 

agresivní, vraždící, zákeřní. Jejich protivníci jsou kategorizováni jako poctiví lidé hájící svá 

práva. Kategorizační práce prováděná v DS v roce 1952 dokládá, že pojmy železná opona a 

studená válka nejsou konstrukty uměle vytvořené historiky a politology. Naopak, polarizaci 

světa vnímali i tehdejší sociální aktéři, a to nejen vysocí politici, kteří byli za rozdělení světa 

zodpovědní, ale například i novináři. Autoři zahraniční rubriky v RP se ve svých textech na 

koncept rozděleného světa orientovali a svou kategorizační prací jeho dichotomizaci 

stvrzovali a reprodukovali (Tvrdá 2019b, s. 191).  

5.3.2.2 Rozšiřování platnosti kategoriálních predikátů 

Následující úryvky (28)–(31) jsou se zjištěními z oddílu 5.3.2.1 v souladu a ukazují ještě další 

typ kategorizační práce, kterou aktéři mediálních dialogů ve svých replikách uplatňovali. 

(28) Americká výchova, RP 21. 5. 1952 

(...) Výchova hollywoodským filmovým brakem (…) nese své ovoce. (…) A podobné ovoce přináší 

tato výchova i ve zmarshallisovaných zemích, kam je „americká kultura“ na tuny dovážena. Jak 

oznamuje pařížský list „l´Humanité“, existovala např. v okresu Céret (…) celá dětská „gangsterská 

banda“. (...) 

(29) Jejich methody, RP 12. 5. 1952 

(...) To je však současně přiznáním, jak nenáviděni jsou britští kolonisátoři a jak mohutně se proti 

nim pozvedlo obyvatelstvo (Malajci, pozn. K. T.). Všichni poctiví lidé na celém světě s hnusem 

odsuzují methody imperialistů.  

(30) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

Rudé právo uveřejnilo (…) snímky z Malajska, znázorňující příslušníky britských okupačních vojsk, 

usmívajících se nad useknutými hlavami malajských vlasteneckých bojovníků za svobodu. 

Podobné snímky přinesl pokrokový tisk celého světa, rozhořčený nad zvěrským jednáním 

britských imperialistů v Malajsku. (...) 

(31) K situaci v Egyptě, RP 5. 2. 1952 

(...) Místo toho, aby se opřela o lid a zorganisovala skutečný odpor proti anglickým okupantům, 

dala se wafdistická vláda na cestu vyhledávání kompromisu s anglickými a americkými 

imperialisty. Anglo-američtí imperialisté (…) využili událostí (…)  

Článek, z nějž pochází úryvek (28), se zabývá americkými výchovnými problémy a jejich 

důsledky – dětskou kriminalitou. Autor textu ji přičítá americké závadné výchově a nekvalitní 

kultuře. Následně jsou tyto problémy prezentovány jako záležitost všech zemí, které přijaly 

Marshallův plán. Určitý typ jednání identifikovaný v jedné (a potvrzený ve druhé) zemi je tak 

představen jako jednání typické pro celý západní svět. 



50 
 

Analogicky probíhala kategorizační práce také v dalších textech. Bojové metody britských 

vojsk v Malajsii jsou zevšeobecněny na metody imperialistů, tedy západního světa, a 

odsudek jejich jednání ze strany malajských obyvatel je rozšířen na odsudek všech poctivých 

lidí na světě (29). Vedle rozšiřování okruhu platnosti určitých kategoriálních predikátů zde lze 

pozorovat další aspekt kategorizační práce, kterou redaktor RP provádí. Vytvořením opozice 

„imperialisté – poctiví lidé“ implicitně odsuzuje nepřátelskou skupinu: stojí-li imperialisté 

v opozici vůči poctivým lidem, je zřejmé, že sami poctiví nejsou. Navíc samotný pojem 

„imperialismus“ v sobě nese negativní konotace, alespoň pro ty aktéry, kteří se stali 

objektem rozpínavé politiky určité imperiální mocnosti. A zatřetí redaktor RP nově vymezuje 

kategorii „východní svět“. Tím, že proti kategorii „imperialisté“ staví kategorii „poctiví lidé“, 

zahrnuje do skupiny nepřátel západního světa potenciálně i mnoho jeho občanů – poctivých 

lidí.8 Redaktor RP nově vymezil nositelství kategorie tím, že použil morální, nikoliv 

geografickou či politickou definici. 

Strategie rozšiřování okruhu platnosti určitého kategoriálního predikátu byla použita 

i v dalším úryvku. Uvádí se v něm, že svědectví o nelidském jednání britských vojáků 

v Malajsii nepřineslo pouze RP, ale pokrokový tisk celého světa (30). Tímto výrokem se RP 

zařazuje do kategorie s pozitivním hodnocením „pokrokový tisk“. Dále se kategoriální 

predikát „být rozhořčen nad barbarstvím britských vojáků“, který vystihuje obsah článků RP 

v DS o událostech v Malajsii, viz např. (25) a (29), rozšiřuje na pokrokový tisk celého světa. 

Jinými slovy, názor RP je v souladu se stanoviskem pozitivně hodnocené části světa.  

V posledním citovaném úryvku je kategorie „angličtí okupanti“ rozšířena na kategorii „anglo-

američtí imperialisté“ (31). V důsledku tohoto posunu v kategorizační práci jsou veškeré 

negativně hodnocené činy Britů připisovány také americkým imperialistům, tedy mocensky 

nejvýznamnějšímu představiteli kategorie „západní svět“.9  

Z úryvků (28)–(31) je patrné, že aktéři DS svou kategorizační prací svět nejen rozdělovali, viz 

(19)–(27), ale jeho jednotlivé části také naopak rozšiřovali či zařazovali do větších celků. 

Tímto postupem RP prezentuje svět jako rozdělený studenou válkou právě na dvě části; tedy 

nikoliv jako jednotný, a nikoliv jako rozdělený na mnoho menších částí. A protože obě části 

světa stojí vůči sobě v opozici, z kritiky západního světa implicitně vyplývá pozitivní 

kategorizování světa východního.  

Strategii rozšiřování platnosti kategoriálních predikátů lze charakterizovat také tak, že 

členský kategorizační prostředek „imperialisté“ byl v DS v RP organizován zdvojeně, angl. 

duplicative organization. Tento pojem členské kategorizační analýzy označuje situaci, kdy 

kategorie v určitých skupinách tvoří tým, vnímáme je dohromady jako jednotku (Sacks 1995). 

                                                      
8 RP nezařazuje všechny příslušníky určitých národů do jediné kategorie, např. pozitivně kategorizuje egyptské 
vlastenecké jednotky (19), (20), ale negativně hodnotí egyptské vládní kruhy (20), (32). Podobný přístup 
uplatňují běloruská média na počátku 21. století: zatímco vedoucí představitelé západních zemí jsou 
kategorizováni jako nepřátelé Běloruska, občané těchto států jako jeho přátelé (Sloboda 2009). Viz též 
poznámka pod čarou 7. 
9 Ke změnám kategorií v kontextu vyjednávání po útocích ze září 2001 viz Nekvapil – Leudar 2006. 
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Skupinou kategorií jsou v tomto případě jednotlivé státy západního světa. O tom, že je RP 

vnímalo jako jedinou a do značné míry homogenní jednotku, svědčí nejlépe pojem „anglo-

američtí imperialisté“ z úryvku (31). 

5.3.2.3 Konstruování morální opozice 

Texty RP nevytvářejí opozice pokaždé pomocí sémanticky konzistentní dvojice kategorií, 

např. „britské jednotky – malajské vlastenecké jednotky“ (25). Naopak často využívají dvojic 

obsahově nesourodých, jako „spiknutí Angličanů a Američanů v Egyptě s dvorskými kruhy – 

národně osvoboditelské hnutí“ (19), „americká vláda – poctiví lidé“ (21), „britští imperialisté 

– domorodé obyvatelstvo“ (25). Tento postup kromě samotného rozdělování světa zároveň 

provádí i hodnocení jeho částí. Západnímu světu jsou připisovány negativní a jeho 

protivníkům pozitivní kategoriální predikáty, které často obsahují morální rozměr: „poctiví 

lidé v Polsku a celé Evropě“ (21), „hrdinná sovětská armáda“ (22), „američtí podněcovatelé 

války“ (23), „britské jednotky vedou nejbrutálnější válku“ (25), „špinavá práce Američanů a 

Angličanů v Egyptě“ (19), „američtí vrazi korejských žen a dětí“ (22), „všichni poctiví lidé na 

světě odsuzují imperialisty“ (29). RP tedy vymezuje protistrany studené války za pomoci 

národnostních pojmů, které doplňuje kategoriálními predikáty označujícími (ne)morální rysy 

členů kategorií východní a západní svět. 

K výše uvedeným případům připojuji další úryvky, které kategorizují spojence západního 

světa jako zrádce, ať se jedná o egyptskou vládnoucí vrstvu (32), nebo o československé 

emigranty do Velké Británie (33). Některé z nich RP morálně odsuzuje navíc za to, že pracují 

v instituci, která je financována penězi získanými na úkor lidských životů (34). 

(32) Kdo stojí za kulisami vládního převratu v Egyptě, RP 2. 2. 1952 

(...) Tyto skutečnosti svědčí naprosto jasně o špinavé práci Američanů a Angličanů v Egyptě a 

o hanebné, zrádcovské úloze vládnoucích egyptských kruhů, včetně vedoucí kliky wafdistické 

strany. (...) 

(33) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

(...) Na pomoc svým krvelačným pánům (Britům, pozn. K. T.) přispěchali samozřejmě i jejich 

přisluhovači z řad zrádné emigrace a pokoušeli se vypouštět kouřovou clonu nad zločiny 

v Malajsku. (...) 

(34) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952  

(...) Tak štvavá rozhlasová stanice „Svobodná Evropa“, vydržovaná americkými krvavými dolary, 

hlásila (…) 

Pokud by byly protistrany studené války vymezovány pouze za pomoci politických či 

národnostních pojmů, nebyla by explicitně tematizována (ne)oprávněnost jejich postojů a 

postupů. Naopak konstruování opozice pomocí morálních kategorií a predikátů prezentuje 

nepřátelskou stranu a její kroky jako zavrženíhodné. Vzhledem k tomu, že RP provádí 
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dichotomizační kategorizační práci, východnímu světu jsou implicitně přiřazovány příslušné 

protikladné kategoriální predikáty, než které připisuje světu západnímu. 

5.3.2.4 Odkazy k nacismu 

Samostatný oddíl věnuji kategorizační práci, která se vztahuje k sémantickému okruhu 

nacismu. V rámci sebraných dat se vyskytuje v DS „Egypt I“, „Katyň“ a „Malajsie“, úryvky 

(35)–(40). 

(35) Kdo stojí za kulisami vládního převratu v Egyptě, RP 2. 2. 1952 

(...) Ali Maher paša, známý v minulosti svými styky s německými nacisty a v poslední době 

s Američany, byl znovu vpuštěn na politickou arénu na doporučení velvyslance USA v Káhiře (…)  

Nového egyptského premiéra Ali Maher pašu RP kategorizuje jako politika, který se stýkal 

s nacisty, a zároveň se uvádí, že v současnosti se stýká s Američany, kteří mu pomohli do 

funkce. Do významového okruhu nacismu jsou tak vedle amerického spojence Ali Maher paši 

řazeni i samotní Američané. Tohoto cíle je dosaženo v první řadě věcnou souvislostí, protože 

uvedou-li se dva spojenci jediné osoby, lze mezi nimi shledávat určité podobnosti. Efektu 

spojení Američanů s významovým okruhem nacismu pomáhá rovněž syntaktická stavba 

příslušné části textu, v němž jsou slova „nacisté“ a „Američané“ uvedena ve vzájemné 

blízkosti a jsou vůči sobě ve slučovacím vztahu (35).  

(36) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

Dopisovatel „Pravdy“ Makarenko uvádí ve zprávě z Varšavy ohlas polského tisku na prohlášení 

vlády Polské republiky k provokační kampani americké propagandy v souvislosti s „prací“ tak 

zvané „zvláštní komise sněmovny representantů pro otázky Katynu“. (...) 

(37) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(...) List „Trybuna Ludu“ pranýřuje americké Goebbelsovy následovníky. „Americká vláda – 

poznamenává list – nenalezla a nenalezne podporu poctivých lidí v této špinavé věci: ani v Polsku, 

týraném hitlerovci a nenávidícím jak vrahy z Osvětimi a Katynu, tak i ty, kdo dnes znova navlékají 

esesmanům uniformy a ukazují jim cestu „nach Osten“, ani v celé Evropě, která příliš dobře zná 

hitlerovské okupanty a příliš dobře se pamatuje na to, že právě hrdinná Sovětská armáda 

osvobodila náš kontinent za cenu obrovských obětí, zatím co dnešní organisátoři „katynské 

komise“ vedli s hitlerovci zákulisní jednání.“ (...) 

(38) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(...) Ve stejném smyslu se vyslovuje list „Życie Warszawy“. V článku, který byl otištěn v tomto listě 

1. března, se praví: „Američtí vrazi korejských žen a dětí, američtí atomčíci a rozsevači moru 

obnovují starou obludnou katynskou provokaci, o níž Goebbels napsal, že „Hitler s ní byl velmi 

spokojen“. (...) 
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(39) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

(…) samo členství takových osob v komisi (pro vyšetřování katyňské masové popravy, pozn. K. T.), 

jako je zavilý nepřítel polského lidu B. Lane, který spolupracoval s hitlerovci, (…) s dostatečnou 

výmluvností svědčí o cílech katynské provokace. (...)  

V případě vyšetřování katyňské masové popravy jsou Američané (případně pouze americký 

orgán, který ustavil katyňskou komisi, z článku to není zcela zřejmé) kategorizováni jako 

následovníci Josepha Goebbelse, nacistického ministra propagandy (37). Touto paralelou RP 

činí práci katyňské komise zcela nevěrohodnou, protože předjímá, že od ní můžeme 

očekávat stejně cenzurovaná, propagandistická či lživá tvrzení, kterých se dopouštěl 

Goebbelsův úřad (např. Manvell – Fraenkel 2008), případně ministr osobně. Dále se v textu 

tematizuje postoj Poláků, obětí katyňského zločinu. Tento národ nenávidí hitlerovce, kteří ho 

týrali za války a podle tvrzení východního světa rovněž spáchali masovou vraždu u Katyně.10 

Z kategorizační práce RP rovněž vyplývá, že jsou to i Poláci, nejen hlas RP, kdo nenávidí 

Američany jakožto následovníky nacistické propagandy a vyjednavače s hitlerovci. Dále se 

v tomtéž úryvku vyskytuje – pro současného čtenáře – obsahově ne zcela jednoznačná pasáž 

o tom, že poctiví lidé v Polsku nenávidí „ty, kdo dnes znova navlékají esesmanům uniformy a 

ukazují jim cestu „nach Osten“. V kontextu celého článku pasáž interpretuji tak, že podle RP, 

resp. polského listu Trybuna Ludu, jejž RP cituje, Američané drží nad někdejšími příslušníky 

nacistických jednotek SS ochrannou ruku a vysílají je na dobyvačnou cestu do zemí 

východního světa.  

V úryvku (38) jsou Američané opět kladeni do vztahu s Goebbelsem i s Hitlerem. Podle RP, 

které cituje polský list Życie Warszawy, se má katyňská komise zabývat záležitostí, se kterou 

byl údajně Hitler velmi spokojen a kterou nejspíše vykonstruoval Goebbels (z článku to 

nevyplývá zcela jednoznačně). Tím je, stejně jako v předcházejícím úryvku, práce katyňské 

komise předem kategorizována jako nedůvěryhodná, protože navazuje na práci 

J. Geobbelse. Vedle toho, že jsou Američané charakterizováni jako aktéři ochotní zabývat se 

takto zkompromitovanou záležitostí, jsou v příslušném úseku textu kategorizováni také jako 

„vrazi žen a dětí“ a všeobecně jako nositelé zkázy. Jsou jim tedy připsány vlastnosti, s nimiž 

se pojí extrémně silný morální odsudek (viz též oddíl 5.3.2.3). 

Vedle přímého obviňování z různých zločinů se v úryvcích (37)–(39) orientace aktérů DS na 

situaci studené války projevuje také používáním disjunktivních kategorií. Tento asymetrický 

pár kategorií vytváří konfliktní charakteristiky téže osoby a jeho používání mnohdy vede 

ke sporům, která kategorie získá převahu (Lepper 2000). V případě DS „Katyň“ jde 

o charakteristiku skupiny sociálních aktérů, kterou západní svět kategorizuje jako „zvláštní 

komisi pro otázky Katyně“, zatímco východní svět ustavení této skupiny aktérů kategorizuje 

jako „provokační kampaň americké propagandy“ (36), „obnovování staré obludné 

provokace“ (38) nebo jako „katyňskou provokaci“ (39). Vzhledem k charakteru zkoumaných 

                                                      
10 Představitelé SSSR se přiznali až v roce 1990, že masovou vraždu u Katyně spáchaly sovětské státní orgány 
(např. Paul 2015).  
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DS nemám k dispozici kategorizační práci, kterou prováděl západní svět. Podle současných 

informačních zdrojů však byla dotyčná skupina aktérů západním světem v roce 1952 

označována jako „komise Sněmovny reprezentantů USA“ (Kaiser 2008) nebo „zvláštní komise 

Kongresu“ (Paul 2015), tedy v souladu s tím, jak západní kategorizaci prezentovalo RP (36).  

Implementování disjunktivních kategorií v DS svědčí o tom, že obě strany studené války se 

neshodují na tom, jak určité skutečnosti interpretovat, což jim zabraňuje nazývat je 

shodnými jmény. Tím, že používají disjunktivní kategorie, tematizují svůj nepřátelský vztah a 

činí ho viditelným. Platí to i z opačné perspektivy: antagonismus obou stran se projevuje mj. 

používáním disjunktivních kategorií.  

V závěru článku o vyšetřování katyňské tragédie je jeden z členů komise kategorizován jako 

nepřítel Poláků a spolupracovník s hitlerovci (39), což je konzistentní s výše analyzovanou 

kategorizační prací. Ve stejném úryvku jsou opět zpochybňovány výsledky, resp. cíle 

vyšetřovacího procesu. RP však komisi upírá jakoukoliv důvěryhodnost již v úvodu svého 

textu tím, že ji odmítá akceptovat jakožto komisi. Svůj postoj dává najevo použitím 

uvozovek, jak u slova „práce“, které se vztahuje k budoucí činnosti komise, tak u samotného 

názvu vyšetřovacího orgánu (36). Ten je navíc uvozen souslovím „tak zvaný“, které má 

v daném kontextu znevažující účinek. Těmito prostředky RP signalizuje svou distanci od 

kategorizační práce, kterou provádějí představitelé západního světa, a používáním 

disjunktivních kategorií se staví do opozice vůči západnímu světu. 

RP v celém článku prostřednictvím kategorizační práce systematicky evokuje myšlenku, že se 

výsledky amerického vyšetřování budou podobat výsledkům vyšetřování nacistického 

režimu. Takové vyšetřování bude nutně nedůvěryhodné, protože nacistický režim včetně 

jeho způsobů jednání byl po válce v očích celého světa zdiskreditován. Podobnost však lze 

hledat nejen v průběhu, ale také ve výsledku vyšetřování. Nacisté totiž v roce 1943 

katyňskou masovou vraždu vyšetřovali a dospěli k závěru, že ji spáchali Sověti (např. Kaiser 

2008). RP svou kategorizační prací tedy nevyjadřuje pouze antagonismus vůči západnímu 

světu, ale zároveň realizuje praktické jednání (Nekvapil 2017a): předem odmítá možné 

obvinění komise, že masovou vraždu u Katyně spáchali Sověti.  

(40) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

(...) Otřesné dokumenty byly dalším pádným svědectvím o barbarství imperialistů, kteří svými 

bakteriologickými zločiny v Koreji, hromadným vražděním na ostrově Kodže, v Malajsku, na 

Filipínách, v Tunise, Maroku a jinde předčí nejodpornější zvrhlosti nacistů. (...) 

Také v DS zabývající se konfliktem v Malajsii je kategorie „imperialisté“ kladena do souvislosti 

s kategoriálními predikáty, které implikují absolutní morální odsudek, nebo jí jsou tyto 

predikáty přímo připisovány: odporný, otřesný, barbarství, zvrhlost, zločin, hromadné 

vraždění (40). Argumentačně nejsilnější moment kategorizační práce však přichází až později, 

když ze srovnání s nacisty vychází západní svět jako ten horší aktér. Autor textu zachází 

s oběma kategoriemi jako s kategoriemi umístěnými na škále, angl. positioned categories. 
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Jde o skupinu kategorií, které se dají seřadit vzestupně, což dává možnost chválit nebo hanit 

porovnáním s vyšší či nižší kategorií, např. adolescent se může chovat velmi dospěle, nebo 

naopak jako dítě (Silverman 2006, s. 187–188). V případě DS Malajsie článek RP konstruuje 

škálu „hrůznost zločinů“ a vyjadřuje přesvědčení, že k pólu „nejhrůznější zločin“ se svými činy 

umisťuje západní svět blíže než nacisté. Autor textu tedy podle všeho nepovažoval 

kategorizační predikáty „páchat bakteriologické zločiny a hromadné vraždy“ (40) za 

dostatečně odsuzující charakteristiku svého nepřítele. Jako měřítko absolutní hrůzy či 

absolutního zločinu mu posloužila až kategorie „nacismus“.  

Kategorizační práci v úryvcích (35)–(40) lze shrnout tak, že diskurz RP hodnotí kategorie 

„imperialisté“ i „nacisté“ extrémně negativně a staví je vzájemně do souvislosti. Vztah mezi 

nimi buduje na dvou pilířích. Zaprvé obviňuje Američany a jejich současné spojence ze 

zákulisního vyjednávání či udržování styků s nacisty (35), (37), (39). Tím jejich poměr 

(re)kategorizuje jako svého druhu partnerství, nikoliv jako vztah mocensky a morálně 

nerovný, který vyplýval z všeobecné a bezpodmínečné kapitulace, k níž bylo nacistické 

Německo spojenci donuceno (např. Veselý 2007). Druhý aspekt příslušného vztahu spočívá 

ve vzájemné podobnosti obou skupin aktérů, která se projevuje následovnictvím (37) či 

obnovováním myšlenek (38) a dopouštěním se podobných nebo ještě horších zločinů (40). 

Pojmoslovím členské kategorizační analýzy, „podobnost s nacisty“ je rysem kategorie 

„imperialisté“, příp. „Američané“. Jedná se o příklad rysu, který je vytvořen systematickým 

spojováním s danou kategorií v rozhovoru, v tomto případě v textech (35)–(40), a který se liší 

od kategoriálně vázaných aktivit, jež určitou kategorii doprovázejí konvenčně (Jayyusi 1984). 

Této vlastnosti kategorií vázat k sobě jisté aktivity RP využívá, např. když kategorizuje 

západní svět jako imperialistický. Evokuje tím příslušné vázané aktivity kategorie 

„imperialista“ jako „být dobyvačný“, „zastávat militantní a rozpínavou politiku“ apod.  

Výše popsanou kategorizační práci RP provádí sedm let po podepsání kapitulace. Zločiny, 

které byly za druhé světové války spáchány, již vešly ve všeobecnou známost, ale ještě 

nebyly všechny vyšetřeny, viz např. DS o katyňské komisi. Nicméně myšlenky a činy 

nacistického režimu odsoudily mezinárodní instituce v rámci norimberského procesu jako 

zcela zavrženíhodné už v roce 1946 (např. Veselý 2007). RP využívá toho, že veřejnost je 

s těmito skutečnostmi obeznámena, a zvolilo si práci s kategorií „nacismus“ jako jeden 

z nástrojů studené války; v daném historickém kontextu ji využívá jako prostředek absolutní 

diskreditace a morálního odsouzení svých nepřátel (Tvrdá 2019b, s. 195–196).   

5.3.2.5 Členský kategorizační prostředek „studená válka“  

Kategorizační práce prováděná v zahraničních komentářích RP se netýká pouze dvou 

kategorií rozdělujících svět na východní a západní část. Obě jsou součástí členského 

kategorizačního prostředku, tedy skupiny kategorií a pravidel, jak tyto kategorie používat 

(např. Lepper 2000; Silverman 1998), který můžeme nazvat „studená válka“. Dalšími členy 

tohoto kategorizačního prostředku jsou aktuální i potenciální spojenci východního a 

západního světa nebo instituce, orgány či konkrétní představitelé jednotlivých států. Způsob 
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používání těchto kategorií závisí na tom, z které části světa příslušný aktér pochází, resp. 

ideologii které části světa zastává. Zjednodušeně řečeno, z perspektivy RP, tedy východního 

světa, jsou západní svět a jeho spojenci kritizováni, zejména kvůli jejich agresivnímu 

působení ve světových konfliktech. Naopak postoje a jednání nepřátel západního světa jsou 

přijímány s pochopením nebo jsou přímo podporovány.  

Evokování členského kategorizačního prostředku „studená válka“ a odkazování na něj tvoří 

značnou část obsahu analyzovaných DS. Nabízí se proto otázka, zda se v rámci mediálních 

dialogů z roku 1952 nejedná o prostředek relevantní za všech okolností, angl. omnirelevant 

device (Sacks 1995, Vol. 1, s. 313–314), tedy takový, na nějž se aktéři dialogu orientují, i když 

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

(Sloboda 2009). V rámci sebraných dat se s tímto prostředkem pracuje ve všech DS kromě 

dialogu o americké výchově. V tomto textu aktéři výslovně netematizují dichotomii 

západního a východního světa, ale zabývají se pouze kritikou toho západního. V dobovém 

kontextu se tím sice nepřímo odkazuje i na existenci světa východního, charakterizovaného 

opačnými atributy, explicitně zde však zmíněn není. Kategorizační prostředek „studená 

válka“ se naopak vyskytuje v kontextu egyptského vládního převratu, který byl dle RP 

podporován západním světem, dále v souvislosti s konfliktem mezi malajskými vojáky a 

britskou kolonizační správou a rovněž v kontextu nevole polských představitelů, potažmo 

celého východního světa, nad ustavením americké komise pro vyšetřování katyňské masové 

vraždy.  

Vzhledem k povaze dat nelze s jistotou tvrdit, že členský kategorizační prostředek „studená 

válka“ je v diskurzu RP relevantní vždy, když jsou komentovány zahraniční události. Pracuji 

totiž s omezeným množstvím dat, která mají navíc podobné tematické zaměření. Kromě DS 

o americké výchově se dialogy týkají mezinárodních konfliktů, a nereprezentují tudíž širokou 

škálu různých kontextů. Analýza však ukazuje, že aktérům DS slouží příslušný kategorizační 

prostředek jako svého druhu interpretační nástroj pro výklad mezinárodní situace. Při 

komentování určitého světového konfliktu, ať vojenského nebo politického, kategorizují jeho 

aktéry a interpretují jejich aktivity právě v souladu s pravidly kategorizačního prostředku 

„studená válka“. V případě DS „Americká výchova“ autor repliky v RP rovněž argumentuje ve 

smyslu tohoto členského kategorizačního prostředku, ale netematizuje všechny jeho 

aspekty. Řečeno z etnometodologické perspektivy, redaktoři RP se při provádění své 

kategorizační práce orientují na členský kategorizační prostředek „studená válka“.  

5.3.3 Dialogičnost v mediálních dialozích se zahraniční tematikou 

5.3.3.1 Dialogická stavba sítí 

Aktéři mediálního dialogu v DS prezentují své názory a vymezují se vůči jiným, stejně jako se 

to děje v rozhovorech vedených tváří v tvář. V oddílu 5.3.2 jsem prostřednictvím členské 
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kategorizační analýzy zkoumala, jaké názory aktéři dialogů zastávali. Zde se soustředím na to, 

jakým způsobem konstruují DS. 

Impulsem k založení DS „Americká výchova“ se stal dopis, který čtenář Hájek poslal redakci 

RP. Dopis obsahoval článek z New York Herald Tribune a čtenářův komentář, že dětská 

kriminalita v USA je důsledkem tamější závadné kultury. Autor článku v RP tuto interpretaci 

přijímá a dokládá ji výrokem kongresmana Angella. Text dále pokračuje popisem tří 

tragických událostí, z nichž alespoň dvě se staly v USA a při nichž vraždili mladiství nebo děti; 

v tomto případě není uveden informační zdroj (41). Následně autor situaci zevšeobecňuje na 

celý západní svět (viz oddíl 5.3.2.2), který se podle něj vyznačuje nevyhovujícím způsobem 

výchovy mládeže. Tato generalizace je podpořena odkazem na noviny l´Humanité, které 

přinesly zprávu o francouzské dětské kriminální bandě (28) a jejích činech.  

(41) Americká výchova, RP 21. 5. 1952 

(...) Takový obrázek přinesl americký list „New York Herald Tribune“ z 1. února t. r. Soudruh Hájek 

z Přerova, který tento výstřižek dostal od svého příbuzného v Americe a poslal nám jej, k němu 

dodává: „Je to ukázka americké výchovy.“ (…) Výchova hollywoodským filmovým brakem a 

obrázkovými seriály o zločincích (jejichž náklad dosáhl podle svědectví kongresmana H. Angella 

v roce 1950 60 milionů výtisků ročně) nese své ovoce. Čtrnáctiletý F. Barney z Minnesoty podřezal 

12letou sestřičku kuchyňským nožem, 15letý školák J. Hill probodl dýkou spolužáka, aby mohl 

„pozorovat agónii smrti“; banda mladistvých gangsterů ze San Franciska se cvičila ve střelbě 

z pistolí na živém terči – 13letém děvčeti. A podobné ovoce přináší tato výchova i ve 

zmarshallisovaných zemích, kam je „americká kultura“ na tuny dovážena. (...)  

Tato DS nezachycuje určitou kauzu a reakce různých aktérů na její vývoj, jak je to obvyklé 

v DS ze současné doby (např. Nekvapil – Leudar 2003). V tomto smyslu jsou dialogicky 

propojeny pouze repliky „článek v New York Herald Tribune – komentář čtenáře Hájka“. 

Případně i replika kongresmana Angella mohla být pronesena jako reakce na zprávy o dětské 

kriminalitě; z článku RP však není zřejmé, v jakém kontextu zazněla. Ostatní repliky, tedy 

čtyři svědectví o dětské kriminalitě v zemích západního světa, byly do DS zapojeny, aby 

podpořily argumentaci RP. Před zkonstruováním DS o americké výchově již ve veřejném 

prostoru existovaly, ale byly dialogicky propojeny pouze ve smyslu bachtinovské 

dialogičnosti, neboť se vztahují ke společnému tématu či diskurzu, kterým je dětská 

kriminalita. Do podoby DS je propojil až redaktor RP, aby co nejpřesvědčivěji podpořil 

argumentaci čtenáře Hájka, kterou deník na svých stránkách prezentoval (Tvrdá 2019b, 

s. 196–197).  

Na příkladu mediálního dialogu o americké výchově se budu věnovat ještě jednomu aspektu 

výstavby DS. Při mapování jejich struktury není vždy snadné určit, který dialogický prvek 

představuje samostatnou dialogickou událost DS, a který je „pouhým“ intertextovým 

navázáním uplatněným v masmediálním textu. Dialogická událost je definována obecně jako 

příspěvek aktéra do komunikace (Nekvapil – Leudar 2002) a jako příklady dialogických 

událostí jsou uváděny novinové články, televizní a rozhlasové pořady nebo tiskové 
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konference (Nekvapil – Leudar 2006). Naproti tomu pojem intertextovost označuje 

mezitextový vztah textu k jiným textům. Vzniká tam, kde se část jiného textu cituje, 

paroduje, přejímá nebo kde se k jinému textu jakkoliv odkazuje (Trpka 2017).   

Článek v RP dialogicky navazuje na repliky New York Herald Tribune a l´Humanité, které 

odpovídají definici dialogické události, protože se jedná o novinové články. Do DS je začleněn 

také výrok kongresmana Angella, avšak RP neinformuje, za jakých okolností byl pronesen. 

Mohlo jít o součást jeho projevu v kongresu, o pasáž z jeho vyjádření pro masmédia anebo 

o repliku pronesenou při neformálním rozhovoru s redaktorem RP či jiného masmédia. 

Poslední jmenovaná potencialita už by plně neodpovídala definici dialogické události. 

Druhým dialogickým prvkem, u nějž není jednoznačné, zda jde o dialogickou událost DS, je 

replika čtenáře Hájka. Samotný čtenářský dopis redakci novin vymezení dialogické události 

neodpovídá, ovšem ve chvíli, kdy redakce úryvek tohoto dopisu zveřejní, ho lze považovat 

za repliku mediálního dialogu. Nejednoznačné je z tohoto hlediska rovněž svědectví 

o mladistvých vrazích z USA. Pravděpodobně tyto informace autor textu převzal z jiného 

masmediálního zdroje, což by z daného úseku textu činilo odkaz na další dialogickou událost. 

Zdroj však není v článku RP uveden a příslušná pasáž textu nemá explicitně dialogický 

charakter (ve smyslu konverzační analýzy).  

Na základě definice dialogické události tedy není možné říct, že např. v DS „Americká 

výchova“ je vzájemně propojeno pět dialogických událostí. Tuto DS lze ale charakterizovat 

tak, že je reprezentována jedním článkem v RP, který navazuje na dvě zahraniční dialogické 

události. Vedle toho má tato DS ještě širší dialogické rozpětí, které je realizováno 

dialogickými navázáními na repliky čtenáře Hájka, kongresmana Angella a případně na 

svědectví o mladistvých vrazích. Toto vymezení se vztahuje pouze ke zkoumanému 

fragmentu příslušné DS, později mohl někdo na tuto diskusi navázat, aniž bych to při sběru 

dat zaznamenala. Ostatně jedná se o vlastnost všech analyzovaných DS: jsou pouze 

fragmenty příslušných DS odrážejících permanentní diskusi (Nekvapil – Leudar 1998).  

Autor článku reprezentujícího DS „Egypt I“ duplikuje repliku československého deníku 

Svobodné slovo. Jejím prostřednictvím dialogicky dvakrát navazuje na blíže neurčené 

dopisovatele v Káhiře a na prohlášení nové egyptské vlády (42).  

(42) Kdo stojí za kulisami vládního převratu v Egyptě, RP 2. 2. 1952 

Pod tímto titulkem uveřejnilo „Svobodné slovo“ komentář k událostem v Egyptě. Praví se v něm 

m.j.: (…) Jak uvádějí někteří dopisovatelé v Káhiře, měli představitelé dvora předem sestavené 

seznamy úřadů (...) Vláda Ali Maher paši (...) byla nucena prohlásit, že bude usilovat o „odvolání 

anglických vojsk a o jednotu údolí Nilu“. (...) Ali Maher paša (...) byl znovu vpuštěn na politickou 

arénu na doporučení velvyslance USA v Káhiře Caffreyho, s nímž, podle údajů zahraničních 

dopisovatelů, byl (...) v nepřetržitém spojení. (...)  

Analogická je výstavba DS „Egypt II“, v níž RP duplikuje repliku sovětského deníku Pravda. 

Z textu není zcela jednoznačné, zda RP přebírá z Pravdy celý článek, nebo jen určité jeho 
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pasáže. Ve své druhé části, graficky oddělené hvězdičkou, článek RP navazuje na zprávy 

z tisku, které informovaly o prohlášení státního tajemníka USA Achesona na tiskové 

konferenci, a na reakci egyptského listu Al Misri na toto prohlášení. Na konci článku, 

na místě určeném pro jméno či značku autora textu, je uvedena sovětská tisková agentura 

TASS. Text RP tedy ve své úvodní části duplikuje článek z Pravdy a v závěrečné části zprávu 

z TASSu (43). V obou DS o egyptských událostech RP přejímá texty, aniž by k nim připojovalo 

vlastní komentář. Dává tím najevo, že se s jejich obsahem ztotožňuje a že důvěřuje 

citovaným informačním zdrojům.  

(43) K situaci v Egyptě, RP 5. 2. 1952 

List „Pravda“ uveřejnil 3. února dopis z Káhiry pod nadpisem „Co se děje v Egyptě“. Autor dopisu 

(…) poznamenává: (…) Podle zpráv z tisku prohlásil dne 30. ledna na tiskové konferenci státní 

tajemník USA Acheson, že Egypt nemá právo „jednostranně zrušit smlouvu z r. 1936 (...) List „Al 

Misri“ komentuje toto prohlášení v úvodníku (…) a píše, že (…) (TASS) 

DS věnovaná katyňské tragédii je taktéž uvozena odkazem na tiskovou agenturu TASS a dále 

dialogicky navazuje na dopisovatele Pravdy Makarenka, na dvoje polské noviny, Trybuna 

Ludu a Życie Warszawy, a jejich prostřednictvím i na prohlášení polské vlády. Citované či 

parafrázované pasáže těchto dialogických událostí RP spojuje do jednoho článku (44), viz též 

(36)–(38) a vytváří tak DS o pěti, případně šesti členech; z textu totiž jednoznačně nevyplývá, 

zda zpráva z TASSu a Makarenkova replika jsou, či nejsou tatáž dialogická událost.  

(44) Polský lid je pobouřen americkou provokací s „katynským zločinem“, RP 5. 3. 1952 

MOSKVA 3. března (TASS)  

Dopisovatel „Pravdy“ Makarenko uvádí ve zprávě z Varšavy ohlas polského tisku na prohlášení 

vlády (...) List „Trybuna Ludu“ pranýřuje americké Goebbelsovy následovníky. „Americká vláda – 

poznamenává list – nenalezla a nenalezne podporu (...) Ve stejném smyslu se vyslovuje list „Życie 

Warszawy“. V článku, který byl otištěn v tomto listě 1. března, se praví: (...)  

Cílem článku RP je kompromitovat nově ustavený americký vyšetřovací orgán (viz oddíl 

5.3.2.4). Autor čtenářům předkládá argumentaci o nevěrohodnosti katyňské komise nikoliv 

pouze jako vlastní postoj, ale jako stanovisko složené ze vzájemně konzistentních názorů čtyř 

aktérů ze tří zemí východního světa: moskevského dopisovatele, dvojích polských novin a 

redakce RP. V případě dopisovatele Makarenka není zřejmé, která slova v článku RP 

představují zmnožení jeho repliky a která tvoří text nové dialogické události „článek v RP“. 

Pro tehdejší čtenáře ani pro tuto analýzu to však není podstatné, protože RP všechny 

citované či parafrázované repliky zapojuje do DS bez kritického komentáře a svým textem 

tak seznamuje čtenáře s jednotným stanoviskem východního světa.  

Ve všech výše popsaných případech je konstrukce DS založena na duplikování dialogických 

událostí z východního světa, případně i ze světa západního, pokud odpovídají obsahu článku 

v RP. Tímto postupem redakce RP určité texty nejen duplikuje, ale zároveň jejich obsah 

i potvrzuje. 
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Mediální dialog o událostech v Malajsii se z hlediska své konstrukce od ostatních 

zkoumaných DS odlišuje. Reprezentují ho dva články v RP, které navazují rovněž na další 

dialogické události: články britských deníků Daily Worker a Daily Herald, blíže neurčený 

britský buržoazní tisk, pokrokový tisk, vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa, dotazy 

labouristických poslanců a odpověď konzervativního ministra (45)–(46). 

(45) Jejich methody, RP 12. 5. 1952 

Dokumentární snímek, převzatý z britského deníku „Daily Worker“, ukazuje vojáky (…) Jak cynicky 

přiznává britský buržoasní tisk, je prý „nutné“ vést všeobecnou vyhlazovací válku, (...)  

(46) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

Rudé právo uveřejnilo (...) snímky z Malajska, znázorňující příslušníky britských okupačních vojsk 

(...) Tak štvavá rozhlasová stanice „Svobodná Evropa“, (...) hlásila dne 19. května t. r.: „Nyní si 

vezměte Rudé právo. Máte ještě po ruce páteční číslo? (…) Prý hlavy malajských vlastenců. Co si 

o tom myslíte? Hrůzostrašné, že. Kdo je pachatelem? Barbarští britští imperialisté. A co si vy 

o tom všem myslíte? Lež, obyčejný komunistický trik…“ (...) Odhalení zvěrstev britských 

kolonisátorů v Malajsku se neomezilo jen na stránky pokrokového tisku. Bylo projednáno i 

v britském parlamentě, kde několik labouristických poslanců, poděšených ohlasem otřesných 

dokumentů, ptalo se ministra pro kolonie O. Lyttletona na pravost snímků (...) Podle záznamů 

o jednání v parlamentě dne 7. května odpovídá pan Lyttleton na otázky o fotografiích: „Ano, je to 

pravá fotografie.“ Ministra konservativní vlády Lyttletona lze těžko osočovat z toho, že by chtěl 

podporovat „obyčejný komunistický trik“. (…) A aby smůla byla dovršena, potvrzuje pravost 

dokumentů 8. května i labouristický deník „Daily Herald“. (...) 

Úryvky (45)–(46) ukazují, v jakém pořadí se jednotlivé repliky objevily v rozvíjející se DS, ve 

skutečnosti ale zazněly v pořadí jiném: 

Daily Worker: fotografie z Malajsie 

7. 5., jednání v britském parlamentu: dotazy poslanců a ministrova odpověď  

8. 5., Daily Herald: potvrzení pravosti snímků z Malajsie  

Buržoazní tisk: dle RP cynicky přiznává, že je nutné vést vyhlazovací válku; tato replika mohla 

zaznít i dříve, chybí přesný odkaz 

12. 5., RP, Jejich methody: zmnožení replik z Daily Worker a z buržoazního tisku   

19. 5., Svobodná Evropa: obvinění komunistického tisku ze šíření lživých informací 

Pokrokový tisk: informuje o barbarském jednání britských jednotek v Malajsii; tato replika 

mohla zaznít i dříve, chybí přesný odkaz; může se jednat o repliky deníků Daily Worker a RP 

(Jejich methody)  

23. 5., RP, Žumpa lží: rekapitulace dosavadního vývoje DS, hodnocení obsahu jejích replik  



61 
 

Z pořadí jednotlivých členů DS, jak zazněly ve skutečnosti, vyplývá, že dialogické události 

„jednání v britském parlamentu“ a „článek v Daily Herald“, na které RP odkazuje až ve svém 

druhém textu, se uskutečnily ještě před publikováním prvního článku RP; v této fázi 

mediálního dialogu ale do DS ještě zakomponovány nebyly. Je otázka, zda o jejich existenci 

redakce RP nevěděla, nebo zda je z nějakého důvodu do rozvíjející se DS zapojit nechtěla. 

Tyto repliky dialogicky začleňuje až do svého druhého textu. Ten sice navazuje na dialog 

o působení britských vojáků v Malajsii, avšak na rozdíl od dosavadních členů DS pozměňuje 

téma diskuse: vedle barbarského jednání britských vojáků zaměřuje pozornost především 

na prolhanost a pokřivený charakter československých emigrantů do západního světa. 

Argumentaci v tomto duchu je věnována přibližně třetina textu. Tematický posun je ostatně 

signalizován již samotným titulkem článku: „žumpou lží“ totiž RP označuje Svobodnou 

Evropu, ve které někteří emigranti působili (47). Odkaz na dialogické události „jednání 

v parlamentu“ a „článek v Daily Herald“ byly tudíž v DS zkonstruované redakcí RP použity 

nejen jako důkazy o nelidském chování britských jednotek v Malajsii, ale především jako 

důkazy o morální nezpůsobilosti československých redaktorů Svobodné Evropy, potažmo 

všech československých emigrantů (33). Podobně jako v případě ostatních mediálních 

dialogů se zahraničním obsahem i zde RP rozvíjí DS, aby prezentovalo přesvědčivé 

argumenty pro svá stanoviska. 

(47) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

(...) Marně se páni Peroutkové a spol. pokoušejí štvát a lhát. Marně se snaží imperialisté i jejich 

nicotní přisluhovači zamlčovat a popírat zvěrstva v Koreji, na ostrově Kodže, v Malajsku a jinde. 

Skutečnost vždy vypluje na povrch.  A tentokrát i pan ministr Lyttleton dokazuje, že tak zv. 

„Svobodná Evropa“ není nic jiného než smrdutá žumpa lží. 

Protože v DS dochází k časté duplikaci replik, určitá část párových sekvencí, do nichž jsou 

uspořádány jednotlivé repliky mediálního dialogu, má podobu „tvrzení – ne/souhlas 

s tvrzením“. Koherenci dialogu o malajských událostech zajišťují ale také jiné typy 

sekvenčních struktur. Uvádím vždy dvojici replik a typ příslušné sekvence: 

Daily Worker – RP (Jejich methody): informace – potvrzení informace (souhlasná duplikace) 

Daily Worker – labourističtí poslanci: informace – zděšení 

labourističtí poslanci – ministr Lyttelton: 11 otázka – odpověď  

Daily Worker – Daily Herald: informace – potvrzení pravdivosti informace 

buržoazní tisk – RP (Jejich methody): tvrzení – nesouhlas (duplikace s ironickým 

komentářem) 

RP (Jejich methody) – RP (Žumpa lží): tvrzení – potvrzení (souhlasná duplikace) 

                                                      
11 RP ministrovo příjmení zapisuje jako „Lyttleton“, současné informační zdroje uvádějí podobu „Lyttelton“ 
(např. Ramsden 2006).  
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labourističtí poslanci – RP (Žumpa lží): zděšení z dokumentů – pochopení pro zděšení 

(souhlasná duplikace) 

ministr Lyttelton – RP (Žumpa lží): tvrzení – vyjádření přesvědčení o pravdivosti tvrzení  

RP (Jejich methody) – Svobodná Evropa: tvrzení – nařčení ze lži (nesouhlasná duplikace) 

Svobodná Evropa – RP (Žumpa lží): nařčení ze lži – usvědčení protistrany ze lži (nesouhlasná 

duplikace) 

Většina sekvencí obsahuje hodnotící aspekt, ať se jedná o vyjádření k (ne)pravdivosti určitých 

tvrzení anebo o morální hodnocení určitého jednání. Toto zjištění koresponduje s historicko-

politickým kontextem, v němž se mediální dialog odvíjel: obě strany studené války měly 

potřebu se vůči sobě vymezovat, což se promítá i do způsobu dialogického navazování mezi 

jednotlivými replikami, resp. do konstrukce DS jako celku.  

5.3.3.2 Dialogická navázání na repliky západního světa 

RP jakožto tiskový orgán vládnoucí politické strany umožňovalo vznik jiného typu DS, než 

jaké se rozvíjejí v nezávislých médiích (viz např. Nekvapil – Leudar 2003). Cenzura zajišťovala, 

že byly publikovány pouze takové texty, které byly v souladu s ideologií vládnoucí elity. V DS 

proto RP cituje nebo parafrázuje pouze takové dialogické události, které odpovídají jeho 

výkladu světa. Konkrétně šlo o československý deník Svobodné slovo (42), moskevský deník 

Pravda (43), egyptský list Al Misri (43), sovětskou tiskovou agenturu TASS, která je uvedena 

jak zdroj článku K situaci v Egyptě (43), dopisovatele deníku Pravda Makarenka (36) a polské 

noviny Trybuna Ludu (37) a Życie Warszawy (38).  

RP však nekategorizovalo negativně veškeré prvky západního světa (viz poznámky 

pod čarou 7, 8), což mu dovolovalo konsensuálně dialogicky navazovat na určité jeho repliky. 

Učinilo tak při převzetí fotografie a jejího komentáře z britského komunistického12 deníku 

Daily Worker (45) a při parafrázování výroku labouristického deníku Daily Herald (46). RP 

duplikuje rovněž kratší pasáže replik z amerických a francouzských novin New York Herald 

Tribune (41) a l´Humanité (28). V těchto případech RP neuvádí, zda se jedná o média 

reprezentující ideologii východního či západního světa. Pouze cituje jejich repliky a zasazuje 

je do vlastní argumentace.   

V datech se ale vyskytují i dva případy, kdy RP dialogicky navazuje na výroky vysokých 

politických představitelů západního světa, aniž by se distancovalo od jejich obsahu. Prvním 

případem je odkaz na výrok republikánského13 kongresmana H. Angella (41), který autor 

článku v RP použil jako argument o přebujelé produkci nekvalitní kultury ve Spojených 

státech. Druhý výskyt tohoto typu dialogického navázání jsem zaznamenala v DS 

o malajském konfliktu. RP svůj výklad o nelidském jednání britských vojáků v Malajsii dokládá 

                                                      
12 „(…) pravost snímků uveřejněných v deníku KS Britannie „Daily Worker“. (Žumpa lží, RP 23. 5. 1952). 
13 Homer Daniel Angell byl v letech 1939–1955 republikánským kongresmanem (Biographical Directory 2018). 
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výrokem O. Lytteltona, britského ministra za konzervativní stranu (46). Autor textu 

podporuje váhu svého argumentu právě odkazem na ministrovu politickou příslušnost. RP se 

i zde orientuje na členský kategorizační prostředek „studená válka“, což se projevuje tím, že 

komentuje neobvyklost nastalé situace, kdy konzervativní politik souhlasí s replikou 

komunistického tisku (Daily Worker, RP).  

V kontextu studené války se naopak dá ze strany RP očekávat nesouhlasné navázání na 

repliku představitele západního světa. Tento typ navázání se vyskytuje opět v DS „Malajsie“; 

RP parafrázuje výroky britských masmédií, která se hlásí k ideologii západního světa (45). 

Od obsahu této repliky se však RP zřetelně distancuje tím, že ji označuje za cynickou a slovo 

„nutné“ zapisuje v uvozovkách. Na repliku „buržoazního tisku“ tedy RP navazuje nesouhlasně 

a používá ji jako další argument pro své negativní hodnocení západního světa.  

Druhým případem konfrontačního způsobu citování masmediální repliky ze západního světa 

je dialogické navázání na vysílání Svobodné Evropy. Ačkoliv je autorem dané repliky někdejší 

příslušník východního světa, konkrétně Československa, svou emigrací do Velké Británie se 

přihlásil ke světu západnímu. RP cituje pasáž rozhlasové relace, v níž aktér DS nařkl článek 

v RP ze lži a falšování fotografických dokumentů. O čtyři dny později však naopak redaktor RP 

usvědčuje ze lži příslušné rozhlasové vysílání. Důkazem pro toto obvinění je zejména 

prohlášení O. Lytteltona v britském parlamentu a také článek v deníku Daily Herald (46). Na 

základě těchto dvou replik RP československé emigranty (k rozšiřování okruhu platnosti 

kategoriálních predikátů viz oddíl 5.3.2.2.) zesměšňuje a kategorizuje jako notorické lháře 

(48). Přesvědčivost této kategorizační práce pramení ze skutečnosti, že stanovisko RP, tedy 

východního světa, je podpořeno replikou vysokého představitele světa západního. 

(48) Žumpa lží, RP 23. 5. 1952 

(...) Opravdu „působivě“ se snažili přispěchat páni Peroutkové, Tigridové a spol. na pomoc svým 

zaměstnavatelům. (…) Jenže služky imperialistů z řad zaprodané emigrace se vyjádřily 

k dokumentům po svém a v duchu své zásady lhát o všem vždy a za každých okolností se 

pokoušely zalhat i pravost dokumentů. Ministr vlády, odpovědné za masakry v Malajsii, je sám 

usvědčil ze lži. Jak vidno, nevděk světem vládne. (...) 

Redakce RP zde byla nucena posoudit věrohodnost výroků dvou aktérů západního světa – 

britského konzervativního ministra a redaktora Svobodné Evropy, československého 

emigranta. V souladu s členským kategorizačním prostředkem „studená válka“ a bez zasazení 

do kontextu DS „Malajsie“ by vyjádření obou těchto aktérů byla pro RP nevěrohodná. 

V tomto případě ale replika jednoho z nich, britského ministra, odpovídá názoru RP, takže je 

oproti očekáváním a pravidlům kategorizačního prostředku „studená válka“ použita jako 

argument ve prospěch tvrzení RP. Je tak vytvořena ad hoc hierarchie relevance, systém 

vztahů, který se používá k vytváření a interpretování sociálního a morálního řádu (Lepper 

2000), v níž slovo československého emigranta do západního světa je méně relevantní či 

méně věrohodné, než slovo britského konzervativního ministra.  
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5.4 Rok 1952: Aktéři mediálních dialogických sítí 

Potenciálními aktéry zkoumaných mediálních dialogů byli vedle redaktorů RP také všichni 

jeho tehdejší čtenáři. K realizaci nové repliky DS však nestačí samotná vůle nového aktéra 

zveřejnit svou repliku nebo zapojit se do probíhajícího dialogu, protože o zveřejnění všech 

textů rozhoduje redakce příslušného masmédia. Redaktoři RP tedy na základě určitých 

kritérií posuzovali relevanci jednotlivých textů, které jim čtenáři zaslali, a vybírali z nich ty, 

které se nakonec staly novými dialogickými událostmi (či jejich částmi) určité DS – ať už se 

jednalo o texty, na jejichž základě se rozvinula nová DS, anebo o repliky dialogicky navazující 

na již existující fragment DS. 

V případě, že se rozhovoru účastní dva aktéři, v pronášení svých replik se střídají. Ke změně 

mluvčích dochází v určitých momentech, které aktéři dialogu identifikují jako vhodné pro 

výměnu; konverzační analýza tyto momenty nazývá transition-relevance places (Hutchby – 

Wooffitt 2006, s. 48–49). Pokud se rozhovoru účastní více aktérů, je navíc nutné 

spolupracovat na tom, kdo z potenciálních aktérů se po skončení právě probíhající repliky 

ujme slova. 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). V tomto oddíle se budu věnovat právě postupu 

při výběru nových replik, resp. aktérů mediálních dialogů.  

V zahraničních DS z roku 1952 se dialog většinou nerozvíjí, ale je spíše poskládán z již 

existujících replik pronesených ve veřejném prostoru (viz oddíl 5.3.3.1), tudíž není na místě 

klást si otázku, kdo vybírá dalšího mluvčího. DS nevzniká navazováním jedné repliky na 

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

vztahů. V případě těchto DS je analogie s běžným rozhovorem již značně volná, proto zde 

analyzuji pouze DS s domácí tematikou.  

V DS „Vesničtí boháči“ autor první repliky kritizuje skutečnost, že z mnoha JZD dosud nebyli 

vyloučeni vesničtí boháči (tedy někdejší velkostatkáři), ačkoliv k tomu orgány komunistické 

strany vydaly jasné pokyny. Autor textu zároveň přímo říká, kdo je za tento stav zodpovědný, 

čímž příslušného aktéra nepřímo vyzývá k nápravě či odpovědi (49). Po třech týdnech RP 

uveřejňuje článek, ve kterém na kritiku odpovídá vedoucí tajemník okresního výboru KSČ 

Praha-západ, tedy potenciální aktér debaty identifikovaný v první replice DS (50).  

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

(...) Čím to je, že se vesnické organisace strany neřídí usneseními strany? Odpovědnost je na 

okresním výboru strany. Již v roce 1951 okresní konference strany se usnesla očistit JZD od 

vesnických boháčů (...) Okresní výbor strany Praha-západ nevedl dostatečně vesnické organisace 

strany k odhalování vesnických boháčů a k očistě JZD od těchto příživníků. (...) 
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(50) Smířlivecký postoj k vesnickým boháčům je brzdou rozvoje JZD, RP 5. 9. 1952 

Článek, uveřejněný pod uvedeným titulkem dne 14. 8. 1952 v Rudém právu, je správný a 

pravdivý. Předsednictvo OV KSČ projednávalo článek na své nejbližší schůzi. Na jeho základě 

svolal okresní výbor KSČ Praha-západ aktivisty vesnických organizací strany, kterým byly dány 

konkrétní směrnice, (...)  J. Haidinger, ved. taj. OV KSČ, Praha-západ (zvýraznění původní) 

V případě DS „Ceny brambor“ následujícího mluvčího vybrala přímo redakce RP tím, že 

oslovila pracovníka ministerstva vnitřního obchodu s žádostí o vyjasnění sporné situace. 

Následně deník na svých stránkách přinesl zprávu o obsahu této repliky (13). Jméno ani 

pracovní pozice autora odpovědi nejsou uvedeny, pro relevanci odpovědi bylo tedy 

v některých případech dostačující zastřešit zveřejněnou repliku autoritou určitého úřadu či 

instituce. 

DS „Hospodaření s materiálem“ má tři členy. Prvním je článek kritizující všeobecné plýtvání 

materiálem na stavbě NHKG (51). Autor druhé repliky se jako následující mluvčí v rozhovoru 

vybral sám a ve svém příspěvku potvrzuje pravdivost informací z prvního článku, přičemž se 

odvolává na vlastní zkušenost (52). Z analytického pohledu jeho text prokazatelně navazuje 

na předcházející repliku, protože na ni odkazuje jednak explicitně dialogicky, jednak 

tematicky. Z aktérské perspektivy relevanci tohoto dialogického navázání stvrzuje RP svou 

akcí „publikování čtenářského dopisu“. Třetí replika dialogu reaguje opět na první text a 

reprezentuje druhý člen sekvence „kritika – přijetí kritiky“ (53), která je pro DS z roku 1952 

charakteristická. Článek je podepsán jmény tří představitelů kritizovaného podniku, což lze 

interpretovat tak, že podnik dává najevo své porozumění závažnosti kritiky a nápravu berou 

za svou tři různé složky jeho vedení. Touto cestou je rovněž optimálně vyřešeno možné 

dilema, který reprezentant kritizovaného subjektu by měl reagovat na kritický článek 

obracející se k podniku jako celku.  

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

(...) To je nutno zdůrazňovat zejména proto, že přísun tak ohromného množství materiálu svádí 

mnohé pracovníky i vedoucí k tomu, že nešetří materiálem tak, jak by měli, myslíce si, že na tak 

veliké stavbě a při takovém množství se to ztratí. (...) Obrátí-li pracovníci z podnikového 

ředitelství, všichni stavbyvedoucí, mistři a četaři svou pozornost na boj za úspory a hospodaření 

materiálem a nářadím (...) dosáhneme v krátkosti na stavbě Nových hutí Klementa Gottwalda 

milionových úspor (...) 

(52) Lépe hospodařit s elektrodami, RP 24. 6. 1952 

Odcházel jsem letos v březnu z půlroční brigády na stavbě Nově hutě Klementa Gottwalda 

v Kunčicích. (...) Musím proto reagovat na článek v Rudém právu z 28. května, kde bylo 

kritizováno nehospodárné zacházení s materiálem na staveništi. Vše, o čem se v článku píše, jsem 

viděl na vlastní oči. (...) P. Tučný, věd. aspirant, Praha VII (zvýraznění původní) 
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(53) Přispějeme k lepšímu hospodaření s materiálem na NHKG, RP 8. 7. 1952 

Výbor závodní organisace závodu V. Vítkovických staveb pracující na stavbě socialismu – Nové 

huti Klementa Gottwalda – projednal článek Rudého práva ze dne 28. května t. r. nazvaný „Do 

boje za hospodárnost s materiálem na ostravské stavbě socialismu“, který oprávněně kritisoval 

časté zjevy špatného hospodaření nejrůznějším materiálem. (...) Za závodní organisaci KSČ: 

Krupa, za závodní radu: Štěch, ředitel závodu: Raveane (zvýraznění původní) 

NHKG byla na počátku padesátých let podle všeho nesmírně důležitou stavbou. Svědčí o tom 

nejen přídomek „stavba socialismu“ (51), ale i skutečnost, že v rámci poměrně malého 

vzorku dat se k ní vztahují dvě DS. Autor reportáže ze stavby NHKG, částečně též ústy pana 

Václavíka, technika na stavbě NHKG, vyzývá různé závody, na jejichž dodávky se tehdy na 

ostravské stavbě čekalo, k dřívějšímu dodání objednaných dílů či zařízení (14), (54). Celkem 

je v článku jmenováno devět subjektů, které by mohly stavbu NHKG urychlit (54) a které jsou 

tímto identifikovány jako potenciální následující mluvčí. V druhé replice této DS nakonec 

pouze tři z nich odpovídají, nakolik se jim podařilo zkrátit dobu dodání své zakázky (17), (55). 

Druhá replika této DS byla zveřejněna s časovým rozestupem pouhých osmi dní, je tedy 

možné, že do redakce RP později přišly další dopisy od jiných potenciálních následujících 

mluvčích. 

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

(...) „A zvláště byste měli o tom napsat soudruhům, na jejichž dodávky naše vysoká pec netrpělivě 

čeká. (...) Vyřiďte to soudruhům v závodě Potrubí Praha, kteří pracují na potrubí surového plynu 

(...). Řekněte to soudruhům v závodě Stalingrad v Lískovci, že očekáváme od nich vážní nádoby na 

koks a stojany pro potrubí surového plynu. Napište soudruhům ve VŽKG, že potřebujeme jejich 

potrubí studeného větru i příruby a (...) Ať oni, soudruzi v Moravskoslezské armaturce, v Ostroji  

Opava a všude, kde ještě pro nás pracují, tak jako naši montéři a stavbaři zváží své možnosti a 

prozkoumají, o kolik hodin mohou zkrátit práce na těchto zakázkách. (...) Na příklad na elektrárně 

starostlivě přihlížejí k tomu, jak v době, kdy je nejvíce práce na kotli, posílá podnik Regula 

montéry na dovolenou a práce stojí. Z konticáglovny by chtěli zavolat do ČKD Slaný: „(…) vyšlete 

montéry na montáž jeřábu (...)“ Do Vítkovic volají o podávací stoly mezi stolice a různé součástky 

(...) Na kovárně čekají soudruzi na nářadí, které mají zajistit a dodat z ministerstva těžkého 

strojírenství (...)  

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

(...) Závodní rada n. p. Potrubí Praha oznamuje: „Soudruzi z výrobny v Kralupech nad Vltavou 

podepsali 29. srpna závazek, že zhotoví a dodají potrubí pro surový plyn a kompensátory pro čistý 

plyn do 15. září  (...)“ 

V prvním členu DS „Kropit železnici“ redaktor RP kritizuje ředitelství ČSD za kropení trati 

proti plevelu v době, kdy už byl veškerý plevel uschlý. RP se na vedení ČSD obrátilo s žádostí 

o vysvětlení tohoto nelogického kroku a stále v rámci prvního textu zveřejňuje úryvek 

obdrženého dopisu. Vzhledem k tomu, že redaktora odpověď neuspokojila, na konci svého 

textu se na vedení ČSD obrací znovu (56). Závěrečná formulace se může zdát jako velmi 

implicitní výzva k odpovědi, ale v kontextu politických procesů první poloviny padesátých let 
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se naopak mohlo jednat o velmi nekompromisní požadování adekvátní odpovědi. Poslední 

větu článku lze totiž charakterizovat nejspíše jako mluvní akt „naznačení, že celá záležitost 

může být sabotáž“. Ředitelství ČSD opravdu interpretovalo první článek jako výzvu k další 

reakci a poslalo redakci další dopis, ze kterého deník cituje v polovině února 1952 a který je 

druhým členem sekvence „kritika – přijetí kritiky“ (57).   

(56) Příkaz zněl: Kropit! RP 30. 12. 1951 

(...) Když se redakce o tomto případě dozvěděla, žádala ústřední ředitelství ČSD o vysvětlení. A 

teď slyšte, proč bylo nutno provést postřik v tak pozdní době. V odpovědi se mimo různých 

vysvětlení praví (...) „Protože sudy byly značně prorezivělé...protože bylo zapotřebí co nejdříve 

vyprázdnit sudy a tyto vrátit, aby nebylo nutno platit veliké penále, byla zde snaha oblastního 

ředitelství kropení co nejdříve ukončiti a sudy vrátiti.“  

Od 14. listopadu, kdy byly sudy vyprázdněny, již uplynulo 6 týdnů, ale prázdné sudy stále leží tam, 

kde ležely plné. Kdy tedy budou vráceny? A jak to bude s vracením sudů, u kterých urezivěla dna, 

to nám z ředitelství nenapsali. Sejde z očí, sejde s mysli – říká staré české přísloví, ale zbytečné 

vyhození chlorečnanu sodného, representující desetitisícové částky, zaměstnancům ČSD z mysli 

nesešlo. Naopak, chtějí vědět, kdo měl zájem na tom, aby to takto dopadlo.  

(57) Příkaz zněl: Kropit! RP 19. 2. 1951 

(...) Ústřední ředitelství ČSD se v důsledku kritiky důkladně zabývalo otázkou hubení plevele 

v uplynulých dvou letech, při čemž se přišlo na různé nedostatky, (...) V závěru dopisu Ústřední 

ředitelství ČSD píše: „(...) Rozbor všech úkolů spojených s hubením plevele na tratích ČSD, 

vyvolaný vaší kritikou, nám pomůže odstraňovat nedostatky, a zlepšovat práci.“ 

DS „Kvalita mléka“ je poněkud netypická, protože čtenáři RP se místo odpovědi na kritiku 

dozvídají již o určité akci, která byla provedena v reakci na kritiku. Budeme-li s akcí pracovat 

jako s neverbálním druhým členem sekvence (viz Nekvapil 2017e), i zde byl druhý aktér 

vybrán tím předcházejícím: čtenář RP kritizoval mlékárnu, protože nedodávala dostatek 

vzorkovnic na mléko, a mlékárna zareagovala dodáním dostatečného počtu vzorkovnic (8), 

(58).  

(58) Poškozují poctivé rolníky, RP 18. 5. 1952 

(...) Kritika v RP nám pomohla. Dnes máme vzorkovnic dostatek, takže můžeme odebírati vzorky 

kdykoliv. Výsledek se dostavil. (...) Škůdce veřejného zásobování a rolníků jsme dopadli. (...) 

V případě DS „Muzeum v Mostě“ je proces vybírání následujícího mluvčího komplikovanější 

než u většiny ostatních dialogů.  První člen DS kritizuje kvalitu sbírek mosteckého muzea (59). 

Druhým členem DS je redakční poznámka obsahující informaci o reakcích národních výborů 

v Ústí nad Labem a v Mostě, které uznaly oprávněnost kritiky a navrhly kroky k nápravě (60). 

Vzhledem k tomu, že RP přináší odpověď národních výborů, je pravděpodobné, že se jednalo 

o zřizovatele či správce muzea nebo jiné relevantní aktéry. Muzeum samotné zřejmě vlastní 

vedení ani nemělo, na základě druhého členu DS se lze dokonce domnívat, že celé muzeum 

mělo pouze jediného zaměstnance (60). 
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Z replik DS nelze jednoznačně vyčíst, zda chtěl čtenář svým dopisem vyzvat k odpovědi právě 

oba národní výbory nebo přímo představitele muzea, aniž by tušil, že zřejmě žádní neexistují. 

Rovněž není zcela zřejmé, zda se oba úřady cítily být čtenářským dopisem z RP osloveny a 

proto poslaly RP svou odpověď, anebo zda reagovaly až na přímé dotazy redaktorů RP. Není 

vyloučeno, že v tomto dialogu RP sehrálo roli zprostředkovatele: čtenář kritizoval stav 

muzea, aniž by věděl, na koho se v této záležitosti konkrétně obrátit. RP nalezlo relevantní 

aktéry, předneslo jim příslušnou kritiku a následně seznámilo veřejnost s jejich odpověďmi 

(viz též oddíl 5.2.2).  

(59) Nedůstojné museum, RP 16. 10. 1951 

V těchto dnech jsem navštívil městské museum v Mostě. Cítil jsem se tu však spíše jako v bazaru 

než v museu, protože vystavené předměty tu leží bez ladu a skladu. (...) Sbírky nejsou 

uspořádány. Nejde-li návštěvník s průvodcem, kterého by zde však marně hledal, najde jen 

mrtvou historii. (...) V museu je i sbírka zvířat a ptáků. Je sice označena čísly, ale marně se sháníte 

po katalogu, který by vám řekl, jak se který druh jmenuje. (...) Místnosti, v kterých je museum 

instalováno, působí dojmem, že zde hlodá zub času. Dokazují to shnilé okenní rámy a zaprášené 

koberce na neopravených podlahách. (...) Most je hornické město. Proto by zvlášť hornická 

exposice musea měla být v naprostém pořádku.  

(60) Nedůstojné museum, RP 4. 2. 1952 

(…) Jak nám sdělil KNV v Ústí nad Labem a MNV v Mostě, byla uveřejněná kritika oprávněná. 

Závady v mosteckém museu, na které soudruh Reinl upozorňoval, byly zaviněny tím, že ačkoliv je 

pro museum systemisováno více pracovníků, má sbírky na starosti pouze jedna pracovní síla, 

která na vše nestačí. MNV v Mostě se proto rozhodl uspořádat na odstranění závad brigádu, které 

by se zúčastnili odborní pracovníci, aby museum bylo náležitě upraveno. (...) 

V prvním členu DS „Nábor od Ostravy“ byl kritizován postup, jakým probíhal nábor 

pracovních sil do těžkého průmyslu a na výstavbu Ostravska v národním podniku Panar. 

Závěr článku pojmenovává tři skupiny zodpovědných pracovníků, na jejichž straně došlo 

k pochybení, a obsahuje explicitní výzvu představitelům podniku, aby na článek 

reagovali (61). Po měsíci RP publikovalo text, v němž parafrázuje odpověď relevantních 

aktérů z kritizovaného podniku (62). Oprávněnost kritiky připouští výbor závodní organizace 

KSČ, tedy vedení jedné ze skupin aktérů, které byly v prvním členu DS označeny za 

zodpovědné činitele a tím vybrány jako následující mluvčí.  

(61) Jak se provádí nábor pracovních sil, RP 18. 9. 1952 

(...) Tyto dopisy ukazují vážné nedostatky, kterých se při náboru v n. p. Panar dopustili. Nikdo 

z vedení podniku ani funkcionářů závodní rady a závodní organisace KSČ, i když o náboru věděli 

několik měsíců, nezajistili, aby byl řádně prováděn. Nikdo se zaměstnanci řádně neprohovořil, 

proč je nutné, aby schopní, a hlavně ti nejlepší pracovníci odešli do důležitějších výrobních úseků. 

Jak to, soudruzi, napravíte? 
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(62) Jak se provádí nábor pracovních sil, RP 21. 10. 1952 

(...) Výbor závodní organisace KSČ n. p. Panar k uveřejněnému článku sdělil, že uznává kritiku za 

správnou. Členové výboru strany a závodní rady nevysvětlovali soudruhům na schůzích, ani 

osobním přesvědčováním, proč je nutné získat pracovní síly do důležitějších oborů. Výsledek toho 

byl, že (...)  

V prvním členu DS „Nesprávné odměňování“ je kritizován způsob odměňování zaměstnanců 

v hospodářství Cikar na Jindřichohradecku (3). Autor v závěru svého článku označuje skupiny 

aktérů, kteří jsou zodpovědní za napravení chyb a zároveň je tím vybírá jako relevantní 

mluvčí, kteří mají či mohou pronést následující repliku. Kromě závodních i stranických orgánů 

kritizovaného hospodářství je zde identifikován jako relevantní aktér i nadřízený stranický 

orgán – okresní výbor strany v Jindřichově Hradci (63). V ostatních sebraných DS jsem tento 

postup sice nezaznamenala, ale pro práci redaktorů RP je orientace na hierarchii pravomocí 

jednotlivých státních orgánů či funkcí v rámci podniků charakteristická. Vedle tohoto případu 

se projevuje také v DS o cenách brambor, v níž se redakce obrací s žádostí o vysvětlení 

problematické situace na příslušné ministerstvo (13), dále v dialogu o mosteckém muzeu, ve 

kterém RP identifikuje národní výbory v Ústí nad Labem a v Mostě jako relevantní orgány pro 

řešení situace mosteckého muzea (60), nebo v DS „Rébus“, v níž je kritizována práce jednoho 

úředníka důchodové správy, ale k odpovědnosti je voláno i vedení celého úřadu (65), (66).  

Stejně jako v případě dialogu o mosteckém muzeu je druhým členem DS „Nesprávné 

odměňování“ redakční zpráva o přijetí kritiky, nikoliv celá odpověď kritizovaného subjektu, 

resp. redakční článek obsahující citace z příslušného dopisu. Z tohoto důvodu nevíme, kteří 

z představitelů hospodářství Cikar, identifikovaných v prvním členu DS, na sebe vzali roli 

aktérů v dialogu. Na základě redakční zprávy se ale zdá, že tak jako v případě dialogu 

o plýtvání materiálem na stavbě NHKG (53) i zde kritiku přijímají tři složky vedení daného 

subjektu (12). V obou případech se jedná o stejné složky vedení: výbor závodní organizace 

KSČ, ředitelství podniku, resp. statku a jeho závodní rada; odpovědnost za řešení problému 

tedy přijímají stranické i závodní orgány.   

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

(...) Je proto povinností vedoucích pracovníků jindřichohradeckého státního statku, a především 

všech komunistů, aby ve spravedlivém odměňování svých pracovníků viděli klíč k vyšší 

produktivitě práce, zajištění stálých pracovních sil, (...) Není-li však soudruh Bulant (vedoucí 

hospodářství, pozn. K. T.) o významu odměňování podle vykonané práce dostatečně přesvědčen, 

je věc okresního výboru strany v Jindřichově Hradci a stranické organisace státního statku, aby 

jeho i všechny spolupracovníky na hospodářství Cikar o významu norem přesvědčily.  

V DS „Odpad“ je za špatné plnění povinností kritizován národní podnik Sběrné suroviny a 

v závěru článku je vyzván ke zkvalitnění své činnosti (64). V následující replice dialogu RP 

parafrázuje obdrženou odpověď a oznamuje, že přišla z ředitelství příslušného podniku (5). 

Ani v tomto případě tudíž nevíme, kdo přesně se stal aktérem dialogu, pro průběh interakce 

to však evidentně nebylo zásadní a tak jako v řadě jiných DS z roku 1952 postačovalo, když 
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byla odpověď zastřešena institucí, podnikem či jejich částmi, viz též DS „Ceny brambor“, 

„Kropit železnici“, „Kvalita mléka“, „Muzeum v Mostě“, „Nábor do Ostravy“ a „Nesprávné 

odměňování“. 

(64) Využít surovinového odpadu, RP 10. 6. 1952 

Není téměř dne, aby do naší redakce nepřišlo několik stížností na n. p. Sběrné suroviny. 

V dopisech z nejrůznějších míst se nejčastěji kritisuje, že není odvážen sebraný materiál. Podobné 

stížnosti jsme již několikráte uveřejnili v Rudém právu, ale jak je vidět, n. p. Sběrné suroviny 

dosud tyto nedostatky neodstranil. (...) by měli pracovat soudruzi v n. p. Sběrné suroviny a 

nepřipustit opakování dalších stížností našich pracujících.  

V prvním členu DS „Rébus“ je za vydání nesrozumitelného důchodového výměru kritizován 

konkrétní úředník, ale zodpovědnost za pochybení, resp. nápravu je přenášena na celý 

úřad (65). Formulace „rozhodné slovo má vedení úřadu“ je pravděpodobně zamýšlena 

v přeneseném významu, tedy že se od vedení úřadu očekává zjednání nápravy. V dobovém 

kontextu, kdy RP na svých stránkách nezřídka otiskovalo reakce na zveřejněnou kritiku, se 

však dá příslušné slovní spojení interpretovat i jako přímá výzva k pronesení následující 

repliky. Ať se jednalo o výzvu přímou či nepřímou, kritizovaný úřad deníku odpověděl a RP 

o obdržené reakci přináší zprávu. Dopis z důchodového úřadu napsal zřejmě někdo z jeho 

vedení, ačkoliv z uveřejněné zprávy to nevyplývá zcela jednoznačně, ale vyplývá z ní, jaké 

kroky konkrétní aktéři podnikli, aby přispěli k napravení kritizovaných nedostatků (6), (66).  

(65) Výměr nebo rebus? RP 26. 5. 1952 

(...) Paní Dvořáková (...) se zvědavě dívá, co jí správa státních důchodů (...) píše. (...) Tak! Není nad 

srozumitelnost a jasnost. (...) Ten, kdo ze správy státních důchodů podobné fermany rozesílal, je 

snad členem spolku hádankářů. (...) Národní pojištění je naší pýchou. Nesmí být proto uváděno 

v nevážnost podobným byrokratickým způsobem. Konečné a rozhodné slovo v této věci má nyní 

vedení Státního úřadu pro důchodové zabezpečení. Jsme přesvědčeni, že jistě učiní vše, aby se 

takové případy bezduchého úřadování již neopakovaly. 

(66) Výměr nebo rebus? RP 27. 6. 1952 

(...) Vedení Státního úřadu důchodového zabezpečení se uveřejněnou kritikou zabývalo a uznalo 

za správnou. (...) Předseda SÚDZ nechal proto provést podrobnou revisi pracovišť. Referentu 

dr. Nevšímalovi, který nesrozumitelný výměr zaslal, byl vytknut jeho nesprávný postup při 

odesílání výměru. (...)  

Předmětem kritiky v DS „Rozkopané silnice“ je špatné plánování stavebních prací na 

Kladensku, jejichž důsledkem je jednak plýtvání penězi, jednak nepohodlí pro místní 

obyvatele, kteří jsou nuceni neustále překonávat rozkopané silnice a chodníky. V prvním 

členu dialogu není na rozdíl od ostatních DS označen viník, naopak je zde vznesen dotaz, kdo 

je za neuspokojivý stav věci zodpovědný (67). O tři týdny později RP přináší krátkou zprávu, 

ve které informuje o reakci okresního národního výboru v Kladně na zveřejněnou kritiku (68). 

V prvním členu DS byl tedy vyzván k odpovědi relevantní aktér, aniž by bylo řečeno, o koho 

se jedná, a tento aktér se slova skutečně ujal a přihlásil se tak k odpovědnosti za vzniklé 
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škody i za nápravu chyb. Té se však občané Kladenska nedočkali, a tak se po uplynutí 

jednoho roku v RP opět objevil článek s toutéž tematikou. Nyní redakce znovu připomíná 

odpověď z kladenského národního výboru a cituje z něj (69), zatímco předchozí zpráva ho 

pouze parafrázovala (68). V závěru textu RP vyzývá jménem svým i jménem všech občanů – 

tentokrát již známé – zodpovědné aktéry k odpovědi a především k vyplnění jejich slibů (69). 

Mluvčí, kteří byli vybráni pro následující repliku, znovu komentují příčiny neuspokojivého 

stavu věcí a podruhé se zavazují, že vše napraví (70).  

(67) Plánují rozkopané silnice, RP 6. 9. 1951 

(...) Čtenáři se právem ptají, kdo je odpovědný za toto „plánování“ a kdo vlastně bude všechny  

škody tím vzniklé platit. 

(68) Plánují rozkopané silnice, RP 27. 9. 1951 

(...) Kritiku projednával okresní národní výbor v Kladně a uznal její oprávněnost. Nedostatky byly 

zaviněny špatnou spoluprací technického referátu MNV v Kladně s ostatními složkami.  Tím se 

pak stalo, že spoje vybudované místními složkami bylo nutno měnit s hlediska celostátních 

potřeb. Techničtí a plánovací referenti ONV přebírají osobní odpovědnost za plánovité sladění 

všech akcí (...)  

(69) Plánují rozkopané silnice, RP 20. 9. 1952 

(...) ONV v Kladně zaslal do redakce RP přípis, ve kterém sdělil, že uveřejněnou kritiku projednal 

s MNV v Kladně. Mimo jiné v přípise bylo: „Kritika je pro nás poučením. Zjistili jsme, že nedostatky 

byly zaviněny špatnou spoluprací technického referátu MNV s ostatními složkami. Napříště, aby 

se zabránilo škodám, přebírají techničtí a plánovací referenti ONV osobní odpovědnost za 

plánovité sladění všech akcí (...) Tuto sebekritiku jsme uveřejnili 27. září m. r. (...) Čtenář Emil 

Hudlický se ptá: „Kdy se dočkáme nápravy?“ Redakce RP a celá veřejnost chce vědět, kdy ONV a 

MNV v Kladně začnou provádět opatření, ke kterým se ve své sebekritice zavázaly. 

(70) „Plánují rozkopané silnice“, RP 2. 12. 1952 

 (...) při projednávání uveřejněné kritiky  zástupci ONV i MNV přiznali, že místo aby důsledně trvali 

na koordinaci prací, (...) ustupovali před námitkami jednotlivých národních podniků, které se 

vymlouvaly, že práce mohou provádět jen tehdy, kdy to vyhovuje jim a jak to mají naplánované 

ve svém závodě. (...) Vedoucí technického referátu ONV i MNV v Kladně se zavázali tyto 

nedostatky odstranit. Vypracují dlouhodobý plán prací, souvisících s výstavbou a úpravou silnic, 

(...)  

Prvním členem DS „Splnění úkolů“ je obsáhlý úvodník věnovaný zhodnocení organizace 

socialistické soutěže a celkově odborářské činnosti v závodech. V textu se poukazuje na 

různé skupiny pracovníků, kteří by podle autora textu měli zvýšit své pracovní úsilí. 

Konkrétně jsou zmíněni členové závodních rad Sokolovských chemických závodů a 

chomutovského dolu J. Žižka kvůli zanedbání pracovních povinností vztahujících se právě 

k rozvíjení socialistického soutěžení. V obecnější rovině je kritika namířena rovněž vůči 

pracovníkům krajských a okresních výborů strany a vůči odborářům (71). Explicitně nebyl 

k reakci vyzván nikdo, ale zástupci všech těchto zmíněných skupin jsou potenciálními 
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mluvčími, kteří byli autorem úvodníku vybráni, aby pronesli následující repliku. Druhý člen DS 

ukazuje, že se tohoto úkolu zhostili představitelé závodní rady ze sokolovského podniku (72). 

Není vyloučeno, že do RP přišly také odpovědi dalších vybraných mluvčích a deník je mohl 

publikovat, ale při sběru dat jsem je nezaznamenala.  

(71) Do boje za splnění úkolů našeho odborového hnutí, RP 24. 9. 1952 

(...) Závodní i dílenské rady i úsekoví důvěrníci na mnohých závodech však dosud věnovali málo 

pozornosti otázkám socialistické soutěže. V Sokolovských chemických závodech na příklad ještě 

do nedávna nikdo s dělníky o socialistické soutěži na počest 35. Výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce nehovořil. Závodní rada ani nepomýšlela soutěž rozvinout, (...) Úkolem krajských výborů 

a zejména okresních výborů strany  proto je neustále učit funkcionáře základních stranických 

organisací umění ovládnout bolševické methody práce, učit je správně uplatňovat vedoucí úlohu 

strany.  

(...) Jak by takovou radu a pomoc potřebovali i uvítali na př. soudruzi v závodní radě na dole 

J. Žižka v Chomutově. V květnu až srpnu letošního roku zde závodní rada projednávala a řešila 

desítky otázek. (...) Po celou tu dobu se však soudruzi (...) nedostali k tomu, aby zevrubně 

prozkoumali a zhodnotili výsledky socialistické soutěže v závodě (...)  

(...) Je to však varovný signál také pro krajské a okresní výbory strany. Jaká je péče strany 

o komunisty v odborech, taková je přece i práce odborů. (...) Péči (...)nutno proto dále prohloubit. 

(...) Odboráři až dosud často zapomínali, že nedílnou součástí úspěšné soutěže je kontrola 

přijatých závazků. (...)  

(72) Do boje za splnění úkolů našeho odborového hnutí, RP 5. 12. 1952 

Dne 24. září 1952 Rudé právo v úvodníku „Do boje za splnění úkolů našeho odborového hnutí“ 

kritizovalo soudruhy v závodní radě Chemických závodů Sokolov, protože věnovali nedostatečnou 

pozornost rozvoji socialistického soutěžení na počest 35. výročí Velké říjnové socialistické 

revoluce. Soudruzi ze závodní rady nám k tomuto článku píší: „Závodní rada se kritikou Rudého 

práva zabývala (...)“ 

Předmětem dialogu v poslední DS s domácí tematikou „Zneuznaná autorita“ je chování pana 

Sedláčka, člena Krajského akčního výboru Národní fronty v Hradci Králové. Nejen že jeho 

chování odporuje pravidlům slušnosti, ale navíc by se určité jeho jednání dalo ze současného 

pohledu charakterizovat jako zpronevěra. První člen DS totiž poukazuje na skutečnost, že 

dotyčný dlouhodobě využíval veřejný majetek k osobním účelům. Kritizován je sice 

jmenovitě pan Sedláček, ale v nepříliš rozsáhlém textu je jeho pracovní zařazení zmíněno 

sedmkrát, např. (73). Z tohoto důvodu lze jako vybraného následujícího mluvčí vnímat nejen 

kritizovaného jedince, ale i jeho zaměstnavatele.   

Druhý člen DS je zprávou o rozvázání pracovního poměru s problematickým pracovníkem 

(74). Článek má podobu redakční zprávy, ale vzhledem k tomu, že jsou v něm popisovány 

jednotlivé kroky, které v celém případu podnikl Krajský akční výbor Národní fronty v Hradci 

Králové, je pravděpodobné, že se jedná o parafrázi dopisu právě od představitelů tohoto 
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orgánu – tedy od kolektivního aktéra, na nějž autor první repliky nepřímo poukázal jako na 

možného mluvčího repliky následující.  

(73) Zneuznaná autorita, RP 17. 9. 1952 

(...) Začalo to z jara na MNV ve Strážném. Do kanceláře výboru přišel asi padesátiletý člověk, sice 

menšího vzrůstu, ale vysoké autority. (...) vešel sice rozzloben, ale jinak sebevědomě, s přísnou 

tváří, jak se na zaměstnance KAV sluší a patří. „Jak to, že mně nehlídáš chatu? Vykradli mě!“ – 

spustí turista na předsedu MNV soudruha Odvárku. Ten sklopí oči a mlčí. V kanceláři byl však také 

soudruh Mařas, nový tajemník, který tam nedávno nastoupil. Ten ovšem nevěděl, koho má před 

sebou. Soudruha Sedláčka ještě neznal. Bez obalu se tajemník zastal předsedy MNV. „Kdo jsi? Já 

tě sice neznám, ale předseda ti chatu hlídat nemůže. (...)“ „Já jsem Sedláček z krajského akčního 

výboru z Hradce,“ představuje se turista a ještě přísněji pozoruje tajemníka, (...)  

(74) Zneuznaná autorita, RP 21. 10. 1952 

Pod tímto titulkem byl v Rudém právu uveřejněn dne 18. září fejeton. Krajský akční výbor NF 

v Hradci Králové projednával jeho obsah a zjistil, že vystupování soudruha Sedláčka, zaměstnance 

KAV NF, bylo skutečně takové, jak fejeton uvádí. (...) Se soudruhem Sedláčkem byl rozvázán 

pracovní poměr a nastoupí v průmyslu. (...)  

Analyzovaná data ukazují, že redakce vyhodnotila určitý text, příp. téma jako relevantní a 

publikovala ho obvykle na základě dvou vlastností. Relevance prvních členů DS spočívala buď 

v mnohosti čtenářských dopisů, které se vztahovaly k témuž tématu a které redakce 

obdržela, např. (13), (64), nebo v odkazu k dominantním prvkům dobového politického 

diskurzu, jako byla např. socialistická soutěž (71), otázky týkající se „stavby socialismu“ NHKG 

(15) či kolektivizace vesnice (49).  

Z výše uvedených úryvků rovněž vyplývá, že pro mediální dialogy z roku 1952 s domácí 

tematikou je typické, že následujícího mluvčího vybírá mluvčí aktuální, ačkoliv se to neděje 

vždy zcela explicitně. V první replice je obvykle identifikována určitá skupina potenciálních 

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

jsou podle názoru autora první repliky zodpovědní za neuspokojivý stav věcí, který ve své 

replice kritizuje. V některých případech jsou kritizované instituce či podniky k nápravě či 

k odpovědi vyzývány explicitně, viz (54), (56), (61), (65), (69). Pokud jsou kritizované subjekty 

v článcích pouze jmenovány, lze říct, že první člen DS obsahuje mluvní akt „naznačení, že 

jmenovaný aktér má být následujícím mluvčím“.  

Relevance druhých členů DS spočívala tedy v tom, zda na kritiku odpovídá aktér vybraný 

v předcházejícím členu dialogu. V případě, že se o slovo hlásil aktér, který k tomu nebyl 

vyzván, redakce mu dala prostor k vyjádření, pokud jeho replika tematicky odpovídala 

předchozí replice a pokud měl aktér osobní zkušenost s fenoménem, k němuž se ve své 

replice vyjadřoval. Tyto dvě charakteristiky splňovaly repliky dvou aktérů, kteří vstoupili do 

dialogu, aniž by k tomu byli vyzváni: čtenář E. Hudlický z Kročehlav se vyjadřoval 

k rozkopaným silnicím na Kladensku (69) a brigádník v NHKG P. Tučný komentoval plýtvání 

materiálem na této stavbě (52).  
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Poslední poznámka ohledně aktérů mediálních dialogů z počátku padesátých let se týká 

jejich identity. V první replice DS byl obvykle kritizován určitý podnik či instituce, nikoliv 

jednotlivec, případně bylo za chybu jedince činěno zodpovědným vedení příslušného 

subjektu, viz DS „Rébus“ (65). Analogicky RP jednalo i v případě publikování druhých členů 

DS. Deník obvykle nezveřejňoval celou odpověď na kritiku, ale redakce napsala článek, ve 

kterém obdrženou odpověď parafrázuje nebo z ní krátce cituje. V těchto případech se 

v článku neobjevuje jméno autora odpovědi, ale reakce na kritiku je prezentována pod 

hlavičkou příslušného podniku či úřadu, např. „soudruzi ze závodní rady nám k tomuto 

článku píší“ (72), „zástupci ONV i MNV přiznali, že“ (70), „v závěru dopisu Ústřední ředitelství 

ČSD píše“ (57). V analyzovaných datech se vyskytují pouze tři případy figurující ve dvou DS, 

ve kterých jsou čtenáři seznámeni s konkrétním aktérem či aktéry, kteří reagují na 

zveřejněnou kritiku (50), (52), (53).  

V současnosti by se tento postup dal interpretovat jako projev ochrany osobních údajů. 

Nedomnívám se však, že se jedná o pravou příčinu jisté anonymity, kterou RP poskytuje 

některým aktérům DS, protože v mnoha jiných případech naopak jejich jména zveřejňuje, viz 

(3), (60), (65), (66), (69), (73). Akcentování kolektivní povahy aktérů dialogu lze nahlížet také 

jako další projev orientace redaktorů RP na hierarchii pravomocí jednotlivých složek podniků 

či státních institucí při řešení konkrétních problémů, o čemž jsem se zmínila výše v tomto 

oddíle. Nejspíše je ale kolektivní povaha některých aktérů mediálních dialogů zdůrazňována 

v přímé souvislosti s dobovým politickým diskurzem, jehož výrazným prvkem bylo právě 

kolektivní vlastnictví a centrální řízení. Tato skutečnost je výslovně tematizována i v rámci 

sebraných dat: 

(75) Zneuznaná autorita, RP 21. 10. 1952 

(...) KAV konstatoval, že fejeton ve svém zásadním obsahu přispěl k objasnění některých 

problémů práce sekretariátu KAV NF, kde nebyla dostatečně respektována zásada kolektivního 

rozhodování a osobní odpovědnosti: na úkor kvality práce kolektivu KAV rozhodovalo se velmi 

často individuálně. Proto sekretariát KAV NF společně s komunisty ve voleném orgánu KAV NF 

bude používat zásad kolektivního rozhodování, a tak prohloubí a zlepší nejen svou práci, ale i 

práci celé Národní fronty ve svém kraji.  

5.5 Rok 1952: Shrnutí  

Po únorovém převratu v roce 1948 převzala v Československu státní moc komunistická 

strana. Úkolem RP, jakožto jejího ústředního tiskového orgánu, bylo ideologicky působit na 

širokou veřejnost a ovlivňovat politické smýšlení lidí ve prospěch komunistické strany. DS, 

které se v tomto kontextu na stránkách RP rozvinuly, se odlišují od DS ze současné doby po 

tematické i strukturní stránce. DS z roku 1952 jsou reprezentovány nízkým počtem 

dialogických událostí, které oddělují výrazné časové prodlevy, a dialogy s domácími tématy 

se navíc rozvíjely výhradně na stránkách RP, nikoliv prostřednictvím více různých masmédií. 

Rovněž vlastnost zmnožení replik je v porovnání se současnými DS realizována odlišně. 
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V dialozích s domácí tematikou má duplikování replik podobu rekapitulace dosavadního 

průběhu debaty, v zahraničních diskusích jde spíše o princip výstavby DS.  

DS s domácím obsahem jsou věnovány různým druhům obtíží při budování socialismu. Aktéři 

dialogu spolupracují na vyřešení těchto problémů a rozhovor se odvíjí standardizovaným 

způsobem. První člen DS kritizuje určitý jev nebo způsob jednání, poukazuje na aktéry 

zodpovědné za příslušné nedostatky a někdy obsahuje explicitní výzvu, aby byl nevyhovující 

stav napraven. Ve druhém členu DS příslušní aktéři na tuto kritiku reagují, přičemž se v jejich 

odpovědích často opakují určité sémantické prvky. Do určité míry je tedy standardizovaný 

nejen průběh dialogu, ale také obsah druhého členu DS; obvykle se v něm vyskytuje 

informace o tom, zda zveřejněnou kritiku projednával relevantní aktér, zda ji akceptoval, jaké 

byly příčiny nežádoucího stavu věcí a jaká nápravná opatření byla či teprve budou přijata. 

Podrobněji jsem zkoumala čtyři DS, v nichž nezazněla slova o akceptování kritiky, a z tohoto 

důvodu se zdálo, že se vymykají standardizované struktuře dialogu. Ukázalo se však, že spíše 

než o deviantní případy se jedná o variace na většinový průběh mediálního dialogu. 

Z hlediska struktury jsou tyto mediální dialogy organizovány pomocí instituce komunistické 

kritiky, která zde má dialogickou podobu a ve většině případů je reprezentována dvojicí 

verbálních akcí „kritika – přijetí kritiky“. Tato struktura dialogu včetně sebekritických 

vystoupení odpovídá modelům komunikace, které se uplatňovaly v politických systémech 

sovětského typu, viz např. úryvek (1), a není proto překvapivé, že se v RP vyskytuje. 

Samozřejmé už ale není to, že se dialogické sítě s domácím obsahem v daném období 

věnovaly výhradně KK.  

Pozornost jsem věnovala také míře očekávání, že po verbální akci „kritika“, jakožto prvním 

členu potenciální DS, bude následovat určitá reakce. V současných společenských 

podmínkách může kritika tvořit první člen sekvenční struktury typu action chain, což 

znamená, že reakce na ni může být prakticky jakákoliv včetně nereagování (ačkoliv jistě záleží 

na okolnostech vyslovení oné kritiky). Naproti tomu sebraná data z roku 1952 naznačují, že 

oslovení aktéři považují za svou povinnost na zveřejněnou kritiku konkrétním způsobem 

reagovat. To by znamenalo, že dvojice verbálních akcí „kritika – reakce na kritiku“ je ve 

sledovaném období párovou sekvencí. Na tuto skutečnost poukazují jednak analyzované DS 

z roku 1952, jednak mediální dialog z roku 1972, který pojmenovává zveřejnění kritiky v RP 

jako komunistickou kritiku a upozorňuje, že od kritizované strany se očekává odpověď. 

Vzhledem ke značnému časovému odstupu nelze definici KK z roku 1972 vztáhnout 

k dialogům z padesátých let zcela jednoznačně. Lze však konstatovat, že minimálně v jednom 

případě z roku 1972, ale s jistou dávkou pravděpodobnosti také v DS z roku 1952 věnovaných 

KK zůstává míra očekávání, že zazní druhý člen sekvence, podobně vysoká jako v případě 

rozhovorů tváří v tvář. Odlišný je oproti tomu případ párových sekvencí, do nichž jsou 

organizovány současné mediální dialogy a v nichž se ve srovnání s rozhovory tváří v tvář 

pracuje s nižším normativním očekáváním návaznosti replik (Nekvapil – Leudar 2002). 



76 
 

Mediální dialogické sítě využívalo RP nejen jako způsob informování o konkrétních 

hospodářských či společenských záležitostech, ale rovněž jako prostředek ideologického 

působení na širokou veřejnost: právě prostřednictvím konstruování DS mohli redaktoři 

čtenářům názorně předvést, že KK je sociální institucí ve službách nového státního zřízení a 

že existují určitá pravidla, jak se s ní pracuje. Vedle KK se v těchto DS nezřídka tematizuje 

instituce socialistického závazku. V rámci mediálních dialogů je popisováno, za jakých 

okolností či v jakém rozsahu je vhodné závazky přijímat, a tím přispívat k lepšímu fungování 

státu. Mediální dialogy s domácím obsahem tedy fungují jako svého druhu podpůrný 

prostředek při budování státního socialismu. 

Zabývala jsem se také tím, kdo se stal aktérem zkoumaných mediálních dialogů. Autory 

prvních replik či jejich částí se stali ti aktéři, kteří se ve svém textu vyjadřovali k záležitostem, 

které byly obsaženy v dobovém diskurzu, anebo ti, kteří spolu s řadou dalších občanů 

upozorňovali na tentýž problém. Zároveň autor prvního členu DS provádí interakční akci 

„výběr následujícího mluvčího“, a to buď přímou výzvou, aby určitá skupina aktérů 

popisované chyby napravila, anebo viníka pouze jmenuje, aniž by ho explicitně vyzýval 

k odpovědi či odstranění problému. 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“.  

Při komentování zahraničních událostí, jako je vládní převrat v Egyptě, chování britských 

vojáků v Malajsii či reakce polské strany na ustavení americké vyšetřovací komise pro 

katyňskou tragédii, vstupují články RP do dialogu s různorodými aktéry, co se týče jejich 

světonázorů i sociálních rolí prezentovaných v rámci DS. Jedná se o čtenáře RP, jednotlivé 

politiky či vlády států, konkrétní novináře i celé redakce masmédií. Ačkoliv jsou zahraniční DS 

reprezentovány pouze jedním nebo dvěma články v RP, jejich dialogická struktura je 

mnohem bohatší. Jeden článek v RP obvykle vstupuje do dialogu s dalšími čtyřmi až sedmi 

replikami či obecněji řečeno dialogickými prvky.   

Typickým konstrukčním postupem je duplikování replik z masmédií východního světa, 

případně dialogické navázání na ně. Existují i případy, kdy článek v RP navazuje na repliky ze 

světa západního. K tomu dochází v situacích, kdy se obsah těchto replik shoduje 

s interpretací určitých událostí, jak je prezentuje východní svět, případně když tyto repliky 

mohou posloužit jako důkaz pro určité tvrzení RP. Redakce deníku svou názorovou pozici 

prezentuje ve formě DS jako dialog většího počtu vzájemně se podporujících replik, čímž 

zefektivňuje svou argumentaci a posiluje persvazivní účinek textu. 

Aktéři světové politické scény jsou v DS kategorizováni v intencích členského kategorizačního 

prostředku „studená válka“. Autoři textů v RP svou kategorizační prací stvrzují a reprodukují 

interpretaci, že svět je rozdělen na západní a východní část, které jsou navzájem 

v nepřátelském vztahu. RP kategorizuje západní svět jako agresivní, rozpínavý a barbarský, 

zatímco akce východního světa prezentuje jako nutné kroky podniknuté na ochranu jeho 
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práv. Orientaci na členský kategorizační prostředek „studená válka“ dokládá také další 

strategie, kterou aktéři DS ve svých replikách v rámci kategorizační práce používali: 

rozšiřování platnosti kategoriálních predikátů. Tento postup autorům textů dovolil 

poukazovat na rozdělení světa na dvě znepřátelené části a rovněž ho využívali k přenášení 

negativní kategorizace z jednoho elementu západního světa na západní svět jako celek. Ve 

třech zkoumaných DS jsou západnímu světu navíc připisovány kategoriální predikáty ze 

sémantického okruhu nacismu. Autoři replik se pokoušejí západní svět kompromitovat 

poukazováním na to, že jeho představitelé navazovali partnerské vztahy s nacisty a vykazují 

s nimi věcnou podobnost. 

Přestože jsou mediální dialogy z počátku padesátých let méně rozvinuté než ty současné a 

mají oproti nim jistá specifika, mechanismus vytváření DS fungoval principiálně stejně a 

aktéři mediálních diskusí se na koncept DS orientovali. Pro všechny mediální dialogy z roku 

1952 je charakteristické, že prostřednictvím RP aktivně vstupují do služeb nového státního 

zřízení: definují postavení státu na mezinárodním poli a systematicky začleňují do 

každodenní komunikace nové sociální instituce, které tvoří nedílnou součást nového 

politického režimu.  
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6 Rok 1967 

6.1 Rok 1967: Situace v Rudém právu a podoba mediálních 

dialogických sítí 

6.1.1 Společnost a média v předvečer pražského jara 

Československo začalo na mezinárodním poli získávat pověst dynamicky se rozvíjejícího státu 

již koncem padesátých let. Zaznamenalo na příklad úspěch se svým pavilonem na výstavě 

Expo 58 v Bruselu, o rok později získal Jaroslav Heyrovský Nobelovu cenu za chemii. Na 

vnitrostátní úrovni došlo k postupné liberalizaci a demokratizaci veřejného života. V rámci 

amnestie nového prezidenta Antonína Novotného byla v květnu 1960 propuštěna většina 

politických vězňů, v roce 1962 vedení KSČ rozhodlo o druhé prověrce politických procesů 

z padesátých let a rok předtím o odstranění Stalinova pomníku z Letné. Kvůli ekonomické 

krizi v letech 1962–1964 došlo rovněž k ústupu od poúnorové podoby plánovaného 

hospodářství. Ekonomický ústav ČSAV předložil ekonomickou reformu, jejíž podstatnou 

složkou byla větší samostatnost podniků v rozhodování o vlastní činnosti. Zastánci reforem 

se prosazovali ve všech oblastech společenského života i v organizačních strukturách KSČ a 

jejich snažení vyvrcholilo reformami pražského jara, zosobněnými novým tajemníkem 

ÚV KSČ Alexandrem Dubčekem (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 283–286).  

Uvolňování politických poměrů se výrazně projevilo také v umělecké sféře. Od roku 1957 

začínají hrát velkou roli divadla, jejichž poetika byla často chápána jako politické gesto. Znova 

začala být publikována literární díla umělců, kteří byli v poúnorové době zakázáni. Rovněž 

v kinematografii se začala objevovat díla s kritickým pohledem na různé aspekty života 

v Československu. Tyto tendence sílily v průběhu šedesátých let, velká část společnosti 

podporovala reformování režimu a zároveň zachování jeho socialistických principů, tedy tzv. 

socialismus s lidskou tváří (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 286–288). „Dřívější – 

v podstatě masovou – podporu nového režimu vystřídalo vědomí rozporů mezi 

deklarovanými ideály a politickou i každodenní realitou“ (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, 

s. 289). 

Pro oblast masmédií byl zásadní mediální zákon z roku 1966, který mimo jiné upravoval 

fungování cenzury. Cenzurní organizace byla doposud neveřejná, existovala pouze 

na základě vládní vyhlášky a její práce byla tajná; nový zákon ji však legalizoval a úřad 

přejmenoval na Ústřední publikační správu. Nová instituce nesměla zakazovat zveřejnění 

politicky nevyhovujících materiálů, směla na ně pouze upozorňovat. Redaktoři médií ale tato 

upozornění často odmítali a publikovali texty podle svého rozhodnutí (Média v letech 1960–

1967, s. 2). Některá masmédia, zejména kulturně zaměřené časopisy, se postupně vyvinuly 

v názorovou platformu reformního hnutí druhé poloviny šedesátých let. 
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Změnám ve společnosti odpovídala i podoba rozhlasového vysílání, které bylo dostupné 

většině společnosti: už v roce 1957 měla téměř každá domácnost k dispozici alespoň jeden 

rozhlasový přijímač (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 297). V průběhu šedesátých let se 

začal při vysílání klást větší důraz na přirozený projev, bylo rozšířeno živé vysílání a v nabídce 

pořadů převládaly zpravodajské a publicistické pořady. V době kubánské krize si redakce 

mezinárodního života dokonce vymohla přístup k informacím západních agentur, což 

představovalo do té doby nevídaný zásah do monopolu ČTK, která však směla zprávy vydávat 

až poté, co je zveřejnil sovětský TASS. Rozhlas měl rovněž značný vliv na hudební vkus a 

mladí posluchači se pod vlivem produkce západních vysílačů začali dožadovat, aby byl 

v rozhlase vysílán i jazz a moderní taneční hudba (Média v letech 1960–1967, s. 4–5). Velký 

rozvoj zaznamenala i televize: v roce 1963 vysílala už šedesát hodin týdně a v roce 1965 měla 

přes dva miliony koncesionářů. Se svými pořady slavila úspěchy na mezinárodních televizních 

festivalech a připravila několik pořadů ve spolupráci s rakouskou televizí ÖRF a francouzskou 

ORTF. Také do televizního vysílání pronikaly kritické komentáře k aktuálním problémům, 

zaznívaly na příklad v reportážích pořadu Zvědavá kamera nebo v diskusním pořadu Věc 

veřejná (Média v letech 1960–1967, s. 5–6). 

Stavem médií se v roce 1963 zabývalo vedení KSČ. Konstatovalo zlepšenou úroveň práce 

tisku, rozhlasu i televize a zároveň registrovalo, že média směleji kritizují nedostatky a stávají 

se nástrojem stranické a veřejné kontroly. O rok později již ÚV KSČ ve své rezoluci Poslání 

a stav kulturních časopisů kritizoval některá kulturní periodika, zejména Literární noviny, 

Kulturní tvorbu, Kultúrny život a Plamen. Straně se nelíbily polemiky se stanovisky KSČ 

a snaha postavit umění mimo státní ideologii (Média v letech 1960–1967, s. 2–3). Neshody 

mezi Literárními novinami, které se věnovaly i ekonomickým a celospolečenským tématům a 

byly nejrozšířenějším kulturním periodikem, a vedením komunistické strany se projevovaly 

rovněž stoupajícím počtem cenzurních zásahů vůči periodiku (Bednařík – Jirák – Köpplová 

2011, s. 307), ačkoliv celkový počet cenzurních zásahů mezi roky 1965–1967 naopak klesl 

z bezmála 3500 na 1500 (Končelík – Večeřa – Orság 2010, s. 178). Napětí vyvrcholilo v roce 

1967 po sjezdu Svazu československých spisovatelů, na němž vystoupila řada literátů 

s kritickými projevy hodnotícími jak kulturní, tak celospolečenské otázky. Následně KSČ Svazu 

československých spisovatelů odebrala Literární noviny, jeho hlavní tiskový orgán, a převedla 

je pod ministerstvo kultury a informací (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 307). Tento 

mocenský zásah se však setkal s negativní odezvou veřejnosti a vůdčí roli Literárních novin 

jako tribuny reforem na čas převzala jiná periodika, na příklad Filmové a televizní noviny 

(Končelík – Večeřa – Orság 2010, s. 179). 

V červnu roku 1968 byla ve čtyřech periodikách otištěna výzva Dva tisíce slov, která kriticky 

hodnotila poúnorový vývoj státu a vyvolala velký společenský ohlas. Vedení ÚV KSČ text 

odsoudilo a zároveň mělo důkaz, že československá média se již neřídí jeho pokyny, ale 

publikují texty dle svého uvážení. Sovětský svaz vnímal dění posledních let v Československu 

jako oslabení jednoty východního bloku, a proto se rozhodl situaci řešit vojensky. V noci z 20. 
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na 21. srpna 1968 obsadily Československo armády zemí Varšavské smlouvy s cílem zastavit 

reformní proces (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 286–287).  

6.1.2 Rudé právo v roce 1967 

Dne 1. 1. 1967 redakce RP své čtenáře seznamovala s novou podobou deníku: rozsah se 

rozšiřuje z dosavadních čtyřiceti dvou na padesát šest stran týdně, každé vydání bude 

obsahovat více zpráv z domova i ze světa a více zamyšlení nad každodenním životem. Román 

na pokračování bude nyní vycházet v lepší úpravě, aby se dal vystřihnout a poté případně 

svázat jako kniha (Milí čtenáři, RP 1. 1. 1967). Deklarované přiblížení deníku čtenářům 

nezůstalo pouze prázdným heslem: ve srovnání s padesátými lety se v něm vyskytuje více 

fotografií, křížovek a kreslených vtipů; redakce RP rovněž organizovala soutěž pro amatérské 

fotografy. O nižší míře formálnosti svědčí na příklad i název rubriky na úvodní straně, která 

čtenáře seznamovala s tématy článků v aktuálním vydání. Zatímco v roce 1952 nesla název 

„Z obsahu listu“, v roce 1967 se jmenovala „Co vás bude zajímat“; z nového titulku je zřejmá 

orientace na čtenáře. 

RP vycházelo i v roce 1967 denně, pondělní vydání mělo čtyři strany, nedělní dvanáct stran a 

ostatní vydání stran osm. Oproti roku 1952 se tedy jedná o významné rozšíření. Jednotlivá 

vydání byla poměrně pravidelně tematicky uspořádána. Úvodní strana i nadále přinášela 

oficiální blahopřejné telegramy ze zemí východního bloku, své místo zde měl i úvodník, který 

ztělesňoval politickovýchovnou roli RP, ale na rozdíl od roku 1952 již tyto obsahy na prvních 

stranách deníku nepřevažovaly: úvodník sem byl zařazován přibližně jen jednou měsíčně. 

Zbytek titulní strany byl věnován aktualitám z domova, ze světa či významným státním 

návštěvám. Na druhou stranu byly většinou zařazovány kratší texty: fejeton, předpověď 

počasí, černá kronika, čtenářské dopisy a případně redakční odpovědi na ně. Krátké aktuality 

z domova byly sdruženy do rubriky „Dálnopisem – poštou – telefonem“; minulost naopak 

připomínala rubrika „O čem psaly noviny před 100 (30, 20) lety“, která se ve stručnosti 

vracela do historie mediálních obsahů. 

Na třetí straně deníku zprávy z domova pokračovaly, ale obvykle se zde vyskytovaly delší 

texty. Objevovala se zde i rubrika „Dopisy čtenářů, návrhy, názory, kritika, polemika“, která 

zabírala přibližně půl strany a pod jejímž titulkem bylo vždy publikováno několik příspěvků na 

různá témata. Čtvrtá strana pravidelně přinášela inzerci. Polovina páté strany byla věnována 

kulturní rubrice, která obsahovala román na pokračování, básně a zprávy o divadelních 

premiérách či výstavách. Druhá polovina páté strany často patřila ucelenému bloku několika 

článků se shodným zaměřením. Nejčastěji se jednalo o tematické okruhy „Věda – technika – 

příroda“, „Československé hospodářství“, „Československé zemědělství“ a „Obyvatelstvo – 

spotřeba – sociální politika“. Sobotní vydání novin navíc obsahovalo půlstranu věnovanou 

dětem, v jejímž rámci se objevovaly hádanky, doplňovačky, rozhovor s kreslenou postavičkou 

Kosmíkem, zajímavosti z historie, vtipy.  
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Zahraničními událostmi se kromě úvodní strany zabývala druhá půlka každého vydání 

deníku: na stranách šest a sedm byly publikovány zprávy a komentáře od zahraničních 

dopisovatelů a obvykle i kreslený vtip převzatý ze zahraničního tisku. Často se zde objevovala 

rubrika „Sami o sobě“, která přebírala krátké zprávy ze zahraničních médií (často ze 

západního světa) a podobně zaměřená rubrika „O čem se píše“. Pravidelně zde měla místo 

také rubrika „24 h v zahraničí“, která byla obdobou rubriky z roku 1952 „Krátce ze světa“ – 

obě na několika řádcích přinášely zahraniční zprávy z agentur ČTK a TASS; jednalo se 

o zahraniční analogii k domácí rubrice „Dálnopisem – poštou – telefonem“. 

6.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1967 

Co se týče výskytu DS a jejich podoby, v porovnání se stavem v roce 1952 panovala odlišná 

situace. Na stránkách RP z roku 1967 jsem zaznamenala každý týden několik dialogických 

navázání na jiné repliky, ať už se jednalo o dialog s texty z domácích masmédií anebo 

o duplikování úryvků ze zahraničních periodik. Prostřednictvím RP si čtenáři vyměňují názory 

na nejrůznější témata, DS jsou reprezentovány vyšším počtem dialogických událostí, 

nejrozsáhlejší jich čítají kolem deseti, a dialogy se již neodvíjejí standardizovaným způsobem. 

Časová distribuce se principiálně neodlišuje od DS z roku 1952: mezi zveřejněním dvou po 

sobě následujících replik uplynula i v druhé polovině šedesátých let doba od několika dní 

po několik měsíců. Naproti tomu prostorová distribuce replik se více přibližuje DS z počátku 

devadesátých let (viz např. Nekvapil – Leudar 2003). V roce 1967 novinové texty dialogicky 

navazovaly na různá masmédia, např. na Literární noviny, Hospodářské noviny, Mladou 

frontu, ale také na televizní a rozhlasové pořady. RP dialogicky navazuje rovněž na zahraniční 

dialogické události, např. na výrok Raye Bradburyho nebo na periodika The Times, 

Ekonomičeskaja gazeta či Těatr. V případě dialogů se zahraničním obsahem zůstává i nadále 

nejčastějším způsobem výstavby DS duplikace replik ze zahraničních masmédií a dialogické 

navázání na ně.  

Tak jako v roce 1952 zůstávají aktéry DS čtenáři i redaktoři příslušných periodik, avšak 

změnila se míra redaktorských zásahů do čtenářských ohlasů a dopisů. V roce 1952 byly 

autory replik DS převážně redaktoři RP, přičemž ve svých textech často citovali kratší úryvky 

ze čtenářských dopisů. Naproti tomu v roce 1967 jsou dialogickými událostmi nezřídka celé 

dopisy čtenářů nebo články jiných aktérů, na příklad externích spolupracovníků redakce. Tyto 

repliky jsou publikovány bez redakčních zásahů, nebo se tak alespoň situace jeví příjemcům 

textu. Tento způsob zveřejňování replik otevírá větší prostor pro debatu. Pokud deník 

otiskne celý čtenářský dopis, mohou další čtenáři sledovat jeho výklad, způsob argumentace 

i kontext příspěvku a případné reakce a polemiky se pak mohou ubírat více směry, je 

vytvořen prostor pro podrobnější analýzu či komentář příslušné situace (Provázková 2009, 

s. 46). 
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Vzhledem k tomu, že v druhé polovině šedesátých let se na stránkách RP rozvinulo velké 

množství mediálních dialogů, neanalyzovala jsem všechny nalezené DS. Místo toho jsem se 

podrobněji soustředila na DS s literárním obsahem, jejichž výskytem se rok 1967 odlišuje 

od ostatních zkoumaných období. Vedle této specifické skupiny literárních dialogů 

představím vzorek deseti DS s různorodými charakteristikami, co se týče témat, rozsahu a 

způsobu výstavby DS. Na závěr se analýza zaměří na aktéry mediálních dialogů.  

6.2 Rok 1967: Tematické zaměření a způsoby konstrukce mediálních 

dialogických sítí 

Mediální dialogy z roku 1967 se v porovnání s daty z počátku padesátých let věnují širší škále 

oblastí a neprobíhají podle standardizovaného vzorce. V tomto oddíle popíšu vzorek deseti 

DS, které se liší svými tématy, rozsahem i způsoby konstrukce; cílem je popsat různorodé DS, 

které se v médiích rozvinuly v průběhu roku 1967. Vzorek obsahuje tři rozsáhlejší DS, které 

jsou reprezentovány čtyřmi až sedmi dialogickými událostmi. Zbylých sedm DS je 

reprezentováno dvěma novinovými texty, ale v rámci této skupiny se uplatňuje více principů 

výstavby dialogu. 

6.2.1 Témata dialogů 

V roce 1967 na stránkách RP nechybí DS s hospodářskou problematikou, na rozdíl od roku 

1952 se však nejedná o výrazně převládající předmět dialogů. Dvě DS jsou věnovány vysoké 

míře zaměstnanosti v průmyslu. Aktéři dialogů popisují konkrétní potíže, s nimiž se podniky 

kvůli této situaci potýkají, a uvažují také o tom, jaká rizika pro celostátní ekonomiku 

současný stav představuje. V DS „Mlékárny“ se dialog vede o nízké kvalitě mlékárenských 

výrobků, na niž poukazují nejen spotřebitelé, ale rovněž výsledky prověrky, kterou začátkem 

roku 1967 provedl Ústav kontroly a vývoje jakosti potravin.  

Ostatní DS se zabývají spíše společenskými otázkami, ačkoliv i některá z těchto témat 

souvisejí s oblastí národního hospodářství. Předmětem dialogu v DS „Vesnice“ jsou právní 

vztahy mezi jednotlivci a kolektivy v jednotných zemědělských družstvech. Druhý aktér této 

DS do debaty začleňuje také problematiku stěhování obyvatel z venkova do měst, 

nedostatečného kulturního vyžití a občanské vybavenosti na venkově. V DS „Cizí jazyky“ si 

aktéři diskuse vyměňují názory na problematiku znalosti světových jazyků. Kladou si otázky, 

na kterých pracovních pozicích by zaměstnanci měli ovládat cizí jazyky, zda jsou tyto znalosti 

nutným předpokladem pro výkon určité pracovní pozice, zda je legitimní, aby si pracovníci 

doplňovali své jazykové znalosti za státní peníze apod.  

Rozšiřující se škála způsobů, jakými děti mohou trávit svůj volný čas, se stala podnětem 

k rozvoji diskuse pracovně nazvané „Mimoškolní výchova“. Podle všeho Pionýrská organizace 

postupně přestala dětem poskytovat uspokojivý program, a z tohoto důvodu začaly vznikat 
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tzv. mikrokolektivy, tedy dětské společenské organizace, které funkci pionýra nahrazují. 

Hlavní otázka, k níž se autoři jednotlivých replik této DS vztahují, je, zda je existence 

mikrokolektivů žádoucím či nežádoucím jevem. V dialogu „Čeština“ se kritizuje nadměrné 

užívání anglicismů v oblasti moderních hudebních směrů a aktéři DS „Soudružská pomoc“ 

zase referují o solidárním chování, jímž sousedé, místní podniky i národní výbory materiálně 

podpořily rodinu, které vyhořel dům. Aktéři DS „Vojna“ upozorňují na porušování kázně 

na vojně a na to, že naopak některá vojenská opatření, např. uvěznění, se stávají pouhou 

formalitou. Poslední DS, kterou analyzuji v tomto oddíle, označuji jako „Zborov“. Jejím 

tématem je připomínka bitvy u Zborova, v níž bojovali českoslovenští legionáři. Polemika, 

která se rozvinula v návaznosti na první člen DS, který byl stručným historickým pojednáním, 

spočívala v politickém hodnocení legionářského působení v Rusku.  

Odlišnost oproti datům z roku 1952 se netýká pouze samotného tematického zaměření, ale 

rovněž rozsahu jednotlivých diskutovaných problémů. Na počátku padesátých let převládaly 

mezi DS s domácím obsahem takové, v nichž se kritika týkala jednotlivostí, např. 

nesprávného způsobu odměňování v jednom hospodářství určitého státního statku 

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

výměru, který byl napsán natolik nesrozumitelným administrativním jazykem, že mu 

neporozuměla nejen adresátka, ale ani pracovníci národních výborů či redaktoři RP (Výměr 

nebo rebus? RP 26. 5. 1952) nebo nekvalitně připravených expozic konkrétního muzea 

(Nedůstojné museum, RP 4. 2. 1952). Výše popsané DS z roku 1967 se oproti tomu zabývají 

ve větší míře systémovými problémy, např. dodržováním předpisů na vojně, formami 

mimoškolní výchovy, kvalitou mlékárenských výrobků nebo životem na vesnicích. V obou 

sledovaných rocích ale nalezneme i opačné případy: v roce 1952 poukazuje na systémovost 

problému např. kritika nedodržování cen spotřebního zboží (Dodržovat stanovené ceny 

brambor, RP 20. 10. 1952) nebo dialog o organizaci sběru různých druhů odpadu (Využít 

surovinového odpadu, RP 10. 6. 1952); na druhou stranu se v roce 1967 mediální dialogy 

mohly věnovat jednotlivostem jako je solidárnost vůči jedné rodině (138).  

6.2.2 Konstrukce mediálních dialogických sítí 

Zatímco v sebraných datech z roku 1952, která se týkala domácích událostí, jsem 

zaznamenala v zásadě jediný typ výstavby DS, a to uspořádání replik do sekvence „kritika – 

přijetí kritiky“, v roce 1967 byly DS konstruovány více různými postupy. Nejedná se přitom 

pouze o širší spektrum sekvenčních struktur, kterými jsou jednotlivé repliky provázány, ale 

také o obecnější principy výstavby dialogů. Nejprve se budu zabývat DS reprezentovanými 

dvěma články, poté dialogy rozsáhlejšími.  
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6.2.2.1 Duplikace vyjadřující souhlas 

Duplikování replik je jednou z charakteristických vlastností DS (Nekvapil – Leudar 2002): 

různá média informují o jedné dialogické události, a ta je tudíž v mediálním prostoru 

zmnožena (Homoláč 2017a). Duplikace se realizuje také tím, že aktéři dialogu v rámci svých 

příspěvků parafrázují úryvky replik, které byly publikovány dříve a na které právě reagují. 

Tento postup jsem zaznamenala v mediálních dialozích z roku 1952, ve kterých druhý člen DS 

zpravidla obsahoval stručné shrnutí první repliky, např. (7), (8), ale uplatňuje se i v datech 

z let 1967 a 1972, viz dále. Dříve zveřejněné repliky nezřídka duplikují rovněž novináři, když 

žádají nové aktéry dialogu o jejich vyjádření; tímto způsobem se v současné době novináři 

aktivně zapojují do konstruování DS (Kaderka – Havlík 2010). DS „Vojna“ ze vzorku dat roku 

1967 je zkonstruována právě prostřednictvím duplikace. Autor druhého členu odkazuje na 

člen první a shrnuje jeho obsah. Na rozdíl od některých jiných případů, kde duplikace úryvku 

předchozí dialogické události slouží jako východisko k polemice (viz oddíl 6.2.2.5), je v tomto 

případě účelem zmnožení repliky zvýšit publicitu příslušného mediálního obsahu a otevřeně 

vyjádřit podporu periodiku, které ho poprvé zveřejnilo:  

(76) Příjemnější vojna? RP 20. 11. 1967 

Ona je to otázka, jestli by měl takový článek zůstat jenom věcí vojenského tisku. Totiž článek 

„Paradoxní pořadník“, i když jej do Obrany lidu (č. 44) napsal jenom „obyčejný rotmistr“. V tom 

článku se mluví docela jasně o kázni a chování na vojně jako o věcech „krajně povážlivých“. Uvádí 

se tu, jak (...) Otevřená slova o „krajní povážlivosti“ jsou v této souvislosti sice trpkými slovy, 

avšak aktuálními a potřebnými – a Obrana lidu učinila zadost svému názvu, když je uveřejnila. To, 

co se týká armády, to se koneckonců týká všech občanů.  

Tento typ výstavby DS jsem zaznamenala i v roce 1952, avšak jednalo se o duplikaci úryvků 

textu bez dalšího komentáře. Vyjádření souhlasu s duplikovanou replikou zde tedy bylo 

obsaženo pouze implicitně, v samotném aktu zmnožení dané repliky (viz oddíl 5.3.3.1). 

6.2.2.2 Souhlasné navázání a prezentace vlastního stanoviska 

Také další dva dialogy z roku 1967 byly vystavěny prostřednictvím v zásadě souhlasného 

navázání; tímto rysem se shodují s DS „Vojna“ z předchozího oddílu. Liší se od ní však 

skutečností, že jejich druhé členy již nejsou pouhou duplikací prvních replik se stručným 

souhlasným komentářem, nýbrž se jedná o texty s novým obsahem. Aktéři druhých členů 

těchto dialogů přispívají do dialogu svými stanovisky, která se odlišují od názorů 

prezentovaných v předcházející replice. Tuto strukturu má DS „Zaměstnanost I“, jejíž první 

replikou je obsáhlý analytický text dvou členů Ekonomického ústavu ČSAV. Upozorňují v něm 

na nezdravý růst zaměstnanosti v průmyslu a navrhují několik opatření, která „by mohla 

přispět k urychlenému žádoucímu obratu“ (Je výhodný další růst? RP 5. 10. 1966). Za tři 

měsíce RP otisklo reakci vedoucího odboru pracovních sil ONV Jablonec nad Nisou. Ačkoliv je 

primárním účelem tohoto článku analýza problematické situace z jiného úhlu pohledu, 

nikoliv vyjádření postoje k prvnímu textu, lze ho interpretovat jako do určité míry souhlasné 

dialogické navázání na první člen DS a prezentování vlastního stanoviska. Článek totiž začíná 
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dialogickým odkazem na předchozí repliku a končí vyjádřením postoje k ekonomickým 

nástrojům – i v závěru se tedy autor vztahuje k prvnímu členu DS, ačkoliv již pouze 

implicitně: 

(77) Administrativní zásahy jsou málo účinné, RP 11. 1. 1967 

Jestliže v současné době existuje nežádoucí přezaměstnanost v průmyslu, jak o tom v článku Je 

výhodný další růst? (RP 5. 10. 1966) psali dr. B. Levčík a Inž. J. Kosta, nejedná se o jev náhodný, 

ale má to jistě své příčiny. Podívejme se na tyto příčiny z hlediska samotných pracovníků 

v průmyslu. (...) je všeobecně známo, že např . v zemědělství a stavebnictví nejsou stejné pracovní 

podmínky, jako jsou v průmyslu. Nejsou-li tyto horší podmínky vyváženy vyšší mzdovou hladinou, 

je pak zcela přirozené, že důsledkem je odliv pracovních sil. Tím se dostávají do rozporu zájmy 

společenské se zájmy jednotlivců. (...) Nebude to jistě krátkodobý proces převýchovy lidí, 

převýchovy jejich myšlení a názorů na společenské uplatnění v práci, ať zastávají jakoukoliv funkci 

či postavení. A ekonomické nástroje jsou pouze nutným předpokladem k tomuto obrodnému cíli 

naší společnosti. (zvýraznění původní) 

Druhým případem je DS „Vesnice“. V. Štícha, autor prvního článku, který mám k dispozici, 

svůj příspěvek zahajuje neurčitým odkazem na předcházející repliky dialogu o životě na 

vesnici a rozebírá toto téma z hlediska právních vztahů (78). V rámci svého výkladu 

souhlasně navazuje na předcházející repliku pana Kettnera (79), kterou se mi ale nepodařilo 

vyhledat. Tyto členy jsou tedy propojeny nejen nekonkrétním dialogickým odkazem, ale také 

sekvenční strukturou „vyjádření stanoviska – souhlas s obsahem stanoviska“.  

(78) K sociálním vztahům na vesnici, RP 6. 12. 1967 

Navazuji na příspěvky uveřejněné v Rudém právu o sociálních vztazích v zemědělství. Chtěl bych 

na tuto závažnou a v jednotných zemědělských družstvech dosud opomíjenou problematiku 

upozornit z hlediska právních vztahů. (...)  

(79) K sociálním vztahům na vesnici, RP 6. 12. 1967 

(...) Stejně jako soudruh Kettner mám za to, že problémy sociálních vztahů v JZD, a to jak 

z hlediska jejich řešení uvnitř družstva, tak i z hlediska jejich uplatňování navenek, by měly být 

náplní činnosti nově vytvářených okresních zemědělských sdružení. Ovšem v širším měřítku než 

jen v osobách kvalifikovaného sociologa, psychologa a právníka. (...) Sociální problematikou v celé 

šíři by se měla zabývat komise, která by byla orgánem představenstva okresního zemědělského 

sdružení, (...) Vedle přípravy a provádění sociologických průzkumů (...) a vedle sociálního 

poradenství by měla komise vypracovávat podklady a návrhy (...) 

Po týdnu dialog rozšiřuje další aktér M. Bena. Také on souhlasně navazuje na předchozí 

repliky a prezentuje vlastní postoj k diskutovanému tématu, soustředí se především na 

kulturní a společenský život na venkově (80). Způsob jeho dialogického navázání na 

předcházející repliky se zcela shoduje se způsobem, který zvolil V. Štícha: autor svůj text 

zahajuje nekonkrétním dialogickým odkazem a dále v článku deklaruje souhlas 

s předcházející replikou, resp. s její částí (81). Vzhledem k nekonkrétnosti dialogického 

odkazu není zřejmé, na koho z předcházejících aktérů dialogu navazuje. Jak vyplývá z textu 
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V. Štíchy, pan Kettner navrhoval, aby se do otázky sociálních vztahů uvnitř JZD vložili 

sociologové, psychologové a právníci (79). Podle názoru V. Štíchy však nestačí osoba 

kvalifikovaného sociologa, ale je potřeba provádět celá sociologická šetření (79). M. Bena se 

ve své replice vyjadřuje kladně jak k sociologickým výzkumům, tak k pozici sociologa na 

okresních národních výborech (81). Ačkoliv zde chybí přesný dialogický odkaz, je 

pravděpodobné, že M. Bena souhlasně navazuje na oba předcházející články. 

(80) Ještě k sociálním vztahům na vesnici, RP 13. 12. 1967 

(...) Dále: jaká kultura je dnes na venkově? Když se dnes něco dělá, tak je to většinou fotbal nebo 

odbíjená. I folklor se udržuje jen ojediněle. (...) Málokdo si dovolí postavit třeba kulturní dům, (...) 

duševní odpočinek se hledá často v pohostinství Jednoty, avšak zapomíná se přitom na kulturní 

vývoj mládeže a dětí. Obyvatelé se sejdou zase jen u piva, ale blíže spolu nežijí.  

S tím souvisí i bytová kultura a spojení s městem. Ve stylu městských staveb se prosazovala 

výstavba vysokých domů s více byty i na venkově. (...) A co s činžáky na vesnici? (...) 

(81) Ještě k sociálním vztahům na vesnici, RP 13. 12. 1967 

(...) Navazuji na články o sociálních vztazích na vesnici. Domnívám se, že jedním z hlavních 

problémů je řešit otázku, aby někdo nadále zůstal na vesnici a pracoval na polích, ve stájích apod. 

A ten „někdo“ se sem musí získat. (...) Nakonec se domnívám, že je třeba dokonalý sociologický 

průzkum. Souhlasím s ustanovením sociologa na ONV či v okresních zemědělských sdruženích, ale 

zároveň je třeba na vesnici řešit i otázku zlepšení situace ve společenském životě po práci, (...)  

Skutečnost, že články této DS vstupují do dialogu s jinými texty, je signalizována jednoznačně 

v jejich úvodu. Jedná se ale o vágní intertextová navázání založená pouze na jednotě tématu, 

které je zde navíc vymezeno poměrně široce jako „sociální vztahy na vesnici či v zemědělství“ 

(78), (81). Druhý člen sekvenční struktury, jíž je zajištěna koherence mezi jednotlivými prvky 

DS a který již konkrétněji odkazuje k předcházející replice, se vyskytuje až v druhé části 

každého textu. Z tohoto hlediska se v rámci sebraných dat jedná o netypický způsob 

propojení replik mediálního dialogu. Je však třeba připomenout, že vyhledávání dat jsem 

založila právě na přítomnosti přesného dialogického odkazu v úvodu jednotlivých textů.  

Podobně jako v roce 1952 i v závěru šedesátých let se redakce RP na konstruování DS 

viditelně orientovala (viz oddíl 5.2.2). Strategie se v průběhu patnácti let zásadně nezměnila, 

redakce i nadále přiděluje článkům z téže DS stejné nebo podobné titulky, např. (79), (80), a 

intertextové odkazy, které signalizují příslušnost nových článků k probíhajícímu dialogu, se 

často vyskytují hned v jejich úvodu, např. (77), (78). Pokud tedy deník chtěl zveřejnit určitý 

text, který dialogicky navazuje na text jiný, obvykle tento dialogický vztah neskrýval, ale 

naopak na něj upozorňoval.14   

                                                      
14 Srov. vágní odkazování v běloruských mediálních dialozích. V tomto případě však bylo účelem druhého členu 
DS předložit určitou argumentaci, nikoliv prezentovat dvě repliky ve vzájemném dialogickém vztahu (Sloboda 
2009, s. 151).  
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6.2.2.3 Informace o reakcích na první repliku a další rozvíjení tématu  

DS „Mlékárny“ a „Čeština“ jsou vždy reprezentovány dvojicí článků, které mají téhož autora. 

Nejedná se o ojedinělé případy, také data z roku 1952 zahrnují podobný případ a shodou 

okolností je tématem dialogu opět kvalita mléka, viz (8) a oddíl 5.2.3. Dialogický vztah mezi 

oběma členy příslušných dvojic textů je realizován jednak explicitním dialogickým navázáním 

na předchozí dialogickou událost, jednak dialogickými odkazy na reakce dalších aktérů na 

první člen DS, které jsou v druhé replice parafrázovány nebo citovány.  

První repliku DS „Mlékárny“ zahajuje neurčitý dialogický odkaz „v poslední době se dost 

často vyskytovaly stížnosti spotřebitelů na jakost mlékárenských výrobků“ (Jak dlouho ještě? 

RP 7. 7. 1967) a článek pokračuje shrnutím výsledků prověrky, kterou provedl Ústav kontroly 

a vývoje jakosti potravin. Její výsledky jsou v souladu s ohlasy spotřebitelů: čtvrtina zboží 

neodpovídala normě, ať už se jednalo o nedostatky v chemickém složení výrobků nebo 

o nedostatečně vymyté láhve na mléko a smetanu. Za necelé dva měsíce RP otisklo druhý 

text s týmž zaměřením. Autorka v něm odkazuje na svůj první článek a stručně připomíná 

jeho obsah. Hned poté informuje o množství čtenářských dopisů, které redakce v návaznosti 

na první článek obdržela a ve kterých čtenáři s RP sdílejí své špatné zkušenosti 

s mlékárenskými výrobky:  

(82) Nad jednou kritikou. Jak dlouho ještě? RP 27. 8. 1967 

V článku Jak dlouho ještě jsme 7. července uvedli výsledky celostátní prověrky jakosti mléka, 

másla a smetany v 1. čtvrtletí t. r. Kritizovali jsme zjištěné nedostatky a položili jsme mlékárnám 

otázku, jak dlouho ještě budou zneužívat trpělivosti spotřebitelů. 

Pokud jde o čtenáře – byla reakce na tento článek naprosto shodná. Dostali jsme řadu dopisů, 

v nichž čtenáři dotvrzovali skutečnosti uvedené v článku vlastními špatnými zkušenostmi. 

Až překvapivě různá byla reakce jednotlivých mlékárenských závodů a podniků a stojí za to, si jí 

blíže povšimnout. (...) (zvýraznění původní) 

Největší část druhého článku je věnována právě reakcím jednotlivých mlékárenských 

podniků a zhodnocení jejich relevance. V závěru textu autorka parafrázuje slova ředitele 

Mlékárenského průmyslu v Praze, s nímž první článek osobně projednávala: 

(83) Nad jednou kritikou. Jak dlouho ještě? RP 27. 8. 1967 

(...) prohlásil, že naše kritika je pravdivá, ovšem náprava není možná. V rozporu se stanovenými 

normami jakosti mlékárenských výrobků jsou totiž závazné ekonomické ukazatele, které počítají 

zásadně s tím, že veškeré výrobky budou odpovídat jen krajní mezi normy. Kdyby tedy mlékárny 

chtěly zabezpečit, aby sto procent výrobků odpovídalo normě, musely by vzhledem ke složitosti 

výroby pečovat o to, aby se kvalita nepohybovala těsně u mezní hranice, a pak by se prostě do 

ekonomických ukazatelů „nevešly“.  

Je-li tomu skutečně tak, pak je třeba rozhodnout: mají mlékárny dodržovat čs. normy jakosti – 

nebo určené ekonomické ukazatele?  
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Domníváme se, že obojí. A že by tedy normy jakosti neměly být s ekonomickými ukazateli 

v rozporu, ale v souladu. Souhlasíme, že tento problém nevyřeší mlékárny samy – že zde dluží 

vysvětlení i příslušné ministerstvo, Úřad pro normalizaci a měření, resp. státní komise.  

Druhý člen DS poukazuje na systémový rozpor a ve světle jeho závěrečné pasáže kritika 

nadále nemíří primárně na mlékárenské podniky, ale na státní instituce. Není výjimkou, že se 

texty publikované v RP obracejí na určité státní instituce, tento případ se vyskytuje i v DS 

„Brambory“ z roku 1952. Avšak dotazy položené ministerstvu, v rámci vzorku dat, se kterými 

pracuji, mají v letech 1952 a 1967 jinou funkci a zrcadlí odlišný vztah obou aktérů a odlišnou 

společensko-politickou situaci. Zatímco počátkem padesátých let se RP na státní úřad 

obracelo jako na respektovaného arbitra ve sporné otázce cen spotřebního zboží, viz (13), 

v druhé polovině šedesátých let RP vystupuje v pozici sociálního aktéra, který se na státní 

orgány obrací, ať už jménem svých redaktorů nebo svých čtenářů, jako na činitele 

zodpovědné za určitý neuspokojivý stav věcí a žádá od nich nápravu. 

Druhou DS, jejímiž konstrukčními principy jsou informace o reakcích na první člen a další 

navázání na nastolené téma, je dialog o češtině. Tato DS je reprezentována dvěma krátkými 

poznámkami podepsanými stejnou značkou. V prvním členu DS redaktor kritizuje nadužívání 

angličtiny v kontextu moderní hudby a jako příklad cituje program jednoho pražského 

hudebního klubu (Icatev sems jicaj!15 RP 27. 11. 1967). Příslušné jazykové chování označuje 

za módní vlnu a pohrdání mateřským jazykem (85). Za dva týdny uveřejnilo RP druhý člen DS, 

v němž autor odkazuje na svůj první text a uvádí: 

(84) Mateřština, RP 11. 12. 1967 

Před dvěma týdny jsme na tomto místě uveřejnili poznámku o přespřílišném zavádění angličtiny 

do jistého žánru u nás provozované hudby. Poznámka se setkala s velkým ohlasem, redakce 

dostala již velké množství dopisů. K jednomu z nich byl přiložen plakát, který oznamoval 

vystoupení pražské skupiny v obci Hostivice. Přečtěte si jej s námi: 

be stoned! 

Dig.: psychedelic sound 

the PRIMITIVES 

group 

experimentální pořad 

Music f clubu Praha 

repertoár: Count Five, Q 85, Dave Dee, Defenders, Who, Small Faces, Zipps, Barognes, Sabres 

Chcete tomu porozumět? 

                                                      
15 Titulek článku zní „Jací jsme světáci!“, ale je zapsán pozpátku, je v něm vynechána diakritika a hranice slov 
jsou změněny.  
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Jeden z našich mladých čtenářů, J. H. z Prahy (jediný oponující), ve svém ohnivě ironizujícím 

dopise má za to, že náš občan, pokud chce rozumět podobným plakátům, je povinen chodit 

s anglickým slovníkem v kapse (...) Ovšem aby bylo jasno. Nejsme proti moderní hudbě, jsme však 

proti jejímu šacení do cizího hávu. Čeština je schopna přetlumočit citlivě jakýkoliv cizí text (...) 

Redaktor RP navazuje na svůj první text a odkazuje na repliky mnoha čtenářů, kteří vyjádřili 

souhlas s jeho stanoviskem prezentovaným v prvním textu. Na jediný dopis, který zastává 

opačný názor, autor poznámky reaguje dalším vysvětlením vlastního postoje a uvedením 

nového argumentu na jeho podporu (84).  

Pro DS vystavěné tímto způsobem je typické, že autory jeho dialogických událostí jsou 

členové redakce určitého masmédia. Není vyloučeno, že by redakce shromažďovala 

čtenářské reakce na určitý článek a poté je předala externímu autorovi příslušného textu, 

který následně publikuje nový článek s odkazy na čtenářské ohlasy. V sesbíraných datech 

jsem ale tento případ nezaregistrovala.  

Odkazování na čtenářské dopisy ke shodnému tématu jakožto princip výstavby DS se 

objevuje také v datech z roku 1952, zaznamenala jsem ho v DS „Brambory“ a „Odpad“. První 

článek dialogu o cenách spotřebního zboží začíná citací z dopisu, v němž si čtenář 

z Varnsdorfu stěžuje na nedodržování cen za brambory. Text pokračuje konstatováním 

„podobných dopisů nám do redakce přišlo již několik“ (Dodržovat stanovené ceny brambor, 

RP 20. 10. 1952). První člen DS o problémech se svozem odpadu dokonce začíná odkazem na 

čtenářské dopisy: „Není téměř dne, aby do naší redakce nepřišlo několik stížností na n. p. 

Sběrné suroviny. V dopisech z různých míst se nejčastěji kritisuje, že není odvážen sebraný 

materiál.“ (Využít surovinového odpadu, RP 10. 6. 1952). Článek dále cituje ze čtyř dopisů, ve 

kterých jednotlivci i instituce líčí své zkušenosti se špatnou organizací svozu sebraných 

surovin. Na závěr textu redakce popisuje, jak se národní podnik Kovošrot a kladenský důl 

Fierlinger II dohodly na spolupráci, aby byl surovinový odpad včas svezen a efektivně využit, 

a dává tuto kooperaci za vzor podniku Sběrné suroviny.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci sebraného vzorku dat figuruje odkaz na čtenářské 

dopisy v roce 1952 na jiné pozici než v roce 1967. Zatímco na počátku padesátých let se 

tento odkaz vyskytuje v prvním členu DS, v roce 1967 je odkaz na četné čtenářské dopisy 

součástí dialogického vztahu mezi prvním a druhým členem příslušné DS. Navzdory této 

skutečnosti má odkaz na dopisy čtenářů v obou letech podobnou funkci, dokládá totiž 

relevanci příslušného článku. V roce 1952 jím redakce RP dokazuje, že přináší zprávu 

o problematice, která se týká většího počtu občanů, a v roce 1967 je využíván jako argument 

pro další rozvíjení tématu, ke kterému se již daný aktér na stránkách RP nedávno vyjádřil. 

DS „Čeština“ však není konstruována výhradně prostřednictvím informace o reakcích na 

první člen dialogu a rozvinutím diskutovaného tématu. Pozvánka na hudební pořad, která 

přišla do redakce RP spolu s jedním ze čtenářských souhlasných ohlasů (84), již není pouhým 

vyjádřením názorového souladu, ale jedná se o další princip výstavby DS, jemuž je věnován 

následující oddíl.  
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6.2.2.4 Vyprávění druhého příběhu 

V rámci studia organizace rozhovorů věnuje konverzační analýza pozornost mimo jiné tomu, 

jakou pozici má v každodenních rozhovorech vyprávění příběhů. Zkoumá, jaké sekvence 

předcházejí samotnému vyprávění a jak recipienti dávají najevo své porozumění a 

spolupracují s vypravěčem, aby mohl být interakční tah „vyprávění příběhu“ úspěšně završen 

(např. Hutchby – Wooffitt 2006, s. 131–142). Jedním ze způsobů, jak posluchači dávají najevo 

porozumění příběhu, je smích nebo krátké přitakání na příslušných místech vyprávění 

(Hutchby – Wooffitt 2006, s. 141). Ještě silnějším oceněním příběhu je, když posluchač 

použije námět nebo postavu z prvního příběhu a vypráví „druhý příběh“ (Silverman 1998, 

s. 117). Tento způsob navázání jedné repliky na druhou použili aktéři v několika DS z roku 

1967. Jak jsem zmínila v předchozím oddíle, jedním z nich je dialog o češtině. Redaktor RP ve 

své první poznámce cituje program jedné kulturní akce a s nelibostí se pozastavuje nad 

množstvím anglicismů v tomto textu: 

(85) Icatev sems jicaj! RP 27. 11. 1967 

(...) plakát, který byl zřejmě programem. Protože anglicky dost dobře neumím, četl jsem 

s námahou: 

Psychedelic sound THE PRIMITIVES group, 

WILD WEST SHOW – Western film. 

THE MATADORS, 

Beat Show skupiny THE ANYTHING. 

(...) Nerad bych byl považován za „konzervativce“ těmi, kteří pohrdání mateřským jazykem 

považují za „modernu“. V žádném státě jsem se ovšem nesetkal s tím, že by se nějaké skupiny tak 

šmahem a tak naivně pojmenovaly cizími názvy (...)  

Na tuto dialogickou událost reagoval jeden ze čtenářů zasláním programu jiné kulturní 

akce (84), který se ale velmi podobá citovanému textu z prvního článku. Jedná se o interakční 

tah analogický k vyprávění druhého příběhu: čtenář dává najevo své porozumění první 

replice sdílením podobného zážitku, který je tematizován v prvním textu DS.   

Druhým mediálním dialogem vystavěným prostřednictvím vyprávění druhého příběhu je DS 

„Soudružská pomoc“. V prvním článku se píše o tom, jak rodině Mydlových, která se po 

požáru svého domu ocitla v materiální nouzi, nezištně pomohli spoluobčané, zaměstnavatel 

pana Mydla i státní úřady. Zhruba po měsíci otisklo RP článek, jehož autor dialogicky navázal 

na první text, ve své replice nadšeně přivítal informaci o soudružské pomoci a nastolené 

téma rozvinul vyprávěním dalšího příběhu:  

(86) Zářný příklad soudružské pomoci, RP 5. 4. 1967 

Člověk až zaslzí vděčností k lidem třeba neznámým při čtení takového článku „Když člověk není 

sám“, jaký vyšel 14. března. Psalo se v něm o tom, (...) Článek jsem poslal svému synovi, který žije 
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v Amsterodamu v Holandsku a rád se tam pochlubí, jak se u nás vyvíjí smysl pro soudružskou 

pomoc lidem, kteří upadli do neštěstí. Jeho manželka, Holanďanka, zde s ním žila tři roky na 

Mělníce a nepřestává našemu státu dělat reklamu, jak zde byla tehdy jako cizinka pečlivě léčena 

po zlomení nohy. Všechna čest soudruhům z papírny v Harmanci a představitelům místního i 

okresního národního výboru. (...)  

Podobnost druhého příběhu spočívá v tom, že v něm vystupují stejné postavy jako v příběhu 

prvním – jedná se o československé občany, kteří jsou v obou vyprávěních charakterizováni 

jako velmi nápomocní. 

Vyprávění analogického příběhu jakožto způsob navázání na předchozí repliku se uplatňuje 

také v DS „Zaměstnanost II“. Autorem prvního členu DS je vedoucí skriptovací haly 

v ocelárně NHKG, který se vyjadřuje k aktuální otázce přezaměstnanosti v průmyslu a 

popisuje zkušenosti, které s touto problematikou mají v jeho podniku. Z jeho hlediska je 

v současnosti největším problémem skutečnost, že je prakticky nemožné propustit 

pracovníky, kteří neodvádějí kvalitní výkony. O měsíc a půl později RP publikovalo druhý člen 

této DS, jehož autorkou je předsedkyně závodní organizace KSČ z cihelny Černice (87). 

V úvodu svého článku odkazuje na první text a pokračuje líčením vlastních zkušeností 

s danou problematikou. Situaci považuje za ještě složitější, než jak ji představil autor první 

repliky – kromě špatně odváděné práce hovoří také o problémech s morálkou, konkrétně 

s pitím alkoholu v pracovní době a s neomluvenými absencemi. Autorka textu ale zároveň 

dodává, že kdyby tito nespolehliví pracovníci byli propuštěni, cihelna by za ně nenašla 

náhradu, protože lidé se takto namáhavé práci vyhýbají, a podnik by tudíž nesplnil plán. 

Finanční postihy už jsou aplikovány, nespolehliví zaměstnanci totiž nedostávají prémie, avšak 

ani to je nemotivuje k lepším výkonům. Autorka se obrací na blíže neurčené aktéry s žádostí 

o radu či sdílení pozitivních zkušeností, má-li kdo nějaké:   

(87) Jsou opravdu nepostradatelní? RP 18. 1. 1967 

(...) rozhodla jsem se reagovat na článek s. Pulce z NHKG Pracovníků tolik, kolik je skutečně 

potřeba, otištěný 30. listopadu 1966. Domnívám se totiž, a z různých setkání s funkcionáři a 

hospodářskými pracovníky vím, že v mnoha závodech jsou věci ještě složitější. Bylo by proto 

nejvýš užitečné, kdyby k tomu zaujali stanovisko z těch míst, kde se jim podařilo vyřešit podobné 

potíže. (...) Nás v cihelnách, ale jak vím, třeba i v lomech, dolech, některých pracovištích 

v keramice i jinde, tíží problém přístupu lidí k práci a plnění úkolů. (...) Není třeba tu hledat 

důvody k propuštění, jak uvádí s. Pulec – absence, pití lihovin v pracovní době a podobně jsou 

jistě dostatečně závažné důvody k potřebnému závěru. Ale je možné to udělat? Vždyť za takové 

lidi nedostaneme náhradu, a jak potom zajistit dobré plnění úkolů? (...) Mohla bych uvádět ještě 

celou řadu dalších dokladů, třeba i z jiných závodů. Na Dole Máj v našem okrese tak musí trpět i 

takové pracovníky, pro které není žádný problém vůbec nepřijít na směnu třeba i několikrát za 

sebou. (...) Opravdu by mne zajímalo, jak to jinde řeší. Zvlášť i to, jak tu může pomoci stranická 

organizace. Vedoucí pracovníci obvykle totiž od nás chtějí pomoc, protože už si nevědí rady. My 

ale mnohdy také ne. (...) (zvýraznění původní) 
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První aktér dialogu popisoval potíže se zaměstnanci, kteří nezvládají svou práci po odborné 

stránce, navazující aktérka dialog rozvinula o nové příběhy, které poukazují na další 

nežádoucí charakteristiky, jimiž se mohou nekvalitní pracovníci vyznačovat. Dala tak najevo 

své porozumění první replice a svými příběhy navíc přidala diskutovanému tématu nový 

rozměr. Tento dialog, podobně jako DS „Mlékárny“, otevřeně poukazuje na systémový 

problém, se kterým se československé hospodářství koncem šedesátých let potýkalo (viz 

oddíl 6.2.1).  

Interakční tah „vyprávění druhého příběhu“ se okrajově objevuje také v DS „Mlékárny“. 

Autorka v druhém členu dialogu odkazuje na dopisy, ve kterých čtenáři popisují své špatné 

zkušenosti s mlékárenskými výrobky (82). Každý z těchto dopisů lze interpretovat jako 

samostatný „druhý příběh“, kterým čtenáři stvrzují své porozumění první replice zveřejněné 

v RP. V DS ale žádný z těchto dopisů není citován, autorka článku na ně pouze odkazuje jako 

na jednu několikanásobnou repliku, jejíž obsah stručně charakterizuje. Dialogické navázání 

mezi oběma mediálními texty je realizováno především prostřednictvím odpovědí 

jednotlivých mlékárenských podniků a dialogického odkazu na první článek. Fenomén 

druhého příběhu v této DS není uplatněn primárně jako konstrukční prvek, ale spíše jako 

argument pro další rozvíjení tématu (viz oddíl 6.2.2.3). 

6.2.2.5 Nesouhlasná reakce 

Ve vzorku DS reprezentovaných pouze dvěma články byl jediným nesouhlasným prvkem 

dopis čtenáře, který obhajoval vysokou četnost anglicismů v češtině, parafrázovaný 

v poznámce redaktora RP (84). V dialozích reprezentovaných vyšším počtem novinových 

článků již nesouhlasné dialogické navázání jedné repliky na druhou není výjimkou, naopak se 

vyskytuje ve všech třech zbývajících DS. Dialog pracovně nazvaný „Cizí jazyky“ reprezentuje 

pět textů: 

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

Hladík, Hana Tomsová) 

Ještě jednou o potřebě znalosti cizích jazyků. Proč za státní prostředky? RP 29. 11. 1966 

(Vladimír Fiala) 

Ještě jednou o ekonomii a filologii, RP 11. 1. 1967 (Josef Hladík, Hana Tomsová) 

Ještě o znalosti cizích jazyků, RP 8. 2. 1967 (M. Ondráček) 

Na závěr diskuse. O potřebě znalosti cizích jazyků, RP 16. 8. 1967 (redakce RP)  

Hlavní myšlenkou prvního článku je, že znalost cizích jazyků je potřebnou dovedností. Autoři 

argumentují výpočtem, jak vysoký zisk by národnímu hospodářství přinesla investice do 

výuky cizích jazyků. Autor druhého členu DS V. Fiala reaguje na tento text nesouhlasně, 

podle jeho názoru se jeho autoři dopouštějí příliš velkých zjednodušení a pracují s mylnými 

východisky. Dialogické navázání mezi oběma členy DS je vedle intertextového odkazu 
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v úvodu druhého článku zajištěno sekvenční strukturou „tvrzení – nesouhlas s tvrzením“, jejíž 

druhý člen je realizován v několika variacích. Konkrétně se jedná o „konstatování, že tvrzení 

je zjednodušené“, „konstatování, že tvrzení je příliš benevolentní“ a „konstatování, že tvrzení 

je mylné“:  

(88) Ještě jednou o potřebě znalosti cizích jazyků. Proč za státní prostředky? RP 29. 11. 1966  

Mám několik poznámek k článku inž. J. Hladíka a H. Tomsové „O potřebě cizích jazyků“ (RP 18. 

10.). Ačkoliv článek chce obhajovat nutnost studia cizích jazyků, prokazuje otázce medvědí službu 

a zjednodušuje víc, než si to autoři připouštějí. Je příliš benevolentní názor, že pracovníci 

vědeckého výzkumu nebo vedoucí hospodářští pracovníci mají znát cizí jazyky jen pro „zvýšení 

kvalifikace“. Bez jejich znalosti se jimi nemají vůbec stát (...) Statistické úvahy autorů se zakládají 

na předpokladu, že vědeckovýzkumní pracovníci se začínají učit jazykům až na pracovišti. To je 

omyl. (...) Autoři jsou na omylu, že lze během 350 hodin získat takové znalosti angličtiny, aby se 

mohly číst i nejtěžší odborné texty (...)  

Na tuto nesouhlasnou reakci odpovídají opět autoři první dialogické události. Jejich článek 

navazuje na repliku V. Fialy celou řadou mluvních aktů, protože reagují na větší množství 

námitek, které vůči nim byly vzneseny. Jednotlivé pasáže obou novinových článků jsou 

organizovány do dialogického vztahu prostřednictvím sekvenčních struktur jako „vznesení 

námitek vůči platnosti předloženého tvrzení – označení námitek za mylný výklad“, „námitka 

vůči návrhu (kdo má hradit určité výdaje) – odmítnutí námitky jako irelevantní (protože 

příslušný návrh vůbec nebyl přednesen)“, „konstatování, že předložené tvrzení je mylné – 

nesouhlas s označením tvrzení za mylné“, viz (89). Vztah obou dialogických událostí lze 

nejvýstižněji charakterizovat nejspíše sekvenční strukturou „zpochybnění platnosti 

vyvozených závěrů – ohrazení se vůči zpochybnění a uvedení věcí na pravou míru“.  

(89) Ještě jednou o ekonomii a filologii, RP 11. 1. 1967 

Dne 29. listopadu 1966 uveřejnil s. dr. V. Fiala, CSc., v Rudém právu několik poznámek k našemu 

článku „O potřebě cizích jazyků – trocha ekonomie v troše filologie“, otištěnému v Rudém právu 

18. října 1966. Rádi bychom k jeho výhradám zaujali stanovisko, neboť se domníváme, že jde 

v podstatě o mylný výklad některých našich tvrzení a předpokladů. (...) Snažili jsme se dokázat, že 

investovat do takového pracovníka kolem 15 tisíc Kčs na osvojení znalosti cizího jazyka (...) je 

efektivní záležitost. Soudruh dr. Fiala, CSc., nám klade za vinu, že chceme, aby těchto 15 tisíc Kčs 

platil stát. My jsme nepsali, kdo to má platit (...) Třetí připomínka: Nepsali jsme, že 350 hodin je 

zapotřebí podle našeho časového snímku. Soudruh dr. Fiala, CSc., konstatuje, že jsme na omylu, 

aniž uvádí vlastní nebo jiné zkušenosti o nutné spotřebě času. I kdybychom připustili, že náš údaj 

350 hodin je podkalkulován (což se nedomníváme), řádově se na našem výpočtu efektivnosti nic 

nemění. Byli bychom rádi, kdyby smysl našeho článku byl hledán nikoliv v tom, že pro zvládnutí 

učebnice (...) je zapotřebí 350 hodin, ale v tom, že v případech, o kterých píšeme, je získání 

znalostí cizího jazyka efektivní (...) Závěrem bychom rádi poděkovali s. dr. Fialovi, CSc., za jeho 

zájem o náš článek. V jedné věci jsme naprosto zajedno: znalost cizích jazyků je důležitá (...) 

Analyzovaný segment DS o cizích jazycích dále rozvíjejí repliky dvou nových aktérů – čtenáře 

M. Ondráčka a vedoucího odboru z ministerstva školství J. Vávry. Na předchozí diskusi však 
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ani jeden z nich nenavazuje jednoznačně nesouhlasně, proto se jimi budu zabývat až v dalším 

oddíle.  

Nesouhlasnými dialogickými reakcemi jsou dále propojeny některé repliky v DS „Zborov“. 

Tato mediální polemika se rozvinula na základě stručného historického pojednání 

o československých legiích v Rusku za první světové války. Sporným bodem se stal 

ideologický výklad působení těchto vojenských jednotek a jeho hodnocení z politického 

hlediska. Obhájci legionářů říkají, že v dané době politická situace ještě zdaleka nebyla 

stabilizovaná, a tudíž se vojáci nemohli orientovat podle informací, které máme o tehdejší 

situaci dnes. Z tohoto důvodu jim nelze vyčítat jejich případné politické pomýlení 

(Provázková 2009, s. 45), což je jádro argumentace kritiků legionářského vystoupení. DS 

reprezentuje pět dialogických událostí: 

Živá slova o boji u Zborova, Československý rozhlas 2. 7. 1967 (Vlastimil Vávra)  

Bitva u Zborova, RP 2. 7. 1967 (Vlastimil Vávra) 

Co je třeba přehodnotit, RP 16. 8. 1967 (B. Köhler) 

Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 (Vlastimil Vávra, Karel Pichlík) 

Ještě k článku Co je třeba přehodnotit, RP 15. 11. 1967 (redakce) 

V. Vávra ve svých dvou replikách připomíná populárně naučnou formou vystoupení 

československých legionářů v bitvě u Zborova (rozhlasový pořad nemám k dispozici). 

Zdůrazňuje význam těchto jednotek v boji za samostatný československý stát i statečnost, 

kterou vojáci v boji prokázali (90). Na obě repliky reaguje B. Köhler obsáhlým článkem v RP, 

v němž vyjadřuje nesouhlas s předloženou interpretací historických událostí (91)–(93). 

Stručně řečeno, legionářské působení bylo podle V. Vávry světlou stránkou našich dějin, 

podle druhého aktéra dialogu nikoliv. Vztah mezi dialogickými událostmi obou aktérů lze 

charakterizovat sekvenční strukturou „výklad (dějin)“ – nesouhlas s předloženým výkladem“. 

Mluvními akty, kterými B. Köhler dialogicky navazuje na předchozí repliky a vytváří tak 

sekvenční struktury zajišťující koherenci daného fragmentu DS, byly např. „deklarování 

nutnosti reagovat na předložený výklad“ (91), „výtka kvůli zamlčení určitých faktů“ (92), (93) 

nebo „označení předložených argumentů za nepravdivé“ (93). Koherenci tohoto fragmentu 

DS zajišťuje rovněž explicitní dialogický odkaz v úvodu druhého článku (91). 

(90) Bitva u Zborova, RP 2. 7. 1967 

V boji za státní samostatnost našich národů sehrály za první světové války významnou úlohu 

i dobrovolnické vojenské jednotky, které později dostaly název čs. legie. (...) Hodnotíme-li 

zborovský boj po ryze vojenské stránce, je třeba s plným respektem uznat vojenské mistrovství, 

hrdinství i útočný elán dobrovolníků. (...)  
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(91) Co je třeba přehodnotit, RP 16. 8. 1967 

Nedávno byl v Rudém právu otištěn článek V. Vávry o bitvě u Zborova, kterou čs. dobrovolníci 

před 50 lety vybojovali v Rusku. Současně vysílal náš rozhlas od stejného autora komentář 

věnovaný zejména hodnocení politického významu tohoto boje (...) Soudím, že některé názory 

autora rozhlasového komentáře nemohou zůstat bez odpovědi. (...)  

(92) Co je třeba přehodnotit, RP 16. 8. 1967 

(...) Žel zločinný charakter války V. Vávra nevysvětlil. V této válce byly, jak Lenin ukázal na příkladu 

obrany státní samostatnosti a svobody srbského národa, i spravedlivé prvky, jež ale nemohly 

změnit nic na celkovém imperialistickém charakteru války. (...)  

(93) Co je třeba přehodnotit, RP 16. 8. 1967 

(...) O těchto nepopiratelných faktech V. Vávra nemluvil. Uznal sice, že „naše vystoupení u 

Zborova v rámci Kerenského ofenzivy bylo tedy v rozporu s tehdejšími cíli a požadavky ruského 

dělnického hnutí“ a že „tuto skutečnost nelze pochopitelně mlčky přejít“. Jaké závěry však vyvodil 

z přiznání této skutečnosti? (...) Tyto argumenty nejsou nové, už dávno jsme je slyšeli. Jsou-li dnes 

znovu pronášeny, nestávají se pravdivějšími, ale je třeba znovu se jimi zabývat. (...)  

Podobně jako v případě DS o cizích jazycích, i zde autor prvního členu dialogu odpovídá na 

nesouhlasnou reakci na svůj první text. K jeho odpovědi redakce připojila také text nového 

aktéra polemiky K. Pichlíka. Příslušnost nového článku k rozvíjející se DS opět signalizuje jak 

podobný titulek, tak dialogický odkaz v úvodu textu (94). Polemický způsob navázání je 

zřejmý již z titulku – článek nese stejný nadpis, jako použil před dvěma týdny B. Köhler, 

ovšem s tím rozdílem, že je za něj přidán otazník. Touto cestou se předesílá, že text bude 

předchozí repliku zpochybňovat. Replika B. Köhlera a dialogická událost obsahující repliku 

K. Pichlíka a druhý článek V. Vávry jsou organizovány do sekvenční struktury „nesouhlas 

s předloženým výkladem – odmítnutí nesouhlasné reakce“. Konkrétními realizacemi tohoto 

odmítnutí byly např. „označení polemiky za nepoctivou“ (94), „označení argumentace za 

zmatenou“ (95), „označení práce s fakty za zjednodušenou“ (96), „označení tvrzení za 

pochybená“ (97) nebo „označení kritiky za neodpovědnou a nevěcnou“ (98). Fragment 

diskuse po více než dvou měsících uzavírá redakční článek (viz oddíl 6.2.2.7). 

(94) Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 

Do redakce došlo několik dopisů k diskusnímu článku B. Köhlera Co je třeba přehodnotit?16 (RP 16. 

8. 1967). Dva z nich ve zkráceném znění uveřejňujeme: 

V diskusním článku Co je třeba přehodnotit? (RP 16. 8. 1967) kritizoval B. Köhler mnou napsaná 

Živá slova o boji u Zborova (vysíláno v Čs. rozhlase 2. 7.  t. r.). Skutečnost, že čtenáři RP nemohli 

sledovat text odvysílaných Živých slov, dovolila Köhlerovi několik ne zrovna poctivých obratů. 

Nebudu čtenáře unavovat výpočtem všech vývodů článku B. Köhlera a soustředím se na jádro 

                                                      
16 V tomto textu je titulek článku B. Köhlera zapsán s otazníkem, ve skutečnosti byl ale titulek tohoto článku 
v RP 16. 8. 1967 publikován bez otazníku. 
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jeho útoku, totiž na snahu bagatelizovat a znehodnotit účast čs. dobrovolníků u Zborova (...) 

(kurz. původní) 

(95) Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 

(...) Jak pozorný čtenář pozná na první pohled, jde o tvrzení značně zmatené. B. Köhler asi 

nevysvětlí, jak bylo možné, aby někteří zajatci a legionáři již tehdy, v létě 1917, pochopili, že 

zájmy našich národů jsou v souladu se zájmy SSSR, když sovětský stát ještě neexistoval. (...) 

VLASTIMIL VÁVRA (zvýraznění původní) 

(96) Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 

(začátek repliky K. Pichlíka, pozn. K. T.) Domnívám se, že je povinností každého historika 

odpovědět na způsob, jakým B. Köhler polemizuje. (...) B. Köhler zachází s historickými fakty velmi 

zjednodušeně. (...) (zvýraznění původní) 

(97) Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 

(...) To je jedna stránka pochybených tvrzení B. Köhlera. Druhá souvisí s odpovědí na otázku, koho 

a jaké politické směry má B. Köhler na mysli, když mluví o „čs. buržoazii“ (v té době mohla ovšem 

existovat buržoazie česká nebo slovenská, a nikoli „čs.“). (...) 

(98) Co je třeba přehodnotit? RP 30. 8. 1967 

(...) Zájem čtenářů a čtenářskou kritiku každý historik jistě uvítá. Musí to však být kritika 

odpovědná a věcná. Dr. KAREL PICHLÍK, CSc., Praha (zvýraznění původní) 

6.2.2.6 Shodné téma 

Jedním z důsledků zvolené metody sběru dat je, že převážná většina zkoumaných článků 

začíná intertextovým odkazem na předcházející repliku dialogu. Toto navázání, vedle 

samotného obsahu textů, zajišťuje soudržnost daného fragmentu DS. Přesto se v korpusu dat 

vyskytují případy, ve kterých není koherence DS dosahována prostřednictvím sekvenční 

struktury, ale pouze pomocí shodného tématu debaty (viz Nekvapil – Leudar 2002). Jedná se 

na příklad o text M. Ondráčka, kterým přispívá do mediální diskuse o cizích jazycích. Jeho 

článek je z hlediska časové posloupnosti čtvrtou dialogickou událostí dané DS. Autor se 

v něm vyjadřuje k otázce jazykových znalostí odborných pracovníků a k potenciálním formám 

finančního ohodnocení těch pracovníků, kteří jazykové znalosti mají (99), což jsou tematické 

oblasti diskutované v předchozích členech DS. V textu se navíc zmiňuje problematika 

překladů odborných textů: 

(99) Ještě o znalosti cizích jazyků, RP 8. 2. 1967 

Pokud je mi známo, znalost cizích jazyků u odborných pracovníků, pokud jsou zařazeni od jisté 

(poměrně nízké) třídy výše, se u nás považuje za samozřejmou, a proto se nijak zvlášť 

nehonoruje. Je však jisté, že u pracovníků, kteří ovládají cizí jazyky, jsou mnohem větší 

předpoklady pro úspěšnou práci zejména v budoucnu, kdy se budeme muset zapojit do 

světového proudu vědy a techniky. (...) Ani systémem překladatelů nelze tyto potíže řešit, 

protože překládání technických textů je práce vysoce náročná, která vyžaduje jak znalosti 

jazykové, tak i odborné znalosti příslušného oboru. (...) 
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Vzhledem k tomu, že replika M. Ondráčka explicitně neodkazuje na žádnou z předchozích 

replik a ani není zmíněna v následujícím článku, mohly by vzniknout pochybnosti, zda se 

opravdu jedná o člen DS o cizích jazycích. Tyto pochyby však rozptyluje titulek článku „Ještě 

o znalosti cizích jazyků“, ať už je dílem redakce RP, nebo autora textu. Už jsem několikrát 

zmínila, že deník prostřednictvím titulků upozorňuje na příslušnost nového textu k již 

existující DS. Tato orientace na konstruování DS se projevuje jednak opakováním klíčových 

slov v titulcích (viz seznam dialogických událostí této DS v oddíle 6.2.2.5), jednak použitím 

slova „ještě“, které vyjadřuje navazování na určitý předchozí element.  

6.2.2.7 Rekapitulace dosavadního průběhu dialogu 

Dalším typem dialogického navázání na dříve zveřejněné repliky je rekapitulace dosavadního 

průběhu debaty. Tuto podobu má dialogické napojení poslední repliky v DS „Zborov“. 

Redaktor RP v ní odkazuje na všechny dosavadní dialogické události příslušné DS a stručně 

nastiňuje jejich obsah včetně vzájemných dialogických vztahů mezi nimi (100). Pojmenovává 

mluvní akty, které reprezentují jednotlivé repliky, čímž zároveň pojmenovává členy 

sekvenčních struktur, do nichž je dialog organizován: „vyjádření názorů – nesouhlas 

s názory“, „námitky – odpověď na námitky“ (viz též oddíl 6.2.2.5). Tento postup jednoznačně 

ukazuje, že se aktéři dialogu na existenci a konstruování DS orientují.  

(100) Ještě k článku Co je třeba přehodnotit, RP 15. 11. 1967 

16. srpna t. r. otisklo Rudé právo článek soudruha Bruno Köhlera, který vyjádřil nesouhlas 

s názory soudruha Vlastimila Vávry na hodnocení zborovské bitvy. Na námitky soudruha Köhlera 

odpověděli 30. srpna v Rudém právu soudruzi Vl. Vávra a K. Pichlík, vědečtí pracovníci 

Vojenského historického ústavu v Praze. (...) 

Kromě rekapitulace dosavadního průběhu polemiky navazuje poslední článek na předchozí 

repliky také informací o čtenářských dopisech, které do redakce přišly a jejichž obsah se do 

značné míry shoduje s obsahem replik K. Pichlíka a V. Vávry (101). Redaktor na názory 

prezentované v průběhu diskuse dále reaguje vlastním výkladem (102) (viz též oddíl 6.2.2.3). 

(101) Ještě k článku Co je třeba přehodnotit, RP 15. 11. 1967 

(...) Do naší redakce však přišlo více dopisů, týkajících se významu zborovské bitvy a vůbec 

problematiky čs. legií v Rusku. Většina autorů těchto dopisů upozorňovala redakci především na 

to, že soudruh Köhler chápe tyto otázky nehistoricky, že nereálně hodnotí situaci v předříjnovém 

Rusku a zjednodušeně chápe sepětí třídně proletářského, internacionálního stanoviska 

s národním bojem Čechů a Slováků za svůj samostatný stát. (...)  

(102) Ještě k článku Co je třeba přehodnotit, RP 15. 11. 1967 

(...) Všechny tyto historické momenty, se všemi jejich rozpornostmi objektivně ovlivňují politický 

přístup k hodnocení národně osvobozeneckých bojů našeho lidu, ale jejich historický význam 

nelze přeceňovat. Ideologové předmnichovské republiky se celých dvacet let pokoušeli zamlžit 

tyto souvislosti, vyložit celou historii legií zjednodušeně. (...) Naše historická věda dala již na 
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většinu těchto otázek odpovědi z marxistických pozic a dále je tato problematika předmětem 

odpovědného historického výzkumu.  

Do tohoto oddílu řadím také závěrečnou repliku DS o cizích jazycích, ačkoliv rekapitulování 

dosavadní diskuse je zde spíše jen naznačeno. Fragment diskuse po půl roce od zveřejnění 

příspěvku M. Ondráčka (oddíl 6.2.2.6) uzavírá článek J. Vávry z ministerstva školství (104). 

Samotný Vávrův text lze považovat za člen příslušné DS pouze na základě shody tématu; 

jedná se tedy o stejný způsob realizování dialogického vztahu jako v případě zapojení repliky 

M. Ondráčka do DS „Cizí jazyky“. Avšak redakce RP opatřila ministerský článek krátkým 

úvodem (103) a závěrem (105), což je další způsob, kterým je text začleňován do existující 

DS. V redakčním textu se dialogicky odkazuje na DS jako celek, charakterizovaný jako „názory 

čtenářů na současný stav znalosti cizích jazyků“ (103). A dále jsou v závěrečné poznámce 

vyjmenována témata, kterých se jednotlivé diskusní příspěvky týkaly (105). Rekapitulace se 

zde tedy neprovádí výčtem jmen a názorů jednotlivých aktérů diskuse, jak je tomu v DS 

„Zborov“, ale odkazem na mediální dialog jako celek a připomenutím jeho hlavních 

tematických okruhů.  

Kromě rekapitulace dosavadní diskuse zasazuje redakce RP Vávrův článek do DS také 

prostřednictvím sekvenční struktury „otázka – odpověď“, resp. „žádost – vyhovění žádosti“ 

(103). Žádost ze strany RP velmi pravděpodobně nebyla v deníku zveřejněna, a proto o ní 

redakce v úvodním odstavci čtenáře informuje. Touto cestou vysvětluje, jak nová replika 

dialogicky navazuje na dosavadní debatu. Jedná se o další doklad, že se deník orientuje na 

konstruování DS: koherenci mediálního dialogu posiluje explicitním uvedením, do jaké 

sekvenční struktury jsou jednotlivé repliky organizovány. Závěrečnou poznámkou redakce 

hodnotí přínos poslední repliky v kontextu celé DS a zároveň otevírá prostor pro její další 

rozvoj, vyzývá totiž ministerstvo k podrobnější odpovědi (105).  

(103) Na závěr diskuse. O potřebě znalosti cizích jazyků, RP 16. 8. 1967 

Již několik měsíců uveřejňujeme v diskusní příloze názory čtenářů na současný stav znalosti cizích 

jazyků a jejich výuky i na podmínky zlepšení této situace. Redakce požádala ministerstvo školství 

o stanovisko k těmto otázkám. Uveřejňujeme dopis, který zaslal redakci J. VÁVRA, vedoucí odboru 

ministerstva školství. (kurz. původní) 

(104) Na závěr diskuse. O potřebě znalosti cizích jazyků, RP 16. 8. 1967 

 „Koncem minulého roku byly z popudu kulturně propagačního sekretariátu ministerstva 

zahraničních věcí ustaveny tři odborné komise, které připravily materiály k těmto okruhům 

otázek: 

a) školení překladatelů a tlumočníků 

b) hodnocení způsobilosti k odbornému překladu a k tlumočení a její prověřování 

c) profesionální problémy překladatelské a tlumočnické praxe (...) 
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Vedle již existujících forem školení (...) se navrhuje zřídit  na vybraných vysokých školách 

překladatelské studium, (...) Výše uvedené odborné komise své úkoly splnily zpracováním 

důkladných materiálů, (...) Nyní je na řadě další etapa – realizace navržených opatření. Tato etapa 

se zdržela tím, že mezitím došlo k rozdělení dřívějšího ministerstva školství a kultury na dvě 

ministerstva. (...) 

(105) Na závěr diskuse. O potřebě znalosti cizích jazyků, RP 16. 8. 1967 

Poznámka redakce: Stanovisko ministerstva školství se týká jen malé části diskuse – problematiky 

překladatelské a tlumočnické činnosti. Bez povšimnutí zatím zůstávají problémy výuky cizích 

jazyků, odměňování těch pracovníků, kteří si osvojením cizích jazyků zvyšují svoji kvalifikaci atp. 

Zdá se nám, že závažné připomínky čtenářů si zaslouží, aby se k nim příslušné orgány vyslovily. 

(zvýraznění původní) 

Jedná se o další případ, kdy se RP obrací s určitým dotazem na ministerstvo jakožto na 

relevantního aktéra, který může problematickou situaci vyřešit nebo alespoň příznivě 

ovlivnit. Na rozdíl od DS „Brambory“ z roku 1952 a podobně jako v případě DS „Mlékárny“ 

(viz oddíl 6.2.2.3) zde RP vystupuje vůči příslušnému ministerstvu kriticky – výslovně uvádí, 

že jeho odpověď nepovažuje za dostatečnou (105).  

6.2.2.8 Mediální dialogická síť „Mimoškolní výchova“ 

Poslední z trojice DS reprezentovaných vyšším počtem dialogických událostí je diskuse 

o různých formách mimoškolní výchovy, kterou pro větší přehlednost analyzuji samostatně. 

Dialogická navázání mezi jejími členy jsou totiž realizována více způsoby, které jsem 

představila v předcházejících oddílech. Diskuse je reprezentována následujícími dialogickými 

událostmi: 

článek v RP (Jan Šimáně) 

článek ve Vedoucím pionýrů (Haškovec) 

Jak dál... RP 11. 1. 1966 (Jaroslav Čtvrtníček) 

A co pionýrská organizace? RP 3. 2. 1966 (J. Kodíčková) 

Děti a společenské organizace, RP 11. 10. 1966 (Jan Šimáně) 

Od diskuse k řešení, RP 4. 1. 1967 (Jiří Chodníček) 

Ještě k mimoškolní výchově mládeže, RP 13. 1. 1967 (Jaroslav Šturma) 

První dvě repliky této DS se mi nepodařilo vyhledat, prvním analyzovaným textem je tedy 

článek J. Čtvrtníčka, který navazuje na text J. Šimáně, avšak bez konkrétního časového údaje. 

J. Čtvrtníček explicitně odkazuje na předcházející repliku a rozvíjí nastolené téma z vlastní 

perspektivy – současná situace podle něj svědčí o špatném fungování pionýrské 

organizace (106). Ve vztahu k předchozí replice však autor svou repliku explicitně 

necharakterizuje žádným mluvním aktem. Vzhledem k tomu, že první repliku nemám 
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k dispozici, není možné určit, do jaké sekvenční struktury jsou oba členy DS organizovány, ani 

zda se jedná o dialogické navázání v zásadě souhlasné či nesouhlasné.  

(106) Jak dál... RP 11. 1. 1966 

V republice žije na 5000 dětských a mládežnických kolektivů, je to zdravý, nebo nezdravý jev? Tak 

začíná článek s. Šimáně z Prahy, před časem uveřejněný v Rudém právu. Autor tu obhajuje 

existenci mikrokolektivů. Podívejme se však na existenci mikrokolektivů z jiné strany. (...) Tyto 

kolektivy vznikly z vlastní iniciativy dětí proto, že jim jejich pionýrský vedoucí nedokázal dát to, po 

čem toužily. I když Ustanovení o PO ČSM dává možnost pracovat podobným způsobem, tj. 

v družinách. Z toho vidíme, že organizované mikrokolektivy nahrazovaly činnost pionýrské 

organizace. (...) Existence mikrokolektivů ukazuje, že PO chlapce a děvčata plně neuspokojuje. To 

je vážné varování. To je signál, že v PO ČSM není vše v pořádku (...)  

Přibližně po měsíci do diskuse přispívá J. Kodíčková, která ve svém článku kritizuje nízkou 

aktivitu pionýrské organizace (107). Explicitně neodkazuje na žádnou z předchozích replik DS, 

ale text lze považovat za člen dialogu o mimoškolní výchově na základě tematické shody. 

Obsah článku totiž plně koresponduje s textem J. Čtvrtníčka, který z existence mikrokolektivů 

vyvozoval, že činnost pionýrské organizace děti neuspokojuje (106). Autorka druhého článku 

pak uvádí konkrétní příklady nedostatků v práci pionýrské organizace. Vztah mezi oběma 

replikami lze proto zařadit do kategorie dialogických propojení, která se realizují 

prostřednictvím vyprávění druhého příběhu (viz oddíl 6.2.2.4). Tento typ dialogického 

napojení zde však nabývá specifické podoby: podobnost obou příběhů spočívá v analogii 

mezi obecným tvrzením a konkrétním příkladem, který obecné tvrzení dokládá. 

(107) A co pionýrská organizace? RP 3. 2. 1966 

Chtěla bych se svěřit někomu se znepokojením nad současnou prací pionýrské organizace. Moje 

dcera, která chodí do čtvrté třídy, měla od září jedinou pionýrskou schůzku. O rok starší dcerka je 

na tom „lépe“ – mají Pionýra (jak děti říkají) jednou za měsíc. (...) Jsme město, kde studuje asi 

1000 budoucích učitelek, a nemáme vedoucí! Pionýrský šátek a kroj se obléká na 1. a 9. května, 

na začátku a konci školního roku. (...) Je trapné, že situace v pionýrské organizaci došla někde tak 

daleko, že se děti seskupují mimo ni. (...) 

Po osmi měsících se diskuse rozšiřuje o novou repliku J. Šimáně. Navazuje v ní nesouhlasně 

(viz oddíl 6.2.2.5) na texty aktérů J. Čtvrtníčka a Haškovce (108). Svůj příspěvek začleňuje do 

rozvíjející se DS prostřednictvím sekvenční struktury „prezentace stanovisek – označení 

předpokladů prezentovaných stanovisek za mylná“ a pokračuje obsáhlým výkladem vlastních 

názorů na příčiny vzniku mikrokolektivů.  

(108) Děti a společenské organizace, RP 11. 10. 1966 

Ke zděšení jedněch a  potěše druhých se v posledních letech objevují nové prvky v mimoškolní a 

mimopracovní činnosti mládeže: mayovky, westerny, big beat, dálkové pochody, dlouhé vlasy, 

tramping, jóga, (...) tak např. soudruh Čtvrtníček (RP 11. 1. 1966) považuje za nezdravý jev 

existenci mikrokolektivů – malých samostatných pionýrských a svazáckých posádek, hlídek, klubů, 

part a rozvědek. Soudruh dr. Haškovec (v lednovém čísle Vedoucího pionýrů) je vítá, ale jen jako 
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vhodnou dočasnou náhradu za žádné nebo špatné přímé řízení pionýrskými vedoucími. Oba 

zřejmě předpokládali, že až se nedostatky v Pionýrské organizaci odstraní, zmizí i samorostlé 

mikrokolektivy, zůstanou zas jen normální, ovšem obrozené oddíly; že se život vrátí do 

„správných společenských norem“... Omyl tohoto předpokladu tkví v domněnce, že 

mikrokolektivy jsou jen prostou negací předcházejícího stavu Pionýrské organizace. Jsem 

přesvědčen, že jsou negací jen do určité míry, a to negací zdravou, vsávající do sebe všechno 

kladné, co dosavadní období vývoje vytvořilo. (...)  

Dalším aktérem diskuse je J. Chodníček, který navazuje na říjnovou repliku J. Šimáně. 

Hlavním cílem jeho článku sice není vyjádřit souhlas s obsahem předchozí repliky, ale 

předložit vlastní názory (110), přesto je možné toto dialogické navázání považovat za 

souhlasné: uspořádává totiž obě repliky (jejich pasáže) do sekvenční struktury „výklad – 

akceptace určitých aspektů výkladu“ (109). Interakční tah J. Chodníčka je tedy typem 

dialogického navázání, který je popsán v oddíle 6.2.2.2.  

(109) Od diskuse k řešení, RP 4. 1. 1967 

Soudruh Šimáně uváděl v článku Děti a společnost (RP 11. 10. 1966) příklady společenských 

změn, které působily jako základní podmínky na zrod pionýrských mikrokolektivů. Bezesporu i 

z těchto společenských změn, o kterých hovoří, musí vycházet nová, moderní koncepce pionýrské 

organizace. (...)  

(110) Od diskuse k řešení, RP 4. 1. 1967 

(...) Základní poslání pionýrské organizace spatřují v úsilí (...) vychovávat k proletářskému 

internacionalismu, (...) vychovávat k vlastenectví utvářením správných vztahů mezi členy 

pionýrského kolektivu, vztahu ke vzdělání, (...) k rodině, (...) odpovědnosti za jednání, 

k samostatnosti. (...) 

Pionýrská organizace je příliš závislá na různých vnějších činitelích. To platí zejména v oblasti 

kádrové a materiální. (...) Určitá část pionýrských pracovníků se cítí být více školskými pracovníky 

než pracovníky organizace, jejími členy. Také finanční zajištění domů pionýrů a mládeže, 

okresních akcí, činnosti okresních rad PO ČSM je závislé na prostředcích OV ČSM, ONV, (...) 

Problémů je mnoho, ale některé se už konečně musí řešit. Nejen diskusí.  

Poslední replikou analyzovaného fragmentu DS o mimoškolní výchově je článek J. Šturmy 

(111). Odkazuje na diskusi jako celek a shrnuje její hlavní myšlenky odkazem na dva 

protichůdné názorové směry, které se v průběhu dialogu zformovaly a které reprezentují 

repliky J. Kodíčkové17 a J. Šimáně. Autor se dále vymezuje vůči některým tvrzením J. Šimáně, 

jeho nesouhlasné navázání na tuto repliku je realizováno sekvenčními strukturami 

„předložení argumentů – zpochybnění některých argumentů jako nedoložených“, 

„argumentace pomocí určitých pojmů – rozpačité přijetí některých pojmů“, „přednesení 

stanoviska – označení stanoviska za bezobsažné“ (112). Na závěr své repliky J. Šturma 

                                                      
17 J. Kodíčková nastalou situaci kategorizuje jako trapnou – z analytického hlediska se jedná o kategorizační 
predikát, který není připisován mikrokolektivům, ale pionýrské organizaci kvůli její pasivitě (107), naproti tomu 
J. Šturma její repliku interpretuje jako kritiku existence mikrokolektivů.  
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předkládá vlastní pohled na diskutovaná témata (113). Dialogická návaznost této repliky na 

dosavadní fragment DS je tedy realizována prostřednictvím dvou konstrukčních principů, a to 

shrnutí dosavadního průběhu diskuse (viz oddíl 6.2.2.7) a nesouhlasného navázání na jeden 

z jejích členů (viz oddíl 6.2.2.5).  

(111) Ještě k mimoškolní výchově mládeže, RP 13. 1. 1967 

Zásluhou tzv. mikrokolektivů se v poslední době objevilo i na stránkách Rudého práva několik 

úvah o dětských společenských organizacích. Zdá se, že se vytvořily dva tábory – jedni považují za 

nežádoucí situaci, kdy se děti seskupují i mimo Pionýrskou organizaci ČSM (viz na příklad RP 3. 2. 

1967, článek s. J. Kodíčkové), druzí hovoří v této souvislosti o novém vývojovém stadiu (viz Rudé 

právo 11. 10. 1966, článek s. J. Šimáně). (...)  

(112) Ještě k mimoškolní výchově mládeže, RP 13. 1. 1967 

(...) Pokud jde o argumenty s . Šimáně ve zmíněném článku, chci upozornit, že je možno k nim 

přidat další, ale zároveň je možno o nich pochybovat, protože nejsou zdaleka doložené. (...) 

Soudruh Šimáně píše, že naše „skutečnosti vytvářejí příznivé podmínky pro mikroklima života dětí 

a mládeže“ (...) Nad těmito pojmy a radami jsem poněkud v rozpacích. S pojmem mikroklima 

operuje psychologie práce, meteorologie a sociální psychologie, která hovoří o psychickém 

mikroklimatu. Chápe je jako to specifické, čím sociální skupina působí na duševní stránku svých 

příslušníků (viz např. A. Jurovský, Duševný život ve spoločenských podmienkách, Osveta, 1963, 

str. 130). Autor má asi na mysli užší společenské prostředí nebo mikrostrukturu lidských skupin, 

zejména těch nejmenších. Pak nám vlastně nic neříká, protože úlohu společenského prostředí 

nikdo nepopíral (...)  

(113) Ještě k mimoškolní výchově mládeže, RP 13. 1. 1967 

(...) Psychologizování a vymýšlení různých „mikroteorií“ a „mikrometod“ není ani řešením, ani 

aktuální problematikou. (...) Za diskusemi o mikrokolektivech tuším nevyřčené otázky: 1. Je 

v systému socialistického státu nezbytná existence jednotné, celostátní, tj. centralizované dětské 

organizace, která by děti sdružovala, poznávala a prosazovala jejich specifické zájmy (...)? 2. Plní a 

může plnit tuto úlohu Pionýrská organizace ČSM? 3. Je nutná jen jediná organizace dětí či 

pracující s dětmi? Osobně se domnívám, že na první dvě otázky je nutno odpovědět kladně, 

kdežto na třetí záporně.  

Z hlediska konstrukce DS je replika posledního aktéra důležitá také díky dialogickému odkazu 

na repliku J. Kodíčkové, o níž byla řeč výše, ale kterou nyní okomentuji z jiného úhlu pohledu. 

J. Šturma je první, kdo v rámci dialogu o mimoškolní výchově explicitně odkazuje na text 

J. Kodíčkové, který byl doposud do dialogu začleněn pouze na základě tematické shody. 

J. Šturma v rámci rekapitulace dosavadního průběhu dialogu tematizuje pozici repliky 

J. Kodíčkové mezi ostatními vyjádřenými názory a zároveň ji propojuje s vlastním textem 

sekvenční strukturou „vyjádření názoru – poukázání na vyjádřený názor“ (111). Všechny tři 

aspekty dialogického navázání J. Šturmy na předchozí členy DS, tedy rekapitulace průběhu 

dialogu, definování pozice určité repliky v dialogu a propojení dvou replik určitou sekvenční 

strukturou, posilují koherenci daného fragmentu DS. 
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Dialogické navázání poslední repliky na text J. Kodíčkové je podstatné i z hlediska 

teoretického vymezení konceptu DS: J. Šturma svou akcí z aktérské perspektivy doložil 

platnost předpokladu, že koherence určité DS lze dosáhnout mj. prostřednictvím tematické 

shody textů (Nekvapil – Leudar 2002). Ačkoliv replika J. Kodíčkové doposud nebyla 

intertextově propojena s žádnou další replikou DS, J. Šturma a zřejmě také další aktéři 

i recipienti mediálního dialogu ji považovali za její člen. Explicitním dialogickým navázáním 

poslední aktér učinil viditelným své porozumění tomu, že text J. Kodíčkové je jednou z replik 

DS o mimoškolní výchově.   

Z hlediska teoretického vymezení konceptu DS stojí za pozornost rovněž dialogický odkaz na 

časopis Osveta, který J. Šturma ve své replice realizoval (112). V oddíle 5.3.3.1 jsem se krátce 

zabývala tím, které texty lze či nelze považovat za dialogické události určité DS, a uvedla jsem 

několik případů, u nichž to není snadné rozhodnout. A právě odkaz J. Šturmy na článek 

v časopise Osveta je dalším takovým případem. Na základě tématu a dialogického odkazu by 

bylo možné text považovat za člen příslušné DS, přesto jsem se rozhodla do analýzy ho 

nezařadit. Jedním důvodem byl časový aspekt – článek v Osvetě byl publikován o čtyři roky 

dříve než zbytek DS. Jedná se tedy o značný časový rozestup a navíc v době zveřejnění článku 

jeho autor netušil, že by se text mohl později dostat do kontextu DS o mimoškolní výchově. 

Ačkoliv tyto okolnosti nepodporují zařazení článku do DS, principiálně ho nevylučují. Za 

podstatnější ale v tomto případě považuji funkci daného textu v rámci probíhajícího dialogu. 

J. Šturma na článek v Osvetě neodkazuje jako na dialogický prvek rozvíjející danou DS, ale 

odkazuje na něj spíše proto, aby vysvětlil, v jakém významu používá určitý odborný termín. 

Každopádně ani zde není možné jednoznačně stanovit, kde leží hranice mezi bachtinovskou 

dialogičností a DS.  

6.3 Rok 1967: Mediální dialogické sítě s literární tematikou 

V předchozí kapitole jsem představila tematicky různorodé DS z roku 1967, které jsou 

reprezentovány dvěma až pěti novinovými články. Specifickou skupinu v tomto roce tvoří DS 

s literární tematikou, které jsou obvykle rozsáhlejší a v rámci sebraných dat jsou 

reprezentovány třemi až devíti články. V roce 1952 ani 1972 se debaty o literatuře, do nichž 

by se zapojovala nejen literární periodika, ale také RP, v podobném rozsahu nevyskytují. Při 

sběru dat jsem nalezla dohromady šest dialogů s literární tematikou, které stručně 

charakterizuji, a následně budu jeden z nich podrobněji analyzovat.  

Všechny DS tohoto typu odpovídají žánru literární polemiky: jedná se o názorové spory, 

které přecházejí v osobní útoky a jejichž aktéři se snaží čtenáře přesvědčit o své pravdě, resp. 

o tom, že jejich oponenti pravdu nemají (Homoláč 1998). Rovněž je pro ně charakteristické, 

že se rozvíjejí převážně na stránkách literárních periodik, konkrétně Literárních novin (LN), 

Hostu do domu (HdD) a Impulsu, což je v souladu s obsahovým zaměřením těchto dialogů. 

Při sběru dat jsem existenci těchto DS zaznamenala díky poznámkám či rekapitulacím 

příslušných polemik, které se objevily v RP, primárním zdroji mých dat. Ačkoliv to není 
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pravidlem, je pro tyto DS dále typické, že se vůči sobě názorově vymezují aktéři replik 

zveřejněných v RP a v některém z kulturních periodik. Ilustruje to skutečnost, že v druhé 

polovině šedesátých let došlo mezi těmito periodiky k neshodám (viz oddíl 6.1.1).  

Předmětem dialogu „Ženská otázka“ je spor o knihu Simone de Beauvoirové Druhé pohlaví. 

Polemika se vedla především na stránkách LN, kde se o tomto díle kriticky vyjádřil první aktér 

DS. S jeho interpretací však nesouhlasí další dva aktéři dialogu, kteří své repliky nezávisle na 

sobě zveřejnili rovněž v LN. Následovaly dvě krátké poznámky uveřejněné opět v LN, z nichž 

jedna komentovala způsob vedení polemiky a druhá kritizovala určitý aspekt knihy Druhé 

pohlaví. Poté krátká poznámka v RP rekapitulovala dosavadní průběh diskuse a na závěr 

zveřejnily LN obsáhlý článek, který shrnuje různá stanoviska, která v polemice zazněla.  

Aktéři dialogu pracovně nazvaného „Překladatelé“ oceňují záslužnost práce literárních 

překladatelů. Neshoda mezi nimi tkví v tom, kteří překladatelé byli v první replice DS zmíněni 

a kteří naopak opomenuti. Protikladné názory byly publikovány v RP a LN.  

Podnětem k rozvoji DS „Jedlička“ se stala stručná pozitivní recenze na knihu Kde život náš je 

v půli se svou poutí, kterou otisklo RP. O dva měsíce později zveřejnilo RP novou recenzi na 

totéž dílo, tentokrát výrazně delší a jednoznačně kritickou. Jedličkova kniha je údajně 

„křivým svědectvím o naší společnosti“ (O jedné knize a jedné recenzi, RP 16. 11. 1966). 

V následujícím vydání HdD byla publikována třetí recenze Jedličkovy knihy, ve které nový 

aktér diskuse oponuje druhé recenzi z RP. Dosavadní polemiku rekapituluje glosa v RP, která 

vedle shrnutí debaty vyjadřuje nesouhlas se způsobem, kterým polemizuje autor repliky 

z HdD.  

Recenze literárního díla byla předmětem diskuse rovněž v DS „Kainar – Trefulka“. HdD 

zveřejnil Trefulkovu recenzi na Kainarovu tehdy novou sbírku Moje blues; recenze oceňuje 

jen určité básně z nové knihy, o ostatních se vyjadřuje s despektem. S touto kritikou 

nesouhlasí nový aktér debaty, který svůj příspěvek zveřejnil v RP. Poté následovala 

Trefulkova polemická odpověď v HdD a opět nesouhlasná krátká glosa v RP.  

Prvním členem DS „Štoll“ je článek Felixe Vodičky publikovaný v LN, který byl napsán 

u příležitosti sedmdesátých narozenin Romana Jakobsona. Od připomenutí vědecké dráhy 

tohoto celosvětově respektovaného lingvisty autor článku přechází ke kritice knihy Ladislava 

Štolla O tvar a strukturu v slovesném umění, která vědecký spor o metodologii 

strukturalismu údajně redukuje na otázky ideologické. Na tuto kritiku odpovídá L. Štoll, 

následuje další nesouhlasná replika F. Vodičky, ještě další oponující příspěvek L. Štolla a poté 

článek nového aktéra Miroslava Červenky, který rovněž nesouhlasí se stanovisky L. Štolla. 

Doposud byly všechny dialogické události publikovány na stránkách LN. Až poslední replika 

dosavadního fragmentu DS byla zveřejněna v RP – jedná se o odmítavou reakci L. Štolla na 

článek M. Červenky; podle perexu již LN odmítly tento Štollův text zveřejnit.  

Na příkladu této DS lze názorně ilustrovat, že při analýze mediálních dialogů má výzkumník 

(i přijímatel mediálních obsahů) k dispozici vždy jen fragment příslušné debaty, protože 
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debata může být kdykoliv rozvinuta o nové repliky, příp. mohou existovat repliky, o nichž 

výzkumník nevěděl. Polemika mezi F. Vodičkou a L. Štollem probíhala od října do prosince 

roku 1966, což je v kontextu ostatních DS z daného období obvyklé časové rozpětí. 

M. Červenka však ve svém textu (Objektivní kritéria, LN 7. 1. 1967) připomíná spor mezi 

R. Jakobsonem a S. K. Neumannem a v této souvislosti odkazuje na časopis Reflektor z roku 

1925, čímž se DS rozšířila o celá desetiletí. Polemiku z přelomu let 1966–67 navíc po pěti 

letech znovu připomíná RP, když v roce 1972 informuje o tom, že L. Štoll získal za příslušnou 

knihu státní cenu Klementa Gottwalda. Není jednoznačné, zda lze repliky z Reflektoru z roku 

1925 a z RP z roku 1972 považovat za dialogické události příslušné DS, či pouze za určité 

prvky jejího dialogického rozpětí (viz oddíl 5.3.3.1). Každopádně tento případ ukazuje, jakým 

způsobem může být určitý zdánlivě uzavřený fragment DS rozvinut o nové repliky.  

6.3.1 Mediální dialogická síť „Pornografická literatura“ 

Diskuse v DS „Pornografická literatura“ se vede o kvalitě tehdejší moderní literatury, kterou 

někteří aktéři dialogu považují za pornografickou. Popis DS zahájím stručným obsahem 

diskuse a přehledem jejích dialogických událostí, které byly postupně zveřejňovány v deníku 

RP, týdeníku LN a v měsíčníku Impuls. 

Dialogické události sítě: 

Věřím ve stvořitelskou moc literatury, Impuls č. 4, 1967 (Jarmila Glazarová) 

O etice tvorby, Impuls č. 4, 1967 (Alexej Pludek) 

Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 (De Death) 

Poezie nového vědomí, LN 3. 6. 1967 (Vladimír Burda – Josef Hiršal, Bohumila Grögerová) 

Přece věřím v literaturu, RP 4. 6. 1967 (M.) 

Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

Nereagoval bych, LN 8. 7. 1967 (Josef Hiršal) 

Bezprostřední podnět k diskusi, a tudíž ke vzniku DS zavdaly články J. Glazarové a A. Pludka 

otištěné v dubnovém čísle časopisu Impuls. Předmětem obou textů je kritika určité části 

moderní literatury, a zejména skutečnosti, že se v ní otevřeně zobrazuje sexualita. A. Pludek 

tuto literaturu označuje za pornografickou a z šíření pornografie obviňuje rovněž literární 

kritiky, kteří na ni reagují kladnými recenzemi, a knižní nakladatelství, která ji vydávají.  
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Začátkem června na oba články navázal v LN text značky De Death, který s názorem 

J. Glazarové a A. Pludka nesouhlasí. Prostřednictvím své glosy požaduje od A. Pludka doklady 

pro jeho tvrzení o pornografické povaze moderní literatury a dále chce znát jména 

konkrétních literátů, kritiků a nakladatelství, jichž se má týkat obvinění z podpory 

pornografie. V témže čísle LN vyšel rozhovor s J. Hiršalem a B. Grögerovou o konkrétní poezii, 

který byl však do DS dialogicky zapojen až později: nenavázaly na něj dvě následující 

dialogické události DS, ale až replika M. Vacíka.  

Druhý den na glosu značky De Death reagovala v RP krátkou poznámkou značka M. Článek 

J. Glazarové označuje za upřímné osobní vyznání, které bylo značkou De Death trapně 

bagatelizováno. Dalším tématem glosy je kritika některých nejmenovaných časopisů, které 

údajně propagují konkrétní poezii a neoprávněně kritizují tvorbu Jiřího Hájka. Následující 

dialogickou událostí je rozsáhlý článek A. Jelínka, který vyšel v LN o dva týdny později. Autor 

shrnuje dosavadní průběh DS, interpretuje její jednotlivé repliky a přidává svůj pohled na 

současnou literaturu. Varuje před dělením literatury na pornografickou a etickou, protože 

podle něj používání podobných protikladů znemožňuje poznat tvůrčí problematiku tehdejší 

prózy.  

Přibližně za týden na Jelínkův článek polemicky navázal v RP M. Vacík podobně rozsáhlým 

textem. Rovněž on shrnuje a interpretuje dosavadní diskusi. Pokouší se znevěrohodnit 

tvrzení A. Jelínka, nesouhlasí s názory značky De Death a naopak obhajuje stanovisko 

J. Glazarové. Ironicky komentuje také výroky J. Hiršala, které zazněly v rámci jeho rozhovoru 

pro LN. Poslední replikou DS je odpověď J. Hiršala v LN na Vacíkův článek. Autor se v ní 

ohrazuje vůči slovům M. Vacíka, která označuje za hrubě zkarikovaná a záměrně zkreslující.   

Není vyloučeno, že do debaty přispěli ještě další aktéři prostřednictvím některého z tištěných 

periodik, rozhlasu či televize. Avšak výše uvedené repliky neobsahují žádné další dialogické 

navázání na jinou dialogickou událost a žádná další replika DS nebyla nalezena ani na 

stránkách RP do konce roku 1967. Fragment DS budu tedy analyzovat v této podobě.  

6.3.1.1 Distribuce replik 

DS o pornografické literatuře se rozvíjela přibližně tři měsíce a dělo se tak prostřednictvím tří 

masmédií. Nejdelší časový rozestup, přibližně měsíc a půl, se objevuje mezi prvními dvěma a 

třetí dialogickou událostí DS. Toto dialogické navázání je však v rámci DS netypické. Články 

J. Glazarové a A. Pludka, první dvě dialogické události DS, byly otištěny v témže čísle časopisu 

Impuls. Protože oba texty spojovalo obdobné téma, lze říct, že vstupovaly do vzájemného 

dialogu v bachtinovském pojetí, ale dialogickým odkazem ve smyslu konverzační analýzy 

v době svého vydání propojeny nebyly. Tento dialogický vztah mezi oběma články činí 

explicitním značka de Death, která dialogicky navazuje na oba tyto texty, čímž vytváří DS 

o třech replikách.  

Následující dialogické události byly publikovány s časovými rozestupy trvajícími již pouze 

jeden den až tři týdny. Z hlediska časové distribuce je tudíž tento mediální dialog poněkud 
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pružnější než DS z roku 1952, ale na druhou stranu nelze říct, že by se podobal DS vzniklým 

po roce 1989, jejichž repliky po sobě následují většinou v řádu několika dní (např. Nekvapil – 

Leudar 1998; Nekvapil – Leudar 2003). V kontextu roku 1967 tvoří DS s literární tematikou 

specifickou skupinu, pro niž jsou charakteristické právě relativně kratší časové prodlevy mezi 

publikováním jednotlivých dialogických událostí. Obvyklým časovým rozestupem mezi 

dvěma po sobě následujícími replikami je v ostatních DS z roku 1967, podobně jako v roce 

1952, jeden týden až několik měsíců (viz např. oddíl 6.2.2.5).  

Skutečnost, že delší časový rozestup mezi bezprostředně následujícími replikami v DS byl 

v druhé polovině šedesátých let běžným jevem, dokládá také část jedné repliky analyzované 

DS. A. Jelínek ve své replice rekapituluje dosavadní vývoj DS a mimo jiné uvádí: „Nedělní 

Rudé právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování trapným 

vytržením věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové.“ (Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967; kurz. 

K. T.). Nenechal-li aktér debaty rychlost zveřejnění odpovědi bez povšimnutí, lze usuzovat, že 

se v dané době jednalo o neobvyklou událost. Jednu z příčin delších časových rozestupů mezi 

replikami DS, jak z roku 1952, tak z roku 1967, je možné hledat v odlišnosti tematického 

zaměření debat. DS vzniklé po roce 1989 jsou věnovány aktuálním politickým otázkám; DS se 

rychle rozvíjí o nové repliky a politická situace se proměňuje. Naproti tomu se na základě 

sebraného vzorku dat zdá, že témata mediálních dialogů, kterými se zde zabývám, byla 

aktuální v delším časovém horizontu.  

Co se týče prostorové distribuce, všechny repliky DS byly zveřejněny prostřednictvím tisku, 

konkrétně na stránkách deníku RP, týdeníku LN a měsíčníku Impuls. Ve srovnání s doposud 

zkoumanými daty je tedy prostorová distribuce replik této DS velmi pestrá, ale oproti DS 

vzniklým po roce 1989 méně různorodá; dialogickými událostmi současných DS jsou totiž 

kromě novinových článků také tiskové konference, televizní debaty či jiná prohlášení učiněná 

pro televizi a rovněž texty z internetových diskusí (např. Homoláč 2006; Nekvapil – Leudar 

2006; Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018). Podobu DS tedy ovlivňuje nejen politická kultura 

(Leudar – Nekvapil 2004), ale také tematické zaměření DS a stupeň rozvoje mediální techniky 

včetně vzniku nových typů masmédií (viz Kaderka – Leudar – Nekvapil 2018).  

6.3.1.2 Zmnožení replik 

Stejně jako u ostatních doposud analyzovaných DS i v případě polemiky o literární 

pornografii se duplikace replik realizuje prostřednictvím citování či parafrázování cizího 

výroku učiněného v médiích a dialogického navázání na něj, např.: 

(114) Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 

Tak je třeba se ptát Alexeje Pludka nad jeho mravokárnými úvahami „o etice tvorby“, jež přinesl 

aprílový, pardon, dubnový Impuls. Už Jarmila Glazarová se v něm pozastavila nad roztrženým 

pytlem, z něhož prý dnes vylézají ubohé stránky knih, na nichž se „s chutí a okázale močí, souloží 

se dokonce přes plot“. Alexej Pludek šel – pokud možno – ještě dále – a obvinil jedním dechem 

literární kritiku i nakladatelské podniky z toho, že přišla ke slovu pornografie. (…)  
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Značka De Death připomíná dva články z dubnového vydání časopisu Impuls a na jeden z nich 

polemicky navazuje (114). Autor svou glosou zmnožil repliky (resp. jejich úryvky) A. Pludka 

O etice tvorby a J. Glazarové Věřím ve stvořitelskou moc literatury. Zároveň svým 

dialogickým navázáním na oba texty vytvořil DS reprezentovanou třemi replikami. V této fázi 

rozvoje DS její koherenci zajišťují – vedle společného tématu replik – dvě sekvenční 

struktury: „tvrzení – doplňující otázka“ a „vyjádření názoru – parafrázování cizího názoru“. 

Spojením dvou dialogicky doposud nepropojených textů značka De Death dále doložila, že 

„koherentnost sítí je zajišťována i interpretační činností „třetích“ osob“ (Nekvapil – Leudar 

2006, s. 370).     

Jiným případem zmnožení replik, který se vyskytuje jak v DS vzniklých před rokem 1989, tak 

po něm, je rekapitulace dosavadní části DS (viz též oddíl 6.2.2.7). V tomto případě obvykle 

dochází ke zmnožení většího počtu replik, např. (115). A. Jelínek ve svém článku duplikoval 

repliky A. Pludka, J. Glazarové, značky De Death a značky M. a rozšířil DS o vlastní repliku. 

(115) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 

(…) Pro názornost uvedu příklad zcela čerstvý: ve 22. čísle Literárních novin položila (prapodivná) 

značka „de death“ Alexeji Pludkovi několik naprosto oprávněných otázek, týkajících se Pludkova 

nedoloženého obvinění současné literatury i kritiky z preferování pornografie. V témže čísle 

Impulsu, v téže diskusní anketě, kde byl otištěn Pludek, vyšlo i vyznání Jarmily Glazarové, která 

vyslovila svůj nesouhlas se značnou částí naší moderní prózy. Autor glosy ocitoval z jejího článku 

jeden nesouhlasný, obzvlášť expresivně vyjádřený soud a přešel k rozboru Pludka. Nedělní Rudé 

právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování trapným vytržením 

věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové. (…)  

6.3.1.3 Dialogická navázání mezi replikami 

DS o literární pornografii reprezentují texty různé délky. Zatímco repliky značek De Death a 

M. a druhá replika J. Hiršala jsou spíše stručnější glosy, ostatní dialogické události DS jsou 

rozsáhlé články zahrnující více dílčích témat. Tato situace umožnila dalším aktérům navázat 

na jedinou repliku větším počtem různých mluvních aktů – opět v rámci jediné dialogické 

události. Z tohoto důvodu dialog reprezentují tři řetězce verbálních akcí, z nichž každý 

zastupuje pouze určitý fragment této DS.  

Řetězec „Pludek“:  

A. Pludek: tvrzení (116) – De Death: doplňující otázka (117) 

(116) O etice tvorby, Impuls č. 4, 1967 (Alexej Pludek) 

(…) Dnes je vydávána tato literatura (pornografie, pozn. K. T.) předními nakladatelstvími a 

recenzenti o ní píší jako o největším výboji našeho umění. (…)  

(117) Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 (De Death) 

Tak je třeba se ptát Alexeje Pludka (…) 
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Řetězec „Glazarová“: 

J. Glazarová: vyjádření názoru (118) – De Death: parafrázování cizího názoru (119) – M.: 

obvinění z bagatelizace (120) – A. Jelínek: zpochybnění obvinění + obvinění ze sugerování 

nepravdy (121) – M. Vacík: obvinění z neférového vedení polemiky (122) 

(118) Věřím ve stvořitelskou moc literatury, Impuls č. 4, 1967 (Jarmila Glazarová) 

(…) A pak už jako kdyby se roztrhl pytel. (…) Ubohé stránky knih jsou nacpávány bezostyšnou 

erotikou a argotem, s chutí a okázale se močí, souloží se dokonce skrz plot. (…)  

(119) Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 (De Death) 

(…) Už Jarmila Glazarová se v něm (v časopise Impuls, pozn. K. T.) pozastavila nad roztrženým 

pytlem, z něhož prý dnes vylézají ubohé stránky knih, na nichž se „s chutí a okázale močí, souloží 

se dokonce přes plot“. (…) 

(120) Přece věřím v literaturu, RP  4. 6. 1967 (M.) 

(…) rozhodně to (článek J. Glazarové, pozn. K. T.) není jeden z hlasů, které si zaslouží pouze 

trapného bagatelizování trapným vytržením věty z její zpovědi, jak to učinila značka „de death“ 

(?) v 22. čísle LN. (…) 

(121) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

(…) Nedělní Rudé právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování 

trapným vytržením věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové. Čtenáři RP se tedy sugerovalo, že byla 

trapně napadena Jarmila Glazarová, ačkoliv byl po právu napaden Pludek – o tom není v glose ani 

slovo. (…)  

(122) O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

(…) Zmíněná glosa, otištěná v RP (4. června), konstatovala, že značka „de death“ v Literárních 

novinách bagatelizovala nedávné osobní vyznání Jarmily Glazarové. (…) Že Jelínek používá místo 

slova bagatelizování slovo napadení patří už k způsobu jeho polemiky. (…) (kurz. původní) 

Řetězec „Hiršal“: 

J. Hiršal: ocenění poezie V. Burdy (123) – M. Vacík: ironizace ocenění (124) – J. Hiršal: 

ohrazení se vůči ironizaci (125) 

(123) Poezie nového vědomí, LN 3. 6. 1967 (Vladimír Burda – Josef Hiršal, Bohumila Grögerová) 

Hiršal: (…) Nicméně jsou mezi zastoupenými takoví, jejichž knihy by už stály nejen za vydání, ale 

podstatně by obohatily paletu současné české poezie a uvedly ji do internacionálního kontextu. 

Jmenuji třeba Jindřicha Procházku, Zdeňka Barborku, Ladislava Nebeského a také samozřejmě 

tebe. (…)  
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(124) O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

(…) interviewovaný konkretista (Hiršal) skládá poklony interviewujícímu (Burdovi) – asi v tomto 

duchu: „Máme už hodně úspěšných autorů, že Mistře…“ – „Ovšem, ovšem… a také samozřejmě 

tebe.“ (…) (kurz. původní) 

(125) Nereagoval bych, LN 8. 7. 1967 (Josef Hiršal) 

(…) Citát z mého interview z LN byl M. Vacíkem (jak se lze snadno přesvědčit) pro větší efekt 

hrubě zkarikován. (…)  

Úryvky (116)–(125) jednak ukazují konkrétní podobu sekvenčních struktur, jejichž 

prostřednictvím aktéři v DS dialogicky navazovali na předcházející repliky, jednak ilustrují 

způsob, jakým aktéři vedli spor. Určité pasáže replik jsou věnovány povaze a kvalitě 

literárních děl, ale v jiných pasážích, většinou v úvodních rekapitulacích dosavadní debaty, se 

polemika vede ještě na jiné úrovni, a sice na úrovni mluvních aktů. Aktéři diskuse 

charakterizují předchozí repliky různými mluvními akty, čímž příslušné texty interpretují a 

zaujímají k nim hodnotící stanoviska. Touto cestou aktéři signalizují, ke které straně sporu se 

přiklánějí, a kontextualizují tak svůj příspěvek v rámci dosavadní diskuse. Jako příklad uvádím 

úryvky z replik značek De Death (126) a M. (127), propojených jednou sekvenční strukturou, 

a úryvky z replik A. Jelínka (128) a M. Vacíka (129), kteří ve svých replikách tuto sekvenční 

strukturu označili odlišnými a obsahově neslučitelnými pojmy (viz též Tabulka 2).  

(126) Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 (De Death) 

(…) Už Jarmila Glazarová se v něm (v časopise Impuls, pozn. K. T.) pozastavila nad roztrženým 

pytlem, z něhož prý dnes vylézají ubohé stránky knih, na nichž se „s chutí a okázale močí, souloží 

se dokonce přes plot“. (…) (kurz. K. T.)  

(127) Přece věřím v literaturu, RP  4. 6. 1967 (M.) 

(…) Může tu být spisovatelka (Jarmila Glazarová, pozn. K. T.) ve svém vyznání zcela osobní (má na 

to právo), nemusí ani platit její vymezení kontinuity české slovesnosti, ale rozhodně to není jeden 

z hlasů, které si zaslouží pouze trapného bagatelizování trapným vytržením věty z její zpovědi, jak 

to učinila značka „de death“ (?) v 22. čísle LN. (…) (kurz. K. T.) 

(128) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

(…) Nedělní Rudé právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování 

trapným vytržením věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové. Čtenáři RP se tedy sugerovalo, že byla 

trapně napadena Jarmila Glazarová, ačkoliv byl po právu napaden Pludek (…) (kurz. K. T.)    

(129) O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

(…) Zmíněná glosa, otištěná v RP (4. června), konstatovala, že značka „de death“ v Literárních 

novinách bagatelizovala nedávné osobní vyznání Jarmily Glazarové. (…) Značka „de death“ se 

rozhodla obhájit čistotu naší současné literatury před nařčením z pornografie a do černi terče 

(jímž tu byl sice jiný – a to spisovatel Alexej Pludek) byla postavena i Jarmila Glazarová. Jestliže 
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toto byla jediná reakce Literárních novin na spisovatelčino vyznání i tázání, je to prostě 

bagatelizování (česky, podle slovníku, zlehčování) jejích vážných starostí, (…) (kurz. K. T.)  

 

Tabulka 2: Trojí pojmenování sekvenční struktury, která propojuje repliky značek De Death a M. 

  Antonín Jelínek Miloš Vacík Analytický pohled 

De Death 
údajné trapné  
bagatelizování 

bagatelizace 
parafrázování 

 názoru 

M. 
sugerování  
nepravdy 

konstatování  
bagatelizace 

obvinění  
z bagatelizace 

 

Je paradoxní, že ačkoliv tato DS naplňuje znaky literární polemiky, nebyly pasáže replik, ve 

kterých aktéři předkládali své argumenty ohledně kvality určitých literárních děl, dialogicky 

produktivní – ostatní aktéři na ně ve svých replikách žádným způsobem nenavazovali. 

K rozvoji DS naopak přispívaly úvodní části jednotlivých dialogických událostí, v nichž aktéři 

vyjednávali o významu předchozích replik, aniž by však došlo ke sjednocení jejich postojů (viz 

Tabulka 2). Dá se říct, že aktéři dialogu prováděli kategorizační práci týkající se charakteristik 

jednotlivých replik DS; podrobněji ke vztahu kategorizační práce a rozvoje DS viz Nekvapil – 

Leudar (2006).  

6.3.1.4 Opozice Rudého práva a Literárních novin 

V současné době se mnohá masmédia prezentují jako nezávislý zdroj informací. Dokládají to 

na příklad některé podtituly: „Právo. Nezávislé noviny“, „Lidové noviny. Nezávislý deník 

založený 1893“ nebo vyjádření redaktora příslušného periodika: „Výhoda Respektu je, že je 

svůj, je kritický a nezávislý.“ (Vojtěchovská 2013). Situace se však v průběhu let významně 

proměnila. Za první republiky měl silnou pozici stranický tisk, vycházely i nezávislé deníky 

(bez patronátu politické strany), ale „ani u nich nebylo možné hovořit o politické 

nestrannosti“ (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 161). RP bylo roku 1920 založeno jako 

tiskový orgán komunistické strany a po únoru 1948 se významně podílelo na prosazování 

jejího programu. V druhé polovině šedesátých let došlo k názorovému střetu mezi RP a 

několika kulturními periodiky, napětí mezi ÚV KSČ a LN (a dalšími periodiky) vyvrcholilo 

právě roku 1967 (viz oddíl 6.1.1).  

Na tento názorový střet nepoukazují pouze historici médií, ale nesoulad RP a LN je patrný 

rovněž z perspektivy aktérů mediálních dialogů. V polemice o pornografické povaze moderní 

literatury se zřetelně odráží v diskusních příspěvcích značky M. a A. Jelínka. Značka M. ve své 

glose uveřejněné v RP sice přímo nepojmenovává LN, ale kvůli propagaci konkrétní poezie a 

odmítání díla J. Hájka implicitně kritizuje právě toto periodikum (130). Ve stejném čísle LN, 

kde vyšel text značky De Death, na který značka M. reaguje, byl totiž otištěn také rozhovor 

Poezie nového vědomí o konkrétní poezii a článek M. Kundery Čtyři poznámky k metodě, 

který kritizuje knihu J. Hájka Lidská situace. Z toho je zřejmé, že značka M. odkazuje právě na 
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LN. Neharmonické vztahy obou periodik tematizuje ve své replice také A. Jelínek, který 

charakterizuje vztah RP k LN metaforou frontálního boje (131). V druhé části úryvku dále 

autor označuje kritiku RP za zaujatou, namířenou proti celým LN jako instituci, nikoliv proti 

obsahu konkrétních článků. Vztahu mezi oběma periodiky a jeho důsledkům pro vedení 

dialogu se podrobněji věnuji v oddíle 6.4.3.  

(130) Přece věřím v literaturu, RP  4. 6. 1967 (M.) 

(…) rozhodně to (názor J. Glazarové, pozn. K. T.) není jeden z hlasů, které si zaslouží pouze 

trapného bagatelizování trapným vytržením věty z její zpovědi, jak to učinila značka „de death“ 

(?) v 22. čísle LN. Anebo nejsou snad její sebemučivé otázky živé i pro jiné? Nestojí za vážnou 

odpověď či diskusi ve vyjasňování poslání naší literatury před blížícím se sjezdem čs. spisovatelů? 

Bohužel se zdá, že daleko víc než podobné a jiné problémy ocitají se na pravidelném týdenním 

programu některých časopisů a stávají se hlavní starostí tak dějinné problémy, jako je třeba 

propagace „konkrétní poezie“ nebo nebezpečnost literárně kritické či publicistické činnosti Jiřího 

Hájka (…). (kurz. K. T.)  

(131) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

(…) Nedělní Rudé právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování 

trapným vytržením věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové. Čtenáři RP se tedy sugerovalo, že byla 

trapně napadena Jarmila Glazarová, ačkoliv byl po právu napaden Pludek – o tom není v glose ani 

slovo. Ani to ovšem nestačilo, boj se musí vésti frontálněji. Glosa tedy dále sugeruje, že některé 

týdeníky (plurálem se myslí LN) nemají jiné starosti než propagovat konkrétní poezii a odhalovat 

nebezpečnost literárněkritické práce J. Hájka.“ (…) Otisknou-li však LN v řadě jiných rozhovorů 

také interview s Hiršalem a Grögerovou, vystrkují samozřejmě jako světodějný problém propagaci 

konkrétní poezie. Když dal loni Hiršalovi a Grögerové několikanásobně větší místo Impuls, tak to 

značka M. strávila zřejmě bez újmy.18 (…) (kurz. K. T.) 

6.4 Rok 1967: Aktéři mediálních dialogických sítí  

V kapitole o roce 1952 jsem zmínila skutečnost, že výběr dalších mluvčích či aktérů v DS se 

podstatně liší od rozhovorů probíhajících tváří v tvář, protože o zveřejnění mediálních textů 

musí nejdříve rozhodnout redakce příslušného masmédia. V případě prvních členů DS mezi 

hlavní kritéria patří pravděpodobně aktuálnost tématu a kvalita textu, v případě dalších 

potenciálních replik musí redakce zvažovat mimo jiné i relevanci nového příspěvku 

v kontextu předcházejících členů DS. Soustředím se tedy na to, jakými způsoby aktéři 

zdůvodňují relevanci své repliky – které prvky či kategorie prezentují jako relevantní, když se 

zapojují do dialogu, resp. když publikují text, který se následně stane první replikou nové DS.  

                                                      
18 Časopis Impuls v roce 1966 uveřejnil články Josefa Hiršala O poezii přirozené a umělé a Bohumily Grögerové 
Fónická poezie.  
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6.4.1 Aktéři a relevance prvních členů mediálních dialogických sítí 

Stejně jako v datech z roku 1952 mohla být i o patnáct let později relevance prvních členů DS 

vytvářena odkazem na velké množství čtenářských dopisů k jednomu tématu. Ve vzorku dat 

se vyskytuje jeden takový případ: na nízkou kvalitu mlékárenských výrobků poukazovaly 

četné stížnosti spotřebitelů (132). Četné ohlasy dokazují, že se jedná o téma relevantní pro 

široké vrstvy obyvatel, a tudíž je vhodné k publikování v celostátním deníku. V tomto případě 

je navíc názor laiků potvrzen výsledky odborné kontroly, kterou provedla relevantní 

specializovaná instituce. Relevance zveřejněného textu mohla být vytvořena ale také 

protichůdným způsobem – vyjádřením individuálního postoje k určitému aktuálnímu dění. 

Tuto cestu zvolil autor prvního členu DS „Čeština“, který ve své glose sdílí se čtenáři svůj 

nesouhlas s nadužíváním angličtiny v oblasti moderních hudebních směrů (85). 

(132) Jak dlouho ještě? RP 7. 7. 1967 

V poslední době se dost často vyskytovaly stížnosti spotřebitelů na jakost mlékárenských výrobků. 

Ústav kontroly a vývoje jakosti potravin provedl v 1. čtvrtletí tohoto roku prověrku, která 

prokázala oprávněnost stížností: zjistil totiž, že z kontrolovaných partií zboží, dodávaného 

mlékárnami, 25,6 % neodpovídalo z různých příčin čs. státní normě jakosti. (...) 

Avšak nejčastější způsob, kterým autoři budoucích prvních členů DS zdůvodňovali relevanci 

svých příspěvků, byl odkaz k určitému prvku aktuálního společenského či politického 

diskursu. Nejedná se o nikterak překvapivé zjištění, protože deníky se ve svých textech 

orientují právě na aktuální události. Nicméně v porovnání s rokem 1952 spatřuji v datech 

určité rozdíly. V první polovině padesátých let odkazy na aktuální politický diskurs mířily do 

sémantické oblasti budování socialismu, tedy do oblasti vymezené z hlediska časového 

rozpětí poměrně úzce. Texty se zabývaly různými aspekty budování nového společenského 

řádu a seznamovaly čtenáře s fungováním jeho institucí. Naproti tomu v roce 1967 se aktéři 

vztahují k šířeji vymezenému politicko-společenskému diskursu a aktualizují i takové prvky, 

které jsou jeho součástí již delší dobu.  

V obou dialozích o zaměstnanosti aktéři tematizují přespříliš vysokou zaměstnanost 

v průmyslu a nedostatek pracovních sil v ostatních odvětvích národního hospodářství. Jedná 

se o problematiku, která je aktuální v řádu měsíců, nejvýše několika roků, jak dokládá úryvek 

(133). Autor článku rozebírá situaci ve vlastním podniku (viz též oddíl 6.2.2.4), a ačkoliv 

diskutované téma explicitně nekategorizuje jako aktuální národohospodářský problém, 

v úvodu svého textu se k nastalé situaci vztahuje právě v tomto duchu. Konstatuje totiž, že 

ještě před rokem byl v NHKG nedostatek jakýchkoliv pracovníků, zatímco v současnosti si 

podnik může mezi hlásícími se zájemci vybírat ty nejlepší (133). Autor textu se domnívá, že 

nekvalitní pracovníky je potřeba propustit a argumentuje vlastní zkušeností s danou 

situací (134); relevance příspěvku či argumentace podporovaná tímto způsobem se častěji 

vyskytuje v případě druhých a dalších členů DS, viz dále. 
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(133) Pracovníků tolik, kolik je skutečně potřeba, RP 30. 11. 1966 

Před pěti lety jsme volali do všech krajů republiky o pracovníky, kteří by v organizovaném náboru 

přišli od ocelárny i do jiných hutních provozů Nové hutě Klementa Gottwalda v Kunčicích. Ještě 

před rokem jsme posílali osvědčené náboráře do méně průmyslových krajů, aby přivedli do 

Kunčic příští pánvaře, odlévače, jeřábníky. Dnes si z lidí, kteří se hlásí o zaměstnání sami, bez 

náboru, vybíráme, a měřítka jsou stále přísnější. (...)  

(134) Pracovníků tolik, kolik je skutečně potřeba, RP 30. 11. 1966 

(...) Ve středisku skriptovací hala, kde jsem vedoucím, jsme před dvěma měsíci zrušili funkce čtyř 

směnových dispečerů a čtyř předáků. První dny jsme byli bez těchto osvědčených pracovníků 

bezradní a zejména mistři byli přetíženi. (...) Hrozili jsme se pomyšlení, odkud budeme brát 

informace o kokilách a podložkách zařazených do provozu, o jakostech ocelí z jednotlivých taveb, 

o vyvezeném šrotu. A ejhle! Nikdo od nás tyto informace nechtěl, právě naopak, když jsme je 

sami potřebovali, hladce jsme je získali od technické kontroly, (...) Ukázalo se, že záznamy byly 

vedeny duplicitně. (...) Ano, jsem opravdu přesvědčen o nutnosti uvažovat o možnostech úspor 

živé práce. Pracovníků by mělo být na každém pracovišti právě tolik, kolik je nezbytně potřeba. 

(...) Karel Pulec, vedoucí skriptovací haly, ocelárna NHKG (zvýraznění původní) 

Relevance článku je vytvářena odkazem k aktuálnímu diskursu také v případě druhé DS 

o zaměstnanosti. Autoři jejího prvního členu prosazují novou soustavu řízení a tvrdí, že 

změna je nutná, protože to vyžaduje aktuální situace národního hospodářství (135). Že se 

skutečně jedná o aktuální politicko-ekonomický diskurs, dokládá další článek na téže straně 

RP, který pozitivně kategorizuje tentýž nový prvek v řízení ekonomiky a který začíná slovy: 

„Nová soustava řízení v oblasti vnitřního obchodu se sice teprve od 1. ledna t. r. 

experimentálně ověřuje, ale již dnes se ukazují zdravé a výhledově prospěšné vlivy.“ (Nová 

soustava příznivě ovlivňuje veřejné stravování, RP 5. 10. 1966). Relevanci předložené 

argumentace navíc podporuje skutečnost, že autory textu jsou vědečtí pracovníci 

Ekonomického ústavu ČSAV, tedy odborníci na diskutovanou problematiku (135). 

Analogickým způsobem je vytvářena relevance i v případě prvního členu DS „Cizí jazyky“. 

Nastolené téma je aktuální celospolečenskou otázkou a mimo to relevanci příspěvku 

podporuje odborné vzdělání jeho autorů (136).  

(135) Je výhodný další růst? RP 5. 10. 1966 

Naše hospodářství se v poslední době ocitlo v situaci, kdy byly vyčerpány extenzivní zdroje růstu. 

Tím se vytváří nepřekročitelná bariéra dalšího efektivního rozvoje. Za těchto okolností se stává 

plné působení ekonomické soustavy řízení národního hospodářství nezbytností. Právě od této 

nové soustavy se očekává, že uvolní nevyužité rezervy a zmobilizuje intenzivní činitele 

hospodářského růstu. (...) Dr. B. LEVČÍK, CSc., inž. J. KOSTA, CSc., Ekonomický ústav ČSAV 

(zvýraznění původní) 

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

Nezbytnou součástí každé ekonomické i neekonomické činnosti je člověk vybavený určitými 

fyzickými a duševními schopnostmi. Není pochyb o tom, že do sféry duševních schopností patří i 

znalost cizích jazyků. V zájmu celospolečenské ekonomie času je žádoucí, aby člověk – pracovní 
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síla – na určitém stupni systému společenské dělby práce byl touto schopností vybaven, to 

znamená, aby znal cizí jazyk a aby aplikace získaných jazykových znalostí byla v porovnání s časem 

vynaložených19 na jejich získání efektivní. Podívejme se na věc podrobněji. (...) Inž. JOSEF HLADÍK, 

HANA TOMSOVÁ, prom. filoložka (zvýraznění původní) 

V dialozích „Soudružská pomoc“ a „Zborov“ se autoři prvních členů odvolávají na diskurs, 

který je aktuální v mnohem delším časovém rozpětí. Autor prvního textu DS o zborovské 

bitvě uvozuje své historické pojednání odkazem na státní samostatnost (137). Relevanci 

textu tedy vytváří poukazem na určitou charakteristiku, která byla v době napsání článku 

aktuální již několik desetiletí. K jejímu dosažení významnou měrou přispěly právě 

československé legie, jejichž působení je věnován příslušný článek.   

 (137) Bitva u Zborova, RP 2. 7. 1967 

V boji za státní samostatnost našich národů sehrály za první světové války významnou úlohu i 

dobrovolnické vojenské jednotky, které později dostaly název čs. legie. Tyto oddíly, které vznikly 

ve Francii, Itálii a v Rusku, převážnou měrou z řad rakouských zajatců, byly nejpádnějším důkazem 

touhy našich národů po svobodě. (...)  

Autor prvního členu DS „Soudružská pomoc“ prostřednictvím RP vypráví příběh o tom, jak 

rodina Mydlových přišla o střechu nad hlavou a jak rodině v nouzi pomohl, kdo mohl – od 

sousedů po státní úřady (138). Relevance publikování tohoto textu je vytvářena aktuálností 

příběhu a jeho zařazením do vhodné rubriky nesoucí název „Příběh dne“. Zveřejňování 

silných lidských příběhů totiž odpovídá deklarovanému přiblížení RP čtenářům, takže článek 

je relevantní nejen proto, že referuje o nedávných událostech, ale i v kontextu slibované 

proměny mediálních obsahů, ke které redakce přistoupila začátkem roku 1967 (viz oddíl 

6.1.2).  

Článek obsahuje také konstatování, že osobám v nouzi je v našem státu vždy poskytnuta 

pomoc, viz poslední věta článku (138). Tomuto tvrzení lze rozumět tak, že autor textu 

pozitivně kategorizuje tehdejší společensko-politický systém. V tom případě by se jednalo 

o odkaz na diskurs, který je aktuální od února 1948; efektivní pomoc totiž Mydlovým poskytl 

především městský národní výbor, tedy úřad socialistického státního zřízení.  Explicitní odkaz 

na socialistické státní uspořádání však poslední věta neobsahuje, proto by ji bylo možné 

interpretovat i jako pozitivní kategorizaci národní povahy.  

(138) Když člověk není sám... RP 14. 3. 1967 

(...) Kromě sousedů, kteří jim děti oblékli a nakrmili, přišla první pomoc ze závodu (...) Ani na MNV 

ještě nikdy tak bleskově nepřijali usnesení: byt po občanovi, který z vesnice odešel, okamžitě 

dostává František Mydlo. Spolupracovníci ze závodu mu ještě ten den namontovali v domě 

elektroinstalaci a dovezli i dřevo a uhlí. Dokonce i pro krávu se našlo seno. U Mydlových se už 

vzpamatovali z té hrozné rány. Protože u nás člověk nikdy není sám...  

                                                      
19 Atrakce v originále. 
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V případě DS „Vojna“, „Vesnice“ a „Mimoškolní výchova“ se mi nepodařilo vyhledat první 

členy dialogu, nevím proto, jakým způsobem jejich autoři prezentují relevanci svých textů.  

6.4.2 Aktéři a relevance dalších členů mediálních dialogických sítí 

Aktéři druhých členů DS z roku 1952 nemuseli relevanci svých replik složitě dokazovat, 

vyplývala totiž z jejich příslušnosti ke kritizovanému subjektu a především ze skutečnosti, že 

nezřídka byli k odpovědi výslovně vyzváni. V mediálních dialozích z roku 1967 jsem naproti 

tomu zaznamenala pouze dva případy, kdy byli mluvčí následující repliky vybráni 

předcházejícím mluvčím. Ostatní aktéři museli doložit, že jejich příspěvek je v kontextu 

přechozího článku nebo článků relevantní jakožto další replika dialogu.  

Identifikovala jsem pět základních prvků, jimiž aktéři zdůvodňovali relevanci své repliky. 

Kromě výše zmíněných případů, kdy byl mluvčí následující repliky vybrán (82), (103)–(104) se 

jednalo nejčastěji o relevanci založenou na shodě tématu s předchozí replikou či replikami 

(viz Sacks 1995, cit. dle Silvermana 1998, s. 105). V těchto případech byl předmětem repliky 

nový úhel pohledu na diskutované téma, např. (78), (88), (91), (111)–(113). Ve zkoumaném 

vzorku dat aktéři nezřídka podporovali relevanci svého příspěvku také skutečností, že jsou na 

danou problematiku odborníky, a/nebo poukazem na osobní zkušenost s příslušnou 

záležitostí, např. (139), (140), (96), (107). A podobně jako u prvních členů DS i zde se 

publikování určitých příspěvků zdůvodňuje faktem, že dané téma je relevantní pro široké 

vrstvy obyvatel, např. (76), (82), (84), (101).  

(139) Jsou opravdu nepostradatelní? RP 18. 1. 1967 

(...) rozhodla jsem se reagovat na článek s. Pulce z NHKG Pracovníků tolik, kolik je skutečně 

potřeba, otištěný 30. listopadu 1966. Domnívám se totiž, a z různých setkání s funkcionáři a 

hospodářskými pracovníky vím, že v mnoha závodech jsou věci ještě složitější. (...) Nás 

v cihelnách, ale jak vím, třeba i v lomech, dolech, některých pracovištích v keramice i jinde, tíží 

problém přístupu lidí k práci a plnění úkolů. (...) Věra Kindlová, předsedkyně ZO KSČ, cihelna 

Černice, okres Plzeň-jih (zvýraznění původní) 

(140) Ještě k sociálním vztahům na vesnici, RP 13. 12. 1967 

Ačkoliv nejsem starý a ani dlouholetý zemědělec, přece jen žiji od mládí na venkově. Též po 

skončení studií jsem se znovu vrátil na vesnici. Navazuji na články o sociálních vztazích na vesnici. 

(...) 

Poslední typ vytváření relevance, odkaz na hierarchii pravomocí, jsem v rámci analyzovaného 

vzorku dat zaznamenala pouze u jediného případu. Jedná se o dialog „Cizí jazyky“, do nějž se 

zapojila převážně odborná veřejnost, tedy aktéři relevantní vzhledem k tématu dialogu. 

Relevanci posledního členu této DS naproti tomu zakládá skutečnost, že její mluvčí, 

pracovník ministerstva školství, byl vybrán mluvčím předchozím (103)–(104) a relevance této 

repliky je posílena také orientací aktérů na hierarchii pravomocí. Debaty se účastnila 

především odborná veřejnost, ale rozhodovací kompetence mělo v příslušné oblasti 
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ministerstvo. Z tohoto důvodu se RP obrátilo s dotazem právě na něj a očekávalo, že nový 

aktér rozvine dialog o další relevantní repliku.  

6.4.3 Aktéři mediální dialogické sítě „Pornografická literatura“ 

DS o pornografické literatuře je z hlediska aktérů dialogu specifická, proto ji analyzuji zvlášť. 

Ačkoliv jsou příjemci mediálního dialogu všichni občané, kteří mají k příslušným masmédiím 

přístup, jeho aktéry se stávají jen osoby ve specifických komunikačních pozicích, které jsou 

na příklad u DS týkajících se vysoké politiky relevantní právě pro politický život (Nekvapil – 

Leudar 2003). Do mediálních diskusí v roce 1967, které se netýkaly primárně politických 

záležitostí, se nezřídka zapojovala odborná veřejnost nebo lidé, kteří měli s danou 

problematikou osobní zkušenost (viz oddíl 6.4.2). Diskuse v DS „Pornografická literatura“ se 

týká kvality literatury, autory jejích replik jsou proto lidé profesně spjatí s literaturou či 

oblastí kultury, jako spisovatelé (J. Glazarová, A. Pludek, J. Hiršal) či kulturní publicisté (M. 

Vacík, A. Jelínek). Dvě dialogické události jsou podepsány pouze značkami (De Death, M.) a 

neznáme jejich autory.  

Aktéři diskuse představovali svůj postoj k jednomu či více tématům zmíněným v předchozích 

replikách nebo se vymezovali vůči názorům, které v nich zazněly. V tomto ohledu se 

polemika o literatuře v zásadě neliší od ostatních DS z roku 1967. Rozdíl je v tom, že se jedná 

o dialog, v němž jsou jednotlivá nesouhlasná navázání jedné repliky na druhou formulována 

poměrně ostře. Aktéři této DS nezřídka používají ironické a sarkastické jazykové prostředky, 

viz např. (114), (124), (130), (131). Tento fakt se ale týká obsahu dialogu, nikoliv způsobu 

jeho výstavby či výběru aktérů, kteří se diskuse účastní.  

Analýza dat z roku 1952 ukázala, že pakliže se určitá replika nesouhlasně nebo kriticky 

vyjadřuje na adresu jistého aktéra, je možné situaci vyhodnotit jako výzvu k reakci. Jinými 

slovy, aktér, na nějž se nesouhlasně navazuje či poukazuje, je vybrán jako mluvčí následující 

repliky (viz oddíl 5.4). Tento model vybírání následujících mluvčích jsem zaznamenala i v roce 

1967, např. v dialozích o cizích jazycích a zborovské bitvě (viz oddíl 6.2.2.5), ale nejedná se již 

o výrazně převažující způsob výběru následujícího mluvčího. Je tedy zřejmé, že samotné 

kritizování určitého aktéra není univerzálním způsobem, jak v DS vybrat následujícího aktéra 

dialogu. Zásadní roli zde hraje pravděpodobně nejen předmět dialogu, ale také celý politicko-

společenský kontext, ve kterém se dialog rozvíjí.  

Ve zkoumané DS „Pornografická literatura“ se vyskytuje pouze jediný případ, kdy na 

nesouhlasnou repliku odpovídá přímo ten aktér, jehož daná replika kritizovala. Jedná se 

o poslední dialogickou událost analyzovaného fragmentu DS, odmítavou reakci J. Hiršala 

v LN (125) na článek M. Vacíka z RP (124). V ostatních případech probíhal výběr následujícího 

mluvčího podle jiných pravidel. Z výše popsaného průběhu polemiky (viz oddíl 6.3.1) vyplývá, 

že do sporu se zapojuje více aktérů ze dvou názorově protichůdných skupin: na repliku 

zveřejněnou v LN reaguje aktér z okruhu RP a naopak. Pro tuto DS je typické, že určitá 
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stanoviska neobhajují proti kritickým hlasům přímo jejich autoři, ale jiní aktéři z příslušné 

názorové skupiny. Tak se na příklad A. Jelínek, literární kritik a publicista z okruhu LN, ve 

svém článku (142) zastává názoru značky De Death, jejíž glosa (141) vyšla také v LN a která 

polemicky vystupuje proti textu A. Pludka. Analogické jednání jsem zaznamenala i v rámci 

druhé názorové skupiny. M. Vacík, tehdejší vedoucí redaktor kulturní rubriky RP, ve svém 

textu (144) obhajuje názor značky M. (143), který byl uveřejněn rovněž v RP, proti glose 

značky De Death publikované v LN.  

(141) Kdo vydává pornografii, kdo ji má za literární výboj? LN 3. 6. 1967 (De Death) 

Tak je třeba se ptát Alexeje Pludka nad jeho mravokárnými úvahami „o etice tvorby“, jež přinesl 

aprílový, pardon, dubnový Impuls. (…) Alexej Pludek šel – pokud možno – ještě dále – a obvinil 

jedním dechem literární kritiku i nakladatelské podniky z toho, že přišla ke slovu pornografie. 

Recenzenti prý o ní píší jako o největších výbojích naší tvorby a přední nakladatelství ji vydávají. 

To je obvinění v roce 1967 jistě tak vážné, že by snad zasluhovalo doložení. Prosté verifikace, která 

by odkázala na existující materiál, totiž na knihy, a dále na jejich vychvalovatele. Pludek však nic 

takového nedělá. (…) (kurz. K. T.) 

(142) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

(…) Pro názornost uvedu příklad zcela čerstvý: ve 22. čísle Literárních novin položila (prapodivná) 

značka „de death“ Alexeji Pludkovi několik naprosto oprávněných otázek, týkajících se Pludkova 

nedoloženého obvinění současné literatury i kritiky z preferování pornografie. (…) (kurz. K. T.) 

(143) Přece věřím v literaturu, RP  4. 6. 1967 (M.) 

(…) Může tu být spisovatelka (J. Glazarová, pozn. K. T.) ve svém vyznání zcela osobní (má na to 

právo), nemusí ani platit její vymezení kontinuity české slovesnosti, ale rozhodně to není jeden 

z hlasů, které si zaslouží pouze trapného bagatelizování trapným vytržením věty z její zpovědi, jak 

to učinila značka „de death“ (?) v 22. čísle LN. (…) (kurz. K. T.) 

(144) O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

(…) Značka „de death“ se rozhodla obhájit čistotu naší současné literatury před nařčením 

z pornografie a do černi terče (jímž tu byl sice jiný – a to spisovatel Alexej Pludek) byla postavena 

i Jarmila Glazarová. Jestliže toto byla jediná reakce Literárních novin na spisovatelčino vyznání 

i tázání, je to prostě bagatelizování (česky, podle slovníku, zlehčování) jejích vážných starostí (…) 

(kurz. K. T.) 

Doposud analýza vycházela z předpokladu, že aktéry dialogu jsou autoři jeho replik; nyní se 

zaměřím na aktérství v DS z perspektivy periodik, která jednotlivé dialogické události 

zveřejnila. RP a LN se při publikaci polemických diskusních příspěvků střídaly, což odpovídá 

skutečnosti, že periodika byla protichůdně názorově zaměřena. Výjimku tvoří pouze první 

dvě dialogické události zveřejněné v časopisu Impuls, které se staly podnětem k debatě, ale 

samy o sobě nebyly v době svého publikování explicitně dialogicky propojeny (viz oddíl 

6.3.1.2). Střídání obou masmédií při zveřejňování jednotlivých replik však neodráží pouze 
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jejich názorovou neshodu, ale přináší ještě další zjištění, které se týká aktérství v dané DS a 

které ilustruji na úryvcích (145) a (146).  

A. Jelínek v úvodu svého textu shrnuje průběh mediální debaty a pojmenovává při tom 

autory předchozích replik DS: značka De Death, A. Pludek, J. Glazarová. Když však ve své 

rekapitulaci dojde k poslední dosavadní dialogické události DS, hovoří o reakci RP, nikoliv 

o reakci značky M. (145). Úryvek (146) pochází z článku M. Vacíka a z jeho prvního odstavce 

plyne, že autor článku nepovažuje glosu značky De Death za reakci jedné fyzické osoby, ale 

za reakci týdeníku LN. Dále ve druhém odstavci úryvku slovesný tvar první osoby plurálu 

dokládá, že M. Vacík ve svém článku nehovoří sám za sebe, ale za celou redakci RP, případně 

za její kulturní rubriku, jejímž byl v té době vedoucím. A o tomtéž svědčí i třetí odstavec: 

M. Vacík považuje repliku značky M. za stanovisko celého RP, resp. považuje sebe, značku M. 

a RP za členy jediné kategorie „my“.  

(145) Falešný dualismus, LN 17. 6. 1967 (Antonín Jelínek) 

(…) Pro názornost uvedu příklad zcela čerstvý: ve 22. čísle Literárních novin položila (prapodivná) 

značka „de death“ Alexeji Pludkovi několik naprosto oprávněných otázek, týkajících se Pludkova 

nedoloženého obvinění současné literatury i kritiky z preferování pornografie. V témže čísle 

Impulsu, v téže diskusní anketě, kde byl otištěn Pludek, vyšlo i vyznání Jarmily Glazarové, která 

vyslovila svůj nesouhlas se značnou částí naší moderní prózy. Autor glosy ocitoval z jejího článku 

jeden nesouhlasný, obzvlášť expresivně vyjádřený soud a přešel k rozboru Pludka. Nedělní Rudé 

právo (ze 4. června) okamžitě reagovalo na údajné „trapné bagatelizování trapným vytržením 

věty“ ze zpovědi Jarmily Glazarové. (…) (kurz. K. T.) 

(146) O jedné otázce základní a také o drobných kouscích kouzelnických, RP 25. 6. 1967 (Miloš 

Vacík) 

(…) Značka „de death“ se rozhodla obhájit čistotu naší současné literatury před nařčením 

z pornografie a do černi terče (jímž tu byl sice jiný – a to spisovatel Alexej Pludek) byla postavena 

i Jarmila Glazarová. Jestliže toto byla jediná reakce Literárních novin na spisovatelčino vyznání i 

tázání, je to prostě bagatelizování (česky, podle slovníku, zlehčování) jejích vážných starostí (…)  

Pokud pak jde právě o tzv. „konkrétní poezii“, nemusí Jelínek nijak „žárlit“ na loňský Impuls, že ji 

propagoval víc (propagoval relativně víc ostatně celou literaturu vůbec a psali jsme o tom, i když 

on o tom nic neví), a Literární noviny zato své zpoždění na tomto poli statečně dohánějí. (…)  

Ostatně naši bojovníci za uplatnění „konkrétní poezie“ v tomto životě se činí na všech frontách 

(všimněme si třeba posledních Sešitů), a pomalu už nebude českého časopisu, kde by se někdo 

z nich nepokoušel dokázat, že jedinou pravou básnickou avantgardou nebo spásonosnou tvorbou, 

která „podstatně obohatí paletu současné české poezie a uvede ji do internacionálního kontextu“ 

(!), jsou naši konkretisté. Je to vskutku velkolepé tažení a zdá se, že světlou budoucnost naší 

básnické tvorby máme na dlani. A o to také mj. v naší poznámce (glosa značky M. Přece věřím 

v literaturu, pozn. K. T.) šlo. (…) (kurz. K. T.) 

Není neobvyklé, že některá periodika jsou názorově vyhraněná a publikují texty autorů se 

shodným pohledem na svět. Uvedené úryvky však dokumentují ještě bližší vztah mezi 
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periodikem a jeho přispěvateli: autoři jednotlivých textů při rekonstruování DS přenášejí 

aktérství v dialogu z autorů replik na celé masmédium, v němž byla příslušná replika 

publikována. Aktéry DS tudíž nejsou samotní autoři replik, ale dvě periodika, na jejichž 

stránkách byly jejich repliky zveřejňovány. 

Závěrem lze shrnout, že vedle párových sekvencí, tematického zaměření a argumentačních 

strategií může být prostředkem koherence a rozvoje DS také názorová opozice masmédií, 

jejichž prostřednictvím se diskuse rozvíjí (a kterou může provázet přenesení aktérství 

z autorů replik na celé masmédium). Samotný myšlenkový nesoulad dvou stran je 

východiskem pro debatu, avšak pokud jsou názorovými protistranami přímo masmédia, je 

rozvoj DS, resp. dialogické navazování jedné repliky na druhou výrazně usnadněno. 

Periodikum totiž může reagovat na vyjádření protistrany ústy (perem) kohokoliv, kdo zastává 

jeho názor – zejména prostřednictvím svých redaktorů. Jiná situace nastává, když je aktérem 

DS fyzická osoba, která musí nejprve přesvědčit určité masmédium, aby její replice věnovalo 

část svého prostoru nebo času. 

6.5 Rok 1967: Shrnutí 

V druhé polovině šedesátých let došlo k uvolňování politické situace, které se projevilo 

i v mediální oblasti. Některá masmédia se postupně stala názorovou platformou reformního 

hnutí, jehož činnost vyvrcholila na jaře roku 1968 a byla ukončena invazí armád Varšavské 

smlouvy v srpnu téhož roku. RP nepřestávalo být tiskovým orgánem vládnoucí komunistické 

strany, atmosféra společenských změn však jeho podobu ovlivnila: v lednu roku 1967 

redakce čtenáře seznamuje se změnami v deníku, které lze souhrnně charakterizovat jako 

přibližování se čtenářům a každodennímu životu. Celospolečenská situace se odráží 

také v četnosti a podobě DS, které se v roce 1967 v médiích rozvinuly. Oproti roku 1952 jsou 

DS z druhé poloviny šedesátých let rozsáhlejší, jejich aktéři diskutují o širší škále témat, 

struktura dialogů již není omezena na jediné komunikační schéma a dialogických odkazů na 

jiné mediální texty se v RP vyskytuje mnohonásobně více.  

Mediální dialogy z roku 1967 se týkaly nejrůznějších společenských otázek, např. různých 

forem mimoškolní výchovy dětí a života na vesnici, či problematiky národního hospodářství, 

např. přezaměstnanosti v průmyslu a nízké kvality mlékárenských výrobků. Na rozdíl od 

standardizovaného průběhu domácích mediálních dialogů z počátku padesátých let v rámci 

vzorku dat z roku 1967 rozlišuji sedm základních konstrukčních postupů. Jedná se 

o dialogické navázání prostřednictvím duplikace vyjadřující souhlas s předchozí replikou, 

souhlasné navázání doplněné o prezentaci vlastního stanoviska, o vyjádření nesouhlasné 

reakce na předchozí repliku, o navázání prostřednictvím shodného tématu či pomocí 

vyprávění druhého příběhu. Autoři replik, kteří byli zároveň členy redakce RP, v několika 

případech dialogicky navázali na předchozí člen DS pomocí informace o čtenářských reakcích 

na první repliku, které obdrželi, a dále pokračovali v rozvíjení tématu, které bylo nastoleno 
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v přechozím členu dialogu. Pro stejnou skupinu aktérů (ale nejen pro ně) bylo rovněž typické, 

že navazovali na předchozí členy DS formou rekapitulace dosavadního průběhu dialogu.   

Analýza se věnovala také otázce aktérství v DS. Zajímalo mě především, zda byli noví aktéři 

vybíráni aktuálním mluvčím, což byl postup typický pro dialogy z padesátých let (viz oddíl 

5.4). V rámci vzorku dat z roku 1967 se však takové případy vyskytují pouze dva, při 

realizaci ostatních dialogických navázání se noví aktéři dialogů vybírali sami. V těchto 

situacích jsem se zaměřila na to, jak zdůvodňovali relevanci své repliky. Nejčastěji byla 

založena na shodě tématu s dosavadními členy DS a noví aktéři přispívali do dialogu vlastním 

pohledem na diskutované téma. Jiný způsob, jak podpořit či vytvořit relevanci nové repliky 

bylo poukázání na skutečnost, že příslušný aktér je na danou problematiku odborníkem nebo 

že má s danou situací osobní zkušenost. Další způsob, jímž aktéři vytvářeli relevanci své 

repliky, je poukaz na skutečnost, že předkládané téma je relevantní pro široké vrstvy 

obyvatel.  

Kromě výše zmíněných DS se v roce 1967 diskutovalo také o literatuře; při vyhledávání dat 

jsem nalezla celkem šest DS s literární tematikou, do nichž se ve větší či menší míře zapojilo 

vedle literárních periodik také RP. Jedná se o polemiky reprezentované třemi až devíti 

články, které byly publikovány v LN, HdD, Impulsu a v RP. Aktéři těchto dialogů si vyměňovali 

názory na kvalitu konkrétních literárních děl nebo debatovali o možných přínosech určitých 

myšlenkových směrů či metodologických postupů.  

Specifikem zkoumaného materiálu z roku 1967 je názorová neshoda RP a některých 

kulturních periodik v čele s LN; právě v tomto prostředí se rozvíjela DS „Pornografická 

literatura“, kterou jsem se zabývala podrobněji. Dialog zde rozvíjely dvě protichůdné 

názorové skupiny: jedna strana sporu označovala některá moderní díla za literární 

pornografii a druhá strana sporu se vůči této kategorizaci vymezovala. I v případě této DS se 

analýza zaměřila na aktéry dialogu. V jednotlivých replikách je situace definována tak, že 

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

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

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

prostřednictvím svých replik přenos aktérství uskutečnili.  

Institucionální zastřešení polemiky přispívá ke snadnějšímu a rychlejšímu rozvoji DS, protože 

„aktér–periodikum“ produkuje repliky prostřednictvím několika (případně celé řady) členů 

své názorové skupiny. Neméně důležitým faktorem je, že tento typ aktéra má zájem 

publikovat nové repliky příslušné DS, protože jimi zveřejňuje a prosazuje vlastní stanoviska. 

Naproti tomu „aktéři–jednotlivci“ nejprve musí uspět v konkurenci jiných potenciálních 

mediálních příspěvků, aby pro svůj hlas v určitém masmédiu získali prostor nebo čas. 

Z hlediska výstavby DS lze tedy 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. 
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7 Rok 1972 

7.1 Rok 1972: Situace v Rudém právu a podoba mediálních 

dialogických sítí 

7.1.1 Média v období rané normalizace 

Jednou ze snah pražského jara bylo reformovat média, aby se z nich staly instituce svobody 

projevu. Podle akčního programu ÚV KSČ z počátku ledna 1968 měl být přijat tiskový zákon 

vylučující předběžnou cenzuru. Celková liberalizace veřejného prostoru a demokratizace 

médií, k nimž došlo v průběhu jara a léta 1968, však byly ostatními státy východního bloku 

považovány za zásadní ohrožení vedoucí úlohy KSČ. Byl to také jeden z důvodů, proč armády 

zemí Varšavské smlouvy při srpnové invazi v roce 1968 vedle vojenských cílů obsadily a 

ovládly rovněž média. Sovětský svaz požadoval zásadní změnu vedení KSČ a novým prvním 

tajemníkem se stal v dubnu 1969 Gustáv Husák, čímž byla zahájena konsolidace poměrů 

nazývaná jako normalizace. V následujícím roce proběhly prověrky, jejichž cílem bylo potlačit 

politickou opozici a očistit stranu od lidí, kteří souhlasili s reformní politikou pražského jara; 

vyloučena byla asi třetina dosavadních členů (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, s. 307–323). 

V prosinci 1970 schválil ÚV KSČ dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti 

po XIII. sjezdu KSČ, který předložil normalizační výklad událostí konce šedesátých let a který 

„platil jako dogma až do pádu režimu v roce 1989. Invaze v něm byla nazvána aktem 

internacionální solidarity a reformní proces pražského jara označen za dílo kontrarevoluce“ 

(Končelík – Večeřa – Orság 2010, s. 205). 

Rozsáhlé čistky se týkaly i mediální sféry. Během prvních let normalizace bylo zrušeno přes 

sto padesát periodik, která zastávala reformní postoje. Naopak vznikla periodika nová, aby 

celková struktura tisku odpovídala zájmům nové vládnoucí elity. Husákovo vedení brzy 

zjistilo, že personální opatření v redakcích přinesou lepší výsledky než znovuzavedení 

předběžné cenzury (Končelík – Večeřa – Orság 2010, s. 213), a proto byli do vedení redakcí 

dosazeni pracovníci podporující normalizační poměry. Záhy se začaly provádět čistky i mezi 

novináři, kteří nebyli členy KSČ, a atmosféra obav o možnost další práce v médiích vedla 

k nebývalému rozvoji autocenzurních mechanismů (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, 

s. 331).  

Loajalitu normalizačnímu režimu měli novináři možnost vyjádřit podpisem manifestu Slovo 

do vlastních řad, který vypracovali straničtí ideologové a který byl publikován 17. 5. 1969 

v RP. Text vyjadřoval podporu novému vedení strany, odsuzoval reformní hnutí a požadoval 

personální změny v médiích. Analogicky se situace vyvíjela i na půdě Československého 

rozhlasu: dokument Analýza činnosti pravicově-oportunistických sil v letech 1968–1969 v Čs. 

rozhlase hodnotil z normalizační perspektivy události konce šedesátých let a jejich důsledky 

v rámci dané instituce. Rychlá personální obměna proběhla i v Československé televizi, čistky 
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zasáhly zejména redakce zpravodajství, publicistiky a dokumentaristiky (Bednařík – Jirák – 

Köpplová 2011, s. 326–329). 

Kvůli podpoře reformního hnutí byla ze Svazu českých novinářů vyloučena řada jeho členů: 

v roce 1969 odešlo dobrovolně či bylo vyloučeno přes osm set lidí (Média v době 

normalizace od dubna 1969 do listopadu 1989, s. 1). V květnu 1972 na svém sjezdu novináři 

zdůraznili sepětí novinářské organizace a ÚV KSČ a za svůj základní úkol stanovili důsledné 

naplňování usnesení KSČ. Touto událostí „se završil proces konsolidace novinářského stavu 

v normalizačním Československu. Režim měl v té době pod přísnou kontrolou prakticky 

všechny aspekty výkonu novinářského povolání jako klíčové mediální profese, které 

přisuzoval zásadní vliv na formování veřejného mínění“ (Bednařík – Jirák – Köpplová 2011, 

s. 334).  

7.1.2 Rudé právo v roce 1972 

Personální změny zasáhly i redakci RP. V dubnu 1969 byl odvolán jeho umírněný šéfredaktor 

Jiří Sekyra, čímž normalizační vedení KSČ získalo deník zpět pod svoji kontrolu (Končelík – 

Večeřa – Orság 2010, s. 213). Ve vedení RP stanul dosavadní zástupce šéfredaktora Miroslav 

Moc. Jeho úkolem bylo, aby RP stálo v čele masivní kampaně za schválení závěrů 

mimořádného pléna ÚV KSČ ze 17. dubna 1969, jímž byla zahájena normalizace. Současně 

měl potlačit opoziční nálady některých redaktorů (Doskočil 2006, s. 224–225).  

V roce 1972 vycházelo RP každý den kromě neděle, ale na rozdíl od roku 1967 mělo každé 

vydání osm stran. Oproti druhé polovině šedesátých let se na první straně opět začal častěji 

objevovat úvodník věnovaný politické výchově čtenářů. Pravidelně zahajoval sobotní vydání 

a ve všední dny se v RP objevoval přibližně dvakrát týdně. Ve spodní části úvodní strany byl 

vyhrazen prostor pro rubriku Z reportérova zápisníku, která přinášela reportáže z různých 

staveb, ze slavnostních otevření nových budov nebo informovala o splnění určitého 

pracovního závazku apod. Na titulní straně byla stejně jako v předchozích sledovaných letech 

publikována také různá oficiální blahopřání adresovaná československým státníkům nebo 

všem občanům. Velký prostor zde byl dáván případným oficiálním návštěvám politických 

reprezentací ze zemí východního bloku. V pondělním vydání byl na titulní straně publikován 

také krátký „Rozhovor na pondělí“ s různými osobnostmi politického či hospodářského 

života.   

Deník měl do značné míry pravidelnou strukturu, od roku 1967 však mnohé rubriky zmizely a 

místo nich se objevily nové. První polovina každého vydání novin byla věnována domácímu 

zpravodajství. Pravidelně se zde vyskytovaly rubriky „Na aktuální téma“, „Komentujeme“ a 

„Poznámky“, které redaktorům RP poskytovaly prostor pro krátké komentáře aktuálního 

dění. Jedna dialogická událost z DS „Ovoce spokojenosti“ (viz dále) byla publikována právě 

v rubrice „Poznámky“. Čtenářským postřehům byly věnovány rubriky „Dopisy těchto dnů“, 

později „Nad dopisy čtenářů“ a v pondělním vydání deníku navíc rubrika „Nad týdenní 
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poštou“. Čtenářské dopisy nebyly publikovány v původním znění, ale redaktoři pouze 

parafrázovali jejich úryvky, shrnovali jejich obsah a reagovali na ně vlastními úvahami či 

komentáři. V první části novin měla i nadále své místo rubrika „Dálnopisem, poštou, 

telefonem“, která stejně jako v roce 1967 na několika řádcích informovala o aktualitách 

z různých koutů republiky. Pondělní vydání RP obvykle obsahovalo text v rubrice „Úvaha na 

tento týden“. Rubrika „Naše recenze“ zpravidla jednou týdně přinášela zhodnocení určité 

nové knižní publikace, většinou se jednalo o tituly s politickovýchovným potenciálem.  

Celá čtvrtá strana (v sobotních vydáních šlo o stranu šestou) byla vyhrazena inzerci. Ještě 

polovina páté strany byla věnována domácímu dění a její druhá část kulturní rubrice. 

Většinou zde byla otištěna báseň a dva kratší články o pořádaných kulturních akcích, 

premiérách nebo o jednotlivých umělcích a jejich tvorbě. Následovala rubrika „Malé 

zamyšlení“, jejímž obsahem byly nejčastěji krátké recenze nebo úvahy o umění a jeho úloze 

v životě současného člověka žijícího v socialistickém zřízení. Tyto texty měly v některých 

případech dialogický charakter – pro zveřejnění svých replik využili prostoru této rubriky 

aktéři z DS „Logika vývoje“ a „Zrcadlo dnešního člověka“, viz dále. V sobotním vydání RP byly 

kultuře věnovány celé strany tři a čtyři. Oproti všedním dnům zde byl navíc prostor pro 

umělecké reportáže, životopisné články a pro rubriku „Naše beseda“, která měla v porovnání 

s jinými pravidelnými rubrikami výrazně větší rozsah a její texty se obvykle zaměřovaly na 

morální a ideologickou výchovu čtenářů. Celou pátou stranu sobotního vydání dále 

zaplňovala rubrika „Kam za kulturou“ informující o programech rozhlasu, televize, divadel a 

o aktuálních výstavách. 

O zahraničních událostech se odběratelé RP dočetli v jeho druhé polovině. Od roku 1967 

zůstala nezměněna rubrika „24 hodin v zahraničí“ přinášející krátké zprávy ze světových 

tiskových agentur, navíc k ní přibyla obsahově podobná rubrika „Svět – čas“. Nepravidelně se 

zde objevovala také rubrika „Citujeme bez komentáře“, která otiskovala zprávy ze 

zahraničních masmédií, aniž by k nim redaktoři RP přidávali vlastní stanovisko. Svou formou 

se podobala rubrice „Sami o sobě“, zařazované na stránky RP v roce 1967. Osmá strana, a 

v případě pondělního vydání rovněž strana sedmá, přinášely novinky ze sportu. Pravidelnou 

součástí sobotního vydání RP byla příloha „Haló sobota“. Obsahovala reportáže ze zahraničí, 

články o zájmových činnostech, módě, dále hlavolamy, kriminalisticky zaměřenou rubriku 

„Jediná stopa“ a překlady umělecké literatury i četbu na pokračování.   

Z hlediska výskytu a podoby mediálních dialogů je podstatné zrušení rubriky „Dopisy 

čtenářů, návrhy, názory, kritika, polemika“, která byla do RP v roce 1967 opakovaně 

zařazována. Dialogy se vedly i mimo ni, avšak název této rubriky signalizoval, že deník je 

otevřen (nebo se tak alespoň prezentoval) debatám s veřejností a je ochoten publikovat 

názorově různorodé texty. V roce 1972 RP nadále poskytovalo na svých stránkách určitý 

prostor pro vedení dialogů, ale zároveň již nedávalo zřetelně najevo, že by polemiky byly 

žádoucí; svědčí o tom např. zrušení výše zmíněné rubriky. 
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Nepříliš vstřícný postoj RP k názorové pluralitě dokládá také článek Jak je to vlastně 

s pohodlností? (RP 6. 6. 1972). Dopis čtenáře, který se nesouhlasně vyjadřoval ke dříve 

zveřejněnému článku (Věc veřejná, RP 4. 5. 1972), redakce doplnila vlastním titulkem 

„Trochu polemiky neuškodí“. Takto formulovaný název vzbuzuje dojem, jako by polemika 

byla něco neobvyklého a nesamozřejmého, co je třeba uvádět na pravou míru ubezpečením, 

že polemiky nebude mnoho. Z perspektivy jazykového managementu lze říct, že redakce RP 

si zde povšimla odchylky od komunikačních norem (viz Nekvapil 2017b), a pokračovala 

dalšími jeho fázemi. Bezprostředně za čtenářskou polemikou totiž následuje odstavec 

napsaný redaktorem RP, ve kterém oponuje výše publikovanému příspěvku ve prospěch 

prvního článku. Redakce tedy dala prostor čtenářskému názoru, s nímž nesouhlasila, ale 

korigovala ho vlastním míněním; na jednu stranu tedy signalizuje ochotu zveřejňovat 

protikladné názory, ale na stranu druhou jednoznačně dává najevo, které stanovisko sama 

zastává. V tomto případě RP čtenářům poskytlo ambivalentní signály, co se týče vlastního 

postoje k polemizování, ale na základě ostatních sebraných dat z roku 1972 je zřejmé, že pro 

dané období není polemika typickým žánrem.  Naopak, deník na svých stránkách prezentoval 

normalizační diskurz jakožto ucelený a jednotný světový názor (viz výše).  

7.1.3 Mediální dialogické sítě v roce 1972 

Korpus dat z počátku sedmdesátých let obsahuje devět DS. Podobně jako v roce 1952 jsou 

tyto mediální dialogy omezeného rozsahu, mnohdy jsou reprezentovány pouze dvěma 

články v RP; v případě dvou nejrozsáhlejší DS se jedná o články čtyři. Prostorová distribuce 

replik není příliš bohatá, avšak ne všechny sebrané DS tuto vlastnost postrádají: jeden dialog 

odkazuje ze stránek RP na Literární měsíčník a druhý na týdeník Československá televize, 

ačkoliv toto dialogické navázání je velmi specifické (viz oddíl 7.3.2). Dále se značná část 

mediálních dialogů odvolává na pasáže ze čtenářských dopisů, které přišly redakci RP a 

z nichž autor mediálního textu cituje, shrnuje jejich obsah nebo na ně jiným způsobem 

navazuje. Je však sporné, zda lze tyto dialogické prvky považovat za dialogické události DS 

(viz oddíl 5.3.3.1).  

Konkrétní realizace časové distribuce replik se podobně jako v předchozích sledovaných 

letech odlišuje od současných DS. Nejkratší zaznamenaný rozestup mezi dvěma po sobě 

následujícími replikami představuje jeden týden, naopak nejdelší prodlevou byly čtyři a půl 

měsíce; obvyklým rozestupem je doba jednoho až dvou měsíců. Rovněž způsob zmnožení 

replik mediálního dialogu je stejného typu, jako byl zjištěn v letech 1952 a 1967: má podobu 

rekapitulace dosavadního průběhu dialogu. Nemohu vyloučit, že k duplikování replik 

docházelo i jiným způsobem, např. publikováním tematicky podobného textu v jiném 

masmédiu, ale tyto případy jsem při sběru dat nezaznamenala (což souvisí se zvolenou 

metodologií).  

Témata dialogů byla poměrně různorodá, v zásadě se jednalo o dvě široce vymezené oblasti. 

První představovaly otázky národního hospodářství, ať se jednalo o jednotlivosti jako 
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prodlení při výstavbě mlékárny v Tvrdošíně nebo o celostátní záležitosti typu nedostatek 

bytů a hojnost zboží na vánočních trzích. Druhou tematickou skupinu tvoří otázka 

ideologické výchovy občanů. Promítala se do dialogů o nutnosti, aby také příslušníci 

inteligence veřejně podporovali komunistickou stranu, nebo o kvalitě současné dramatické 

a literární tvorby.  

7.2 Rok 1972: Obraz roku 1968 v mediálních dialozích 

Nápadným tematickým prvkem v sebraných datech z roku 1972 jsou zmínky o pražském jaru. 

Příslušné období nadále zkratkovitě označuji jako „rok 68“. K tomuto kroku přistupuji zaprvé 

proto, že ačkoliv je v současnosti „pražské jaro“ ustáleným pojmem, jedná se o termín 

západního původu, který se v roce 1968 v Československu nepoužíval (Stropnický 2013, 

s. 13–14). Zadruhé nechci vnášet pozitivní konotace tohoto pojmenování do nepatřičného 

kontextu, protože začátkem sedmdesátých let byly reformní snahy, které pojem „pražské 

jaro“ označuje, potlačeny. Rok 68 je určitým způsobem tematizován v sedmi z celkových 

deseti DS, které jsem měla k dispozici. Kvůli této vysoké četnosti jsem se rozhodla analyzovat 

příslušná data právě z perspektivy dialogického odkazování na dané období. Budu zkoumat, 

jakou kategorizační práci aktéři mediálních dialogů ve vztahu k tomuto období provádějí.  

Členská kategorizační analýza „studuje situačně podmíněné každodenní vědění o lidech v té 

podobě, jak se ho sami lidé dovolávají, spoléhají na něj a reprodukují ho“ (Nekvapil 2017a), 

kategorizace se však nemusí týkat jen osob, ale také institucí, míst apod. (Leudar – Nekvapil 

1998; Nekvapil – Zeman 2000; cit. dle Nekvapila 2017a); zde se budu zabývat kategorizací 

určitého období. Mediální dialogy z počátku sedmdesátých let nejsou příliš rozvinuté (viz 

oddíl 7.1.3). Z tohoto důvodu nelze prostřednictvím členské kategorizační analýzy získat 

podrobné informace např. o vztahu kategorizační práce a rozvíjení DS nebo o dynamice 

členských kategorií, s nimiž aktéři dialogu pracují (viz Nekvapil – Leudar 2006), a budu se 

proto věnovat jiným aspektům kategorizační práce. Vedle jejího vlastního obsahu se 

zaměřím na to, jaké jsou okolnosti jejího začleňování do mediálních dialogů a jaké funkce 

v nich plní.  

Vzhledem k tomu, že vzorek DS k analýze byl poměrně malý, rozhodla jsem se mírně rozšířit 

cílové období. Účelem bylo zjistit, zda se v něm nevyskytují DS obsahující odlišnou 

kategorizační práci roku 68, než kterou jsem zaznamenala v datech z roku 1972; 

prozkoumala jsem následně RP z ledna a února 1973 a prosince 1971. Podobně jako celý rok 

1972 ani tyto časové úseky nebyly příliš bohaté na mediální dialog. Objevila jsem několik DS, 

které neobsahovaly odkazy na rok 68. Dále pět DS, jejichž aktéři prováděli kategorizační práci 

tohoto období, ale dialogická propojení jejích členů byla realizována poněkud odlišným 

způsobem než v DS, kterými se zabývám v této práci. Jednalo se převážně o velmi neurčitá 

dialogická navázání, u nichž je obtížné až nemožné dohledat texty, na které se v DS navazuje. 

Nakonec jsem ale nalezla dvě DS, které mohly být zahrnuty do analýzy dat z roku 1972: obě 

obsahovaly konkrétní dialogický odkaz na jiný novinový článek a rovněž kategorizační práci 
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týkající se roku 68. Jedná se o DS „Ovoce spokojenosti“ z prosince 1971 a „Logika vývoje“ 

z ledna 1973. Dohromady jsem tedy analyzovala devět DS.  

7.2.1 Obsah členské kategorizace 

Rok 68 je v článcích RP označován buď neutrálně jako „minulost“ a „roky 1967 a 1968“ 

(v jednom případě jako období začínající rokem 1966), anebo jsou hodnocení a kategorizační 

práce zakomponovány již do samotného označení daného období: „krizová léta“ či „krize 

v roce 1968–69“. 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 v zásadě dvojího druhu – ideologické a věcné, ačkoliv není vždy možné 

jednoznačně je rozlišit. V některých článcích je uváděn pouze jeden druh chyb, v jiných oba 

dva, ale jsou zmiňovány nezávisle na sobě a v některých případech jsou oba typy chyb 

kauzálně propojeny: chyby v ideologické rovině mají za následek věcné chyby či nedostatky. 

V jednom případě byly věcné chyby způsobeny politicky neuvědomělými vedoucími 

pracovníky, viz níže úryvek (165), a ve druhém případě odklonem od socialismu, resp. 

příklonem ke kapitalismu (166) (Tvrdá 2018, s. 315–319). 

Ideologické chyby vystihuje proces odklonu od principů socialismu (147)–(151) a příklonu ke 

kapitalismu a západnímu světu (152)–(155). Konkrétními projevy tohoto procesu byly 

opouštění plánovaného hospodářství, revize postavení řídícího subjektu v socialistickém 

hospodářství a revize vedoucí úlohy komunistické strany, přecenění západních škol „human 

relations“ a jejich aplikování na poměry v socialismu, zavádění tržní živelnosti, unifikace se 

zákony kapitalismu, existence komerčních organizací a přítomnost pravicových oportunistů 

ve vedeních podniků.  

Věcné chyby jsou obvykle blíže nespecifikovaného charakteru jako hříchy, krize, nedostatky 

či plané sliby (156)–(160), pouze v úryvku (161) se zmiňuje konkrétní chybný krok v bytové 

politice. Mezi věcné chyby řadím také nízkou kvalitu různých pracovníků, na niž RP 

poukazuje. Některým v roce 68 natolik klesla pracovní způsobilost, že je nyní potřeba znovu 

je školit (162), nekvalitní pracovníci působili rovněž v médiích (163) a morálka leckterých 

pracovníků byla poznamenána v tom smyslu, že se místo věcné kritiky začali uchylovat 

k pomluvám (164).  

Vedle kategorizování roku 68 jako dopouštějícího se chyb byl jednou kategorizován jako 

utrpení a příkoří pro komunisty (167) a v jiném textu mu byl připisován kategoriální predikát 

„snaží se diskreditovat komunisty“ (168). 
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7.2.1.1 Chyby  

7.2.1.1.1 Ideologické chyby: ústup od principů socialismu, příklon ke kapitalismu 

(147) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

K správnému pochopení současných těžkostí je třeba připomenout, že v roce 1966 se ustoupilo 

od plánovitého sledování produkce a potřeb sléváren a kováren (…)  

(148) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

(...) Libovůle roku 1968 v hospodaření pracovními silami měla za následek úbytek 8000 lidí ze 

sléváren a kováren, kteří odešli „za lepším“ (…) Lidé, kteří však odtud odešli, zde stále chybějí. (...) 

(149) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

(...) Napravili jsme i další chybu minulosti. Pro letošek se po delší přestávce opět rozepsal plán 

výroby a potřeby v oblasti strojírenské metalurgie, aby podniky bez vlastní možnosti výroby 

odlitků a výkovků (…) měly do určité míry „odběratelskou“ jistotu. (...) 

(150) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

(...) Loni v listopadu se podařilo dokončit v tomto odvětví plány páté pětiletky natolik, že zbývající 

rozpory pro letošek nepřesahují 2 %. To je po šesti letech živelného vývoje nesporný úspěch. (...) 

(151) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1971 

(...) Nešlo to ovšem jinak než tím, že se (v minulosti, pozn. K. T.) nejen revidovalo postavení 

řídícího subjektu v socialistickém hospodářství, nýbrž že se revidovala i vedoucí úloha strany, 

jakož i plánovitý charakter rozvoje socialistické ekonomiky apod. (...) 

(152) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1971 

(...) Právě pro podcenění těchto základních předmětů politické a ideologické výchovy řídících 

pracovníků bylo možné v minulosti buď při studiu přeceňovat různé západní školy human 

relations, anebo je přímo aplikovat na poměry v socialismu. (...) 

(153) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

(...) Byl dokonce připraven návrh zákona, který měl místo řízení a plánování zavést zejména do 

oboru vynálezů, objevů a průmyslových vzorů tržní živelnost a místo spravedlivého odměňování 

tvůrců tzv. smluvní volnost (…) Místo unifikace zákonů se socialistickými zeměmi, byla 

prosazována unifikace se zákony kapitalismu. (...) 

(154) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

(...) Na rozhraní 1968–1969 bylo našemu úřadu resortní kontrolou býv. Státního výboru pro 

technický a investiční rozvoj uloženo krýt částečně rozpočtové náklady institutu z příspěvků 

organizací, jimž se specialisté školí (…) Tato resortní kontrola odmítla praxi úřadu, podle které 

všechny náklady nesl státní rozpočet, s tím, že je to z hlediska finanční politiky státu neúnosné. 

(...) 
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(155) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

(...) Ideová úroveň výchovy specialistů byla narušena taktéž z pozic „tržního socialismu“ a došlo 

k tomu za podpory různých organizací pracujících na komerčním základě, jejichž činnost v roce 

1968 a částečně ještě 69 neměl náš úřad sil paralyzovat. Došlo k tomu teprve začátkem roku 

1970, kdy po očistě úřadu od pravicových oportunistů jsme organizovali v dubnu a červnu dva 

celostátní aktivy pracovníků ministerstev (…)  

7.2.1.1.2 Věcné chyby 

(156) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

(...) Ještě zcela jsme se s hříchy minulosti nevypořádali (…) 

(157) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

(...) Intenzivní péče věnovaná nápravě nedostatků (minulosti, pozn. K. T.) pomalu začíná přinášet 

ovoce. Zdaleka jsme však nedokázali vyřešit všechny problémy. (...) 

(158) Nepořádky a spekulace – brzdy v bytové situaci, RP 7. 1. 1972 

(...) V poslední době jsme udělali slušný krok kupředu v naší ekonomice. V ledačems se udělal 

pořádek, a proto se věci hnuly kupředu. (...) 

(159) Ovoce spokojenosti, RP 28. 12. 1971 

(...) Ve srovnání s případy planých slibů z minulosti je to příjemné zjištění (…)  

(160) Logika vývoje, RP 20. 1. 1973 

(...) Po překonání krize konce šedesátých let, když sklaplo světové buržoazii, (…)  

(161) Praze pomůže jedině větší výstavba, RP 5. 2. 1972 

(...) V minulém roce orgány některých ONV musely napravovat řadu nesprávných rozhodnutí, 

zejména z let 1968 a 1969, kdy se pod záminkou rekolaudace měnily činžovní vily na rodinné vilky 

a pak se vymáhala neoprávněná bytová rozhodnutí. (...)  

(162) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1971 

(...) Jsme si vědomi, že po krizi v roce 1968–1969 vzrostla potřeba pracovníky školit (…) 

(163) Zrcadlo dnešního člověka, RP 8. 1. 1972 

Různí pochybní mistři obrazovky z let 1968 a 1969 často hovořili (…)  

(164) Ještě jednou o kontrolních dnech, RP 6. 12. 1972 

(...) Lze jistě pochopit, že názory na tyto otázky jsou ještě poznamenány zkušenostmi z krizových 

let, kdy zásadní komunistická a věcná kritika byla nahrazena svévolným ostouzením, 

pomlouváním a štvanicemi proti poctivým lidem. (...) 
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7.2.1.1.3 Věcné chyby způsobené chybami ideologickými 

(165) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1972 

(…) připočteme-li k tomu ještě, že porušení jednoty političnosti a odbornosti ve výchově řídících 

pracovníků, k němuž v minulosti došlo, vyvolává někdy nesprávné, ne-li socialismu cizí zásahy do 

řízení (…)  

(166) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

Pravice prostřednictvím svých exponentů v oboru vynálezů, objevů, zlepšovacích návrhů, 

průmyslových vzorů a ochranných známek způsobila i zde řadu deformací, o kterých jsme již 

veřejnost informovali (…) Úřad (…) byl tlačen zpět do úlohy buržoazních patentních úřadů, byla 

narušena jeho řídící hospodářsko-organizátorská a kontrolní úloha a téměř byla zničena soustava 

nižších řídících článků pro tento obor v ministerstvech, podnicích a závodech. (...) 

7.2.1.2 Utrpení pro komunisty  

(167) Nenaslouchat nestačí, RP 13. 1. 1972 

(…) snažím se pomáhat naší straně, pro kterou jsem v roce 1968 vytrpěla hodně urážek i 

posměchu.  

7.2.1.3 Diskreditace komunistů  

(168) Zrcadlo dnešního člověka, RP 8. 1. 1972 

Různí pochybní mistři obrazovky z let 1968 a 1969 často hovořili v komentářích i různých 

inscenacích o socialismu, komunistech, straně. S bravurou sobě vlastní si však dávali záležet, aby 

právě socialismus, stranu a komunisty co nejvíc pošpinili (…)   

7.2.2 Způsoby a prostředky kategorizační práce vztahující se k roku 1968 

V předchozím oddíle jsem se zabývala tím, jaké kategoriální predikáty jsou s rokem 68 

spojovány. Nyní se zaměřím na prostředky, jimiž byla kategorizační práce prováděna. 

Rozlišují se tři základní druhy kategorizační práce: připisování určitého kategoriálního 

predikátu určité kategorii, přisuzování určité osobě nositelství určité kategorie a zařazování 

určité kategorie do určitého souboru kategorií (Nekvapil 2017a). V textech RP na začátku 

sedmdesátých let se uplatňuje především první způsob; roku 68 jsou připisovány vlastnosti 

jako „krizový“ (160), (162), (164), „chybující“ (157), (161) nebo „živelný“ (150) a aktivity jako 

„ustupuje od plánovitého sledování produkce a potřeb sléváren a kováren“ (147), „reviduje 

vedoucí úlohu strany“ (151), „unifikuje zákony s kapitalistickými zeměmi“ (153), „dává plané 

sliby“ (159) nebo „angažuje nekvalitní mediální pracovníky“ (163).   

7.2.2.1 Protiklady v kategorizační práci  

Kategorizační práci je možno využít, tak jako např. v běloruských masmédiích, k vytváření 

protichůdných pozic (Sloboda 2009), jejichž pomocí může vládnoucí skupina vyložit či 
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podpořit svou ideologii. Práce s protiklady byla charakteristická také pro československý 

státní režim v letech 1948–1989, jak dokládají sémantické studie P. Fidelia (1998) nebo 

sémiotické eseje V. Macury (2008). Podle Fidelia (1998, s. 172) je jedním ze 

stavebních principů světa socialismu „princip velké sekyry“, který umožňuje, aby dvojznačný 

různorodý celek byl rozťat na dvě jednoznačné stejnorodé části, jež se vzájemně vylučují; 

v analýze diskurzu je tento postup označován jako dichotomizace.20 Konkrétním projevem 

této strategie je např. mytizování socialistického světa jako říše míru a imperialistických států 

jako světa války (Macura 2008, s. 36). Podobně jsou počátek normalizace a rok 68 

v sebraných datech prezentovány jako období založená na protichůdných myšlenkách a 

způsobech fungování. Jedním z důsledků systematického vytváření této opozice je stav, kdy 

stačí provést kategorizační práci pouze jednoho z obou období, a čtenář při percepci textu již 

sám přiřadí druhému období příslušné protikladné kategoriální predikáty. Jde tedy o jistý 

druh standardizovaného relačního páru kategorií, pojem známý z členské kategorizační 

analýzy.    

V Tabulce 3 přiřazuji ke kategorizační práci roku 68 (viz oddíl 7.2.1) komplementární obraz 

počátku sedmdesátých let, jak byl vytvářen protikladnou kategorizační prací obou období 

v DS v RP. Kategorie a kategoriální predikáty, které jsou v tabulce zapsány kurzivou, nebyly 

v textech přímo uvedeny, ale doplnila jsem na základě znalosti kategorií použitých 

v článcích RP. Z údajů uvedených v Tabulce 3 vyplývá, že začátkem sedmdesátých let byl před 

čtenářem RP v DS pomocí soustavné kategorizační práce 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). 

 

 

  

                                                      
20 Aplikováním strategie dichotomizace jsou např. ženám a mužům připisovány opačné charakteristiky nebo 
jsou proti sobě kladeny veřejná a soukromá sféra (Wodak 2003). Dichotomizace či polarizace se může týkat 
také diskurzů produkovaných různými politickými silami (Eissa 2015). 
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Tabulka 3: Protikladná kategorizace roku 68 a období normalizace 

Úryvek Rok 68 Začátek 70. let 

(147) konec plánování plánování 

(148) libovůle systematičnost; plánování 

(149) nejistota podniky mají odběratelskou jistotu 

(150) živelnost systematičnost 

(151) revize vedoucí úlohy strany a 
plánovaného hospodářství 

plánování, neohroženost vedoucí úlohy 
strany 

(152) podcenění politické výchovy; přecenění 
západních poznatků 

dbát na politickou výchovu; k západním 
poznatkům přistupovat kriticky 

(153) tržní živelnost, nespravedlivá smluvní 
volnost; orientace na kapitalistické 
zákony 

plánování; spravedlivé odměňování; 
orientace na socialistické zákony 

(154) částečné úhrady vzdělávacích kurzů ze 
strany kurzistů 

úhrada vzdělávacích kurzů ze státního 
rozpočtu 

(155) narušení ideové výchovy specialistů 
vlivem působení komerčních organizací 

očista od pravicových oportunistů 

(156) hříchy obtížné napravování minulých chyb 

(157) původ nedostatků a problémů práce na nápravě nedostatků 

(158) zaostávání ekonomiky; chaos, stagnace krok kupředu v ekonomice; v ledačems 
se udělal pořádek, věci se hnuly kupředu 

(159) plané sliby, jejichž důsledkem je 
neschopnost zajistit všeobecnou 
spokojenost a blahobyt 

nemluví se do větru; je to předpoklad 
fungování celého systému, který pak 
může zajistit všeobecnou spokojenost a 
blahobyt21 

(160) krize stabilizace 

(161) řada nesprávných rozhodnutí v bytové 
politice 

nutnost napravovat řadu nesprávných 
rozhodnutí v bytové politice 

(162) krize způsobila zhoršení kvality 
pracovníků 

stabilizace; vzrostla potřeba pracovníky 
školit 

(163) pochybní mistři obrazovky kvalitní televizní pracovníci 

(164) krizová léta charakteristická 
pomlouváním slušných lidí 

stabilizovaná doba charakteristická 
uplatňováním zásadní věcné kritiky 

(165) porušení jednoty političnosti a 
odbornosti ve výchově řídících 
pracovníků vyvolalo nesprávné a 
socialismu cizí zásahy do řízení 

politická výchova řídících pracovníků; 
řízení dle zásad socialismu 

(166) deformace; narušení řídící hospodářsko-
organizátorské a kontrolní úlohy 
podniku 

správný stav; zachování řídících a 
kontrolních úloh podniků 

(167) urážky a posměch kvůli stranictví respekt ke straně; ocenění strany 

(168) pošpiňování socialismu, strany a 
komunistů 

respekt k socialismu, straně a 
komunistům 

 

                                                      
21 V úryvku (159) jsem tuto kategorizační práci necitovala, protože jsem se soustředila pouze na rok 68. 
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7.2.2.2 Kategorie „minulost“ 

Aktéři mediálních dialogů ve svých replikách v rámci kategorizační práce často 

používají pojem „minulost“. V současnosti není slovo „minulost“ primárně zatíženo silnými 

konotacemi, vyskytuje se ve slovních spojeních s pozitivními, neutrálními i negativními 

významy, např. bohatá minulost, dávná minulost, pohnutá minulost (SČFI 2009, s. 179). 

V době komunistického režimu však byla situace jiná: budoucnost v sobě nesla pozitivní 

konotace a minulost negativní. Pro řeč oficiální propagandy bylo charakteristické směřování 

vpřed s pohledem namířeným ke šťastné komunistické budoucnosti. Naopak kroky zpět do 

minulosti se hodnotily jako zrada (Macura 2008, s. 14–15). Tomu odpovídá skutečnost, že 

v datech z roku 1972 se slovo „minulost“ často používá ve slovních spojeních, která vyjadřují 

negativní hodnocení: „chyby minulosti“ (149), „hříchy minulosti“ (156), „nedostatky 

minulosti“ (157), „plané sliby z minulosti“ (159), „porušení jednoty političnosti a odbornosti 

ve výchově řídících pracovníků, k němuž v minulosti došlo, vyvolává nesprávné zásahy do 

řízení“ (165).  

Ačkoliv je „minulost“ obecným pojmem pro „minulou, uplynulou dobu“ (SSJČ 1989, s. 89), 

z kontextu článků vyplývá, že aktéři mediálních dialogů na počátku sedmdesátých let jeho 

pomocí označují právě rok 68. Např. autor článku o metalurgii popisuje dva problémy, které 

vznikly v roce 68. Třetí jmenovaný problém uvozuje spojkou „i“ a adjektivem „další“, čímž 

signalizuje, že se jedná o tři problémy se stejným jmenovatelem, napotřetí je ale časový údaj 

vyjádřen již slovem „minulost“ (169). Druhým dokladem je článek o vzdělávacích kurzech pro 

řídící pracovníky. Autor cituje z dopisu OV KSČ v Rychnově, v němž je zmiňován rok 68, 

a navazuje na něj vlastními úvahami, ve kterých již ale hovoří o „minulosti“ (170). 

(169) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

K správnému pochopení současných těžkostí je třeba připomenout, že v roce 1966 se ustoupilo 

od plánovitého sledování produkce a potřeb sléváren a kováren (…) Libovůle roku 1968 

v hospodaření pracovními silami měla za následek úbytek 8000 lidí ze sléváren a kováren, kteří 

odešli „za lepším“ (…) Lidé, kteří však odtud odešli, zde stále chybějí. (…) Napravili jsme i další 

chybu minulosti. Pro letošek se po delší přestávce opět rozepsal plán výroby (…)  

(170) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1971 

(…) Píše se v něm (v dopise, pozn. K. T.), že v seminářích a kurzech „dochází k obsahovému 

nahrazování jiných orgánů… Jsme si vědomi, že po krizi v roce 1968–1969 vzrostla potřeba 

pracovníky školit…přesto však se domníváme, že řada akcí je zbytečná a řada se jich překrývá (…)“ 

Aby tedy bylo jasno: řízení je vědou a tuto vědu je třeba co nejrychleji ovládnout. Jenomže u nás 

se to děje více živelně než systematicky. (…) A připočteme-li ještě k tomu, že porušení jednoty 

političnosti a odbornosti ve výchově řídících pracovníků, k němuž v minulosti došlo, vyvolává 

někdy nesprávné, ne-li socialismu cizí zásahy do řízení, potom je volání po jednotném řízení zcela 

na místě. (…) (kurz. původní) 

V důsledku začleňování slova „minulost“ do slovních spojení s negativním hodnocením 

získává i slovo samotné negativní konotace, aniž by figurovalo ve slovním spojení s explicitně 
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kritickým obsahem. V diskurzu normalizačního RP tudíž pojem „minulost“ získává rys „být 

nežádoucí, špatný“, protože je s těmito kategoriemi systematicky spojován (viz Jayyusi 

1984). Následně v sobě nesou negativní hodnocení i veškeré kategorie a kategoriální 

predikáty, které jsou s ním spojovány, tedy revidování postavení řídícího subjektu 

v socialistickém hospodářství, vedoucí úlohy strany a plánovitého charakteru rozvoje 

socialistické ekonomiky (151) nebo podcenění základních předmětů politické a ideologické 

výchovy řídících pracovníků a přecenění západních škol „human relations“ a jejich aplikování 

na poměry v socialismu (152). 

Ačkoliv je slovo „minulost“ často ztotožňováno s rokem 68, nezdá se, že by zcela ztrácelo 

svou schopnost odkazovat k různým minulým dobám. Např. v článku Využití volného 

času22 (171) je sice zasazeno do prakticky stejného slovního okolí jako v analyzovaných 

datech vztahujících se k roku 68 („v minulosti došlo k celé řadě chyb“), přesto se domnívám, 

že zde odkazuje k jinému období. A to navzdory skutečnosti, že nezanedbatelnou součástí 

článku je právě kritika některých aspektů roku 68. 

(171) Využití volného času, RP 15. 12. 1971 

(…) Není pochyby o tom, že v minulosti došlo k celé řadě chyb, jichž by se měly pro budoucnost 

národní výbory vystříhat; stavěla se například často předimenzovaná zařízení, jež svou koncepcí 

neodpovídají zájmům populace (například výstavba kulturních domů s velikými sály bez malých 

klubovních prostorů). To je jenom další projev skutečnosti, že v naší společnosti kultura, volný čas 

nejsou v dominantní míře ovládány komerčními hledisky, což znamená, že odpovědnost za 

správnost rozhodnutí přechází na společenské instituce, v našem případě na národní výbory. 

Uvedené nedostatky nemohou však překrýt hluboce demokratický smysl naznačeného procesu, 

(…)  

Předpokládám, že v tomto případě pojem „minulost“ odkazuje k padesátým letům, nikoliv 

k roku 68. K této interpretaci mě vedou dvě skutečnosti. První je způsob kritiky oné blíže 

neurčené minulosti: v DS kritizujících rok 68 je negativní stanovisko formulováno přímočaře a 

bez polehčujících okolností. Na druhou stranu v článku o volném čase se sice zmiňují minulé 

chyby národních výborů a doporučuje se nadále podobným chybám vyhýbat; vzápětí jsou 

však příslušné chyby omlouvány, resp. jsou nahlíženy jako vlastnost celkově pozitivního 

systému, nikoliv jako jeho chyba. S tímto postojem k padesátým letům koresponduje také 

skutečnost, že po porážce myšlenek roku 68 byly zastaveny rehabilitace občanů, kteří byli 

v padesátých letech nespravedlivě stíháni (Kaplan – Paleček 2008, s. 220). Státní orgány tak 

daly najevo, že považují procesy z padesátých let za legitimní, navzdory tomu, že již 

od počátku šedesátých let se zveřejňovaly zprávy o jejich nezákonnosti (např. Kaplan 2008). 

Naopak rok 68 byl kritizován jako nelegitimní mimo jiné proto, že se ve svých principech 

odcizoval socialistické myšlence, viz např. úryvky (151)–(153). 

                                                      
22 Tento článek jsem do členské kategorizační analýzy nezařadila. Je totiž členem DS, která se svou stavbou liší 
od typu DS, kterým se zabývám v této práci. Neobsahuje konkrétní dialogický odkaz na jiné mediální produkty, 
ale navazuje jen velmi vágně na řadu článků, televizních i rozhlasových pořadů a kritické hlasy, které se ozývaly 
pravděpodobně také v masmédiích (172).  
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Druhý důvod, proč se domnívám, že pojem „minulost“ v článku o volném čase odkazuje 

k padesátým letům, je, že se v něm kritizují předimenzované stavby. Realizace obřích 

projektů je charakteristická právě pro období stalinismu: v této době byl postaven např. 

masivní Stalinův pomník v Praze na Letné, který byl největším sousoším v Evropě (Cainer 

2008). V Sovětském svazu byl zase ve třicátých letech postaven Bělomořský kanál nebo 

druhá kolej transsibiřské magistrály a ještě v roce 1952 byly na sjezdu komunistické strany 

představeny plány na gigantické vodní elektrárny a vodní cesty (Švankmajer 2004, s. 373–

424). 

Způsob, jakým se v textech RP pracuje s kategorií „minulost“, naznačuje, že je tento pojem 

používán jako zástupné označení pro určité období, jehož charakteristiky či myšlenky si 

vládnoucí elita z různých důvodů nepřeje vnášet do společenské debaty. Podívejme se 

nejprve na označování roku 68. Normalizační tisk ho pojmenovává jako „krizový“, pomocí 

letopočtu nebo právě prostřednictvím slova „minulost“.  Poslední dva způsoby jsou zdánlivě 

hodnotově neutrální, ale prostřednictvím soustavné kategorizační práce získávají negativní 

konotace, viz výše. Pro rok 68 však existovala i jiná pojmenování. V jeho průběhu se reformní 

úsilí nejčastěji označovalo jako „polednová politika“ nebo „obrodný proces“ (Stropnický 

2013, s. 13). Druhé jmenované nese jednoznačně pozitivní konotace, a již z tohoto důvodu 

bylo pro normalizační režim nevhodné. Nejde tu ale jen o sémantickou stránku – spolu 

s vyslovením pojmenování „polednová politika“ nebo „obrodný proces“ by se díky bohatým 

inferenčním vlastnostem členských kategorií (Nekvapil 2017a) vnášely do společenského 

diskurzu i mnohé další kategorie spojené s rokem 68, čímž by se celé období a jeho myšlenky 

aktualizovaly. Vzhledem k tomu, že se jednalo o „nedávnou minulost“, jak mnohdy uvádějí 

texty RP, a že myšlenky roku 68 měly ve své době podporu značné části veřejnosti (např. 

Pažout 2011), by taková aktualizace nebyla pro normalizační režim žádoucí. Když se tedy 

chtěl vůči roku 68 účinně vymezovat, musel pro něj vymyslet nová pojmenování.  

Situace, kdy pojmem „minulost“ redaktoři RP označují padesátá léta, je analogická v tom 

smyslu, že se rovněž jedná o problematické období, na něž se vážou mimo jiné kategorie, 

které byly pro normalizační režim jednoznačně nežádoucí: „protiprávnost“, „politická 

vražda“ apod. Na rozdíl od roku 68 neohrožovala padesátá léta normalizační režim 

nabízením alternativ, ale zpochybňovala jeho legitimitu, protože se tehdejší rozsáhlé represe 

vůči nevinným občanům (např. Kratochvil 1990) prováděly pod hlavičkou téhož režimu, který 

byl u moci i v letech sedmdesátých. Pojem „minulost“ se zde používá jako svého druhu 

eufemismus.23 

Slovo „minulost“ má tedy v kategorizační práci RP zástupnou funkci, ale s dvojím a 

paradoxně protikladným cílem. Na jednu stranu je ve vztahu k roku 68 systematicky 

spojováno s negativními kategoriemi jako „chyba“ či „nedostatek“, čímž se podílí na 

vytváření negativního obrazu tohoto období. Na druhou stranu jím mohou být označována 

                                                      
23 Používání eufemismů je typické i pro jiné totalitní jazyky, např. pro jazyk nacistické propagandy (např. 
Klemperer 2003, s. 176, 192, 194; Štefančík 2019, s. 238).  
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padesátá léta, aby se minimalizovaly inference nežádoucích kategorií, které se s tímto 

obdobím pojí a které by mohly ohrožovat legitimitu vládnoucího režimu.   

7.2.3 Kontexty kategorizační práce vztahující se k roku 68 

Aby bylo zřejmé, v jakých kontextech se kategorizační práce roku 68 vyskytuje, stručně 

přiblížím obsah diskusí v jednotlivých DS. Předmětem debaty v DS „Slévač“ jsou problémy ve 

strojírenské metalurgii: nedostatek odlitků a výkovků pro domácí podniky kvůli masivnímu 

vývozu, dodržování plánu výroby, nedostatek pracovníků, formy kompenzací za náročnou 

práci ve slévárnách a kovárnách a míra plnění vládního usnesení, které má zajistit zvýšení 

počtu zaměstnanců ve strojírenské metalurgii.  

Autor prvního článku DS „Řídící pracovníci“ kritizuje přemíru různých školení a vzdělávacích 

kurzů, které jsou z různých stran nabízeny vedoucím pracovníkům. Hlavní problém spatřuje 

v nekoordinovanosti příliš velkého množství organizací zabývajících se výchovou řídících 

pracovníků, která vytváří podmínky pro neodůvodněný únik finančních prostředků. Na tuto 

kritiku reaguje Úřad pro patenty a vynálezy a informuje o vlastní situaci. Tu lze shrnout tak, 

že vzniklé pravicové deformace v instituci jsou postupně odstraňovány. Na první člen DS 

navazuje ještě článek zabývající se úlohou vysokých škol v přípravě vedoucích kádrů. Po půl 

roce DS uzavírá zpráva ze závodu Tesla Pardubice. S uspokojením se v ní konstatuje, že 

po kritice RP v podniku zaznamenali úbytek nabídek na různá školení.  

Hlavním tématem DS „Nenaslouchat“ je obhajoba socialistického zřízení. Autor jejího 

druhého členu zdůrazňuje, že také příslušníci inteligence musí veřejně podporovat politiku 

strany. V DS „Zrcadlo dnešního člověka“ se vyzdvihuje kvalita nové dramatické inscenace 

Jeden za všechny; je významná nejen jako umělecký, ale také jako politický čin. Hra je dávána 

do kontrastu s nekvalitními televizními obsahy z roku 68, které se pokoušely diskreditovat 

socialismus. DS „Kontrolní dny“ se zabývá výrazným zpožděním, které nastalo při výstavbě 

mlékárny v Tvrdošíně a DS „Byty I“ a „Byty II“ se věnují nedostatku bytů a otázkám bytové 

politiky. V DS „Ovoce spokojenosti“ se konstatuje dostatečné zásobení předvánočních trhů 

různým zbožím a v DS „Logika vývoje“ se kritizuje nízká kvalita československé emigrantské 

literatury, kterou vydávají západní nakladatelství. 

Z těchto shrnutí je zřejmé, že ani jedna analyzovaná DS se primárně nezabývala událostmi či 

myšlenkami roku 68. Přesto 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 (Tvrdá 2018, s. 322). Řečeno pojmoslovím členské kategorizační analýzy, 

jedná se 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 
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aktéři dialogu orientují, i když zrovna používají jiné kategorie, a odvolávají se na něj na 

různých místech svých promluv (Sloboda 2009, s. 146).24  

Za pomoci negativní kategorizace roku 68, která je relevantní za všech okolností, vládnoucí 

elita systematicky vymezuje vlastní politickou a ideologickou identitu. Kategorizování se však 

neděje jen pro samo kategorizování, ale uskutečňuje se jím zároveň ještě něco jiného, totiž 

praktické jednání (Nekvapil 2017a). Členský kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ 

tak slouží mimo jiné k odsouzení někdejších reformních pokusů včetně aktérů, kteří myšlenky 

roku 68 zastávali a prosazovali.25  

Při vymezování se vůči roku 68 používají aktéři mediálních dialogů za všech okolností 

relevantní kritický odkaz na toto období ve třech různých funkcích. V DS „Slévač“, „Řídící 

pracovníci“, „Kontrolní dny“ a částečně také v DS „Byty II“ plní funkci zdůvodnění, případně 

omlouvání současného ne zcela uspokojivého stavu věcí, viz (147), (148), (150), (152), (155), 

(161), (162), (164).  V dalších třech DS je negativní kategorizace roku 68 využívána jako 

kontrastní prostředek k pozitivnímu kategorizování současnosti. V případě DS „Byty I“ se 

jedná o protiklad ke slibnému ekonomickému vývoji (158), v případě DS „Zrcadlo dnešního 

člověka“ o disproporci mezi aktuální kvalitní inscenací a někdejší nekvalitní televizní produkcí 

(168) a v případě DS „Ovoce spokojenosti“ o plnění slibů (159), kterého se v roce 68 občané 

nedočkali. A nakonec ve dvou případech je kategorizační práce vztahující se k roku 68 do 

mediálního dialogu zařazena, aby podpořila určité myšlenky; v DS „Nenaslouchat“ dokládá, 

že občané odsuzují rok 68 (167), a v DS „Logika vývoje“ poukazuje na to, že západní 

buržoazie zaujímá nepřátelský postoj vůči socialistickému režimu a pokouší se ho podrývat 

(160).  

7.3 Rok 1972: Specifika ve výstavbě mediálních dialogických sítí   

7.3.1 Nekonkrétní dialogický odkaz 

V předchozím oddílu 7.2.3 ukazuji, že kritické odkazy na rok 68 v mediálních dialozích fungují 

jako za všech okolností relevantní kategorizační prostředek, stejně jako „mírumilovné a 

stabilní Bělorusko“ v běloruské televizi na počátku 21. století. Nyní navážu na Slobodovu 

(2009) studii ještě v jednom bodě. Autor si všímá specifického rysu ve výstavbě běloruských 

DS, kterým je chybějící nebo nejasná první část sekvence mediálního dialogu. Jinými slovy, 

                                                      
24 Podobnou funkci měl členský kategorizační prostředek „mírumilovné a stabilní Bělorusko“ v diskurzu 
zpravodajství běloruských televizních kanálů v letech 2004–2005 (Sloboda 2009). 
25 Odsuzování představitelů roku 68 jsem při vyhledávání dat zaznamenala v jiných textech RP, které jsem ale 
nezařadila do analýzy, protože nevytvářely DS. Některé články napadaly či zesměšňovaly určité volební chování. 
Ti, kdo k volbám nešli anebo svůj volební lístek před urnou demonstrativně roztrhali, byli označováni 
za „kuriózní“ případy, „tvrdošíjné zbytky někdejších atamanů“ nebo za „obroditelské harcíře“ (Nechali své 
věrné ve štychu, RP 6. 12. 1971). Stejně však byli kritizováni někdejší představitelé myšlenek roku 68, kteří přišli 
manifestačně volit. Podle RP není třeba mít iluze o tom, že „snad konečně něco pochopili a že jejich hlas 
pro kandidáty Národní fronty je projevem sebekritiky“ (Bez iluzí, RP 8. 12. 1971).  
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není zřejmé, na jakou dialogickou událost mluvčí odkazuje (s. 151). Analogické případy se 

vyskytují také v RP, viz např. (172). DS s tímto typem propojování jednotlivých dialogických 

událostí jsem ale do předchozí analýzy nezařazovala právě kvůli jejich specifické konstrukci.  

(172) Využití volného času, RP 15. 12. 1971 

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“. (…) 

Stejně jako v běloruském zpravodajství i zde slouží neurčitý způsob dialogického navazování 

na jiné texty k podpoření tezí, které jsou v příslušném mediálním textu prezentovány. 

Podívejme se podrobněji na jeden běloruský případ: rozsáhlá argumentace o dobrých 

vztazích mezi etniky v Bělorusku byla zahájena jako odpověď na výrok či akci, které byly 

označeny za „pokusy zvenčí hrát politickou hru“. Pravděpodobně se jednalo o akci, při níž 

polská vláda požádala o pomoc Evropskou unii v souvislosti s předcházejícími útoky 

běloruské policie na organizaci polské menšiny v Bělorusku. Tento závěr však vychází 

z informací zveřejněných ve zpravodajství Euronews, běloruská televize žádné další 

informace neposkytla (Sloboda 2009, s. 151). Kdyby tato replika DS přímo odkázala, byť 

kriticky, na žádost polské vlády, tematizovaly by se tím i útoky běloruské policie na polskou 

menšinu. Přiznání této policejní akce by však zaprvé odporovalo tezi o dobrých vztazích mezi 

etniky v Bělorusku, která byla prezentována v televizním rozhovoru, a zadruhé by nebylo 

v souladu s členským kategorizačním prostředkem „Bělorusko je stabilní a mírumilovné“, 

který byl relevantní za všech okolností.  

V popsaném běloruském případu aktér rozhovoru prostřednictvím nejasného dialogického 

navázání zastírá určitou skutečnost, což mu umožňuje vyjádřit myšlenku jinou – 

protichůdnou. Naproti tomu v článku o volném čase (172) vágní dialogické odkazy podporují 

prezentovanou tezi o kvalitní práci národních výborů přímo: podle článku RP o ní svědčí blíže 

neurčené informace z médií. Nekonkrétní dialogický odkaz je zároveň použit jako argument 

proti kritickým hlasům o způsobu fungování společnosti. Tyto skeptické názory jsou 

kategorizovány jako „křiklounské fráze“, což představuje vedle údajných mediálních 

informací druhý argument pro neoprávněnost daných názorů. V kontextu mediálního 

diskurzu rané normalizace lze formulaci „křiklounské fráze o neschopnosti společnosti řešit 

problémy“ téměř s jistotou vztáhnout k roku 68 v podobě kategoriálního predikátu „rok 68 

lhal“;  jedná se tedy o další z „chyb roku 68“. Práce s vágními dialogickými odkazy zde slouží 

k podobným účelům jako v popsaném běloruském případě. Jejich prostřednictvím se 

podporuje myšlenka formulovaná v daném mediálním textu (národní výbory odvádějí 

dobrou práci) a zároveň se jimi dokládá platnost za všech okolností relevantního 

kategorizačního prostředku (rok 68 chyboval).  

Článek o volném čase rovněž představuje další případ, který ilustruje, že autoři mediálních 

textů považují příslušný kategorizační prostředek za relevantní v nejrůznějších kontextech. 

Současné použití kategorizačního prostředku relevantního za všech okolností v kombinaci 
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s nekonkrétním dialogickým odkazem navíc explicitně ukazuje další vlastnost tohoto 

prostředku. Z jeho specifické povahy, všeobecné relevance a akceptovatelnosti, vyplývá, že 

autoři textů nemusí jeho platnost dokládat nikterak sofistikovanou argumentací, případně ji 

nemusí dokládat vůbec.    

7.3.2 Dialogický odkaz na neexistující text 

DS jsou obvykle vystavěny prostřednictvím odkazů na jiné dialogické události, které lze 

v mediálním prostoru dohledat. Výše jsem popsala případ, kdy je konstrukce DS založena 

na vágních dialogických odkazech, ale vyloučeno není ani dialogické navázání na neexistující 

text. Tento způsob výstavby se uplatňuje v DS o nové dramatické inscenaci (173). 

(173) Zrcadlo dnešního člověka, RP 8. 1. 1972 

(…) Tím důležitější a významnější, jako politický i umělecký čin, byla letošní první dramatická 

inscenace – Traplova hra Jeden za všechny. (…) (Škoda, že příslušné číslo týdeníku Čs. televize, 

které přímo hýří různými silvestrovskými i jinými záběry, nenašlo ani pár řádků, kterými by diváku 

tuto inscenaci aspoň připomenulo.) (…) 

Dialogický odkaz je v tomto případě formulován jako upozornění na chybějící text. Vzhledem 

k tomu, že DS jsou popisovány pomocí pojmového aparátu CA, provedu nyní analogii právě 

s rozhovory tváří v tvář. Prvním členem (mediální) sekvenční struktury bylo uvedení Traplovy 

hry v televizi. Autor článku z RP měl v návaznosti na zaznění tohoto prvního členu očekávání, 

že týdeník Čs. televize, potenciální aktér dialogu, bude na první člen sekvence určitým 

způsobem reagovat. V momentě, kdy jeho očekávání zůstala nenaplněna, vložil se do – tehdy 

ještě potenciálního – dialogu vlastní replikou, ve které konstruuje DS o třech členech, byť 

jeden z nich je nulový: televizní uvedení Traplovy hry, chybějící text v týdeníku Čs. televize, 

poznámka v RP. 

7.3.3 Mediální dialogická síť „Výchova řídících pracovníků“ 

DS se od mediálního diskurzu na totéž téma odlišuje vzájemným dialogickým propojením 

svých replik (Homoláč 2017a) a koherenci DS zajišťují vedle společných témat především 

sekvenční struktury, do nichž jsou tyto repliky organizovány. Autoři konceptu DS ale zmiňují 

i třetí způsob zajištění soudržnosti, kterým je společná argumentace ve více dialogických 

událostech téže DS (Nekvapil – Leudar 2002, s. 487). V tomto oddíle se budu zabývat 

dialogickým napojením mezi prvními dvěma členy DS o výchově pracovníků a různými 

prostředky, jimiž se zajišťuje koherence tohoto fragmentu DS.  

7.3.3.1 Společné téma 

Nejprve přiblížím obsah obou textů. Autor prvního členu DS kritizuje příliš velký objem 

nabízených kurzů pro vedoucí pracovníky. Tato nabídka je podle něj nesystematická a 

založená na komerčních principech. Dále podotýká, že obsah kurzů se mnohdy překrývá, což 
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může dávat prostor pro nejednotný výklad. Konkrétně jmenuje devět institucí, kterých se 

kritika týká, ale údajně jich je po celé republice stovky. V druhé části textu autor navrhuje 

poučit se ze zkušeností s přípravou a zdokonalováním vedoucích pracovníků v jiných 

socialistických zemích, uvádí příklady ze SSSR a NDR. Závěrem konstatuje, že stranické 

orgány již pracují na několika alternativách jednotné výchovy řídících pracovníků, a 

připomíná, že musí mít celospolečenský a vyhraněně socialistický charakter (O jakou výchovu 

řídících pracovníků jde? RP 25. 8. 1971).  

Druhou dialogickou událostí DS je článek s názvem Dělají pořádek ve výchově specialistů (RP 

14. 10. 1971), který přináší zprávu o situaci na patentovém úřadu. Informuje o deformacích, 

které na úřadu způsobila pravice, a následně o očistě instituce od pravicových oportunistů, 

která proběhla v roce 1970. Autor textu uvádí také částku, kterou museli uhradit účastníci 

aktivu, který úřad v této době uspořádal. Zároveň ale odmítá, že by vybrané peníze mohly 

být pro instituci zdrojem zisku, což byla údajně praxe v jiných organizacích, které předtím RP 

oprávněně kritizovalo. Následně úřad svolal sympozium, které za pomoci sovětských 

odborníků řešilo problémy rozvoje socialistických forem ochrany vynálezů a průmyslových 

vzorů. V závěru článku se píše o revizi osnov celého institutu a jeho postgraduálních kurzů.  

Oba texty jsou tedy příspěvky k oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků, zároveň obsahují 

negativní kategorizaci roku 68 a odkazují na dobré zkušenosti ve výchově pracovníků, které 

mají v SSSR a NDR. V tomto ohledu jsou oba články v dialogickém vztahu ve smyslu 

bachtinovské dialogičnosti. Ačkoliv se oba aktéři věnují stejným tématům, ve druhém textu 

se nevyskytuje argumentační linie, jejímž prostřednictvím by se jeho autor explicitně 

vztahoval k jednotlivým tvrzením obsaženým v prvním článku. Druhý text by tudíž bylo 

možné číst jako reportáž o problémech, které rok 68 způsobil na patentovém úřadu, a 

o jejich postupném napravování, nikoliv jako reakci na dříve zveřejněný článek.  

7.3.3.2 Sekvenční struktury 

Čtení obou textů jako dialogicky neprovázaných, které zmiňuji v předchozím oddílu, je však 

vyloučeno, protože koherence DS je zajištěna jiným způsobem, a to sekvenčními 

strukturami. Oba texty jsou propojeny prostřednictvím sekvence „kritika – reakce na kritiku“. 

Z obsahu druhého článku sice zcela nevyplývá, že jeho hlavním tématem je reakce na kritiku, 

avšak tato dialogická návaznost je nezpochybnitelná na základě explicitního intertextového 

odkazu, jímž je druhý článek uvozen (174). 

(174) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

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. (…) 

Vedle tohoto dialogického navázání je DS konstruována prostřednictvím redakčního titulku 

„Úřad pro patenty a vynálezy odpovídá na článek v Rudém právu“. Tento titulek jednoznačně 
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říká, že se jedná o dvě dialogické události DS. Další sekvenční struktura, jíž je zajišťována 

koherence DS, je „kritika – vymezení kritiky nemístné a oprávněné“ (175). 

(175) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

(…) Zbytek po uhrazení nákladů byl odčerpán jako příjem do státního rozpočtu a nemohl sloužit 

k žádným ziskovým zájmům Institutu ani Úřadu pro patenty a vynálezy (jak se to dělo u různých 

organizací, které jste z toho důvodu oprávněně kritizovali). (…) 

Druhý článek je zakončen slovy „Nakonec dodáváme, že článek O jakou výchovu řídících 

pracovníků jde? znamenal i pro nás podnět k zvýšenému úsilí.“ (Dělají pořádek ve výchově 

specialistů, RP 14. 10. 1971). Toto dialogické provázání reprezentuje sekvenční struktura 

„kritika – uznání aktivizujícího efektu kritiky“.  

7.3.3.3 Společný způsob argumentace 

Oba články reprezentující zkoumaný fragment DS stručně popíšu také z hlediska tematického 

členění textu a argumentace aktérů. První článek se skládá z perexu a sedmi oddílů, které 

jsou dále členěny většinou do dvou odstavců. V perexu a prvních dvou oddílech je 

kritizována přemíra nabízených kurzů. Uváděny jsou i ceny jednotlivých kurzů, což lze 

v kontextu článku vnímat jako kritiku komerčního principu kurzů – tento aspekt vzdělávání je 

totiž tematizován dále v textu. Ve třetím oddílu se upozorňuje na špatné řízení podniků, 

které má původ v krizi roku 68, viz úryvky (162) a (165). Ve čtvrtém oddílu autor článku 

vyjadřuje nesouhlas s tím, aby kurzy fungovaly na komerčním principu, a v pátém oddílu 

navrhuje, abychom systém vzdělávání změnili podle vzoru SSSR a NDR, a stručně systémy 

těchto států představuje. V šestém oddílu doporučuje, abychom se důsledně orientovali na 

otázky marxisticko-leninské filozofie a vědeckého komunismu, protože kvůli podcenění právě 

těchto principů došlo v roce 68 k zásadním pochybením (151)–(152). V závěrečné části textu 

autor situaci shrnuje myšlenkou, že chceme-li vybřednout z polovičatosti a živelnosti (tento 

pojem odkazuje ke kapitalismu, viz (150) a (153)), je třeba celou soustavu výchovy 

přizpůsobit mezinárodní socialistické dělbě práce a výchově řídících kádrů vtisknout 

plánovitý charakter. Celý článek tedy prostupuje na jedné straně akcent na uplatnění 

socialistického způsobu organizace práce a na straně druhé kritika zavádění kapitalistických 

principů, které k nám přinesl rok 68.  

Rovněž druhý článek je rozdělen do sedmi částí. První tři odstavce a také odstavec pátý 

kritizují různé aspekty někdejšího kapitalistického směřování patentového úřadu, čtvrtý 

odstavec na tuto problematiku stručně odkazuje. Šestý a sedmý odstavec se rokem 68 přímo 

nezabývají, ale provádějí komplementární kategorizační práci: informují o nynější úspěšné 

spolupráci se sovětskými odborníky a o hledání inspirace pro nápravu v socialistických 

zemích. Autor článku protichůdně kategorizuje kapitalistické a socialistické principy ve 

výchově pracovníků. Činí tak analogicky k protikladné kategorizační práci roku 68 a počátku 

sedmdesátých let, která se uplatňuje v dobovém diskurzu (viz oddíl 7.2.2.1). 
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V souladu s oficiálním normalizačním diskurzem oba texty prostupuje za všech okolností 

relevantní negativní kategorizace roku 68. Aktéři této DS se z různých chyb roku 68 zaměřují 

na neblahé důsledky začleňování kapitalistických prvků do socialistického způsobu 

organizace podniků. Ačkoliv dialogické propojení obou textů zajišťují sekvenční struktury (viz 

oddíl 7.3.3.2), koherence DS je dosahována stejnou měrou, ne-li ještě efektivněji, právě 

prostřednictvím společné argumentace, již oba aktéři DS uplatňují rovnoměrně po celé délce 

svých textů.  

7.3.3.4 Analogická výstavba textů 

Obě dialogické události spojuje nejen argumentační linie, ale rovněž jejich tematické členění: 

oba texty jsou rozděleny do sedmi částí a shodují se také v uspořádání tematických bloků. 

První dvě třetiny obou článků kritizují kapitalistické principy a poslední část je věnována 

pozitivní kategorizaci socialistického řešení výchovy pracovníků, přičemž v prvním textu se 

hovoří v obecné rovině a druhý komentuje situaci na patentovém úřadu (viz oddíl 7.3.3.3). 

Druhý člen DS tedy svou strukturou kopíruje člen první a převádí obecnou rovinu na rovinu 

konkrétní. Jedná se o další způsob, kterým druhý člen DS signalizuje svůj dialogický vztah 

k členu prvnímu. Zřejmě by bylo příliš odvážné tvrdit, že analogická tematická výstavba textů 

je dalším prostředkem zajišťování soudržnosti DS, ale nepochybně se jedná o faktor, který 

v případě této DS ke koherenci dialogu přispívá.  

7.3.3.5 Textová koherence napříč texty 

Pojem koherence jsem doposud vztahovala k celku DS, může však odkazovat i k soudržnosti 

jednotlivých textů. Ty získávají pro čtenáře či posluchače na koherenci, pokud je v nich 

identita osob, míst a předmětů, na které se v textu odkazuje, identická napříč větami (Hájek 

2014, s. 49–50). Z tohoto hlediska je dialogické navázání mezi oběma zkoumanými členy DS 

realizováno specifickým způsobem. Cituji úvod druhého článku včetně jeho názvu a 

redakčního titulku (176), aby bylo zřejmé, jaké všechny informace měl k dispozici jeho 

čtenář: 

(176) Dělají pořádek ve výchově specialistů, RP 14. 10. 1971 

Úřad pro patenty a vynálezy odpovídá na článek v Rudém právu 

Dělají pořádek ve výchově specialistů 

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. 

Pravice prostřednictvím svých exponentů v oboru vynálezů, objevů, zlepšovacích návrhů, 

průmyslových vzorů a ochranných známek způsobila i zde řadu deformací, o kterých jsme již 

veřejnost informovali v tisku a na aktivech. Úřad (…) byl tlačen zpět do úlohy buržoazních 

patentních úřadů, (…)  
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Byl dokonce připraven návrh zákona, který měl místo řízení a plánování zavést (…) tržní živelnost 

(…) Místo unifikace zákonů se socialistickými zeměmi byla prosazována unifikace se zákony 

kapitalismu. (…) (kurz. původní) 

Autor této dialogické události navazuje na předchozí repliku lehce odlišným způsobem, než 

je to obvyklé v ostatních DS ze zkoumaného souboru. Odkazuje sice explicitně na předchozí 

článek a deklaruje, že na něj bude navazovat, ale žádným způsobem již nepřibližuje jeho 

obsah ani hlavní myšlenku.26 Čtenář pouze získává informaci, že diskuse se povede o výchově 

řídících pracovníků, jak vyplývá z názvů obou článků. Poté již vlastní text druhého článku 

začíná, jako by oba texty tvořily jeden celek, a nejednalo se o dvě dialogické události 

publikované s rozestupem téměř dvou měsíců. Bezprostřední navázání se projevuje tím, že 

v úvodní pasáži druhého textu se popisují a kategorizují minulé události, aniž by článek 

uváděl, kdy přesně se odehrály.27 Autor zde spoléhal na návaznost svého textu na text 

předchozí a netypicky uplatnil prostředky textové koherence napříč dvěma texty: popisované 

události jsou časově ukotveny v prvním textu, ale na začátku druhého textu se tento údaj již 

neopakuje. V případě, že by čtenář znal obsah prvního členu DS, kterým byla kritika 

chybných kroků provedených v roce 68 v oblasti výchovy řídících pracovníků, mohl by 

správně časově zařadit i události z druhého článku.  

V prvním odstavci druhého textu se vyskytuje ještě jeden moment, ve kterém byly 

prostředky textové koherence uplatněny napříč dvěma texty. Jedná se o spojku „i“ ve větě 

„pravice (…) způsobila i zde řadu deformací“. Tato spojka odkazuje k jiným oblastem, které 

byly poškozeny zásahy pravice a které by měly být zmíněny výše v textu, avšak spojka „i“ 

zaznívá v první větě článku. Pro plné porozumění textu je opět nutné, aby si čtenář 

pamatoval obsah prvního členu DS, případně aby si ho zpětně vyhledal. 

Moje dosavadní argumentace zdánlivě směřuje k hypotéze, že kvůli specifickému uplatnění 

principů textové koherence byly první dva odstavce druhého textu plně srozumitelné jen 

v kontextu předcházejícího členu DS. Otázka časového ukotvení popisovaných událostí by 

sice mohla být objasněna retrospektivně při čtení třetího odstavce textu, ve kterém jsou 

popisované události časově zasazeny do roku 68, viz (154), ale problém spojky „i“ se ani dále 

v článku nevysvětlí. Domnívám se však, že čtenáři nejenže dokázali časově zasadit události 

z úvodních odstavců druhého článku, ale že stejně tak porozuměli, k čemu odkazuje spojka 

„i“, aniž by si museli dohledávat srpnové vydání deníku s prvním členem DS. Jednoznačné 

interpretační vodítko čtenářům totiž poskytla jejich znalost za všech okolností relevantního 

členského prostředku, který kategorizuje rok 68 jako ideologicky i věcně závadný. V tomto 

případě museli čtenáři provést opačnou operaci a kritice aplikování kapitalistických postupů 

                                                      
26 Oproti tomu v jiných DS i z ostatních sledovaných roků je obvyklé, že autor nové repliky stručně shrnuje 
obsah repliky předcházející, případně průběh celé dosavadní diskuse anebo parafrázuje myšlenku, na niž chce 
navázat, např. (100), (115). Tímto způsobem aktéři DS usnadňují čtenářům orientaci v debatě, případně ji 
zpřístupňují i těm čtenářům, kteří s jejím obsahem doposud seznámeni nebyli.   
27 Z tohoto důvodu není v úryvcích (153) a (166) uveden časový údaj, k němuž se kategorizační práce vztahuje. 
Tento údaj totiž zazněl v předchozí dialogické události DS.  
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přiřadit rok 68. Stejným způsobem vyřešila čtenářská orientace na tentýž kategorizační 

prostředek také problém s nejasným odkazováním spojky „i“. Podle normalizačního diskurzu 

způsobila pravice v roce 68 deformace téměř všude, např. ve strojírenské metalurgii (147)–

(150), v bytové politice (161), v masmédiích (163) nebo v otázce morální úrovně pracovníků 

(159), (164). Výchova řídících pracovníků představuje tedy pouze další položku v prakticky 

všeobjímajícím výčtu poškozených oblastí.   

Z perspektivy CA je možné situaci popsat tak, že autor druhého článku zatěžuje dialogickou 

propojenost obou mediálních replik podobnými očekáváními, která se obvykle pojí 

s replikami rozhovoru probíhajícího tváří v tvář. Jak jsem ale uvedla v předchozím odstavci, 

pro tehdejší čtenáře byl text zajisté bez obtíží srozumitelný. Ostatně DS se rozvíjela ještě 

o další dialogické události, ale v žádné z nich nezazněly připomínky k případné nejasnosti 

tohoto členu. Autor druhého článku svým, z hlediska koherence textu a konstrukce DS, 

poměrně odvážným postupem dokládá, že kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ byl 

v daném období opravdu všudypřítomný, resp. relevantní ve všech kontextech, a že se na něj 

neustále orientovali jak aktéři, tak příjemci mediálních dialogů.  

7.4 Rok 1972: Aktéři mediálních dialogických sítí 

Mediální dialogy z předchozích dvou sledovaných roků se významně odlišují v tom, jakým 

způsobem byli v těchto obdobích vybíráni mluvčí následujících replik v jednotlivých DS. 

Zatímco počátkem padesátých let byli převážně vybíráni mluvčím první repliky (viz oddíl 5.4), 

v druhé polovině šedesátých let se naopak většinou vybírali sami. Relevanci svého příspěvku 

dokládali nejčastěji shodou tématu s dosavadními replikami, relevancí svého textu pro 

širokou veřejnost nebo svou odborností či deklarovanou osobní zkušeností s diskutovanou 

problematikou (viz oddíl 6.4.2).  

7.4.1 Aktéři a relevance prvních členů mediálních dialogických sítí 

Relevance prvních členů DS je založena zpravidla na aktuálnosti předneseného tématu, což je 

rys očekávatelný u textů publikovaných v celostátním deníku (viz též oddíl 6.4.1). Z tohoto 

hlediska se od ostatních dat z počátku sedmdesátých let mírně odlišuje jedině literární esej 

J. Taufera nazvaná SSSR a my (Literární měsíčník č. 12, 1972), první člen DS „Logika vývoje“. 

Relevanci tohoto textu zakládá obsahová shoda textu s tematickým zaměřením příslušného 

periodika a rovněž tematizace diskurzu československo-sovětských vztahů, který byl aktuální 

dlouhodobě, konkrétně od roku 1948. Vedle zpravování o aktuálním dění byla relevance 

prvních členů DS dále založena, stejně jako v předchozích zkoumaných rocích, nejčastěji na 

skutečnosti, že nastolené téma se dotýká velkého množství občanů či podniků, např. (177). 

Tento argument autoři textů nezřídka dokládají odkazem na četné čtenářské dopisy 

k danému tématu, např. (178), (179).  
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Ve dvou případech je relevance prvního členu DS spoluvytvářena orientací jejích aktérů na 

hierarchii pravomocí, tedy prvkem, který jsem zaznamenala i v datech z roku 1967 a ve větší 

míře v datech z roku 1952 (viz oddíly 5.4 a 6.4.1). V momentě, kdy autor textu dává najevo 

svou orientaci na tuto hierarchii, pro čtenáře je srozumitelné, že je diskutovaný problém 

předkládán relevantním sociálním či politickým aktérům, kteří mohou přispět k jeho 

vyřešení. V datech z roku 1972 je tento element přítomen v prvním členu dialogů „Byty II“ a 

„Slévač“. Na velké množství čtenářských dotazů vztahujících se k tématu nedostatku bytů 

redakce RP nereaguje formou vlastního komentáře, ale žádá o vyjádření zodpovědného 

člena pražské radnice (178), začleňuje tedy do DS relevantního úředního, resp. politického 

aktéra. V případě DS o problémech v metalurgickém strojírenství autor první repliky nejdříve 

poukazuje na závažnost aktuální situace a argumentuje informací o tom, že byla již několikrát 

projednávána na ministerstvu hutnictví a strojírenství. Následně však dodává, že ani 

příslušné ministerstvo nezvládne problémy vyřešit samo, ale potřebuje součinnost dalších 

státních orgánů, které mají větší pravomoci (180). Autor článku tedy dává najevo svou 

orientaci na hierarchii státních orgánů dokonce ve dvou úrovních.  

(177) Nepořádky a spekulace – brzdy v bytové situaci, RP 7. 1. 1972 

Sedí, hlavu ve dlaních. Dvaadvacetiletá dcera se chce vdávat. 

„No a?“ ptám  se. 

Blýskla po mně očima. Možná, že chtěla odpovědět něco ostřejšího. Ale chvíli mlčela a pak řekla 

tiše, bezmocně: „Do našeho bytu se už nevejdou.“ 

Problém, který řeší spoustu rodin, (...) Pět set tisíc bytů, které si plánujeme v pětiletce, 

představuje nový domov alespoň pro půldruhého miliónu občanů. A to už něco znamená. Kdyby 

se navíc ještě podařilo udělat pořádek v přidělování bytů – čímž myslíme, že by se nové a 

přiměřeně velké byty dávaly v každém případě skutečně potřebným lidem a rodinám s dětmi – 

ustoupila by bytová nouze o velký krok zpátky. (...) (kurz. původní) 

(178) Praze pomůže jedině větší výstavba, RP 5. 2. 1972 

Hospodaření s byty je stále velmi citlivou oblastí našeho života. Dokazuje to i záplava dopisů, 

která vždy následuje i za malou poznámkou na toto téma. (...) Protože některé otázky nebo 

připomínky se opakovaly častěji, požádal náš pražský zpravodaj o vyjádření náměstka pražského 

primátora ing. K. Spala, který odpovídá za bytovou politiku v hlavním městě.  

(...) Velmi časté jsou připomínky, že v Praze dostane byt dříve mimopražský zájemce a že mladí 

Pražané, chtějí-li dostat byt, se musejí stěhovat jinam. Ing. H. Zikmundová z Prahy 3 to ilustruje 

příkladem svého bratra, který pracoval v Motorletu a odstěhoval se do Olomouce. Podobné 

příklady uvádějí manželé Hodrovi z Prahy 5 (...) 

(179) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? 25. 8. 1971 

Máme už léta přemíru různých institucí zabývajících se výchovou řídících pracovníků. Pro důkaz 

nemusíme jít daleko. (...) Jen pro ilustraci – Pražské středisko mimoškolního vzdělávání zvalo 

svého času k účasti na seminář (...) Nebo Ústřední kulturní dům dopravy a spojů – Socialistická 
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akademie – zval na dvoudenní seminář pro pracovníky ústředních úřadů (...) máme-li namátkou 

citovat z dopisů, které přicházejí z různých stran a poukazují nebo spíše stěžují si na přemíru 

všelijakých kursů a seminářů (...) 

(180) Úzký profil: odlitky a výkovky, RP 27. 4. 1972 

Aniž bych chtěl podceňovat jiné závažné úkoly, přece za nejvýznamnější díl činnosti v hutnictví a 

strojírenství v loňském roce je třeba považovat řešení problémů, které máme v odvětví 

strojírenské metalurgie. Neméně než šestkrát byly předmětem podrobného projednávání na 

poradách vedení federálního ministerstva hutnictví a strojírenství (...) 

Zdaleka jsme však nedokázali vyřešit všechny problémy. Ministerstvo hutnictví a strojírenství si je 

toho vědomo a nepolevuje (...) Ale potřebuje k tomu i pochopení  dalších ústředních organizací, 

neboť řada problémů přesahuje jeho pravomoc i možnosti. 

7.4.2 Aktéři a relevance dalších členů mediálních dialogických sítí 

Relevance druhých a případně dalších členů DS spočívá především ve shodě tématu nové 

repliky s replikami předcházejícími (viz Sacks 1995, cit. dle Silvermana 1998, s. 105). Vedle 

toho aktéři dialogů nejčastěji dokládali relevanci svých příspěvků velkým množstvím ohlasů, 

které předcházející replika vzbudila (181)–(184). V těchto případech se dá očekávat, že i 

replika následující bude zajímavá pro velké množství čtenářů, což je důvodem pro její 

zveřejnění. Stejně jako v předchozích sledovaných rocích také na počátku sedmdesátých let 

někteří aktéři DS dokládali relevanci svého příspěvku osobní zkušeností s diskutovaným 

tématem (181), (184), (185) anebo svou orientací na hierarchii pravomocí. Relevance 

druhého členu DS „Byty II“ je spoluvytvářena právě orientací na hierarchii úřednických funkcí 

na pražské radnici, přičemž aktér dialogu ve své replice uplatňuje znalost dvou stupňů 

příslušné hierarchie. Poté, co diskutovaný problém uspokojivě nevyřešil náměstek primátora, 

obrátil se redaktor RP již přímo na primátora, tedy na vyšší instanci (182).  

(181) Ještě ke spekulaci s byty, RP 28. 1. 1972 

K článku Nepořádky a spekulace – brzdy v bytové situaci (RP 7. ledna) jsme dostali do redakce 

další výstřižky inzerátů. Poslali nám je čtenáři a jsou podobné těm, které jsme uváděli: 

spekulace s byty tedy není ojedinělý jev. Dokazují to i některé další dopisy, jako ohlas na náš 

článek.  

Osobní zkušenosti  

Čtenářka z Přeloučska nám např. popisuje cesty své dcery za bytem. (...) Nebo: majitel rodinného 

domku má dvě děti. Rodiče v důchodu a už několik let čeká na uvolnění bytu ve svém domku. 

Nájemníkovi nabízí dvoupokojový byt, ale on prý se s tím nechce spokojit. Chce ještě 60 000 

korun. (...) (zvýraznění původní) 
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(182) Byty pro pražské i mimopražské stavbaře, RP 23. 5. 1972 

Na připomínky našich čtenářů k bytové politice v hlavním městě odpovídal už 5. února náměstek 

pražského primátora (...) prohlásil, že takový postup není opodstatněn žádným předpisem, a 

označil ho za krátkozraký  ze strany podniků, které ho uplatňují. Po zveřejnění článku nás však 

znovu několik čtenářů upozornilo, že jednotlivé stavební závody i nadále přidělují byty pouze 

mimopražským zájemcům a odvolávají se na pokyn Národního výboru hlavního města Prahy. Náš 

pražský zpravodaj proto předal tato upozornění primátorovi dr. Z. Zuskovi a požádal ho 

o vyjádření. Z jeho dopisu vyjímáme: (...) 

(183) Nenaslouchat nestačí, RP 13. 1. 1972 

Nedávno otisklo Rudé právo některé mé myšlenky a názory – a za několik dní jsem dostal od 

čtenářů ohlasy. Souhlasné dopisy i nepěkné anonymy. Obojí mne utvrdilo v tom, že je nutné, aby 

příslušníci socialistické inteligence vystupovali se svými názory na veřejnost. (...) 

(184) Ovoce spokojenosti, 28. 12. 1971 

Slyšel jsem dost lidí na vlastní uši a tlumočili mi spolupracovníci ze svých zkušeností a zkušeností 

svých přátel, že letošní předvánoční trh byl vlastně nejbohatším, jaký kdy tato republika měla. (...) 

(185) Cesta dlouhá a trnitá, RP 30. 5. 1972 

Četl jsem článek Úzký profil – odlitky a výkovky (...) Mohu potvrdit na základě vlastních 

zkušeností, že právo přednostního krajského náboru pracovních sil není dosud našemu závodu 

přiznáno (...) LADISLAV NOVOTNÝ, slévač, ČKD, závod Kutná Hora (zvýraznění původní) 

Výše jsem popisovala případy, v nichž noví aktéři vstoupili do mediálního dialogu na základě 

sebevýběru, a z tohoto důvodu určitými způsoby dokládali relevantnost svého kroku. V rámci 

sebraných dat z roku 1972 se ale vyskytují i případy, kdy byl mluvčí následující repliky vybrán 

aktérem předcházejícím; jedná se o čtyři repliky ze tří DS. V jednom případě byl nový aktér 

explicitně osloven s žádostí o vyjádření (186). V dalších dvou případech se do dialogu zapojují 

aktéři, kteří nebyli k odpovědi vyzváni přímo, ale reagovali na kritiku. Vzhledem k autoritě RP 

považuji tyto případy za implicitní výběr následujícího mluvčího (viz též (18) a oddíl 5.4). 

Aktér druhého členu DS „Slévač“ kritizuje, že určité vládní nařízení nebylo dosud uvedeno do 

praxe (187). Následně se do dialogu zapojují zodpovědní aktéři z obou stran sporu, kteří do 

redakce RP poslali svá vyjádření, a deník jejich úryvky parafrázuje v další dialogické události 

DS. Novými aktéry dialogu jsou tedy na jedné straně ředitel kutnohorského závodu a na 

straně druhé výše postavený krajský úředník (188). Podobným způsobem byl vybrán 

následující mluvčí i v DS „Řídící pracovníci“: v prvním členu DS byla kritizována řada subjektů 

(189) a jeden z nich na zveřejněnou kritiku odpověděl (176) (viz též oddíl 7.3.3.1).  

(186) Ještě jednou o kontrolních dnech, RP 6. 12. 1972 

(...) O odpověď na kritiku jsme požádali odpovědné pracovníky Izolačních závodů v Brně, když už 

se sami neozvali. Náměstek ing. R. Vaňáček oznamuje, že (...)  
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(187) Cesta dlouhá a trnitá, RP 30. 5. 1972 

(...) právo přednostního krajského náboru pracovních sil není dosud našemu závodu přiznáno a 

odbor pracovních sil nedostal žádnou prováděcí směrnici, i když byl o vládním usnesení 

informován. (...) Touto situací trpí nově postavený, moderní metalurgický závod ČKD v Kutné 

Hoře (...) Je jistě ke škodě společnosti, že cesta k plnění vládního usnesení je hodně dlouhá a 

„trnitá“. (...) LADISLAV NOVOTNÝ, slévač, ČKD, závod Kutná Hora (zvýraznění původní) 

(188) K článku v Rudém právu, RP 29. 6. 1972 

(...) K článku jsme dostali vyjádření tajemníka Středočeského krajského národního výboru 

soudruha V. Karase, který prověřil práci odboru pracovních sil ONV Kutná Hora28 i stanovisko 

ředitele závodu ČKD Kutná Hora. (...) 

(189) O jakou výchovu řídících pracovníků jde? 25. 8. 1971 

Máme už léta přemíru různých institucí zabývajících se výchovou řídících pracovníků. (...) Český 

svaz vědeckotechnických společností, Úřad pro patenty a vynálezy, Institut průmyslové právní 

ochrany (...) a řada dalších a dalších, desítky a stovky různých škol v republice (...) 

Poslední případ, kdy byl následující aktér dialogu vybrán, se od ostatních liší, protože vybraný 

aktér na výzvu k zapojení do diskuse nakonec nereagoval. Z obsahového hlediska je replika 

tohoto aktéra nulovým členem DS, z pohledu sociálních vztahů a praktického jednání jde ale 

o podstatný moment. Redaktor RP ve své nové replice totiž tematizuje, že ředitele žilinského 

podniku F. Pinčka, potenciálního aktéra dialogu, vyzval k odpovědi, která mu byla nejprve 

přislíbena, avšak slib dodržen nebyl (190). Tímto krokem redaktor RP provedl sociální akce 

vztahující se jak ke své sociální roli novináře, tak k sociální roli osloveného F. Pinčka, ředitele 

průmyslového podniku. Příslušným komentářem redaktor signalizuje, že svou roli žurnalisty 

naplnil, protože učinil kroky, které se od novináře očekávají. Zároveň implicitně kategorizuje 

potenciálního nového aktéra jako nespolehlivého, resp. připisuje mu kategoriální predikát 

„neplní sliby“, z čehož vyplývá, že příslušný aktér svou roli ředitele podniku uspokojivě 

nenaplňuje.  

Redaktor RP svým komentářem jednak provádí praktická jednání, jednak poskytuje informaci 

o způsobu konstrukce DS. Z jeho repliky vyplývá, že novináři aktivně přispívali k rozvoji DS 

také v sedmdesátých letech, nejen v současnosti (Kaderka – Havlík 2010), ačkoliv jejich 

postupy nemusely být vždy totožné. Úryvek (190) rovněž ilustruje očekávání aktérů 

ohledně průběhu interakce. Mísí se zde jak očekávání spojená se zazněním druhého členu 

párové sekvence „kritika – vyjádření ke kritice“, tak očekávání spojená s rovněž dvojčlennou 

sociální institucí „slib – splnění slibu“.   

 (190) Ještě jednou o kontrolních dnech, RP 6. 12. 1972 

(...) Odpověď na kritický článek jsme marně čekali od soudruhů ze žilinského Váhostavu, závod 

02. Ředitel závodu ing. Fr. Pinček nám sice slíbil, že se ke kritice v RP vyjádří, ale na odpověď 

čekáme dodnes. (...)  

                                                      
28 Chybějící interpunkční čárka v originále.  
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Poslední poznámku věnuji kategorizaci roku 68. V oddíle 7.2.3 ukazuji, že na počátku 

sedmdesátých let byl členský kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ relevantní za 

všech okolností. Aktéři DS ho tudíž do svých replik začleňovali v nejrůznějších kontextech a 

někdy představuje pasáž věnovaná této kategorizaci významnou část daného článku. 

V těchto případech je těžké rozhodnout, zda se jedná pouze o argumentaci, kterou bylo 

možné začlenit prakticky do každého textu, anebo o prvek, který se zásadně spolupodílel na 

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

k dobovému oficiálnímu hodnocení roku 68 a ideologické úloze RP druhou zmíněnou 

možnost nelze vyloučit. 

7.5 Rok 1972: Shrnutí 

Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 byla v Československu zahájena etapa 

tzv. normalizace, jejímž cílem bylo potlačit reformní myšlenky pražského jara. Pro počátek 

tohoto období jsou charakteristické rozsáhlé čistky, které probíhaly mimo jiné i v médiích. 

Do vedoucích pozic byli dosazeni lidé loajální normalizačnímu režimu a pro práci řadových 

redaktorů byla typická vysoká míra autocenzury.  

DS z roku 1972 jsou v porovnání s daty z roku 1967 spíše menšího rozsahu, obvykle jsou 

reprezentovány pouze dvěma články v RP. Jejich aktéři se zaměřují především na fungování 

různých složek národního hospodářství a na otázky ideologické výchovy. Podobně jako 

v obou předchozích rocích dokládají noví aktéři dialogů opodstatněnost svého příspěvku 

poukazem na jeho relevanci pro široké vrstvy obyvatel či pro velké množství podniků. Své 

tvrzení obvykle podporují odkazem na četné čtenářské dopisy vztahující se ke stejnému 

tématu, případně na množství ohlasů, které vzbudil předcházející člen DS, na nějž aktuální 

replika navazuje. Podobně jako v roce 1952, ačkoliv zdaleka ne v takové míře, byli na počátku 

sedmdesátých let někteří aktéři mediálních dialogů vybíráni mluvčím předcházejícím. 

Příspěvek nového aktéra byl jakožto další člen dialogu učiněn relevantním především na 

základě tohoto výběru. 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.  

Předmětem analýzy bylo devět DS, v nichž byla přítomna kategorizační práce vztahující se 

k roku 68. Ve většině případů bylo příslušné období kategorizováno jako chybující, přičemž 

v datech rozlišuji chyby ideologické a věcné, případně jsou oba druhy chyb kauzálně 

propojeny. Systematickou kategorizační prací je konstruována opozice mezi rokem 68 a 

ranou normalizací, která slouží jak ke kritice roku 68, tak k prezentaci pozitivního obrazu 

normalizačního systému. Negativní kategorizace roku 68 je přitom sdíleným momentem 

v DS, které jsou neseny rozmanitými problémovými tématy. Častý výskyt kritických odkazů 

na rok 68 v novinových článcích s různorodým zaměřením nasvědčuje tomu, že se ve 

zkoumané době jedná o kategorizační prostředek relevantní za všech okolností.  
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Z členské perspektivy byl tedy kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ do mediálních 

dialogů začleňován proto, aby aktéři uskutečnili určité praktické sociální akce: pozitivní 

prezentaci současného politického vedení státu a odsouzení někdejších reformních pokusů. 

Tento prvek může zasahovat rovněž do způsobu výstavby DS. V diskusi o výchově pracovníků 

to byla právě orientace aktérů mediálního dialogu na tento kategorizační prostředek, co 

autorovi druhého členu DS umožnilo uplatnit prostředky textové koherence napříč dvěma 

texty, aniž by se srozumitelnost tohoto článku snížila. Kategorizační prostředek relevantní za 

všech okolností se v podobě společné argumentace více aktérů také významně podílel na 

zajišťování koherence téže DS.   

Specifickou roli hraje kategorizační prostředek „rok 68 chyboval“ v článku Využití volného 

času. V úvodu tohoto textu se uplatňuje prvek výstavby DS, který je v rámci sebraných dat 

netypický: vágní dialogické navázání na jiné mediální texty. Neurčité dialogické odkazy 

podporují předkládanou tezi o kvalitní práci národních výborů a tato teze mimo jiné 

potvrzuje platnost kategorizačního prostředku relevantního za všech okolností. Vzhledem 

k analogii s běloruským zpravodajstvím (Sloboda 2009) lze předpokládat, že strategie 

začleňování neurčitého dialogického odkazu do mediálních textů, jímž se mimo jiné 

podporuje platnost kategorizačního prostředku relevantního za všech okolností, není 

náhodná. Otázkou je, zda se jedná o ojedinělé případy, nebo jestli autoři textů tímto 

způsobem postupují častěji. Předmětem dalšího výzkumu by proto mohlo být, jaké další 

funkce, vedle podpoření určitého tvrzení a platnosti prostředku relevantního za všech 

okolností, neurčité dialogické odkazy v rámci mediálních dialogů sehrávají.   
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8 Shrnutí  

Hlavním analytickým nástrojem této práce byl koncept mediálních dialogických sítí (např. 

Nekvapil – Leudar 2003; Nekvapil – Leudar 2006), jehož východisky jsou teorie dialogičnosti 

(Bachtin 1980) a etnometodologická konverzační analýza (Sacks 1995). Koncept DS byl 

vypracován na základě mediálních textů, které byly publikovány v britských a českých 

masmédiích v devadesátých letech 20. století, zde ho však aplikuji na data výrazně starší. 

Cílem práce bylo prozkoumat podobu DS, které se rozvíjely v odlišném kontextu, než DS 

z devadesátých let a DS současné. K analýze byly proto vybrány roky 1952, 1967 a 1972 a 

jako hlavní zdroj dat bylo zvoleno RP, které představuje reprezentativní masmédium 

cílového období.  

Zvolené období vytvořilo pro rozvoj DS odlišný kontext oproti současné době, a to jak 

z hlediska společensko-politického zázemí, tak tehdejšího stavu rozvoje technologií, které se 

v žurnalistické praxi používaly. 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 nesrovnatelně rychlejší rozvoj DS, protože jejich prostřednictvím lze publikovat 

řadu textů každý den. V neposlední řadě nová média významně rozšiřují řady potenciálních 

aktérů DS. Běžní občané se mohou např. formou čtenářských dopisů do DS zapojovat 

i prostřednictvím tradičních masmédií, avšak relevanci jejich příspěvků posuzuje redakce 

příslušného masmédia a může se rozhodnout příspěvek nepublikovat, případně publikovat 

jen jeho úryvek; autor příspěvku nemůže ovlivnit ani kontext, ve kterém bude jeho příspěvek 

publikován. Ačkoliv nová média umožňují běžným občanům zapojit se do DS, nemají hlasy 

těchto tzv. prozumentů (viz Hájek a kol. 2019) v rozvíjející se DS stejnou váhu jako hlasy 

politiků, odborníků na diskutované téma apod.  

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 rozhlasovými či televizními pořady v cílovém období existovala, při zvoleném 

způsobu vyhledávání dat se v celém datovém souboru vyskytují pouze dva případy, a to DS 

„Malajsie“ (viz oddíl 5.3.3.1) a DS „Zborov“ (viz oddíl 6.2.2.5), mezi jejichž členy patří mimo 
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jiné pořady vysílané Svobodnou Evropou a Československým rozhlasem.29 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 (viz DS „Nová huť Klementa Gottwalda“, oddíl 

5.2.3; DS „Pornografická literatura“, oddíl 6.3.1). Obvykle byly ale časové rozestupy výrazně 

delší a trvaly i několik týdnů nebo měsíců (viz oddíl 5.1.3; dále např. DS „Mimoškolní 

výchova“, oddíl 6.2.2.8). Vedle tehdejšího stavu rozvoje technologií měla na časovou 

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

v delším časovém horizontu (viz oddíl 6.3.1.1).   

Výzkumné otázky této práce byly tři. První se týkala způsobu konstrukce DS a případných 

systematických odlišností v jejich výstavbě v porovnání s DS současnými. Druhou výzkumnou 

otázkou bylo, zda aktéři DS provádějí nějakou specifickou kategorizační práci včetně akcí, 

které touto kategorizací provádějí. Třetí výzkumnou otázkou bylo, jakým způsobem jsou 

vybíráni následující mluvčí, resp. autoři následujících replik v jednotlivých DS. Vzhledem ke 

zvoleným výzkumným otázkám byly aplikovány především postupy etnometodologické 

konverzační analýzy – sekvenční a členská kategorizační analýza.  

8.1 Rok 1952 

8.1.1 Způsoby výstavby mediálních dialogických sítí 

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

zahraničním obsahem, 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 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 (viz oddíl 5.2.4). Novináři tak při 

konstruování DS zapojují do každodenní komunikace nové sociální instituce, vedle 

                                                      
29 Dialogická navázání mezi texty RP a televizními a rozhlasovými pořady se ve větší míře vyskytují v roce 1968, 
např.: „Milí mladí přátelé, stál jsem v pátek odpoledne na Staroměstském náměstí (...) a poslouchal pozorně a 
poctivě celé tři hodiny. V televizním šotu večer bylo vaše vystoupení označeno jako fundované. (...)“ (Milí mladí 
přátelé, RP 5. 5. 1968); „Slyšela jsem v rozhlasové relaci „Svět dnes večer“ zprávu, že poslanci Jihomoravského 
kraje jednomyslně schválili rezoluci požadující zemské zřízení. (...)“ (O nás – bez nás? RP 8. 5. 1968); 
„V nedělním televizním pořadu Co tomu říkáte, pane Werichu? se mj. jednoznačně konstatovalo, že republice 
nejvíc pomůže čin. (...)“ (Vlastenectví v činech, RP 13. 8. 1968).  
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komunistické kritiky rovněž instituci socialistického závazku (viz zejména oddíl 5.2.3), čímž se 

podílejí na ustavování nového politického režimu.  

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

sovětského typu typický, 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 charakteristická. 

S centralizací moci a následnou standardizací jednání souvisí i hypotéza, že dvojici verbálních 

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) (viz oddíl 5.2.4). 

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 

(viz oddíl 5.3.3.1).  

8.1.2 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 (viz oddíl 5.3.2.1). Dalším postupem, kterým aktéři DS dávají najevo svou 

orientaci na členský kategorizační prostředek „studená válka“, je strategie rozšiřování 
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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 (viz oddíl 5.3.2.2). 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 (viz oddíl 5.3.2.4). 

8.1.3 Výběr aktérů v domácích mediálních dialogických sítích  

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

aktéři konkrétních DS. Východiskem byly poznatky CA ohledně organizace 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“ (viz oddíl 5.4).  

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 
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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 NHKG komentuje plýtvání materiálem 

na této stavbě.  

8.2 Rok 1967 

8.2.1 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 (viz oddíl 6.2.2).  

8.2.2 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 (viz oddíl 6.4.1). 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 (viz oddíl 6.4.2).  
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8.2.3 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 (viz 

oddíly 6.2.2 a 6.3.1.3).  

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 (viz oddíl 6.3.1.3). 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“ (viz Tabulka 2, oddíl 

6.3.1.3). 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. Případ DS 

„Pornografická literatura“ tudíž potvrzuje, že kategorizační práce aktérů mediálních dialogů 

a rozvíjení příslušné DS mohou být navzájem těsně propojeny (viz též 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 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 (viz oddíl 6.4.3). 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 
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také názorová opozice masmédií, která může být doprovázena přenesením aktérství z autorů 

replik na celá periodika.  

8.3 Rok 1972 

8.3.1 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“ 

(171)–(172) 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 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“, v tomto případě v podobě „rok 68 lhal“ (viz oddíly 7.3.1, 

8.3.2).  

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 
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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“) (viz oddíl 7.3.2). 

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) (viz oddíl 7.3.3.2). 

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 a 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 CA je pouze deklarované, resp. naznačené. Soudržnost tohoto fragmentu DS ve větší 

míře zajišťuje spíše společný způsob argumentace obou aktérů (viz oddíl 7.3.3.3), a to ve 

smyslu členského kategorizačního prostředku relevantního za všech okolností (viz oddíly 

7.2.3 a 8.3.2), neboť oba texty kritizují vliv roku 68 na sféru vzdělávání řídících pracovníků. 

Do jisté míry se na koherenci tohoto fragmentu DS podílí také analogická výstavba obou 

článků (viz oddíl 7.3.3.4), což je prvek, který jsem v rámci svého korpusu dat jinde 

nezaznamenala. 

8.3.2 Obraz roku 1968 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 z analytických důvodů 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 a západnímu světu. Věcné chyby jsou obvykle blíže 

nespecifikovaného charakteru jako hříchy, krize, nedostatky či plané sliby (viz oddíl 7.2.1).  

Kategorizace se uskutečňuje 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“, 
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„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) (viz oddíl 7.2.2.1).  

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 

(viz oddíl 7.2.3).   

8.3.3 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 (viz oddíl 7.4.1).   

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

členský kategorizační prostředek „rok 68 dělal chyby“ relevantní za všech okolností (viz 

oddíly 7.2.3 a 8.3.2). 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 
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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 (viz oddíl 7.4.2). 

8.4 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 

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 technologií 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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