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1. Obecná východiska analýzy, pragmatické kategorie  

 

Na praktických ukázkách abstrahovaných z volebního zpravodajství Lidových novin 

v období květen až červen 2006 budeme ilustrovat příklady pragmatické kategorie, 

tzv. implikatury (mimojazykového obohacení) podle H. P. Grice, abychom definovali 

klíčové pojmy, které budeme při rozboru těchto příkladů používat. Zdrojem 

referenčních termínů bude též Griceova teorie kooperačního principu komunikace, 

která popisuje její zásady s ohledem na správnost a přesnost sdělovaných informací, 

přestože se její teze primárně vztahují ke komunikaci dialogické. Tato teorie však již 

byla v minulosti použita při zkoumání schopnosti jedince interpretovat psaný projev a 

dovozovat souvislosti, které v textu nejsou uvedeny přímo. Některé její aspekty proto 

budeme považovat za relevantní pro rozbor předmětných ukázek.  

 

Cílem analýzy vybraných citací bude zmapovat rozsah, způsob a účel užití 

implicitního a explicitního hodnocení ve zpravodajském textu, který ze své povahy 

není tomuto účelu určen. Po rozboru charakteristických způsobů, kterým je ve 

zpravodajském textu dosahováno hodnotícího efektu, se pokusíme stanovit, do jaké 

míry se jedná o postup se skrytou či jinou intencí, a následně rozebereme důvody, 

které mohou tuto intenci řídit.  

 

1.2. Jazyková pragmatika 

 

Tato lingvistická disciplína se zaměřuje na komunikačně podmíněné rysy gramaticky 

a syntakticky správných vět v daném jazyce. V jejím zorném poli stojí zkoumání 

specifických „anomálií“ těchto sentencí, jejichž obsah je ovlivněn mimojazykovými 

obohaceními.1 Mezi některé z problémů, které pragmatika zkoumá a které 

považujeme za relevantní pro tuto práci, patří: 

 

Deixe. Ve verbální komunikaci se v užším smyslu jedná o kontextuální význam 

zájmen, v širším smyslu pak o skutečný význam konkrétní promluvy v daném 

kontextu.2  

 

                                                 
1 HIRSCHOVÁ, Milada. Obecná pragmatika a pragmatika češtiny. Slovo a slovesnost (1/2004) 
2 HIRSCHOVÁ, Milada. Obecná pragmatika a pragmatika češtiny. Slovo a slovesnost (1/2004) 



Presupozice. Odkazuje k logickému významu věty či výrazu logicky s větou 

spojenému. Je souhrnem okolností a předpokladů, které činí výpověď smysluplnou. 

Presupozice zůstává nevyjádřena, ale ovlivňuje realizaci promluvy/ textu (je jí např. 

obecně známá skutečnost, soubor faktů), je společná všem účastným stranám.3 

Podle Umberta Eca presupozice nastává tehdy, když „při poskytování určité 

informace (…) určitými jazykovými prostředky sdělujeme najednou dva druhy 

významu.“ 4 Jako příklad bychom mohli použít následující sdělení: 

 

„Jan přestal cvičit a přibral.“  

 

Z takového sdělení lze abstrahovat následující:  

 

a/ Jan kdysi cvičil a byl štíhlý. 

b/ Jan už necvičí a tloustne. 

 

Tato sdělení však z hlediska pravdivostních podmínek nemají stejné postavení, 

protože ani jedno nemusí být s odkazem na Griceovy maximy (viz níže) beze zbytku 

platné. 

 

Performativum, performativní výpověď. Komunikant performativní promluvou nejen 

něco sděluje, ale také něco dělá: informuje, oznamuje nebo vyjadřuje postoj.5 Tato 

kategorie vychází z teorie mluvních aktů, jak ji definoval J. L. Austin poté, co odlišil 

termíny parole a mluvní akt. Mluvní akty jsou funkčními jednotkami parole, které 

Austin dále klasifikuje na performativní prohlášení a konstativní prohlášení.6 Na 

performativní prohlášení, která ovšem nebudou předmětem našeho zájmu, protože 

se ve zpravodajském textu nevyskytují, nelze aplikovat předpoklad pravdivosti či 

nepravdivosti výroku (viz. Griceovy maximy). Performativní prohlášení mohou být 

pouze úspěšná či neúspěšná (např. „Slibuji, že… Prohlašuji, že…“ atp.)7 

 

                                                 
3 HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Karolinum, Praha 1999 
4 ECO, Umberto. Meze interpretace. Karolinum, Praha, 2004 
5 HIRSCHOVÁ, Milada. Obecná pragmatika a pragmatika češtiny. Slovo a slovesnost (1/2004) 
6 AUSTIN, J. L. Jak udělat něco se slovy. Přel. Jiří Pechar a kol., Filosofia, Praha, 2000, str. 48 
7 AUSTIN, J. L. Jak udělat něco se slovy. Přel. Jiří Pechar a kol., Filosofia, Praha, 2000, str. 48 



Implikatura, mimojazykové obohacení. Lze jej dosáhnout jak konvenčně skrze jazyku 

vlastní prostředky (např. lexikální presupozicí, tedy „předpokladem“, který ovlivní 

výběr jazykových prostředků), tak díky pravidlům konverzace, obecně uspořádaným 

v Griceově teorii kooperačního principu.8 Podle Levinsona jsou pro sdělení významná 

mimo jiné proto, že bez nich by výpověď nemusela splňovat pravdivostní podmínky. 

Implikaturami se budeme zabývat dále v této práci. 

 

1.2.1 Teorie koopera čního principu komunikace 

 

Griceova teorie kooperačního principu operuje s tzv. konverzačními maximami a je 

svého druhu prvním pokusem aplikovat metody formální logiky na dialogickou 

konverzaci. Griceův model lze bez grafického znázornění popsat jako konstrukci, 

která na svém vrcholu nese kompletní význam výpovědi (total significance of an 

utterance), který je výsledkem synteze sdělovaného (what is said) a implikatury (what 

is implicated).9 Tyto maximy vyplývají z racionálního používání jazyka a patří mezi 

ně: 

 

Maxima kvality (pravdivé výpovědi). Porušením této maximy může být nepravdivé 

sdělení, např. 

 

„Tato strana bakalářské práce je bohatě ilustrovaná.“ 

 

anebo sdělení, pro nějž nelze opatřit adekvátní důkazy ani jej jinak podložit, je čistě 

spekulativní: 

 

„Jeho povídka bude mít nejspíš úspěch.“ 

 

Závěrečnou alternativou, při níž dochází k porušení tohoto principu je sdělení 

něčeho, o čem si komunikant uvědomuje, že nemusí být pravda. 

 

„Je pořád spokojený.“ 

 

                                                 
8 HIRSCHOVÁ, Milada. Obecná pragmatika a pragmatika češtiny. Slovo a slovesnost (1/2004) 
9 LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. Cambridge. Cambridge Textbooks in Linguistics, 2000, kap. 3.3 



Dalším principem je maxima kvantity (informativní, informačně dostačující výpovědi). 

Porušením této maximy může být odpověď v následujícím dialogu: 

 

A: Co to je? 

B: No to je přece tvoje, ty to nepoznáváš? 

 

Porušením této maximy je také sdělení, které je obsažnější, než je nezbytně nutné. 

V psaném projevu může dojít k situaci, kdy je nedostatečně rozvedeno téma nebo je 

předložena informace bez kontextu. 

 

Maxima relevance předpokládá, že má sdělované souvislost s předmětem 

diskutovaného. 

 

Maxima způsobu implikuje jednoznačné, stručné a přehledné uspořádání sdělení 

(sociálně kulturně konvenční uspořádání výpovědi). 

  

Podle Levinsona nejsou konverzační maximy normami či regulemi, které je nutné si 

osvojit v průběhu socializace, nýbrž „interpretačními klíči“ či heuristikou obohacující 

jednotlivé výpovědi.10 Týž autor rozeznává dva druhy implikatur – obecné a speciální 

(generalised conversational implicature, GCI, a particularised conversational 

implicature, PCI). Rozdíl mezi nimi spočívá v přítomnosti specifických kontextuálních 

předpokladů, které v rámci této práce budeme rovněž analyzovat.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. Cambridge. Cambridge Textbooks in Linguistics, kap. 3.3., str. 16 
11 LEVINSON, Stephen C. Pragmatics. Cambridge. Cambridge Textbooks in Linguistics, kap. 3.3., str. 16 



2. Zpravodajství, zpravodajský text  

 

Zpravodajství je označením jedné ze základních novinářských činností a zároveň i 

jejím produktem. Zpravodajství stojí na informacích a faktech, které vyhledává, 

shromažďuje, třídí, vybírá, interpretuje a předává prostřednictvím médií recipientům. 

Zprostředkovává rozmanité a společensky podstatné informace odrážející 

myšlenkovou pluralitu společností a slouží veřejnosti k utváření vlastních názorů. 

Proto má být pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé při výběru (...) 

a interpretaci faktů. Na rozdíl od publicistiky nemá obsahovat novinářův názor, pouze 

tlumočit fakta.12  

 

Úmyslné explicitní či implicitní hodnocení je proto ve zpravodajství nepřípustné, 

nicméně variantní interpretace textu a výše nastíněné pragmatické kategorie zdaleka 

nevylučují jeho přítomnost vzhledem k např. rozdílné jazykové kompetenci autora 

sdělení a cílového příjemce tohoto sdělení. Zákonitosti popsané kooperačním 

principem a pragmatikou jsou součástí publicistického diskursu a média musela 

vypracovat speciální postupy, jak implikatury a inference upozadit. Ne vždy je však 

výsledek stoprocentní. Vývoj publicistického diskurzu se dá vnímat paralelně 

k následujícímu poznatku Jiřího Krause v knize Jazyk, média a politika, jímž 

komentuje posun v podobě diskurzu politického, jejž média reflektují a z něhož na 

obsahové úrovní vycházejí: 

 

„V domácí teorii funkční stylistiky, často v návaznosti na obnovený zájem o rétoriku 

ve světě, se tak po delší odmlce objevuje empiricky zdůvodněný pojem řečnického, 

resp. persvazivního stylu (starší práce od let padesátých, pokud se o tomto stylu 

vůbec zmiňovaly, jej charakterizovaly – vzhledem k tehdejší situaci celkem 

oprávněně – jenom jako dílčí složku stylu odborného nebo administrativního). 

Rétorika je stále významnější součástí mediální scény – ostatně sám výraz scéna 

navozuje oprávněnou představu, že veřejná vystoupení se stávají atraktivními, 

protože přejímají mnohé prvky zábavy.“13  

 

                                                 
12 OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kol., Praktická encyklopedie žurnalistiky., Nakladatelství Libri Praha 2002 
13 ČMEJRKOVÁ, Milada, HOFFMANOVÁ, Jana. Jazyk, média a politika. Praha, Academia, 2003, str. 18 
 



V tomto komentáři nacházíme souvislost s vývojem zpravodajských žánrů, jež v éře 

komunismu sloužily mj. k persvazi; dnes, aniž by nutně musely sledovat politické či 

stranické linie, jsou jejich jazykové prostředky (pragmatický aspekt) do značné míry 

podřízeny ještě jiným cílům, jímž může být namísto persvaze infotainment. 

 

2.1. Jazyková kompetence v tvorb ě zpravodajského textu  

 

Jazyková kompetence je v rámci pragmatiky definována různě, obecně však 

předpokládá schopnost v daném jazyce tvořit gramaticky i syntakticky nedefektní 

věty. Někdy se ve smyslu komunikační kompetence hovoří přímo o kompetenci 

pragmatické, která se označuje jako kompetentní způsob užívání správně utvořených 

vět v závislosti na komunikační situaci. Z jiného pohledu lze komunikační kompetenci 

chápat jako schopnost aktivně participovat na ilokučním aktu, v němž komunikant 

bere do úvahy sociální vzdálenost (např. společenskou nadřazenost, věk), sociální 

status či implicitní a explicitní znalost jazyka (language) a je schopen je promítnout 

do příznaků jednotlivých promluvových jednotek.14 

 

Jazyková kompetence v tvorbě zpravodajského textu tedy předpokládá schopnost 

utřídit a prezentovat fakta takovým způsobem, aby byla maximálně omezena 

možnost jeho dezinterpretace.  

 

Autor sdělení, které je součástí zpravodajského textu, však operuje s presupozicí jiné 

povahy, než jaká je k dispozici účastníkům verbální komunikace. Při přímém kontaktu 

lze způsob výkladu sdělení korigovat či dále ovlivňovat verbálními či neverbálními 

prostředky, autor zpravodajského textu však takové prostředky k dispozici nemá. 

Novinář proto pracuje s obecnou představou o čtenáři a jeho jazykové kompetenci. 

Přesnější informaci o jeho vzdělání, věku, sociálním statusu, finančních možnostech, 

politických a kulturních preferencích lze získat na základě průzkumů a jejich 

výsledkům pak přizpůsobit jazykové prostředky (včetně obsahového zaměření 

konečného textu).  Konkrétním informacím o profilu Lidových novin a jejich „typickém 

čtenáři“ věnujeme prostor v jiném oddíle této práce. 

 

                                                 
14 HIRSCHOVÁ, Milada. Obecná pragmatika a pragmatika češtiny. Slovo a slovesnost (1/2004) 
 



2.1.1. Kritéria jazykové kompetence v tvorb ě zpravodajského textu 

 

Úspěšný a efektivní způsob přenosu informace v rámci žurnalistického informativního 

stylu by proto měl splňovat následující podmínky: 

 

1. užívání nedefektních vět z hlediska gramatického 

2. užívání nedefektních vět z hlediska syntaktického  

3. na úrovni stylové autor eliminuje balastní frazeologii a pracuje se spisovným 

jazykem 

4.  nestaví estetické funkce do role klíčového kritéria při konstrukci textu 

5. na úrovni struktury textu pracuje s relativně stabilním textovým vzorcem 

6. z hlediska sémantického prezentuje informace v logické souvislosti a pořadí 

s ohledem na kontext 

7. z hlediska pragmatického pracuje s obecnou presupozicí, která předpokládá 

povšechnou obeznámenost se širšími souvislostmi diskutovaného problému, 

aniž předjímá konkrétní (nestandardní) intepretaci textu: dojem, názor či 

komplexní stanovisko 

 

Všechny výše uvedené parametry můžeme šířeji označit jako jazykovou kompetenci, 

která by měla být pro autora zpravodajského textu závazná. Přítomnost a typ 

jednotlivých implikatur se podílí na dosažení efektu hodnocení. Než přistoupíme 

k jejich analýze, pokusíme se obecně vyložit fenomén explicitního a implicitního 

hodnocení, jak jej lze vypozorovat na základě běžné čtenářské zkušenosti. 

 

3. Explicitní hodnocení 

 

Explicitní hodnocení je přímý soud, který recipientovi odhaluje povahu vztahu, soubor 

názorů či postoj, který původce sdělení chová k diskutovanému tématu. Protože do 

zpravodajského textu kvůli jeho povaze nelze začlenit přímý soud v podobě 

performativní výpovědi, jak je možné např. v publicistických žánrech, případně 

pracovat s tvrzeními s velkou ilokuční silou (obraty typu „Je tedy jisté, že…“, „Je 

zcela zjevné, že…“ mají své opodstatnění v případech, je-li podávána zpráva o 

záležitostech kauzálně propojených a vzájemně podmíněných, nikoliv však při 



predikci dalších kroků např. při povolebním vyjednávání). Přímé hodnocení, pokud se 

vyskytne, je zachyceno v organizaci nebo je považováno za chybu.  

 

Explicitní hodnocení bývá využíváno ke zpřístupňování informačně nasyceného 

textu, protože je relativně snadno identifikovatelné a dá se dobře oddělit od zbytku 

sdělení; je jedním ze „stylistických triků“ užívaných nejen bulvárními médii v rámci 

politiky infotainmentu.  

 

4. Implicitní hodnocení  

 

Předpragmatické kategorie nepřímého hodnocení lze ve zpravodajském textu 

dosáhnout prostředky subtilnějšími a z hlediska pragmatického také zajímavějšími. 

Podobný účinek má na informativní styl použití přirovnání, vulgarismu, explicitního 

výrazu či eufemismu (trópy jako metafora, synekdocha či metonymie nejsou pro svou 

primárně estetickou funkci jevem velmi nepříliš častým). Eufemismus je trópus, který 

je ve zpravodajském textu na hranici využitelnosti, vyskytnout se v něm však může 

jako forma (nežádoucího) hodnocení. Jeho přítomností se však zvyšuje riziko 

dezinterpretace skutečností, na nichž zpravodajský text stojí, zvláště pokud není 

stanovisko autora jednoznačné. 

 

Jinou metodou nepřímého hodnocení je práce s ním na úrovni textového vzorce. Je 

však náročnější jak na autorovu práci s fakty, tak na čtenářovu pozornost. Novinář se 

zde ujímá role toho, kdo (obvykle v prvním, odsazeném odstavci) vyvodí z obecných 

informací závěr, přitom však nezbavuje čtenáře téže možnosti: následující odstavce 

již obsahují neutrálně formulovaná fakta, řazená hierarchicky podle důležitosti (která 

však vždy může být předmětem sporu) či časové posloupnosti, aby bylo zjevné, na 

jakých tvrzeních autor svůj postoj vystavěl.  

 

4.1. Kategorie implicitního hodnocení 

 

Implicitním hodnocením může být metatextový či intertextuální odkaz nezávislý na 

„objektivní“ skutečnosti. Implicitním hodnocením rozumíme soud včleněný do 

zpravodajského textu, který nemá přímou podporu ve skutečnostech v něm 

uvedených. Než budeme analyzovat konkrétní způsob implementace soudu do 



informačně nasyceného textu v pragmatických termínech, pokusíme se rozšířené 

metody hodnocení shrnout do několika kategorií, které by měl rozbor dokladovat: 

 

1. text vyjadřuje v kontextu ostatních zpravodajských žánrů sumu určitých 

postojů a názorů 

2. včleněním soudu do zpravodajského textu, který ve skutečnostech v něm 

uvedených nemá přímou podporu, ostatní fakta nabývají určitého zabarvení 

3. prací se strukturou textu: úvodní odstavec hodnotí fakta pomocí stylistických 

prostředků, které nesou spíše negativní/pozitivní konotace (jejich interpretace 

závisí na zkušenosti recipienta) 

4. uváděním informací irelevantních ke zpracovávanému tématu, viz Griceovy 

maximy 

5. odkazem na publicistický text, který se zabývá totožným námětem 

6. použitím idiomu či metafory: vyznění záleží na osobní zkušenosti čtenáře 

7. interpunkcí 

 

Pro naši analýzu je taktéž podstatná souhrnná informace o periodiku, z něhož jsme 

ukázky čerpali, protože může dát částečně rozkrýt názorové okruhy, které svým 

zpravodajstvím noviny pokrývají. Otázkami typu agenda-setting, opinion making či 

mediální konstrukcí reality se v této práci budeme zabývat pouze okrajově – 

metodologie pro takový rozbor je odlišná od té naší a vyžaduje analýzu zpravodajství 

z delšího období. 

 

5. Profil Lidových novin 

 

Deník, který s přestávkami vychází od r. 1893, vlastní německá společnost 

Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft, mBh (RBVG). Pro 

formování profilu tohoto periodika a oslovení cílového čtenáře je důležitá tradice listu, 

který byl komunistickou mocí zastaven v padesátých letech, noviny vycházely 

v samizdatu v letech 1987 až 1989. 

 

První legální číslo obnoveného deníku Lidové noviny vyšlo 2. dubna 1990. V roce 

1993 rozhodla valná hromada LN, a. s. o odprodeji 51 procent akcií nizozemské 

společnost Ringier Taurus, dceřiné společnosti švýcarského vydavatelského 



koncernu Ringier.  V září 1998 získává většinový podíl v LN, a. s., společnost 

Pressinvest, vlastněná již zmiňovanou RBVG. 

 

Podle oficiálních údajů Unie vydavatelů denního tisku dosáhl prodaný náklad LN 

v lednu 2006 hodnoty 71 338 výtisků, čtenost dle informací tamtéž dosahuje 

v průměru trojnásobné hodnoty.15 

 

Průzkum MEDIA PROJEKT 2006 čtenáře listu charakterizuje jako jedince s 

vysokoškolským či dokončeným středoškolským vzděláním (v 53 procentech) 

v produktivním věku. Třetina čtenářů žije ve větších městech a zhruba tentýž počet 

z nich vede domácnost s čistým měsíčním příjmem překračujícím 15 tisíc korun. 

Téměř pětina z celkového počtu odběratelů zpráv je zaměstnána na vedoucích 

pozicích v malých a středně velkých společnostech, což se promítá i do politické linie 

periodika. 54 procent čtenářů pracuje v oborech typu vzdělávání, služeb, obchodu, 

farmacie a zdravotnictví.16 

 

5.1. Struktura čtenářské obce Lidových novin 

 

Vzhledem ke vzdělanostní a profesionální struktuře čtenářské obce lze usuzovat na 

voliče politických subjektů napravo od středu politického spektra, konkrétní vliv tohoto 

faktu na strukturu zpravodajství a jeho jazyk bude předmětem zkoumání v pozdějších 

částech práce.  

 

Zpravodajské žánry se vyskytují v rubrikách Domov, Politika, Svět, Kultura, Evropská 

unie, Byznys, Sport a Věda. 

 

Ukázky vybrané pro naši analýzu pocházejí z rubrik Domov, Politika a také volebních 

speciálů. Na výňatcích se pokusíme srovnat, do jaké míry korespondují s výše 

nastíněnými kategoriemi a jak jsou nástroje definované pragmatikou užitečné při 

zobecnění jejich charakteristik.  

 

 

                                                 
15 http://www.uvdt.cz/, 18. březen 2007, 19:30 hod  
16 Unie vydavatelů, Asociace komunikačních agentur, ARA´s, SKMO. Mediaprojekt 2006.  



6. Analýza ukázek zpravodajství LN v období od 3. 5 . 2006 do 8. 6. 2006 

 

První souhrnnou informací o volebním dění je mimořádná příloha LN VOLBY 2006, 

která vyšla ve středu 3. května. Jejím obsahem jsou výstupy s názvy Co strany 

nabízí (výběr hesel z volebních programů), Agresivní kampaň (pokus o srovnání 

komunikačních strategií, totéž hodnocení se objevuje i 2. června ve speciálu Kampaň 

od A do Z, v němž se dozvídáme, že „Kampaň ČSSD byla letos bezpochyby 

nejagresivnější v její dosavadní historii“) a Jak volit (technický návod, nikoliv 

doporučení). Přestože z výše nastíněného shrnutí titulků článků vysvítá, že se 

nejedná o komentáře, výběr titulků implikuje hodnocení, které však v textu téměř 

absentuje. Kromě explicitního hodnocení v titulku článku Agresivní kampaň, jež však 

vychází z tehdejšího obecného konsenzu – presupozice – že negativní kampaň 

ČSSD vůči ODS byla neoddiskutovatelně konfrontační, je dále na struktuře přílohy 

zajímavé, že čtenáři sebeméně nenaznačí, s jakým žánrem se v ní setká 

(zpravodajství či publicistika?).  

 

Deiktické hledisko, přirozeně odchylné od samotné sumy sdělení obsažených na 

stránkách přílohy, dále objasňuje pozorování, že je celý speciál dílem pouze jednoho 

redaktora, čemuž také lze připsat jistou pragmatickou kvalitu.  

 

Článek Předvolební sliby, povolební chyby obsahuje několik prvků, které jsou 

z hlediska pragmatiky dobře uchopitelné. Zpravodajská kvalita textu je popřena již 

samotným titulkem, protože ten implikuje a předjímá způsob, jakým bude naloženo 

s programy, s nimiž politické strany vstupují do volebního klání. Recipientovi je tak 

předkládána presupozice vycházející z obecné zkušenosti s kompromisy, k nimž 

politické subjekty přistupují poté, co je jasné, jaké je rozdělení sil v parlamentu. 

Publicistická kvalita však dále v textu není nikde přiznána (hodnocení vztažené 

k autorovi, performativní výpověď, shrnutí pozorování či osobní zkušenost autorova), 

takže jakoukoliv další podobu jeho nestandardní výstavby budeme považovat za 

porušení úzu o stavbě zpravodajského textu. Jeho začátek citujeme i s originálním 

zalomením: 

 

„Svatovítská katedrála patří státu. Internet do každé domácnosti. Volební právo 

šestnáctiletým.  



I to jsou nápady politiků, kterými chtějí oslovit voliče a zajistit si tak další čtyři roky na 

výsluní.“ 

 

Zlom a členění do pseudoodstavců je neméně důležitým prvkem, který dává prostor 

inferencím a následnému názorovému zabarvení sdělení. Ve čtyřech řádcích si 

pomocí výrazu „nápad“ a obratem o „čtyřech letech na výsluní“ z deiktického hlediska 

můžeme odnést následující informaci: Politikové do volební konfrontace vstupují 

s myšlenkami poněkud přitaženými za vlasy (srov. konotace k výrazu „nápad“ a např. 

„idea“ či „heslo“), protože je „zjevné“, že: svatovítská katedrála patří církvi, internet 

v každé domácnosti je nákladnou utopií a šestnáctiletí nemají dostatečnou životní 

zkušenost k tomu, aby kvalifikovaně vyjádřili svůj názor na politické dění. Výše 

uvedená stanoviska navíc mají za cíl pouze upevnit výhodné a prestižní postavení 

politikovo. Dále autor pokračuje srovnáním posunu ve volebních programech od 

posledních voleb, aby objektivně prezentovaná fakta shrnul následujícím výrokem: 

 

 „Letos politici vsadili především na mladé rodiny. Pochopitelně.“ 

 

Pokud bychom se v analýze tohoto sdělení obrátili ke Griceovým maximám, je 

z hlediska jeho přesné interpretace výrazem „pochopitelně“ porušena maxima 

relevance (autorův poznatek, jeho souhlas či nesouhlas s politickou strategií je pro 

sdělení irelevantní, nejedná se o publicistický text), dále se odchyluje od maximy 

kvantity a způsobu (pokud přistoupíme ke sdělení jakožto relevantnímu tomuto 

textovému vzorci, není zjevné, proč autorovi připadá toto opatření pochopitelné a jak 

k němu došel. Takto podaná informace není dostačující. Ze syntaktického hlediska 

autor dosahuje hodnotícího efektu abstrahováním příslovečného určení způsobu 

z hlavní věty (parcelací), čímž dosahuje ještě větší expresivity. Pro srovnání:  

 

„Letos politici pochopitelně vsadili především na mladé rodiny.“  

„Letos politici vsadili především na mladé rodiny. Pochopitelně.“ 

 

Maximy kvantity a způsobu mohou utrpět i ve vazbě na větnou interpunkci, jak se 

děje dále v textu: 

 

„Letos přišli sociální demokraté s podobně ´optimistickým´ projektem.“ 



Inference tohoto sdělení vyplývá z hodnocení, jehož ilokuční sílu oslabuje použití 

jednoduchých uvozovek oddělujících rozvíjející větný člen. Pro naši analýzu není 

relevantní, jaký projekt sociální demokracie má mít do budoucna přínos pro 

společnost; předmětem debaty se může stát úvaha, zdali je možné o projektu 

v jakémkoli diskurzu uvažovat v intencích optimismu či pesimismu. 

 

Projekt jako takový předpokládá sumu opatření, které mají vést ke změně stávajícího 

stavu, a pokud mu budeme připisovat nějakou kvalitu, bude jí nejčastěji 

dlouhodobost či krátkodobost. Přestože zde nejspíš autor zamýšlel hodnotit snahu 

volebního subjektu explicitně, podařilo se mu dosáhnout pouze implicitního 

hodnocení. Recipient nezná autorova kritéria pro optimistický či pesimistický projekt, 

čili s ním nesdílí tutéž presupozici. Celková deixe výroku proto není jasná, můžeme 

pouze dovozovat, že je jí nesouhlas se strategií změny a populismem. S odvoláním 

na Griceovy kategorie implikatur tedy můžeme říci: 

  

Obecná konverza ční implikatura (GCI): 

Projekt sociální demokracie není „pesimistický“.  

 

Speciální konverza ční implikatura (PCI): 

Projekt sociální demokracie má populistický rozměr/ je absurdní. 

 

Protože je autorova interpretační intence odlišná, než jak je možné ji za daných 

okolností vyložit, lze říci, že nedostál požadavkům na práci s textem v pragmatické 

rovině.  

 

Volební speciál LN pak završuje celostránkový informační materiál (převážně 

graficky zpracovaný: obsahuje tabulky a výčty) s názvem Pět největších favoritů – 

Předvolební sliby z roku 2002 a v současnosti, který obsahově navazuje na již 

analyzovaný článek Předvolební sliby, povolební chyby, čímž posiluje jeho 

nepřiznaně publicistický rozměr. 

 

4. května 2006 Lidové noviny v rubrice Domov (str. 4) přináší zpravodajský text 

s názvem Souboj volebních lídrů na dálku s podtitulkem Paroubek a Topolánek, 



volební lídři sociálních a občanských demokratů včera agitovali celý den v Ostravě. 

Přestože je článek výčtem celodenních aktivit obou politiků, je uvozen větou, 

 

„Byl to takový malý souboj na dálku.“ 

 

které lze považovat za porušení maximy relevance a způsobu. Text čtenáři nepřináší 

žádnou informaci o vzájemné interakci obou účastníků, která by ospravedlnila použití 

výrazu souboj, takže pokud k ní došlo, jedná se o porušení maximy způsobu 

(nedostatečně recipienta zpravuje o průběhu události), jinak je sdělení pro textový 

vzorec irelevantní. Toto explicitní zhodnocení je však jedno z „méně záludných“, 

protože se dá od zbytku textu snadno interpretačně izolovat. Autor se však dále 

v textu uchyluje k použití mezititulku, který stojí za důkladnější rozbor.  

 

 „Sázka na intelektuálskou notu Topolánkovi příliš nevyšla.“ 

 

Pokud pro tuto chvíli pomineme poměrně ofenzivní charakter takového sdělení, které 

by mělo legitimitu v publicistickém textu, můžeme usuzovat na úroveň autorovy 

jazykové kompetence. Toto prohlášení totiž shrnuje informaci o malé účasti studentů 

na Topolánkově přednášce o vědě a politice na místní univerzitě. Autor zde nejenže 

selhává ve schopnosti pragmaticky abstrahovat od významu popisovaných událostí a 

vyjádřit je pomocí adekvátní zkratky, kterou mezititulek vyžaduje, použitá fráze navíc 

naznačuje, že autor nemá jasnou představu o významu použitých výrazů a jejich 

konotacích (čili nenaplňuje sémantickou rovinu předpokladů pro práci se 

zpravodajským textem).    

 

V obecné rovině, kterou rozebereme detailněji později v této práci, bychom s J. 

Bartákem mohli podobné sdělení klasifikovat jako klasickou balastní informaci, která 

zatěžuje strukturu textu a odhaluje skrytou intencionalitu při jeho výstavbě (sympatie 

či nesympatie k protagonistovi článku, odstup od dění na politické scéně či 

nepřiměřený způsob „zpřístupnění“ informačně saturovaného textu čtenáři). V rovině 

pragmatické pak jde o zmíněné porušení maximy relevance; typologií implikatur se 

nebudeme podrobněji zabývat vzhledem k extrémní významové vzdálenosti 

předmětné citace od obsahu shrnovaných informací. Ve stylistické rovině není 

dodržen úzus o použití frazeologie a idiomu ve zpravodajském textu (sázka na XY 



notu nevyšla), výraz intelektuálský svou expresivitou a konotacemi neodpovídá tónu, 

který bychom uvažovali jako vhodný pro zpravodajský text.  

 

Dalším příkladem, kterým můžeme ilustrovat jednu z obecně formulovaných kategorií 

implicitního hodnocení, je způsob práce s titulkem, který není primárně hodnotící 

povahy, avšak nastoluje problém, jehož řešením se zabývá určitá skupina lidí 

(politických subjektů) a může navozovat dojem, že by měl být klíčový pro všechny. 

Ve středu 10. května přinesly Lidové noviny na straně 3 téma, jehož název se 

shodoval s ústředním zpravodajským materiálem: 

 

„Jen dvě strany mají kvóty pro ženy“ 

 

Z pohledu typologie implikatur by se dal význam titulku vyložit následujícím 

způsobem:  

 

Obecná konverza ční implikatura (GCI):   

Ostatní strany s kvótami nesouhlasí, a proto je do svého programu nezařadily. 

 

Speciální konverza ční implikatura (PCI): 

To, že je nemají, není v souladu s naším (autorovým, redakčním) přesvědčením.  

 

Příslušný text je v rubrice zpracován jako analýza, která se bez výraznějšího 

názorového zabarvení zaobírá vztahem politických stran k otázce zastoupení žen 

v politice a jejich vlivu na politické prostředí. Tato strategie může být diskutována 

z pohledu mediálního agenda-setting, čili výběru témat pro veřejnou diskusi, jimž 

přisuzuje mimořádnou prioritu. 

 

Podobným způsobem Lidové noviny zpracovaly téma v pátek 12. května 2006, když 

diskutovaly politickou situaci a stav veřejných financí před vypršením mandátu vlády 

ČSSD. 

 

„Komu prospěly vlády ČSSD – Smát se mohou státní zaměstnanci, prodělali 

živnostníci“ 

 



Pokud vezmeme do úvahy strukturu čtenářské obce LN, můžeme se domnívat, že 

redakce cílí na tu skupinu recipientů, která je v jejích řadách nejpočetnější – 

zaměstnance malých a středních firem, případně právě živnostníky. Státní 

zaměstnanec stojící „na opačné straně“ je prezentován jako smějící se, živnostník je 

tím, kdo na základě vládní politiky tratí. Stejně jako v předchozím případě jsou texty 

na stránce formulovány v relativním souladu s předpoklady, které jsme definovali 

jako závazné pro výstavbu zpravodajského textu, nicméně zde narážíme na nový 

faktor, jímž lze podpořit naše teze o skryté intencionalitě mediálních výstupů a jejich 

vlivu na předpragmatickou kategorii implicitního hodnocení: je jím práce s citací. 

 

V centru této rubriky stojí text Osm let ČSSD? Spíše kritika, který již v mírnější 

podobě a na základě dat a čísel informuje o ekonomické bilanci sociálně 

demokratické vlády. Kritika však nezaznívá z redakčního pera, nýbrž z úst vybraného 

ekonoma Živnostenské (sic!) banky, který pro čtenáře vyvodí z ekonomických dat 

závěr v souvislosti s údaji, které nejsou recipientovi nabídnuty ke zvážení. Kromě 

toho, že zmiňovaná citace naplňuje tvrzení nabídnuté v záhlaví rubriky, jiná citace 

v rubrice není k dispozici, a tak se lze domnívat, že toto je stanovisko listu. Pokud jde 

o pragmatické kategorie, nesetkáváme se zde s izolovanými jednotkami hodnocení 

v podobě inferencí či implikatur vyjma těch, které jsme již zmínili, nicméně zde hraje 

roli pragmatika výstavby zpravodajského textu.  

 

Z tohoto pohledu se můžeme setkat ještě s jinou strategií „legitimizace“ přítomnosti 

názoru ve zpravodajském textu. Za příklad nám poslouží část následujícího úvodního 

článku z 8. června 2006, tedy z doby, kdy již byly známy výsledky volebního klání: 

 

Klaus ničí ´levicové´ zákony 

Prezident vetoval novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže 

 

Prezident Václav Klaus včera vetoval změnu zákona o ochraně hospodářské 

soutěže, která by umožnila tvrdší postihy nekalých praktik obchodních řetězců. 

Vzhledem k povolební situaci to znamená, že Klaus zákon prakticky smetl ze stolu. 

Svůj krok totiž udělal v politickém „vzduchoprázdnu“. Prezidentské veto by totiž 

mohla přehlasovat jen stará sněmovna v původním složení poslanců, která to již 



nestihne. Nově zvolení poslanci ovšem podle legislativních pravidel o tomto vetu 

hlasovat nemohou. 

Podobně Klaus vetoval zákon, který zakazuje souběh funkce starosty či hejtmana 

s postem poslance a senátora. Oba zákony přitom nejprve odmítl „pravicový“ Senát. 

Ve sněmovně je pak „na sílu“ prosadila neformální levicová koalice sociálních 

demokratů s komunisty. 

„Rozhodně prezident využívá politického vakua, aby ukázal, že rozhoduje,“ říká 

politolog Michal Klíma, který dodává: „Prezident bude nyní mnohem více ovlivňovat 

domácí a zahraniční politiku.“  

Klaus přitom bude v povolební době posuzovat i další zákony, jako například novelu 

zákona o péči lidu. 

 

V případě titulku a podtitulku článku lze stěží hovořit o jeho primární funkci, jíž je 

stručně shrnout obsah následujících řádků a dát recipientovi možnost rozhodnout, 

zdali mu bude dále věnovat pozornost či ne. V našem případě se spíše jedná o 

zavádějící zkratku, která volbou stylistických prostředků (ničí, levicové) předjímá 

interpretaci celého textu a v případě výrazu ničí dokonce dezinformuje.  

 

Sloveso ničit implikuje proces fyzické likvidace, která v případě zákona evokuje spíše 

představu, při níž zákonodárce trhá doličnou právní normu na kusy, než aby ji prostě 

vetoval svým podpisem. Kategorie levicového zákona rovněž není standardním 

termínem, s nímž se lze v politickém kontextu setkat. V návaznosti na první větu 

článku lze dovodit, že levicové zákony jsou takové, které umožňují postih „nekalých 

praktik“ a stojí v opozici k zákonům pravicovým (které jim z logického hlediska a 

s odvoláním na typologii implikatur přejí). 

 

Druhý odstavec textu je tvořen dvěma větnými celky, které jsou tvořeny soustavou 

sdělení bez návaznosti na obsah toho předchozího: 

 

Vzhledem k povolební situaci to znamená, že Klaus zákon prakticky smetl ze stolu. 

Svůj krok totiž udělal v politickém „vzduchoprázdnu“. 

 

Uvození odstavce slovy vzhledem k něčemu a pokračováním pomocí obratu to 

znamená inferuje proces logické indukce, kterého se má čtenář možnost účastnit; 



vazba na povolební situaci a „smetení zákona ze stolu“, které je navíc „praktické“, 

není jasné. Pragmatickou analýzou bychom se zde nejspíše skryté intence sdělení 

nedobrali, neboť sdělení samo o sobě znemožňuje výklad. S jistou dávkou imaginace 

však můžeme předpokládat, že pokud by se autorovi podařilo vyhnout se výše 

uvedeným nelogičnostem, jednalo by se o již dříve zmiňovanou strategii 

implementace skrytého hodnocení na úrovni práce s textem, protože podobná 

struktura zpravodajského výstupu nahrává výkladu faktů před tím, než jsou 

prezentována čtenáři.   

 

S pragmatickou funkcí spojovacích a uvozovacích výrazů a spojek (konektorů, zde 

vzhledem k něčemu, to znamená, totiž) se můžeme blíže obeznámit ve stati Světly 

Čmejrkové v knize Jazyk, média a politika, v níž se vyjadřuje k jejich funkci při 

formulaci argumentů (zde inferencí): 

 

„V soustavě argumentačních prostředků zaujímají zvláště důležité postavení 

konektory (…). V diskurzu tyto konektory plní funkci sémantickou i pragmatickou. 

Sémantická funkce konektorů slouží označování významových vztahů mezi 

konjunkty, díky pragmatické funkci konektory vyjadřují reakci na reálnou nebo 

potenciální repliku autora – souhlas, nesouhlas, přípustku, korekci, rozvedení pomocí 

příkladu apod. Závažnost pragmatické funkce vzrůstá zejména v entymematických 

argumentech, tedy tam, kde komunikační strategie mluvčího počítá s vysokou 

interpretační aktivitou adresáta diskurzu.“ 17 

 

Zpravodajsko-politický diskurz bezpochyby takovou aktivitu recipienta předpokládá, 

nicméně by ji neměl přetěžovat. Pokud bychom se znova obrátili Griceovým 

maximám při analýze druhé citované věty, v interpretaci textu se nedostaneme o 

mnoho dále. Definice pojmu politické vzduchoprázdno je problematická, a proto se 

autor, který si tuto skutečnost pravděpodobně uvědomuje, uchyluje k jeho 

významovému odstínění použitím uvozovek. Tím se však čtenáři otevírá další 

interpretační rovina (porušením maximy způsobu a relevance). 

 

 

                                                 
17 ČMEJRKOVÁ, Milada, HOFFMANOVÁ, Jana. Jazyk, média a politika. Praha, Academia, 2003, str. 33 



Uvozovky jsou ve zpravodajském textu nejčastěji užívány pro oddělení přímé řeči a 

jejich význam spočívá izolovaném dokladování stanovisek prezentovaných v textu 

(citace je podporují), anebo v rámci snahy uvést opačný názor (při vyvažování 

informací s cílem dodržet kritérium objektivity zpravodajského sdělení). Pokud se 

nejedná o citace, lze uvozovkami oddělit výrazy, které svojí stylistickou kvalitou 

nekonvenují tónu zpravodajského textu, protože jsou hovorové či přímo explicitní, 

v zásadě však tato interpunkční znaménka pomáhají zachovat stylovou a obsahovou 

jednotu výsledného sdělení, např.: 

 

Předseda naznal, že je třeba obsah volebního programu vysvětlit veřejnosti 

„polopaticky“. 

 

Poslední možností, kdy uvozovky usnadní výstavbu textu, je zjednodušení či 

informační zkratka, která vzhledem k omezenému prostoru, na němž je možné 

informaci sdělit, dovede čtenáře k věcně správné interpretaci. Jako příklad nám 

poslouží výňatek z článku: 

 

Oba zákony přitom nejprve odmítl „pravicový“ Senát. 

 

Rozložení politických sil v horní komoře parlamentu legitimizuje použití tohoto 

zjednodušení a z pragmatického hlediska umožňuje vnímat jinou kvalitu sdělení 

pouze recipientovi, jehož presupozice je dodatečně formována politickým 

přesvědčením (smýšlí levicově), a tedy by si konstatování „pravicovosti“ Senátu mohl 

vyložit jako kritiku. 

 

Po výčtu možností, kdy je uvozování izolovaných výrazů v textu pragmaticky 

v souladu se zásadami tvorby zpravodajského textu, se můžeme vrátit ke Griceovým 

kategoriím implikatur a předmětné citaci, abychom analyzovali, jaká úskalí může 

přinést odchýlení se od výše uvedených postupů. 

 

(…) Svůj krok totiž udělal v politickém „vzduchoprázdnu“. 

 

Obecná konverza ční implikatura (GCI):  

Prezident se zachoval autokraticky. 



 

Speciální konverza ční implikatura (SCI): 

Prezident se zachoval autokraticky, a učinil tak záměrně. 

 

V tomto případě lze logicky indukovat, hůře však již ospravedlnit, implikaci 

názorového stanoviska stran prezidentova „záměru“ při účasti na legislativním 

procesu. Tento závěr je navíc, jak se domníváme, metatextovým sdělením 

relevantním pro celý článek. Nadužívání uvozovek tamtéž je také poměrně 

problematické, protože prosazování zákonů „na sílu“, či samotná práce s citacemi, 

kdy je dotazován pouze jeden specialista, svým způsobem dále dokladují autorovo 

stanovisko. (Nikde v textu není naznačeno, jak by měl prezident „správně“ 

postupovat a zdali by se měl vzdát či pozdržet výkon svých ústavních pravomocí 

s ohledem na politickou situaci v zemi.)  

 

Na závěr analýzy pragmatických znaků zpravodajského textu bychom se ještě měli 

zaměřit na obecnou práci s citacemi, nikoliv pouze na jejich formální roli, která 

obecně dodává útvaru na informační závažnosti. Jak již bylo zmíněno, implicitně jich 

lze využít k posílení vybrané interpretační roviny preferované autorem či 

k předvedení opačného stanoviska s cílem „objektivizovat“ předkládaná fakta. Ve 

víkendovém speciálu z 3. a 4. června se setkáváme s následujícím textem, který 

uvozuje titulek: 

 

Volby začaly, lidé stáli fronty 

Procenta lidí u voleb v průběhu prvního dne, rekapitulace volební účasti oproti 

předchozím volbám 

 

Článek je uveden sumou fakt týkajících se volební účasti z předchozích let v souladu 

se sdělením v titulku a prognózu celkové účasti těch z roku 2006. Autor se záhy 

obrací k expertům, na jejichž vyjádření staví většinu textu: 

 

 „Pokud bude volební účast kolem 60 procent, myslím, že to může hrát do karet spíše 

ODS. Pokud se ale zvedne na 70 anebo 75 procent, troufám si odhadnout , že by to 

posílilo naděje sociálních demokratů,“ tvrdí  politolog. 



Jeho profesní kolega Tomáš Lebeda byl ještě opatrn ější . Nizší volební účast podle 

něj tradičně hraje do karet komunistů, kteří mají disciplinovanější voliče. Co ale 

přinese oběma nejsilnějším stranám si odhadnout netroufl . „Ještě před týdnem by 

vyšší volební účast zřejmě prospěla ČSSD. Afíra biolíh ale mnoho váhajících voličů 

znejistěla a vše může být jinak,“ řekl . (Grafické zvýraznění provedeno dodatečně, 

pozn. aut.) 

 

V prvním případě (politolog tvrdí) je nevhodnost volených prostředků z hlediska 

stylistického ale i pragmatického patrná. Jestliže se rozhodne dotazovaný 

„odhadovat“, není možné jeho stanovisko prezentovat jako „tvrzení“ a naopak – 

ilokuční síla takové výpovědi je nesrovnatelná. K posunu deiktického hlediska dále 

dochází v následující větě: Jeho profesní kolega Tomáš Lebeda byl ještě opatrnější. 

Pakliže změníme ilokuční sílu výpovědi – posílíme ji a povýšíme ji na performativum 

(tvrdí) – nelze ji následně popřít srovnáním s opačným významem (byl ještě 

opatrnější).  V poslední dvojici sloves uvozujících a shrnujících prognózu netroufl si 

odhadnout – řekl je již jejich výběr o poznání citlivější, přestože je z významového a 

stylistického hlediska sloveso řekl redundantní.  

 

V analyzované ukázce však pravděpodobně není nutné hledat záměrnou snahu 

ovlivnit interpretaci textu, nýbrž jistou jazykovou necitlivost vedenou snahou vyhýbat 

se nadužívání stejného typu performativních sloves při uvozování citací. Výrazy jako 

„řekl“, „uvedl“ či „konstatoval“, které by se v kontextu hodily více, však autor nejspíš 

nezvolil kvůli jejich malé příznakovosti a neutrálním konotacím. I tato snaha však 

představuje jeden ze způsobů porušení již dříve navrhovaných kritérií pro výstavbu 

zpravodajského textu, v němž estetické (stylistické) hledisko nehraje centrální roli.  

 

7. Shrnutí výsledk ů pragmalingvistické analýzy a jejich vazba na Grice ovu 

teorii implikatur 

 

Pokud bychom měli srovnat výsledek našeho rozboru s kategoriemi typů implicitního 

hodnocení nastíněnými dříve v této práci, podařilo se nám v několika ukázkách 

identifikovat následující odchylky od konsenzuálně přijatelných pravidel pro stavbu 

zpravodajského textu: 

 



1. Porušování Griceových maxim vycházejících z kooperačního principu 

komunikace. Maximy a jejich dodržování zásadním způsobem ovlivňují 

deiktickou rovinu textu a kompletní význam výpovědi (total significance of an 

utterance), který je výsledkem syntézy řečeného/ sděleného (what is said) a 

jednotlivých implikatur (obecné a speciální).18 

2. Maxima kvality. Pravdivost a ověřitelnost sdělovaného je určujícím kritériem 

pro tvorbu zpravodajského textu, který vzniká za účelem pravdivě a objektivně 

informovat o nějakých událostech. Porušení této maximy jsme v ukázkách 

nezaznamenali, nicméně tato hierarchicky nejvýše postavená maxima je do 

značné míry ovlivněna schopností autora textu dostát nárokům ostatních 

maxim.  

3. Maxima kvantity. Ve zpravodajském textu lze obejít tuto zásadu a „dosáhnout“ 

hodnotícího efektu prezentováním nekompletní informace, která sice má vztah 

k diskutovanému problému, nicméně není rozvedena v dostatečné míře a 

implikuje sumu skutečností, která není recipientovi přístupná. Dochází k 

ovlivnění deixe sdělení. 

4. Maxima způsobu a relevance. V analyzovaných ukázkách jsme se na mnoha 

místech setkali s inferencemi, jejichž presupozice je odlišná od zbytku sdělení 

v textu, důsledkem je posun v možnosti text jednoznačně interpretovat.  

 

Z ukázek lze abstrahovat následující „postupy“, které vedou k jejich porušení: 

 

I. Volba stylistických prostředků. Výrazy hovorové, expresivní, příznakové, 

idiomatika a frazeologie nehrají ve stavbě zpravodajského textu klíčovou roli. 

Jejich použitím autor omezuje či ovlivňuje recipientovu možnost jasně vyložit 

sdělení a nutí ho operovat s jinou presupozicí, než která je pro jeho 

interpretaci nutná. 

II. Nedostatečná jazyková citlivost, která ústí v posilování či oslabování ilokuce. 

III. Syntaktická rovina textu. Význam ovlivňuje větná interpunkce, členění do 

odstavců, větné klauze (např. parcelace).  

IV. Sémantická rovina textu. Informace nejsou prezentovány v logickém kontextu, 

práce s textovým vzorcem a strukturou zpravodajského výstupu ovlivňuje jeho 
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deixi (např. práce s titulkem, shrnutí informací v prvním odstavci předjímá 

interpretaci faktů prezentovaných dále).  

V. Práce s citacemi.   

 

7.1. Intencionalita porušování kritérií výstavby zp ravodajského textu, teorie 

balastní informace 

 

Nyní se můžeme pozastavit nad důvody, které, pokud je odchylování od zásad 

vedeno záměrem, k implementaci nepřímého hodnocení do zpravodajského textu 

vedou. 

 

Protože předmětem naší práce není problematika agenda-settingu, zastavíme se u 

teorie balastní informace Petra Žantovského, které se ve svém pojednání věnoval na 

Salonu kritického myšlení v roce 2002 v Litoměřicích, a pokusíme se ji aplikovat na 

zjištění plynoucí z analýzy mediálních výstupů pomocí pragmatických kategorií. 

Podle Žantovského je balastní informací každé sdělení, které není nutné:  

 

„Nutnými informacemi rozumějme především jednoslovné odpovědi na základní 

otázky, například: (..) Začíná válka světů? Končí válka světů? (…) Typickou balastní 

informací je taková, kterou buď nahrazujeme informaci nutnou jako celek, nebo ji 

deformujeme do té míry, že ztratí rysy informace nutné.“19 

 

Pokud bychom na toto sdělení aplikovali diskutované pragmatické měřítko, dojdeme 

pravděpodobně k závěru, že k efektu tzv. balastní informace lze dospět porušením 

maximy relevance a způsobu, jak můžeme vidět například v dosud neuvedené 

ukázce ze zpravodajství z 2. a 3. června, dnů parlamentních voleb: 

 

„Svůj hlas včera odevzdala i většina vrcholných politiků včetně prezidenta Václava 

Klause i šéfů obou nejsilnějších stran Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka. Topolánek 

přišel odpoledne k volbám s celou svojí rodinou a novinářům tvrdil, že se chystá se 

synem na brusle.“  
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Pokud budeme uvažovat informaci o tom, kdy a kdo z vrcholných politiků přišel 

odevzdat svůj volební hlas, jako informaci nutnou, protože je námětem článku, pak je 

sdělení o odpoledním programu Mirka Topolánka a jeho plánu se synem sdělením 

balastním, irelevantním. Recipient dále nemá možnost vyhodnotit, z jakého důvodu 

Mirek Topolánek něco takového novinářům tvrdil, aniž byl dotazován (tolik deixe 

sdělení), a proč se informace v daném kontextu vyskytla. Mediace tohoto sdělení 

novinářem implikuje osobní zájem Mirka Topolánka na tom, aby kolegové-žurnalisté 

měli tuto informaci k dispozici a pomohli ji rozšířit mezi veřejnost (z důvodů cílení na 

určitou skupinu voličů, které snad osloví fakt, že je Mirek Topolánek „rodinný typ“). 

Zároveň však také implikuje, že novinář LN jeho postup považuje za nevhodný. 

  

K této ukázce lze vztáhnout i další teze Petra Žantovského, v nichž komentuje vztah 

balastních informací k informacím nutným – informace balastní, nadbytečná, 

neexistuje sama o sobě, nýbrž je vázána na energii a legitimitu sdělení, které je ve 

zpravodajském textu zpravidla důvodem jeho vzniku. Pragmatická rovina takového 

jednání je dobře čitelná i v jeho následujícím tvrzení: 

 

„Cílem /užití balastní informace/ je zpravidla přehlcení přijímatele informací 

informacemi balastními do té míry, aby ztratil nejen pojem o tom, které informace 

jsou opravdu nutné, ale aby ztratil samu vlastní potřebu je získávat.“20 

 

Protože předmětem našeho zkoumání není problematika mediální konstrukce reality, 

budeme komentovat jen možný důsledek dlouhodobé spotřeby zpravodajství, které 

je poznamenáno přítomností různých forem implicitního hodnocení.  

 

Výsledkem takového trendu může být neochota recipienta přijmout zpravodajský text 

v původní podobě jako cosi nedostatečně informativního, protože v něm nebude 

obsažen interpretační klíč či heuristika k dekódování souboru prezentovaných faktů 

(např. implicitní hodnocení, jež „napomůže“ jinak stroze formulované informace 

zasadit do kontextu a vyvodit z nich závěr). Redundantní, metatextová sdělení hrají 

při interpretaci mediálního výstupu významnou roli, a to nejen s ohledem na trend 

tzv. infotainmentu. V rámci termínů vymezených kooperačním principem 

                                                 
20 ŽANTOVSKÝ, Petr. Mediální lež jako cesta ke světlým zítřkům, in:  Média jako překážka v komunikaci. 
Sborník textů k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Kolektiv autorů, Vivo a Votobia Praha, 2003, str. 76 



komunikace, který jsme aplikovali na analýzu zpravodajských textů, to znamená, že 

implikatury oslabují komunikační pozici recipienta a snižují jeho interpretační aktivitu, 

případně ji zaměřují jiným směrem.  

 

Recipient se stává objektem autorovy intence (či redakční politiky) a přestává vnímat 

„zacílení“ jednotlivých zpravodajských výstupů. Jako příklad nám může posloužit již 

diskutovaná ukázka zpravodajského výstupu LN o vlivu sociálnědemokratických vlád 

na blahobyt státních úředníků a živnostníků (druzí jmenovaní dle dostupných statistik 

tvoří významnou část čtenářů Lidových novin).  

 

Kromě toho, že není text zpracován korektně z jazykového (pragmatického) hlediska, 

jeho legitimitu ve zpravodajské rubrice dále ovlivňuje fakt, že přímo informuje 

vybranou skupinu obyvatel, která je pro list důležitá z hlediska jeho nákladu. Přestože 

není reálné a rozumné požadovat po denících, aby rezignovaly na adresnou 

komunikaci s cílovými skupinami v řadách čtenářů,  je pravděpodobně možné 

dosáhnout stavu, kdy obě v komunikaci zúčastněné strany vědí, kdo stojí na druhé 

straně.  

 

„Hlavní a podstatnou otázkou, kterou je třeba si klást při sledování českého a 

slovenského mediálního prostředí, kde balastní informace a dezinformace vítězí na 

celé čáře v nerovném souboji s informací, natož informací nutnou, zní: Cui bono, cui 

prodest?“21 

 

8. Závěr    

 

Debata o politickém profilu médií a o tom, zdali by měl být čtenář otevřeně 

informován o jejich orientaci v rámci politického spektra probíhá, zatím však bez 

konkrétních výsledků. Jedním z argumentů pro to, aby politická linie periodika nebyla 

komunikována přímo, bývá skutečnost, že se tím periodiku uměle zúží skupina 

recipientů (kteří se vymezí vůči konkrétnímu názorovému proudu) a dojde k ovlivnění 

„množiny presupozicí“ té zbývající; zjednodušeně řečeno, i stálý čtenář bude 

posuzovat zpravodajství takového listu s větší opatrností, případně bude spoléhat na 

                                                 
21ŽANTOVSKÝ, Petr. Mediální lež jako cesta ke světlým zítřkům, in: Média jako překážka v komunikaci. 
Sborník textů k mezinárodní konferenci Litoměřice 2002. Kolektiv autorů, Vivo a Votobia Praha, 2003, str. 68 



objektivitu informací bez nutné dávky kritického odstupu (toto jsou přece „mé“ 

noviny).  Na podporu této strategie ne-činění, (v teorii komunikace spíše axiomu 

nemožnosti nekomunikovat), stojí ještě jiné tvrzení – politická linie periodika je pro 

čtenáře rozpoznatelná i bez toho, aniž by se jeho tvůrci otevřeně spojovali s tím či 

oním názorovým proudem, a v lepším případě si omezili možnost prezentovat 

názory, které s ním nutně nekonvenují.  

 

Abychom se však navrátili k jádru diskutovaného problému, pragmalingvistická 

analýza a její nástroje jsou schopny racionálně a terminologicky přesně uchopit 

metatextové vlastnosti zpravodajského textového vzorce. Tento vzorec je vázán 

několika kritérii pro jeho výstavbu proto, aby i přes zvýšenou interpretační aktivitu 

recipienta nedocházelo k posunu v deiktickém hledisku sdělení. Recipient musí být 

schopen z textu abstrahovat právě to poselství, které je důvodem jeho vzniku (tzv. 

nutnou informaci). Pokud však již k posunu v interpretační rovině dojde, jazyková 

pragmatika skýtá možnosti, jakým implicitní hodnocení ve zpravodajství identifikovat 

(přestože je za hranicemi textu, a tím hůře kritizovatelné). Omezit výskyt implicitního 

hodnocení v českém zpravodajství by znamenalo jeho výrazný kvalitativní posun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

 

Tématem této práce je po zohlednění doporučení schvalovací komise 

pragmalingvistická analýza ukázek volebního zpravodajství Lidových novin v období 

květen až červen 2006. Pomocí nástrojů, které jazyková pragmatika nabízí, zejména 

použitím teorie konverzačních maxim, jak je definoval americký lingvista H. P. Grice, 

se poukoušíme mapovat rozsah, typ a účel mimojazykových obohacení, tzv. 

implikatur, které ve zpravodajském textovém vzorci dle námi navržených kritérií pro 

jeho tvorbu nemají svou legitimitu. Za takové nežádoucí implikatury považujeme 

zejména explicitní a implicitní hodnocení, jež recipienta konfrontují s názorovým 

postojem autora zpravodajského textu, a tím ovlivňují interpretační rovinu celkového 

sdělení (zpravodajský text je ve výsledku implikaturami názorově odstíněn). 

V úvodní části práce představujeme obecná východiska analýzy a definujeme 

pragmalingvistické nástroje, které nám poskytnou terminologický a referenční rámec 

pro rozbor praktických ukázek abstrahovaných z volebního zpravodajství Lidových 

novin. Těmito nástroji je zejména Griceova teorie kooperačního principu komunikace, 

jak ji představuje lingvista Levinson, a z něj vyplývající soubor konverzačních maxim 

a typologie implikatur. Krátce také definujeme pragmatiku jako vědní obor a její 

status v rámci současné lingvistiky. Dále se v úvodu věnujeme definici 

zpravodajského textového vzorce a navrhujeme kritéria, která v jazykové rovině 

pomáhají naplnit jeho konsenzuálně stanovený účel. 

V dalším oddíle se zaměřujeme na charakteristické znaky nežádoucích 

implikatur, kterými je explicitní a implicitní hodnocení. Explicitní hodnocení a jeho 

projevy jsou v seriózně pojímaném zpravodajství zřídkavé a snaha o jeho eliminaci je 

standardní součástí redakčních procesů, přesto je možné je při bližším pohledu 

zaznamenat. Kategorie implicitního hodnocení jsou již v téže souvislosti o poznání 

častější a lze je také s ohledem na kýženou interpretační rovinu textového vzorce 

považovat za problematické.  

Následující kapitolou je charakteristika profilu Lidových novin a nastínění 

struktury jejich čtenářské obce, která souvislost s interpretací výsledků naší 

pragmalingvistické analýzy. Závěrečná část práce shrnuje výsledky kategorizace 

typů implicitního hodnocení a vztahuje je k otázkám o intenci jejich včlenění do 

zpravodajského textového vzorce s odvoláním na teorii tzv. balastní informace Petra 

Žantovského, které se ve svém pojednání věnoval na Salonu kritického myšlení 



v roce 2002 v Litoměřicích. V závěru se také věnujeme úvaze o jazykových kvalitách 

zpravodajských výstupů a jejich vliv na způsob, jak je může vnímat jejich konzument.   

 

Abstract 

 

Having reflected on the recommendations of the Approval Committee in this thesis 

we deal with pragmalinguistic analysis of particular examples of election reporting 

from the daily Lidové noviny (LN) in the period of May and June 2006. By using the 

tools offered by language pragmatics, mainly by its theory of conversational maxims 

as defined by the American linguist H. P. Grice, we attempt to map the scope, 

typology and intentionality of metalinguistic shifts in pragmatic deixis, i. e. 

implicatures which illegitimately occur in the text pattern of news reporting. These 

undesirable implicatures are mainly the categories of explicit and implicit assessment 

which confront the recipient with the journalist´s subjective attitude. By doing so the 

journalist influences the general interpretation level (deixis) of the text for implicatures 

introduce a subjective, opinion-like quality into the text.   

In the introductory section of our thesis we discuss the base point of our 

analysis and define pragmalinguistic tools providing us with the necessary frame of 

reference and terminology to describe the appointed aspects of practical examples 

abstracted from Lidové noviny. One of the main tools we use is Grice´s Theory of 

Cooperation Principle in Communication as introduced by Levinson, and a set of 

conversational maxims including the typology of implicatures. We also briefly define 

the status of pragmatics within the current state of linguistic science. Further on in 

this work we define the text pattern of news reporting and propose criteria aiming to 

fulfill its consensual objectives. 

In the next section we focus on characteristic traits of undesirable implicatures 

which are mainly categories of explicit and implicit assessment. Explicit assessment 

and its effects are quite rare in serious news reporting and the effort to eliminate 

these is a part of standard media practice, however, they can be detected at a closer 

look. The category of implicit assessment is more frequent and it is possible to 

consider it quite problematic with regards to deixis. 

The following chapter discusses the characteristics of Lidové noviny and 

briefly foreshadows the structure of its target group. This information we consider 

relevant to the results of our pragmalinguistic analysis. The final part of the work 



summarizes the outcome of categorizing the implicit assessment types and relates 

their intentionality to the theory of „ballast“ information by Petr Žantovský. At the end 

of our thesis we also contemplate particular language qualities of the relevant text 

pattern and the ways these can influence their perception by the consumer of media 

outputs. 
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