
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.


