
Posudek diplomové práce Petry Linhartové 

"Kritická analýza politického diskurzu v jednom televizním pořadu" 

Analýza televizních pořadťL zejména zpravodajských a publicistických, patří k aktuálním 

tématúm současné teorie dialogu a lingvistiky diskurzu. Petra Linhartová se v diplomové 

práci zaměřila na analýzu televizního pořadu Kate!, vysílaného v letech 1998-2005 

soukromou televizní stanicí Nova, který sice některými rysy múže odkazovat k rozhovorúm 

zpravodajským a publicistickým, jež leží v jeho púdorysu (spojuje je základní princip kladení 

otázek pozvané osobnosti), diskurzní praktiky interviewování v tomto pořadu však mnohem 

přímočařeji směřují k pobavení televizních divákú. Diplomantka vychází z domácí literatury o 

tomto tématu i z několika prací zahraničních. Základním metodologickým vodítkem je pro ni 

práce britského zakladatele kritické analýzy diskurzu Normana Fairclougha Discourse and 

Soeia! Change (1992). Diplomantce se podařilo osvojit si teze kritické analýzy diskurzu 

v potřebné míře, v teoretické části své diplomové práce podává výklad této metodologie a 

jejích opěrných pojmú, jimiž mapuje tendence současného vývoje diskurzu, jako je jeho 

technologizace, marketizace, demokratizace Uinými slovy konverzacionalizace a 

kolokvializace diskurzu, posouvající hranici mezi veřejnou a soukromou sférou) aj. Jednotlivé 

prvky tohoto interpretačního rámce aplikuje ve své analýze pořadu Kote! a své vlastní 

postřehy a poznatky s touto interpretací nápaditě usouvztažňuje. 

Těžiště práce spočívá v detailní analýze čtyř pořadú, v nichž je hostem Michaely 

Jílkové, moderátorky, scénáristky a dramaturgyně Kotle, pokaždé zástupce jedné z politických 

stran. Tato volba umožňuje porovnat chování a řečové strategie čtyř rúzných osobností 

ocitajících se v palbě otázek moderátorky a publika. Autorka si pro potřebu analýzy pořídila 

pečlivé transkripty všech čtyř téměř hodinových pořadú, které tvoří přílohu její diplomové 

práce. Ty pak postupně analyzovala. Vlastní analýze předchází charakteristika tohoto pořadu, 

v níž jej diplomantka zařazuje vzhledem k jiným, žánrově odlišným televizním formátúm 

založeným na interviewování hosta. Vystihuje specifičnost tohoto pořadu, danou osobou 

moderátorky a jejím dominantním ovládáním jeviště, na němž se odehrává interakce 

s politikem, i hlediště, v němž stojí publikum a klade otázky. Diplomantka k předběžné 

charakterizaci pořadu využívá i interpretaci vizuálního dojmu, který navozuje reklama na 

tento pořad lákající k jeho sledování: reklama umocňuje obraz démonické moderátorky, 

neohroženě a elegantně procházející ohněm debaty. Analýze pořadu navíc předchází ještě 

rekonstrukce diplomantčiny vlastní zkušenosti s natáčením jednoho pořadu, jemuž byla 



přítomna, a tato rekonstrukce opět podtrhuje smysl pořadu - vytvoření kultu efektní televizní 

osobnosti schopné přilákat diváckou obec. 

V následujících kapitolách diplomové práce jsou pak postupně představeny čtyři 

pořady, přičemž analýza každého z nich sleduje jeho prúběh od příchodu moderátorky a 

přivítání politika po závěrečná slova. Jak diplomantka v úvodu své práce konstatuje, klade si 

za cíl "zkoumat především (1) jazykové prostředky, jimiž se diskutující snaží dát najevo svou 

moc a převahu nad ostatními účastníky interakce, a (2) komunikační strategie politikú", a 

tento cíl ve své analýze pořadů skutečně naplrluje; za kritérium členění zvolila otázky 

pokládané politikovi z publika, což je postup plně zdúvodnitelný, protože právě laické kladení 

otázek "obyčejných lidí" tvoří specifikum daného pořadu. Formulaci a tematické zaměření 

těchto otázek a chování tazatelú komentuje diplomantka spíše okrajově (i zpúsob tázání a 

šance na vyslyšení by přirozeně stál za hlubší analýzu). Soustřeďuje se na reakce pozvaného 

politika, jenž volí nejrúznější strategie od empatie po přezíravost, aby se s dotazy z publika a 

jejich případnou modifikací moderátorkou vyrovnal. Diplomantka všestranně analyzuje úlohu 

moderátorky jako prostřednice mezi publikem a hostem a vystihuje mocenskou hierarchii, jež 

tu vzniká a na jejímž vrcholu stojí moc moderátorky kontrolující všechny interakce (udílí 

slovo, přerušuje promluvy, reformuluje otázky, nastoluje témata, hodnotí odpovědi apod.). Ke 

kladúm analýzy patří i to, že v závěru každého bloku věnovaného jednomu z pořadú uvádí 

diplomatka shrnutí toho, co se v prúběhu interakcí dělo, a tato shrnutí obsahují i dúležitá 

zobecnění, např. výstižné a přesvědčivé závěry o ofenzivním a defenzivním (submisivním) 

chování politických osobností, iniciujícím odlišná reaktivní chování moderátorky a publika. 

Interakce jsou přesvědčivě analyzovány jako souboj o převahu, vítězství a moc, lze 

však s jistotou tvrdit, že moderátorka stojí v těchto interakcích na straně publika proti svému 

hostu? Mnoho explicitních signálú tomu nasvědčuje - počínaje reklamním spotem, v němž se 

navozuje představa zatápění pod kotlem, a konče moderátorčiným povzbuzováním publika, 

aby hostu zatopili. Moderátorka nepochybně sama klade hostu otázky provokativní, agresivní, 

nicméně její reformulace otázek přicházejících z publika mnohdy mívají povahu aktú 

zmírňujících, meliorativních, přinejmenším v tom smyslu, že otázky reformuluje tak, aby je 

učinila pro hosta zodpověditelné, ulomila hroty jejich konkrétnosti, autentické zážitkovosti, 

provedla generalizaci nebo je jinak modifikovala. Jak diplomatka uvádí, moderátorka se také 

někdy reakcemi hosta baví (komunikace s hostem je pro ni možná snadnější, přirozenější a 

atraktivnější než komunikace s publikem?) a i publikum občas oceňuje výkony hosta a 

aplauduje mu. Diplomantka píše: "To, zda pořad celkově vyzní v politikúv prospěch nebo 

neprospěch, často záleží na zdánlivých maličkostech. Například je to politikova (ne)schopnost 
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diváky rozesmát či (ne)ochota pomoci divákovi při řešení problému anebo jeho chování vůči 

moderátorce (ne vždy je jejich rozhovor formální) ... ". Mohla by diplomatka shrnout, jakými 

strategiemi se hostu daří na svou stranu strhnout i opravdové nebo zdánlivé protivníky? 

Diplomatka se věnuje podrobně charakteristice otázek z hlediska toho, zda jde o 

otázky zjišťovací, doplňovací, alternativní; zároveň je posuzuje z hlediska toho, zda jsou to 

otázky otevřené nebo zavřené. Jakou relaci mezi oběma klasifikacemi vidí? Pracuje také 

s pojmem rétorické otázky, na niž adresát odpověděl. Jaká jsou její kritéria pro rozpoznání 

rétorické otázky? 

Diplomová práce Linhartové svědčí o porozumění tématu, o jeho metodologicky 

promyšleném uchopení a výborném technickém provedení. Má velmi dobré vyjadřovací 

schopnosti, bohatou slovní zásobu. vybraný styl. Z toho vyplývá i její někdy příliš přísné 

hodnocení rysů analyzovaných mluvených projevů (např. řazení vsuvek typu bohužel v 

slovosledu promluv). K jejímu výkladovému stylu mám přece jen jednu drobnou připomínku. 

Diplomantka uvádí mezi postupy, jimiž se kritická analýza diskurzu při analýze řečového 

chování zabývá, rovněž pasivizaci (ta skutečně patří k stěžejním lingvistickým rysům, jimiž 

se kriticky-dikurzně-analytické práce pravidelně obírají). Autorka užívá škálu metatextových 

postupů, jimiž dává najevo svou autorskou přítomnost v textu, od neosobních konstrukcí a 

konstrukcí s všeobecným podmětem (zde je třeba upozornit), přes ojedinělou reprezentaci 

autorky 3. osobou (vzhledem k osobní zku§enosti autorky této práce) až po reprezentaci 1. 

osobou (budu se zabývat, podle mého názoru), což je jistě chvályhodná variantnost; za 

nevhodnou považuji právě jen zbytečnou pasivizaci (v praktické části této práce bude 

vycházeno z přístupu Normana Fairclougha) V práci jsem našla minimum chyb - vynechané 

slovo či čárka. Jinak je práce dokonale vykorigována, transkript je pečlivě proveden. 

Doporučuji hodnocení stupněm výborně a navrhuji, aby byl diplomantce udělen po úspěšné 

obhajobě titul Mgr. 
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PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. 

Ústav pro jazyk český AV ČR 

Letenská 4 

118 5 1 Praha 1 

3 


