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I. Úvod 

Cílem diplomové práce je detailnější pohled na problematiku titulků 

v současné ukrajinské publicistice. Na základě výchozího materiálu provedeme 

analýzu titulků a jejich stratifikaci z jazykového a mimojazykového hlediska. 

Postupně představíme hlavní tendence, které převládají v psaní titulků 

v současném ukrajinském tisku, a také hlavní rysy, jež charakterizují jednotlivé 
. 

regIony. 

Nejprve určíme oblast, která bude středem naší pozornosti, a uvedeme 

jednotlivá periodika výchozího materiálu. V teoretické části práce se zaměříme na 

problematiku titulku jako takového, na pojmy nadtitulek a podtitulek, a zároveň 

také na funkční styl publicistický, do kterého titulek bezprostředně patří. Mimo 

jiné se budeme zabývat publicistikou jako pojmem z žurnalistické teorie i praxe. 

Teoretickou část práce doplní krátká kapitola o významu a funkci tištěných médií, 

a to konkrétně novin, která nás provede i historickým vývojem tohoto média. 

Hlavní částí práce je část praktická, jež představuje analýzu titulků 

excerpovaného materiálu. Ta je rozdělena do několika podkapitol podle 

jednotlivých výrazových prostředků, které patří mezi nejpříznačněj ší prvky 

publicistiky. Na základě analýzy se pokusíme vytvořit vlastní typologii titulků v 

současné publicistice vymezeného regionu, po níž bude následovat stručný závěr, 

jehož cílem je sumarizovat výsledky této analýzy a poskytnout přehled hlavních 

tendencí v psaní titulků v současné publicistice uvedeného regionu. V další 

kapitole se pak pokusíme o stručnou komparativní analýzu hlavních tendencí ve 

vytváření novinových titulků v ukrajinské a české publicistice. 

V posledních letech pozorujeme dynamický růst popularity elektronických 

médií, což by nemělo uniknout našemu zájmu, jelikož elektronická média jsou 

nedělitelnou součástí dnešní reality. Přiblížíme si tedy titulek i v rámci internetové 

publicistiky a pokusíme se charakterizovat situaci internetového tisku na Ukrajině 
v 

i v Ceské Republice. 
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Po této části práce bude následovat krátký vhled do Etického kodexu 

novináře se zaměřením na titulek, který nám pomůže zjistit, zda-li titulky ve 

výchozím materiálu odpovídají obsahu jednotlivých článků, a tudíž ne/splňují 

požadavky zmíněného kodexu. 

Veškerý materiál je podložen odbornou literaturou, jejíž seznam je uveden 

v úplném závěru práce. Najdeme zde i důležité internetové odkazy, které přispěly 

k vzniku diplomové práce. Tuto část následuje materiál v příloze, který je 

zajímavým doplněním diplomové práce a bez nějž by práce nebyla úplná. 

Ihned v úvodu je nutno specifikovat území, kterým se budeme zabývat. 

Středem naší pozornosti je tedy publicistika Západní Ukrajiny a Kyjevské oblasti 

(dále jen ukrajinská publicistika). Pod pojmem Západní Ukrajina si v této práci 

představujeme část území, které nese historický zeměpisný název Pravobřežní 
v 

Ukrajina, a konkrétně - Volyňskou, Rovenskou, Vinnyckou a Zytomyrskou 

oblasti. Do Západní Ukrajiny zde dále řadíme následující oblasti: Zakarpatskou, 
v 

Lvovskou, Ivanofrankovskou, Ternopolskou, Cernovickou a Chmelnyckou. 

Náš výběr byl především podmíněn jazykovou situací v obou částech 

Ukrajiny, která je těsně spojena s historickým vývojem země a která výrazně 

ovlivňuje situaci s tištěnými médii v ukrajinštině v její východní části. Důležitým 

podnětem byly i studie ukrajinských vědců, kteří při analýze médií na celém 

ukrajinském území museli používat také ruskojazyčný materiál, což není cílem 

této diplomové práce. 

N a tomto místě uvedeme i některá kritéria, která byla zásadní při volbě 

titulků ve výchozím materiálu. Při excerpci jsme používali metodu volného 

výběru takových titulků, které byly příznačné především z jazykového hlediska a 

jejichž frekvence výskytu v jednotlivých periodikách byla zjevná. Základem 

zkoumání jsou názvy článků, nikoliv názvy rubrik, které lze zkoumat jako 

samostatný celek. Graficky zvýrazněné začátky zpráv tak zůstávají za hranicemi 

naší pozornosti. 

lNázvy ukrajinských měst a jednotlivých oblastí uvádíme v souladu s otevřenou encyklopedií 
Wikipedie - http://www .cs.wikipedia.org/. 
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II. O výchozím materiálu 

Jako výchozí materiál pro analýzu titulků v současné publicistice na námi 

určeném území byla zvolena následující periodika za období 2005-2008 (pro lepší 

přehlednost v analýze titulků jsou v závorkách uvedeny zkratky): 

• 33-j kanal (33-ň KaHaJI) - společensko-politický regionální týdeník~ vychází 

celkovým nákladem 162 000 ve Vinnycji (Vinnyc'a); šéfred. Anatolij 
v 

Zučyns'kyj; www.vinnitsa.com/33channel; 

(33K - 43; 19.10.05) 

• Doba ()1;o6a) - společensko-politický týdeník; vychází od r. 1998 v 
v v 

Cernovicích (Cernivci); šéfred. Volodymyr Stefanec'; www.doba.cv.ua; 

(D27 - 7.07.05; D45 - 8.11.07) 

• Ekspres (EKcnpec) - nezávislý týdeník "evropského formátu", vychází ve 

Lvově (L'viv); celkový náklad 1 176 454 (největší ukrajinskojazyčný týdeník 

v zemi!); šéfred. Nadija Fedečko; www.expres.ua; 

(E76 - 29.06.-6.07.06, El22 - 19.-26.10.06, El25 - 26.10.-2.11.06, EI03 - 20.-

21.07.07) 

• Enerhija (Enepzin) - regionální noviny energetiků Chmelnycké oblasti; 

vychází jednou měsíčně nákladem 1000; šéfred Oleksij Vašenjak; 

www.hoe.com.ua; 

(En 6-7, 08/07) 

• Fest (tPecm) - týdeník v ukrajinštině; vychází od r. 1996 v Užgorodu 

(Užhorod); celkový náklad 8 010; šéfred. Vasyl' II'nyc'kyj; 

(F - 26, 19.-25.07.07) 

• Halyčyna (raJlUlluna) - regionální týdeník založený r. 1990; vychází třikrát 

týdně celkovým nákladem 95 000 v Ivano-Frankovsku (Ivano-Frankivs'k); 

šéfred. Vasyl' Nazarčuk; www.galychyna.if.ua; 

(H 31/05/08) 
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• Chreščatyk (Xpell(amUK) - noviny magistrátu města Kyjeva, vychází od r. 

1990 v Kyjevě čtyřikrát týdně; celkový náklad 54 250; první zástupce šéfred. 

Ol'ha Beztalanna; www.kreschatic.ua; 

(CH- 115, 10.08.06) 

• Lvivs'ka hazeta (JIb6i6cbKa za3ema) - informačně-politický deník; vychází 

od r. 2002 ve Lvově denně kromě soboty a neděle; celkový náklad 281 900; 

šéfred. Andrij Pavlyšyn; www.gazeta.lviv.ua; 

(LH- 134,27.07.06) 

• Reporter (Penopmep) - regionální společensko-politický týdeník; vychází od 

r. 2003 v Ternopolu (Ternopiľ) jednou týdně v sobotu; celkový náklad 59 300; 

šéfred. Orest Muc; www.reporter.te.ua; 

(R-47, 10.12.05) 

• Rivne večirně (Pi6lle 6ellipnc) - informačně-reklamní týdeník; vychází v 

Rovnu (Rivne) dvakrát týdně celkovým týdenním nákladem 25 000; šéfred. 
v 

Valentyna Sach; www.rivnepost.rv.ua; 

(RV- 6, 25.01.07) 

• Ukrajina moloda (YKpaii-la MOJlo{)a) - informačně-politický deník; vychází 

od r. 1991 v Kyjevě denně kromě neděle a pondělí; celkový náklad 163 650; 

šéfred. Mychajlo Dorošenko; www.UMoloda.kiev.ua; 

(UM- 144,9.08.06) 

• Urjadovyj kur'jer (YpR{)06UU Kyp'Cp) - noviny ústředních orgánů výkonné 

moci Ukrajiny, vychází od r. 1994 pětkrát týdně včetně soboty v Kyjevě; 

celkový náklad 95 898; šéfred. Mychajlo Soroka; www.ukcc.com.ua 

(UK - 119, 30.06.06) 

• Viče (Bille) - společensko-politický týdeník Volyňské oblasti; vychází v 

Lucku (Luc'k) celkovým nákladem 17 000; šéfred. Vasyl' Prostopčuk; 

www.viche.lutsk.ua; 

(V- 6/12/06; V-11/05/07) 

• Vysokyj zamok (BucoKuu 3a.MOK) - společensko-politický deník; vychází od 

r. 1991 ve Lvově pětkrát týdně včetně soboty a má svá zastoupení v řadě 

západoukrajinských měst (Rovno, Luck, Vinnycja, Ivano-Frankovsk, 

Chmelnyckyj atd.); celkový náklad 565 000; šéfred. Natalija Bal'uk; 

www.wz.lviv.ua; 
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(VZ- 114, 29.06.-5.07.06) 

• Zakarpats'ka pravda (3aKapnamcbKa npa6iJa) - nejstarší týdeník v regionu; 

vychází od r. 1920 v Užgorodu; celkový náklad 10 000; šéfred. Volodymyr 

Ušenko; 

(ZP - 23, 16.-22.06.07) 

• Zvjahel' -inform (36RceJlb-inrjJopM) reklamně-informační týdeník 
v 

Zytomyrské oblasti, vychází ve městě Novohrad-Volynskyj (Novohrad-

Volyns'kyj) od r. 1993 nákladem 10 000; šéfred. Oleksandr Hembars'kyj; 

www.zvyagel.com.ua; 

(ZI- 02/06/08) 
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III. Teoretická část 

Jak jsme se již zmínili, titulek patří do publicistického stylu. Ale ještě než 

se seznámíme s charakteristikou samotného titulku, přiblížíme si pojem 

publicistiky a uvedeme definici publicistického stylu v českých a ukrajinských 

teoretických příručkách. 

3.1.0. Publicistika jako žurnalistická tvorba a produkce 

Pojem publicistika pochází z latiny (lat. publicus = obecní, státní, veřejný, 

úřední)2 a je označením jak žurnalistické tvorby, tak i části žurnalistické produkce. 

Je to činnost zaměřená k veřejnosti, jejímž prvotním cílem je zveřejnění. 

Publicistika zaujímá určité stanovisko, objasňuje události nebo myšlenky 

prostřednictvím slova, zvuku nebo obrazu v tisku, rozhlase, televizi a také v tzv. 

nových médiích tedy na internetu. 

Publicistika však nejen informuje, ale obsahuje i určitý názor, hodnocení, 

má k věci či události subjektivní přístup, kombinuje analytický a syntetický 

přístup. Kromě racionálních prvků dále obsahuje prvky emotivní, aktualizuje 

různé jazykové vrstvy včetně nespisovných. Jejím výsledkem by mělo být 

poznání, přesvědčení a získání recipienta. 

Podle Encyklopedie praktické žurnalistiky publicistika někdy označuje i 

část knižní produkce, která sdílí všechny tyto postupy a vymyká se beletrii a 

vědecké literatuře. 3 

Podle ukrajinského teoretika v oblasti žurnalistiky 1. L. M y cha j I y n a 4 

pojem publicistikaje latinského původu (viz. výše), avšak do ukrajinštiny přichází 

z němčiny (něm. publizistik, které později ovlivnilo i další evropské jazyky). 5 Ve 

své příručce Základy žurnalistiky autor dále uvádí: 

"IIy6Jlil1uCmuKa - l1e ceocpioHUU mun meopttocmi, npeoMemoM Kompo2o 

c aKmyaJlbHi 5leuUJa U ea:JICJluei nUmaHH51 nOmOttH020 :JICumm51 cycniJlbCmea, a 

Memoo lx OCeOCHH51 xapaKmepu3ycmbC51 nOCOHaHH51M Jlo2ittHO-a6cmpaKmHo2o U 

20SV ALDOV Á, B., HALDA, J. a kol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999, s. 146. 
3Tamtéž. 
4MYCHAJL YN, 1. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002. 
5Tamtéž, s. 199-200. 
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KOHKpemHo-o6pa3HOZO MUCJleHH5l, eHacJlioOK llOZO cmeopJOembC5l Hoea oyxoeHo-

iHmeJleKmyaJlbHa l1iHHicmb (ny6Jlil1UCmUllHuii meip), Cnp5lMOeaHa Ha 

OOCJliOJ/CeHH5l, y3aZaJlbHeHH5l ii n05lCHeHH5l 5leuUf, J/Cumm5l, 3 MemoJO enJluey Ha 

zpOMaocbKy OyMKy ii cycniJlbHy ceiOOMicmb. "6 

Z této definice také vyvodíme hlavní funkce publicistiky, a to vliv na 

společenské mínění, na přístup k určitým událostem a jejich hodnocení. 

Jak vidíme, na definici i funkci pojmu publicistika se v koncepcích 

českých i ukrajinských teoretiků nahlíží velmi podobným způsobem. Dále 

budeme věnovat pozornost tomu, jak české i ukrajinské lingvistické příručky 

charakterizují publicistický styl. 

3.2.0. Publicistický styl aneb "styl novin"7 

3.2.1. Obecná charakteristika stylu 

M. Č ech o V á8 ve své příručce Stylistika současné češtiny 

charakterizuje publicistický styl následovně: 

"Publicistika je známá jako mezilidská komunikace informující o aktuálních 

společenských a politických událostech a komentující je. Pro tuto svéráznou veřejnou 

sféru a jí odpovídající oficiální komunikaci se vyvinul specifický objektivní styl - styl 

publicistický. Jako jeden z funkčních stylů současné češtiny představuje zobecněné a 

nadřazené označení pro všechny typy jazykových projevů, které vedle funkce sdělné, 

informativní, komunikační plní ještě funkci ovlivňovací, přesvědčovací a získávací ... 

Do publicistiky patří projevy publicistiky psané i mluvené. Styl textů psané 

publicistiky lze pak úže označit jako styl novinářský nebo žurnalistický... Mluvenou 

publicistiku reprezentují publicistické pořady vysílané rozhlasem a televizí. Ke sféře 

publicistických projevů lze přiřadit i oblast agitace a propagandy, dílčí stylovou oblast 

reklamy ... 

Celkový charakter projevů publicistického stylu je podmíněn jejich širokým 

společenskýn1 posláním - úkolem rychle, výstižně a co nejúčinněji informovat, ... 

6Tamtéž, s. 200. 
7BEČKA, J. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973. 
(Toto značení používá ve své definici titulku J. Bečka, na nějž ve své práci často odkazujeme. 
Srov.) 
8ČECHOV Á, M. a kol. aut., Stylistika současné češtiny, Praha 1997. 
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zprostředkovávat myšlenky s maximální srozumitelností a jednoznačností,... získávat 

čtenáře nebo posluchače ... 

Publicistický styl je styl výrazně dynamický ... "9 

Pohled na publicistický styl a jeho funkci se v obou kontextech, českém i 

ukrajinském, neliší. Pro potvrzení tohoto výroku uvádíme následující 

charakteristiku publicistického stylu L. I. Moc' k a10
, který ve své Stylistice 

ukrajinského jazyka uvádí: 

"Ily611il1UCmulJHuu CmUJlb - l1e cmUllb cycnillbHoi' KOMyHÍKal1Íž' ma 2poMaócbKo20 

:JICummJl... Ily611Íl1ucmuKa e HÍ6u npoMÍ:JICHOlO crjJepolO XyÓO:JICHb020, óÍlloe020 Í 

HayKoeo2o cnÍllKyeaHHJl, eOHa cUHme3ye e co6Í lJaCmuHy PyHKl1ÍU, MoeHUX 03HaK ma 

3aco6Íe XyÓO:JICHb020, óÍlloeo2o, HayKoeo2o cmUJlÍe . 

... OcHoeHUM npU3HalJeHHJlM ny611Íl1uCmUlJH020 CmUJllO e clly:JICumu p03e 'Jl3aHHlO 

cycnlllbHo-nOlllmUlJHUX numaHb, aKmueHO enllueamu Ha lJUmalJle, nepeKoHyeamu y 

cnpaeeóllueocmi neeHoi' ióei: cnoHyKamu i:X Óo meoplJoi' ÓiJlllbHocmÍ, npona2yeamu 

npo2pecueHi Íóei: ylJeHHJl, 3HaHHJl, 3óopoeuu cnoci6 :JICummJl. "11 

Níže si přiblížíme žánry a útvary publicistického stylu a dále také jeho 

nejvýraznější jazykové prostředky v obou jazycích. 

v 

3.2.2. Zánry a útvary publicistického stylu 

Podle Čechové12 rozlišujeme tři druhy publicistických žánrů: z p r a vod a 

j s k é, a n a I y t i c k é a bel e t r i s t i c k é. Cílem zpravodajských žánrů je 

poskytnout příjemci informaci; žánry analytické mimo sdělovací funkce mají za 

cíl čtenáře ovlivnit (přesvědčit či získat). Beletristické žánry sice zařazujeme do 

publicistiky, ty se ale díky výrazovému materiálu, stylizaci a charakteru 

kompozice často blíží stylu literatury umělecké. 

v 

Jak uvádí M. Cechová, jednotlivé žánry jsou zastoupeny následujícími útvary: 

9Tamtéž, s. 176-177. 

lOMOC'KO, L. 1. a kol., Stylistyka ukrajins 'kaji movy, Kyjiv 2003. 

llTamtéž, s. 270-272. 
12ČECHOV Á, M. a kol. aut., Stylistika současné češtiny, Praha 1997, s. 195-197. 
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a) zpravodajské: zpráva, oznámení, reklama, interview, referát aj.; 

b) analytické: úvodník, komentář, článek, glosa, recenze, kritika, diskuse, debata, 

polemika aj.; 

c) beletristické: reportáž, fejeton, sloupek, črta aj. 

Je nezbytné dodat, že četné konkrétní projevy nesou příznaky dvou i tří 

funkčních stylů, např. fejetony s prvky stylu publicistického a uměleckého, 

informativní články obsahující jazykové prostředky odborné i publicistické. 13 

3.2.3. Prostředky publicistiky 

Forma i vnitřní struktura publicistických projevů je velmi pestrá. Mohli 

bychom uvést nekonečnou řadu naprosto odlišných sdělení, např. zpráva o počasí, 

reportáž z ME v krasobruslení, plakátové oznámení o programu kina, tabulka 

statistiky růstu obyvatelstva nebo fejeton na téma Tramvaj do minulosti ... 

Níže uvádíme výčet nejfrekventovanějších výrazových prostředků 

používaných v české a ukrajinské publicistice. 

3.2.3a) v české teorii 

Jak uvádí J. H o f f man n o v á14
, základem textů publicistického 

funkčního stylu je neutrální spisovný jazyk. Dále je pro tento styl charakteristická 

jakási modelovost způsobu vyjadřování (tzv. automatizace). Oproti tomu stojí 

záměrné porušování modelových struktur prostřednictvím nejrůznějších 

výrazových prostředků. Tak dochází k tzv. aktualizaci, která mění neutrální ráz 

textu, čímž napomáhá publicistickému stylu plnit svou funkci (viz. kap. 3.1.1.) 

Podle Hoffmannové najdeme v moderní publicistice tyto specifické 

výrazové prostředky: 

schémata, modely; 

módní výrazy, slova přejatá, neologizmy; 

publicizluy; 

frazémy, idiomy; 

fráze, klišé; 

obrazná vyjádření; 

13HUBÁČEK, J., Učebnice stylistiky, Praha 1987, s. 70. 
14HOFFMANNOV Á, J., Čeština pro překladatele II - Kurz přednášek z české stylistiky, Praha ZS 
2005/2006. 
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kontaktové prostředky, emocionalita; 

parenteze (citáty); 

intertextualita; 

nepravé věty vedlejší; 

metajazyk (uvozovky); 

jazykové prostředky z jiných útvarů národního jazyka. 

3.2.3b) v ukrajinské teorii 

Hlavní příznaky publicistického jazyka 
. 
JSOU podmíněny 

mimolingvistickými faktory, zejména cílem novinových textů, což je informovat a 

ovlivnit. Vše je zaměřeno na hromadného, jazykově neutrálního adresáta. Jak 

uvádí Moc' k o, JJ ... IIy6Jlil1ucmuLtHuu CmUJlb eiopi3H5lembC5l eio HayKoeo2o i 

XyOO:JICl-lb020 6iJlbUlOlO Cb020LtaCl-lICmlO, onepamUel-llCmlO, il-lrjJopMal1iul-lOlO 

MicmKicmlO. BiH Mae ceoi cnel1UpiLtHi :JICaHpU, e 5lKUX peaJli3ylOmbC5l pi3Hi 

,,15 03l-lQKU ... 

V již citované příručce stylistiky Moc'ko uvádí tyto výrazové prostředky 

publicistického stylu: 

slova a výrazy s ukrajinskou tématikou Uejich aktivizace); 

neologizmy, slova cizího původu; 

okazionalizmy; 

termíny, klišé; 

obrazné vyjadřování; 

aluze; 

opakování; 

zvolací věty, rétorické otázky; 

inverze (aktualizace větných členů). /6 

Jak jsme již zmiňovali, charakteristika publicistického stylu a jeho 

specifických výrazových prostředků se v obou jazycích v mnohém překrývá. Liší 

se však některé výrazové prostředky stylu. Např. v ukrajinštině zcela nedávno 

začal proces aktivizace slova výrazů s ukrajinskou tematikou, což neplatí pro 

15MOC'KO, L. 1. a kol., Stylistyka ukrajins 'koji movy, Kyjiv 2003, s. 279. 
16Tamtéž, s. 272-279. 
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češtinu. Dále v současné ukrajinské publicistice je na rozdíl od češtiny velice 

oblíbená inverze slovosledu. Naopak pro výrazové prostředky v české publicistice 

jsou příznačné nepravé věty vedlejší. 

3.3.0. Noviny včera a dnes 

Noviny se staly nedělitelnou součástí našeho života. V souvislosti s knihou 
v 

často slyšíme: "Rekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi." Dovolíme si tvrdit, že s 

novinami je to podobné. Současná nabídka tiskovin se snaží vyhovět i tomu 

nejnáročnějšímu čtenáři a nabízí široké spektrum titulů od bulvárního tisku až po 

solidní deníky a týdeníky. Dále uvádíme krátký pohled na teorii 
. 

nOVIn v 

ukrajinském a českém kontextu a na jejich historický vývoj. 

Podle Mychajlyna17 ukrajinský výraz pro noviny za3ema pochází z 

italského gazzetta a znamená pravidelné tištěné vydání obsahující 

systematizovaný materiál o jevech a událostech společenského, politického, 

ekonomického a kulturního života. Jak píše autor, původně noviny měly pouze 

informativní funkci, ale v průběhu času vyvíjely čím dál větší zájem o analytický 

materiál, rozšiřovaly tematiku svých rubrik, a tak se postupně staly faktorem, 

který začal výrazně ovlivňovat společenský názor a přístup k jednotlivým 

skutečnostem. 18 

Jak dokládá historie, předchůdcem novin byly infoffi1ační věstníky ještě v 
v 

1. st. př. Kr. První skutečné noviny se objevují v Cíně již v 8. st., jedná se o 

oběžník zvaný PAO (zpráva), který se v různých úpravách a pod různými názvy 

vydával až do roku 1911. 19 

V Evropě vznik novin souvisí s vývojem knihtisku (Gutenberg, 1450), 

gramotnosti a rozvojem měšťanstva, které potřebovalo informace a komunikaci 

všeobecně. Dalším mezníkem v rozvoji evropského tisku bylo navázání 

pravidelného poštovního spojení. Umožnilo totiž přísun informací do redakcí a 

také pravidelnou distribuci tiskovin. Technický pokrok pak umožnil přejít od 

omezených nákladů k masovému tisku. 

17MYCHAJL YN, 1. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002. 
18Tamtéž, s. 107. 
19Tamtéž, s.1 08; 

v v 

BARTOSEK, 1., Zurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997, s. 9. 

17 



> 

První známé dochované periodické noviny vznikají v Evropě až v 17. st. v 

Antverpách (1605) a ve Štrasburku (1609).20 Vznik pojmu gazzetta inspiroval 

název ručně psaných novin v Benátkách, které měly cenu stejnojmenné mince. 

Termín se výrazně rozšířil po tom, co se ve Francii v r. 1617 objevilo periodické 

vydání La Gazette de France. 2l První anglický týdeník The Weekly News vyšel v 

roce 1622, prvním moderním deníkem se staly německé noviny Einkommende 

Zeitung, které byly vydány v Lipsku v roce 1650.22 ledním z nejstarších periodik 

na světě vydávaných i dnes je deník The Times založený v Londýně v r.1785.23 

První noviny na ukrajinském území vycházely v polštině (Kurier Lwawski, 

1749), ve francouzštině (Gazette de Léopol, 1776) a v ruštině (XapbKo6cKUU 

e:JICeHedeJlbHUK, 1812, XapbKo6CKue U36eCmU5l, 1817-1823). První 

ukrajinskojazyčné noviny vycházely ve Lvově v letech 1848-1857 a nesly název 

Zor'a Halyc'ka (3ap5l raJlUl1bKa).2~ 

První české noviny (od lat. novus = nový )25 vydal v Praze v roce 1719 

tiskař Karel František Rosenmtiller pod názvem Český postylion. Od roku 1789 

Václav Matěj Kramérius vydává Pražské poštovské noviny, později přejmenované 

na Krameriusovy vlastenecké noviny. 26 

Co se týče názvů článků a novinových zpráv, není to tak dávno, co titulky 

vůbec neexistovaly. Text se označoval datem a místem původu. Až po 1. sv. válce 

začínají být noviny graficky atraktivnější. Převládá dlouhý titulek psaný několika 

druhy písma, a to především v bulvárních novinách. Po 2. sv. válce se však 

začínají ustalovat titulky charakteristické pro dnešní noviny.27 

Podle Bar t o š k a28 převažoval v sedmdesátých letech názor, že titulky 

by měly být stručné, neúplné a že by měly přimět čtenáře k zájmu o plný text. 

Významným faktorem, který ovlivnil větší oblibu krátkých titulků (do tří slov), 

byla zdlouhavá tisková výroba (např. ruční lámání atd.). Statické titulky bez 

2°Tamtéž. 
21MYCHAJLYN, I. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002., s. 108. 
22BARTOŠEK, J., Žurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997, s. 9; 

REIFOVÁ, 1., Slovník mediální komunikace, Praha 2004, s. 164-165. 
23http://cs.wikipedia.org/wiki/Noviny; 

MYCHAJL YN, I. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002., s. 108. 
24Tamtéž, s. 109. 
250SV ALDOV Á, B., HALDA, J. a kol., Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace, Praha 2007, s. 132. 
26BARTOŠEK, J., Žurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997, s. ll; 

REIFOVÁ, 1., Slovník mediální komunikace, Praha 2004, s. 165. 
27NADĚJOV Á, M., Titulky v denním tisku, diplomová práce FF UK. v Praze 1967, s. 1-2. 
28BARTOŠEK, J., Žurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997. 
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slovesa převažovaly nad dynamickými, jednočlenných vět v novinových názvech 

bylo víc než dvojčlenných a souvětí se vyskytovala jen vzácně. Hojně se užívaly 

hlavní titulky v kombinaci s nadtitulky a podtitulky. 

Naopak v devadesátých letech se povaha titulků změnila a kromě jejich 

orientační funkce vzrůstá také jejich úloha poutací a výtvarná. Začala se 

prohlubovat struktura nadtitulků, hlavních titulků a úvodních odstavců; objevují 

se delší až víceřádkové novinové názvy, u delších sdělení se často užívají tzv. 

citátové mezititulky.29 

3.4.0. Tituly zpráv aneb titulky 

Než přejdeme k praktické části práce, je nezbytné si přiblížit definici 

titulku v publicistickém stylu. Encyklopedický slovník charakterizuje titulek 

následovně: " titulek, nadpisová řádka v knihách, časopise nebo Jiných 

tiskovinách ... ,dO a zmiňuje i odvozeniny "nadtitulek" a "podtitulek", k nimž se 

podrobněji vyjádříme v následující podkapitole. 

Podle Encyklopedie praktické žurnalistiky titulek (z lat. titulus = nápis, 

nadpis)31 představuje nadpis, který podobou i umístěním ovlivňuje působení 

tiskoviny. Hlavní funkcí titulků je funkce informační, orientační a estetická. Autor 

dále dělí titulky podle tvaru a významu na titulky: 

-jednoduché (sázeny jednou velikostí z jednoho typu písma); 

-složené (kromě hlavního mají ještě nadtitulek, podtitulek, popř. obojí); 

-kombinované (různé velikosti i typy písma, avšak esteticky vyvážené); 

-stabilní (opakované použití pro názvy rubrik atd.).32 

Explicitnější vysvětlení pro titulek najdeme u J. V. Beč k y33, který 

zároveň uvádí i funkci titulku, a také krátké poučení pro vytváření titulků. Podle 

" 
Bečky je titulek tím, co naznačuje obsah článku, co jej předznamenává. Casto je 

29Tarntéž, s. 69. 
30BRADNOV Á, H. a kol., Encyklopedický slovník, Praha 1993, s. 1117. 
3IOSVALDOVÁ, B., HALDA, 1. a kol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999, s. 193. 
32Tarntéž, s. 193. 
33BEČKA, 1. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973. 
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stylizován tak, aby vzbudil pozornost a zájem čtenáře, proto dle autora musí být 

co nej stručněj šL 3" 

Ne vždy se však v minulých letech názory vědců na titulek shodovaly. 

Jinak je tomu u funkce titulku, jak se dočteme níže. Tak např. ve své diplomové 

práci B. Z i k m u n d o v á35 uvádí tvrzení V. Jísla, že titulek není obsahem 

článku. Toto tvrzení je však nepřijatelné, jelikož v současné době je jisté, že 

titulek není od textu oddělený. 

Názory ukrajinských vědců na titulek se shodují se současnou definicí 

tohoto publicistického jevu v českém kontextu. Např. V. O. S a d i v n y č y j36 

nahlíží na titulek jako na první lexikální jednotku, s níž se čtenář setkává: 

"Y p03nOp5l0:JICeHHi ny6Jlil1ucma oocmamHbo 3aco6i6 OJl5l OOC5lZHeHH5l 

Memu 6nJlU6y Ha CnO:JICU6alJa iHrjJOpMal1ii ma OJl5l apzyMel-tmal1ii 6UCJl06Jlel-tUX 

ioeuJ cyo:JICel-tbJ nOJlO:JICel-tb. OOl-ta 3i 3l-taLtHUX pOJleu npu l1bOMy 6io600UmbC5l 

3aZOJl06Ky - uaiínepmiií JleKCUllUiií OdUHUl(iJ 3 5lKOlO 3iUlmo6xyembC5l LtumaLt, 3 

Kompoi' nOLtepnye nep6UHl-tUU KOMnOHel-tm CUM60Jli6, nooiu ma al-taJloziu U4000 

noOaHoi' meMU. "37 

Jedni vědci označují titulek "tváří" textu obsaženého v tiskovině, druzí jej 

charakterizují jako "indikátor", který informuje čtenáře o hlavní myšlence textu a 

upoutává jeho pozornost. Titulek bývá také definován jako kontrahovaný a 

výstižný "popis" hlavní myšlenky článku, společně s nímž tvoří titulek jeden 

nedělitelný celek. Mimo jiné existuje mínění, že dobrý titulek je velkým 

publicistickým počinem, uměleckým výtvorem, který může způsobit u čtenáře 

silný estetický dojem.38 

Najít k textu vhodný název však není jednoduché. Dokonce můžeme 

slyšet paradoxní tvrzení, že vytvořit dobrý titulek dá někdy více práce než napsat 

článek. Důležitost titulku je ve skutečnosti mnohem vyšší, než si dokážeme 

představit. A nezáleží jen na tom, zdali čtenář přečte ten či onen článek či nikoliv. 

34Tamtéž, s. 111. 
35ZIKMUNDOV Á, B., Novinové titulky, FF UK v Praze 1984, s. 18. 
36SADIVNYČYJ, V. O., Vlastyvosti, funkciji j typy zaholovkiv u strukturi ta zmisti publicystyky , 
Mykaly Daňka, http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(I02_1)/12_Sadivnychyi.pdf 
37Tamtéž. 
38HA VRYLOV A, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
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Titulek by měl korespondovat s obsahem článku, měl by vyjadřovat hlavní téma 

nebo myšlenku textu. Neméně důležitá je přitažlivost, stručnost, informativnost a 

nápaditost titulku, která ovlivní, zda titulek utkví v paměti čtenáře či nikoliv.39 

Níže se pokusíme sumarizovat hlavní funkce titulku. S tím nám pomůže 

studie V. V. Z aj ce v o v é40
, která rozlišuje tyto tři funkce titulku: 

- kompoziční (organizační úloha titulku v systému "titulek-text"); 

- informativní (poskytnout čtenáři hlavní myšlenku textu, aniž by čtenář četl celý 

článek); 

- atraktivní (upoutat pozornost čtenáře). 

Jak autorka dále uvádí, ve skutečnosti tyto funkce jen zřídka vystupují 

izolovaně. Jsou totiž těsně spjaté a v běžné praxi pozorujeme jejich kombinaci. 

V české teorii se na funkci titulku nahlíží velmi podobným způsobem. 

Např. Zikmundová ve své diplomové práci uvádí dvě hlavní funkce titulku, a to: 

orientační (hlavním cílem je usnadnit orientaci čtenáře v novinách, čemuž také 

napomáhá grafická úprava titulků); 

získávací (vyvolat pozornost čtenáře, přimět jej ke čtení a k utvoření vlastního 

názoru). 41 

Je zajímavé, že právě titulek zůstává téměř neprobádaným jevem v 

ukrajinské publicistice. Skutečně najdeme jen málo studií, které by mapovaly 

nejen definici a funkci novinových titulků, ale i jejich stratifikaci podle určitých 

parametrů. 

Titulek se stal středem pozornosti vědců až ve 20. - 30. letech minulého 

století a v poslední době se zájem o tuto problematiku začal výrazně zvyšovat. Je 

třeba dodat, že při studiu novinových titulků se vědci nejčastěji věnovali jejich 

funkci a syntaktické podobě. 42 Domníváme se proto, že tato diplomová práce 

39MYCHAJL VN, I. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002, s. 225. 
4°ZAJCEV A, V. V., Funkciji hazetnoho zaholovka, 
http://www.rusnauka.com/SND/Philologia/8_zayceva9999o/o20v.doc.htm. 
41ZlKMUNDOV Á, B., Novinové titulky, FF UK v Praze 1984, s. 20. 
42HAVRYLOVA, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 

21 



b 

přinese nové poznatky, které budou užitečné nej en pro lingvistickou teorii, ale i 

žurnalistickou praxi. Ty spočívají především v charakteristice a typologii titulků v 

současné ukrajinské publicistice nejen ze syntaktického, ale i z jiných hledisek, 

jako je např. hledisko morfologické, lexikální, stylistické a mimojazykové. 

Nehledě na skoupé poznatky v oblasti pojmenování novinových článků, 

můžeme zde uvést existující typologii od J. H a v rylo v o V é43
, která rozlišuje 

titulky podle následuj ících aspektů, jež jsou nejvýrazněj šími činiteli, které 

pomáhají titulku plnit jeho funkci: 

-citace; 

-interpunkce (otazník, vykřičník, dvojtečka, tři tečky); 

-tautologie (opakování téhož prvku); 

-titulky-resumé (obsahující krátký komentář); 

-aforizmy, přísloví, pořekadla, frazeologizmy; 

-titulky obsahuj ící podtitulek. 44 

Ve své studii, jež jako jedna z mála v ukraj inské teorii představuj e 

typologii titulků, Havrylovová dále uvádí i hlavní požadavky k názvům 

novinových článků, které by měly být informující a ovlivňující, srozumitelné a 

zajímavé, a v neposlední řadě - nápadité. 45 

Podobně i v českém prostředí najdeme jen málo studií, které by se 

zabývaly konkrétně titulkem jako takovým a prezentovaly jeho typologii. 

Připomeňme však alespoň dvě diplomové práce poněkud starší datace, které 

vznikly na FF UK. 46 Studie se však zaměřují především na definici, funkci a 

syntaktickou strukturu titulku a dále na historické srovnání titulků v českém 

kontextu. 

Tak např. Zikmundová47 ve své práci rozlišuje následující syntaktické typy 

titulků: 

43Tamtéž. 
44Tamtéž. 
45Tamtéž. 
46NADĚJOV Á, M., Titulky v denním tisku, diplomová práce FF UK v Praze 1967; 

ZIKMUNDOVÁ, B., Novinové titulky, diplomová práce FF UK v Praze 1984. 
47ZlKMUNDOV Á, B., Novinové titulky, diplolTIová práce FF UK v Praze 1984. 
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-konstrukce větné 

- souvětné (O mír se neprosí, o mír se bojuje) 

-jednoduché větné (dnes padne rozhodnutí) 

-nominální 

- substantivní (Pokání) 

- adverbiální (Mladí technici opět pohromadě) 

- s predikativem (Oblačno) 

- s částicí (Ano pro mír) 

-infinitivní (Učit se z historie) 

-eliptické (Kam za sportem / Aby stroje nezahálely)48 

Jak vidíme, ukrajinská i česká typologie jsou poměrně odlišné, a to z 

důvodu rozdílného pohledu na problematiku titulku. Zatímco Zikmundová dělí 

novinové názvy pouze z hlediska syntaktického, Havrylovová rozlišuje typy 

titulků z hlediska lexikálního, stylistického a grafického. 

Tato podkapitola nám poskytla některé definice titulku a také určila jeho 

hlavní funkce. Typologií novinových názvů se budeme dále zabývat v následující 

kapitole diplomové práce. A však před samotnou analýzou titulků v současné 

ukrajinské publicistice se budeme krátce zabývat i pojmy nadtitulek a podtitulek. 

3.5. O. Titulek - N adtitulek - Podtitulek 

Jak již bylo řečeno, titulek bývá v tisku často doplněn nadtitulkem a 

podtitulkem. V Praktické encyklopedii žurnalistiky se tyto dva pojmy 

charakterizují následovně: nadtitulek obsahuje krátké zobecnění obsahu, 

podtitulek stručně rozvádí hlavní titul dalšími informacemi.49 

V české lingvistické teorii se touto složitěj ší formací nejvíce zabývá 

Bečka, který ve své příručce Jazyk a styl novin uvádí: 

" Titulky se s podtitulky a nadtitulky zpravidla doplňují. Titulky samy spíš 

předznamenávají celkový ráz textu a mají vzbudit zájem a pozornost čtenářů ... 

48Tamtéž, s. 35-61. 
490SV ALDOV Á, B., HALDA, J. a kol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999, s. 193. 
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Nadtitulky bud' povšechně vystihují obsah sdělení nebo jej hodnotí ... Podtituly 

spíše naznačují členění obsahu, proto jich bývá často víc. u50 

Ukrajinská lingvistka Havrylovová se věnuje obzvlášť podtitulku a ve své 

studii uvádí, že i když je současnou tendencí v ukraj inské publicistice lakoničnost, 

autoři často používají právě tento prostředek, který umožňuje čtenáři porozumět, o 

čem pojednává článek, aniž by dotyčný četl celý jeho text. Podtitulek tedy 

upřesňuje hlavní titul, otevírá myšlenku a rozšiřuje podstatu samotného titulku. V 

kombinaci tedy jsou jakýmsi "tandemem", který napomáhá dosáhnout určitého 

účinku.51 

Je nutno dodat, že systém "titulek-nadtitulek-podtitulek" je běžný jak 

v české, tak i v ukrajinské publicistice. Není ale předmětem této práce. Proto se 

vyhneme jakýmkoliv příkladům a přejdeme k samotné analýze titulků obsažených 

v našem výchozím materiálu. 

SOBEČKA, J. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973, s. 113. 
5lHA VRYLOVA, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
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IV. Praktická část 

V této části práce se budeme zabývat analýzou titulků obsažených ve 

výchozím materiálu, jehož přehled je uvedený na začátku diplomové práce. 

Tématickým rozdělením titulků, které samozřejmě záleží na zaměření 

rubriky, se nebudeme zabývat, neboť tato problematika není cílem naší analýzy. 

Provedeme stratifikaci titulků dle některých specifických výrazových prostředků, 

jež se v nich projevují nejvýrazněji, abychom dokázali lépe obsáhnout hlavní 

tendence v psaní titulků a společné (nebo rozdílné) rysy ovlivněné mimo jiné 

zeměpisnou polohou regionu. 

U některých novinových názvů uvádíme i krátký komentář a pro lepší 

orientaci čtenáře také jejich překlad do češtiny. Na tomto místě je třeba 

podotknout, že překlady u vybraných titulků jsou čistě orientační a slouží jen k 

jejich lepšímu pochopení. Ve skutečnosti by každý jednotlivý titulek mohl mít i 

několik českých variant, které by co do smyslu odpovídaly svým ukrajinským 

protějškům. Samotný název by však mohl být i naprosto odlišný od ukrajinského, 

protože při překladu novinových titulků můžeme postupovat obdobně jako při 

překladu knižních názvů apod., a tedy zcela měnit jejich sémantický význam. 

Při analýze budeme především vycházet z typologie výrazových 

prostředků publicistiky podle Hoffmannové. V některých případech se opíráme i o 

typologii Moc'ka, zejména tehdy, když titulky vykazují jevy příznačné pro 

ukrajinštinu, avšak v typologii Hoffmannové chybí (viz. kap. 3.1.3. a, b). Pro 

účely této analýzy nevyužíváme typologii titulků od Havrylovové (viz. kap. 

3.4.0.), jelikož se nám jeví jako neúplná. V některých případech však budeme na 

studii této autorky odkazovat. 

4.1.0. Výrazové prostředky 

Je nutno poznamenat, že zařadit námi analyzované titulky do jednotlivých 

podkapitol nebylo vůbec jednoduché. Jde o to, že většina titulků obsahuje hned 

několik výrazových prostředků, které se prolínají a ovlivňují jejich účinek na 

adresáta. Podobné titulky v této diplomové práci označujeme jako "komplexní" 
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titulky a jejich příklady uvádíme v kap. 4.2.4. Je třeba se zmínit o tom, že při 

vytváření vlastní typologie novinových názvů v současné ukrajinské publicistice 

zůstávají "komplexní" titulky bez povšimnutí právě z toho důvodu, že by mohly 

vlastně patřit do kterékoliv z následujících podkapitol. 

4.1.1. Slova cizího původu 

Je třeba poznamenat, že z lexikálního hlediska jsou titulky v našem 

výchozím materiálu velmi zajímavé. Překypují slovy cizího původu, zkratkami, 

spojeními kompozičního typu, regionalizmy, termíny i slovy stylisticky sníženými 

(slang, žargon atd.). Dále se často setkáme s metaforou, a jak již bylo řečeno, i s 

expresivní slovní zásobou. Všemi těmito jevy se budeme podrobněji zabývat v 

následujících podkapitolách praktické části diplomové práce. 

V této podkapitole si přiblížíme slova cizího původu, které jsou skutečně 

rozšířeným jevem v našem materiálu. Jsou to především výpůjčky z angličtiny, 

francouzštiny a latiny. Zde je několik příkladů: 

3MiHM cBiŘ 4>opMaT (D27) 

IHBeCTopH 3 6HTaMH (D45) 

lie6i-6YM 3aMOBn5InM? (E76) 

EMKaHcbKMŘ Tpa4>iK: 6aTbKiBlUMHOIO MaTepi Tepe3M (F) 

CTapTY€ niTHC 03,[(opoBneHH5I (H) 

Ta6YJla paca (LH) 

TyaJleT B 6anTHcTepiyMi (LH) 

TpaHcnopTHa eBOJ1lOuiH (LH) 

Pe*Hcep 6e3 CMOKiHra (R) 

IipeiíK-)1;aHC rroBepTaCTbC5I (R) 

EKcnopT Tepopy no IHTepHery (UK) 

Kpame CTMM po60TOroJ1iKOM, Hi)l( aJ1KoroJ1iKOM (UM) 

MeueHaTcTBo - aTaBi3M qlI ,[(06pa TpaJJ;lIui5I? (VZ) 

~o nplIHece no,[(aTKoBlIŘ KO)1;eKc? (ZP) 
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V souvislosti se slovy cizího původu P. K a r I í k a kol. ve své Přiručni 

mluvnici češtiny52 uvádí následující: 

"Přejimáni slov cizojazyčného původu je podminěno politickými, 

ekonomickými a kulturnimi kontakty mezi jazykovými společenstvimi. Přejatá 

slova přicházeji s novými skutečnostmi (telefon, raketoplán, computer), případně 

označuji předměty a jevy typické jen pro určitý prostor nebo čas ( ... tomahavk, 

reconquista), mohou však mit také funkci stylistického synonyma (rozsudek - ortel 

kniž .... ), eufemistického synonyma (tlustá - korpulentní), eventuálně mohou být 

pouze módni záležitosti ( ... filozofie benzinových pump). Nejčastěji se cizi slova 

objevuji v oblasti terminologické, pro niž jsou výhodná mezinárodni 

srozumitelnosti, nezatiženosti druhotnými významy a často též větši schopnosti 

vytvářet odvozeniny. "53 

Autor dále uvádí stratifikaci slov cizího původu podle dvou kritérií: 

a) podle způsobu a míry přizpůsobení 

lexikální jednotky citátové (především slovní spojení, která si zachovávají 

původní pravopis, většinou i výslovnost a nepřejímají české koncovky; např. 

science fiction, status quo); 

lexikální jednotky částečně přizpůsobené (stále je cítíme jako cizí, po 

pravopisné stránce často kolísají; např. marketing i marketink); 

lexikální jednotky zcela zdomácnělé (necítíme jejich cizí původ; košile, anděl, 

vzduch); 

b) podle původu 

(slova latinská, řecká, z germánských jazyků, slovanských jazyků atd.)54 

Do zvláštní skupiny autor řadí tzv. internacionalizmy, tedy slova 

mezinárodní, nejčastěji z řeckých nebo latinských slovních základů (televize, 

automobil). Do této skupiny patří velká část mezinárodní terminologie (biologie, 

geografie), dále italská hudební terminologie, anglická sportovní a počítačová 

tenninologie.55 Mohli bychom se zde zmínit i o výrazném šíření a vysoké 

frekvenci výskytu mezinárodních termínů z oblasti politiky, financí, ekonomiky a 

mnoha dalších. 

52KARLÍK, P. a kol., Příruční mluvnice češtiny, Praha 2003. 

53Tamtéž, s. 100. 
54Tamtéž, s. 100-101. 
55Tamtéž, s. 102. 
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Při pozornější analýze zmíněných titulků můžeme konstatovat, že v našem 

výchozím materiálu pozorujeme především titulky s částečně přizpůsobenými 

lexikálními jednotkami (viz. výše), např.: 3MiHH cBiií mOpMaT (D27) - Změň svůj 

formát; TpaHcnopTHa eBOJIIOu;iH (LH) - Dopravní evoluce; Pe~lfcep 6e3 

cMoKiHra (R) - Režisér bez smokingu; EKcnopT Tepopy no IHTepHery (UK) -

Export teroru přes internet. 

Dále zde můžeme vymezit citátové lexikální jednotky, které jsou ve 

většině případů tradičně přepisovány do cyrilice, např.: lie6i-6YM 3aMOBll5IllH? 

(E76) - Přáli jste si babyboom?; Ta6YJla paca (LH) - Tabula rasa; npeiíK-llaHc 

nOBepTa€TbC5I (R) - Breakdance se vrací. 

Zajímavým případem je titulek Kparue CTaTH po60TOroJIiKOM, Hi)K 

aJIKoroJIiKOM (UJvf) - Je lepší být vorkoholikem než alkoholikem, kde první 

zvýrazněné slovo je složené ze dvou částí: domácího slovního základu po6omo

(po6oTa == práce) a přípony cizího původu -20JliK (-holik). Vzniká tak jev, který 

bychom mohli zařadit mezi tzv. slova hybridní. 56 

Z morfologického hlediska je zajímavý výskyt předpon cizího původu, 

které mohou postupně přecházet z periférie slovní zásoby do jejího centra. 

Uved'me několik příkladů. 

Cynep,neTeKTop 6pexHi (E122) 

€BpoiHTerpaui5I HeMO)KlllIBa 6e3 4JaxoBlIx nepeKlla,na-qiB (VZ) 

Je třeba poznamenat, že zejména komponent cizího původu v titulku 

€BpoiHTerpaui5I HeMO)KlllIBa 6e3 waxoBlIx nepeKllana-qiB (VZ) - Eurointegrace 

není možná bez profesionálních tlumočníků se značně rozšířil jednak se 

zavedením samotného eura (cepo), jednak s neustálým rozšiřováním Evropské 

unie. Domníváme se však, že prozatím zůstává předpona cepo- v ukrajinštině 

spíše neologizmem na rozdíl od češtiny, což je ovlivněno především politickým 

vývojem v obou zemích. 

56Tamtéž, s. 101. 
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Do této části analýzy můžeme zahrnout i tzv. barbarizmy, tedy prvky zcela 

cizí pro určitý jazyk (v našem případě pro ukrajinštinu). Vyskytují se především 

v důsledku jazykové "globalizace" a slouží mimo jiné k obohacení stylu. Důležitá 

je i ekonomie podobných výrazů nebo absence ekvivalentů pro konkrétní výraz 

v cílovém jazyce. 

Níže uvádíme několik příkladů. 

VIP-BHnycKHHKH - 2006 (E76) 

SMS: p060Ty 3HaitneHo (El22) 

Ue Ha3HBa€TbC5I PR (El22) 

PRlME - 03Haqa€ rrpo30pHií! (El25) 

3ipKa «Smokie» AnaH CincoH (R V) 

V souvislosti s výrazy označovanými jako barbarizmy probíhají časté 

lingvistické polemiky. Na rozdíl od citované definice tohoto pojmu podle 

některých jazykovědců barbarizmy neexistují a všechny citované výrazy bychom 

mohli zařadit mezi neologizmy nebo výpůjčky, které ze stylistického hlediska 

mohou představovat intertextuální prvky. Konkrétním příkladem je pátý titulek 

3ipKa «Smokie» AnaH CincoH (R V) - Hvězda Smokie Alan Silson, anebo četné 

publicistické příklady, které obsahuj í názvy známých institucí a společností, které 

zachovávají svou původní podobu, např. SONY, IBM a další. 

Barbarizmy často plní funkci prostředku pro "módní" vyjadřování např. 

De Ha3HBa€TbC5I PR (El22) - Je to jen PR; zkratka výrazu public relations, která 

v překladu do češtiny znamená styk s veřejností. Je rozšířena jak v ukrajinském, 

tak i v ruském tisku, a to ve své původní podobě, čímž vlastně zesiluje ironický 

podtext reklamy, propagace, ov li vňování veřej nosti atd .. 

U dalšího příkladu VIP-BHnycKHHKH - 2006 (E76) - VIP absolventi 2006 

je anglická zkratka VIP (very important person == velmi důležitý člověk), která 

skutečně plní funkci jazykové ekonomie. Jde o to, že kdybychom hledali pro 

tento výraz ekvivalent v ukrajinštině, který by byl stejně úsporný, a navíc 

obsahoval i určitý odstín módního vyjadřování, nejspíš bychom neuspěli. Proto 

můžeme tvrdit, že některé barbarizmy slouží i k pojmenování jevů, které v 

cílovém jazyce chybL 

29 



Zajímavým příkladem je i titulek SMS: p060Ty 3HaHneHo (E122) - Jedna 

SMSka a máš práci, v němž bychom mohli zkratku SMS zaměnit ukrajinským 

výrazem nOeiOOMJle1-l1-l51. Není však tolik úsporné, a hlavně k překladu citované 

abreviatury není důvod, jelikož barbarizmus SMS patří do skupiny, kterou 

bychom mohli označit jako mezinárodní termíny. To dokládá i překlad 

novinového titulku do češtiny. 

Je třeba dodat, že zkratky PR, VIP a SMS mají cizí původ, ale již dávno 
, 

nepatří mezi neologizmy. Učel používání těchto elementů, cizorodých pro 

ukrajinštinu, vidíme především v jazykové ekonomii a v nesporném obohacení 

stylu. Poznamenejme však, že zmíněný jev nemá v současné žurnalistické tvorbě 

na Ukrajině příliš velký výskyt. Tradicí nadále zůstává "zdomácnělá" podoba 

určitého výrazu a dále také transliterace a transkripce, o níž se zmíníme později. 

Jak slova s komponenty super- a euro-, tak i barbarizmy bychom mohli 

zařadit do skupiny neologizmů, která těsně souvisí se slovy cizího původu a ve 

většině případů se s touto lexikální skupinou překrývá. 

Není však jednoduché stanovit, co je neologizmem a co neologizmem 

není. Je pravda, že existují slovníky, které zachycují neologizmy v jednotlivých 
v 

jazycích. V souvislosti s vytvářením Rusko-českého a Cesko-ruského slovníku 
v 

neologismů však R. S i š k o v á a N. S a v i c k ý57 tvrdí, že není snadné 

registrovat vznik nebo opětovný brzký zánik slov a tento názor komentují 

následujícím způsobem: 

" ... významy se mění rychleji než probíhá práce autorů a nakladatelství, 

zvlášť nejistý je jakýkoliv pokus zachytit stylovou platnost nových výrazů. Vědomě 

proto např. upouštíme od pokusů o jemnější stylistickou diferenciaci. . .. je to 

odraz" nehotovosti (( popisovaných jevů jazykové skutečnosti. "58 

Při detailnějším pohledu na uvedené titulky, které obsahují slova cizího 

původu, můžeme vymezit následující neologizmy, které se s cizími slovy 

překrývají. Jsou to například slova 6e6i-6YM, 6peUK-Oa1-lC nebo cepoi1-lmeZpal1i51. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že výrazy s barbarizmy (např. VIP, SMS nebo 

PR) také patří do skupiny nově vzniklých slov. Dovolíme si však tvrdit, že 

57SAVICKÝ, N., ŠIŠKOVÁ, R., ŠLAUFOV Á, E., Rusko-český a Česko-ruský slovník neologismů, 
Praha 1999. 
58Tamtéž, s. 5-6. 
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citované výrazy již dávno přešly do roviny široce používaných mezinárodních 

termínů. 

4.1.2. Ustálená slovní spojení 

Podívejme se na několik příkladů ustálených slovních spojení, a konkrétně 

frazeologizmů v titulcích, které však byly v našem výchozím materiálu vzácnější. 

Jsou ale velmi důležité z hlediska komunikativního záměru, jelikož představují 

všeobecně známé ustálené konstrukce se specifickým významem. Výskyt 

podobných idiomů ihned upoutá zájem čtenáře a vyvolá v něm řadu subjektivních 

emocí, jako např. následující: 

«COCHCKH Il:TI5I XOT-Il:Ora» BBeJIlI MeHe B oMaHy ... (H) 

KOClI, Koca, nOKlI poca (E76) 

A HaM i Mope no KOJIiHa! (E125) 

YKpalH:u;i BTepJIlI Hoca BciM! (E125) 

... A)J( TpicKlI JIeTHTb (UK) 

Tak např. titulek «COCHCKII Il:TI5I XOT-Il:Ora» BBeJIlI MeHe B oMaHy ... (H)

Oklamaly mě Hot-dog párky vyjadřuje pocit nespokojenosti a zklamání, naopak 

novinový název A HaM i Mope no KOJIiHa! (.E125)- Všechno zvládneme! může u 

čtenáře vyvolat pocit sebejistoty. 

Při tvorbě titulků se novináři často uchylují k aforizmům, které bezesporu 

zvyšují emocionalitu titulku. Na tomto místě spojíme aforizmy s významným 

stylistickým jevem, kterým je aluze, tedy "narážka" na určitou skutečnost nebo 

všeobecně známé výrazy. Ta u čtenáře ihned vyvolá určité emoce a vzbudí jeho 

zájem, což, jak víme, je jedním z hlavních účelů titulku. 

Havrylovová uvádí, že novináři často používají bud' původní, ustálenou 

podobu aforizmu, anebo podobu přepracovanou. 59 V každém případě účinek na 

čtenáře je ohromný. Dovolíme si tvrdit, že podobné titulky patří mezi ty 

nejvýraznější a emocionálně nejsilnější a jsou schopny čtenáře v mžiku zaujmout 

a vyzvat jej k přečtení novinového textu. 

59HA VRYLOV A, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
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Níže uvádíme několik příkladů: 

IIpHMIllOB. IIepeMir ... i orrHHHBC5I 3a rpaTaMH (D27) 

IIoKH rrapKiHr 3iM,IJ;e, aBTO rÚIllOXO,IJ;y oqi BHICTb (D45) 

Ha3BaBC5I BqHTeJIeM - Bi,IJ;rroBi,IJ;aM 3a yqHiB (E122) 

CellO CMi€Tbc5I (E122) 

A XTO-XTO Y MepiIo rri,IJ;e? (E125) 

XTO y cBiTi HaMMHJIiIllHM? (E125) 

IIepeKyrrH rrone (E125) 

JIOBHC5I, pH6KO BeJIHKa, a Mana pOCTH! .. (H) 

Y ci ,IJ;OpOrH Be,IJ;yTb B «Oma,IJ;6aHK» (LH) 

I 6aI(bKa He B,IJ;yIllHTb HaIIloro ryTH5IKa! (V 6/12/06) 

51K ranHqaHH Ha qeMrrioHaT CBiTY rriIIlKH XO,IJ;HJIH (VZ) 

L(HrapI(i - Hi! (Zl) 

Tak např. latinská věta Veni, v i di, vici ("přišel, uviděl, zvítězil") nebo 
v 

okřídlený výraz "všechny cesty vedou do Ríma" ovlivnily vznik titulků 

IIpHMIIloB. IIepeMir ... i orrHHHBC5I 3a rpaTaMH (D27) a Y ci ,IJ;OpOrH BenyTb B 

«Oma,IJ;6aHK» (LH), zdrojem druhého příkladu I10KH rrapKiHr 3iMne, aBTO 

rriIIIoxony oqi BHlcTb (D45)~e ukrajinská klasická divadelní hra M. 

Kropyvnyckého Doky sonce zijde, rosa oči vy jist' (<<POKU COl-llje 3iu()e, poca otti 

6ui'cmb»). Literatura ovlivnila i vznik titulku CeJIO CMi€Tbc5I (E122), kde se jedná 

o dílo 1. Franka Boryslav se směje (<<EopUCJla6 cMi€mbC5l»). Třetí titulek Ha3BaBC5I 

BqHTeJIeM - Bi,IJ;rroBÍ,uaM 3a yqHiB (E122) ihned navozuje frazeologizmus "když ses 

dal na vojnu, musíš bojovat", novinový název A XTO-XTO Y MepiIO rri,IJ;e? (E125) 

představuje jakousi paralelu k lidové písni z období zimních svátků A chto-chto 

Mykolaja ljubyt'? (<<A xmo-xmo MUKOJla5l Jl106umb? »; den sv. Mikuláše, 6.119. 

prosince). Zajímavý je původ titulků XTO Y CBiTi HaMMHniIIIHM? (E125), JIOBHC5I, 

pH6KO BeJIHKa, a Mana pOCTHL. (H) a 51K ranHqaHH Ha qeMrrioHaT CBiTY rriIIIKH 

XOnHnH (VZ), jež pramení z pohádek Sněhurka a sedm trpaslíků (<<EÍJlOCl-lÍJlCKa 

ma CiM 2l-l0Mi6») , O vlkovi a lišce (((JluCUttKa u 606K») a z ukrajinského 

několikadílného kresleného filmu o kozácích, a konkrétně O tom, jak kozáci 

jezdili pro sůl (((J!K K03aKU 3a CiJlJlIO xO()UJlu»). Titulek I 6aI(bKa He BnyIIlHTb 
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Harnoro ryTH5IKa! ev 6/12/06) ihned navozuje atmosféru Běloruska a čtenáři se 

nejspíš vybaví jeho současný prezident Alexandr Lukašenko, často označovaný 

jako "bac 'ka" (6al1bKa, 6al1bKo = otec). Při vytváření titulku llepeKynH none 

(E125) se novinář bezesporu inspiroval rostlinou zvanou "perekoty-pole" 

(nepeKOmU-nOJle); vznik názvu článku _U~H_r---Jap ....... U-,-i __ H_i_! ----,O-O(Z_I ....... 2 jakoby dýchá 

atmosférou sovětských propagačních plakátů s nejrůznějšími hesly, např. 
v 

Rekneme alkoholu NE! (<<HET aJlK020JllO!»). 

Jak vidíme, aluze patří mezi skutečně působivé jazykové prostředky a je 

poměrně rozšířeným jevem v ukrajinské publicistice. Zároveň je třeba podotknout, 

že zdrojem pro aluzi v názvech novinových zpráv jsou jak ukrajinské reálie, tak i 

mezinárodně známé skutečnosti. 

4.1.3. Obrazná vyjádření 

Významnou roli v titulcích hraje obraznost. Ta představuje výrazový 

prostředek, který má obrovský vliv na adresáta. Obrazné nepřímé pojmenování 

nebo personifikace titulek oživí, čímž oživí i informaci v něm obsaženou. Podle 

Bečky60 podobná pojmenování bývají konkrétní a zkratkovitá a zpestřují slovník 

denního tisku. Svou náznakovostí získávají pozornost adresáta a předznamenávají 

celkový tón článku nebo zprávy.6J Někdy obraznost představuje stimul, který nám 

navodí široké spektrum asociací. Hlavním cílem obraznosti, a konkrétně metafory 

(změny na základě podobnosti), metonymie (změny na základě vnitřní souvislosti) 

a synekdochy (změny založené na základě souvislosti mezi celkem a částí), je 

zvýšená emocionalita a záměr lakonicky a neotřele napovědět adresátovi téma, o 

němž pojednává článek. 

Níže uvádíme několik příkladů titulků s obrazným 
. , , 

pOJmenovanlm: 

«30JIOT03y6h>Ta «6pHTOrOJIOBi» TopryIOTb BiHHHueIO? (33K) 

KpeMJIb npoTH nOMapaH~eBHx (D27) 

v, , 

neprlmym 

,n:opora BmKpHJIa LJ;ocryn ,no npaniciB, ,ne 130 pOKiB He crynaJIa Hora JIicopy6a 

(D45) 

6°BEČKA, J. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973. 
61Tamtéž, s. 51-57. 
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JIixTapi y QepHiBU5IX nepeiímJIH Ha «3HMOBHií qac» (D45) 

B H6JIYQKO! (EI03) 

OCTaHHiií Bi)];nOqHHOK (EI03) 

3aJIi3Hi pyKH (EI25) 

CaJIo pOCTe Ha )];epeBax! (E125) 

IIi)]; KyrrOJIOM rrOJIiTHqHOrO UllpKy (F) 

JIYUeHKo p03nHmeThCH 3 TllMomeHKO (F) 

IIJ;oniBpoKy - Ha KHJlHM (H) 

CMepTb qaryBaJIa Ha cBiTaHKY (LH) 

3ycTpiq «ni)]; 3HaKOM 3anHTaHHH» (LH) 

Maií~aH 3ropTaB oCTaHHi HaMeTM (CH) 

TypMCTMqHa MeKKa (R) 

y )l{aiíBopa ~yma COHHqHa (V 11/05/07) 

Ky60K fop6aTIOKa He 3MiHIO€ «nponHcKy» (Zl) 

PaxiBchKHií raM6iT, a60 KOJIH 3)];OPOBOMy rJIy3,n;y 3aBa)KaIOTb rroJIiTMqHi aM6iuil 

(ZP) 

V našem výchozím materiálu tedy pozorujeme především názvy článku 

metonymické, např.: KpeMJIh npOTH nOMapaHqeBHX (D27) - Kreml proti 

pomerančovým, který předznamenává jistý konflikt mezi nejvyššími ruskými 

představiteli a zastánci oranžové (resp. pomerančové) revoluce; MaĎ)];aH 3ropTaB 

oCTaHHi HaMeTH (CH) - Majdan uklízel poslední stany, jehož podtextem je konec 

citované oranžové revoluce, kde pojmem "majdan" se označují obyvatelé 

Ukrajiny, kteří se účastnili zimních protestů, jež probíhaly na hlavním náměstí 

Kyjeva - Náměstí nezávislosti (Mau()a1-l 1-le3aJleJIC1-locmi). 

Dále jsou zde časté titulky založené na metafoře, jako např. B H6JIyqKO! 

(E103) - Přímo do černého; OCTaHHiií BmnOQHHOK (E103) - Poslední 

odpočinek; a personifikaci, např. CaJIo pOCTe Ha ,n;epeBax! (E125) - Slanina roste 

na stromech (viz. komentář kap. 6.3.0.); CMepTb qaryBaJIa Ha cBiTaHKY (LH) -

Smrt vyčkávala za úsvitu atd. 

V menší míře pak pozorujeme titulky se synekdochou. V našem výchozím 

materiálu najdeme titulky, které kombinují tento jev i s personifikací: lIopora 

BmKpHJla ~ocryn ,n;o npaniciB, ,n;e 130 pOKiB He crynaJIa Hora JIicopy6a (D45) -
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Cesta zpřístupnila lesy) kam 130 let nevkročila ani noha; JIixTapi y QepHiBIJ;51x 

nepeiímJ1H Ha «3HMOBHH '1ac» (D4~) - Lampy v Černovicích přešly na zimní čas. 

Zde se krátce zmíníme o jevu specifickém pro ukrajinštinu (na rozdíl od 

češtiny), a to o apoziční nominaci neboli spojeních složeného typu. Ta jsou pro 

ukrajinštinu zcela přirozeným a oblíbeným publicistickým prostředkem, který 

v této práci zařadíme mezi nástroje obraznosti. 

Uvedeme několik příkladů takovýchto složenin nejprve ve vztahu 

atributivním, pak ve vztahu predikačním. Poslední titulek bychom mohli dokonce 

označit jako titulek smíšeného typu, a tedy novinový název s atributivně

predikačním vztahem: 

,1];HBO-naMrra (E 1 22) 

I1i,[(rrpHcMcTBO-rrpHBH,[( (F) 

I1pMKOp,[(OHHMKH 3aTpHMaJIll 40 HeJ]eraJ]iB-MoJ]~aBaH (ZP) 

,1];erryTaT-p036iiíHllK (UM) 

POCiHH-MOTOD;HKJ1icT 3HaŘmOB CBOIO cMepTb (ZP) 

Podobné jevy představují do jisté míry překladatelský oříšek, jelikož 

nejsou pro češtinu přirozené. Nejčastěji se však volí metoda převodu podobných 

pojmenování pomocí transformace jednoho z prvků spojení v přívlastek shodný, 

např. 11MBo-naMrra (El22) - Zá zračná lampa, POCiHH-MOTOIJ,HKJ1icT 3HaŘlliOB 

CBOIO CMepTb (ZP) - Ruský motorkář našel svou smrt. Rozšířeným způsobem 

překladů spojenin složeného typu je metoda opisu: ITpMKOPJlOHHMKM 3aTpHMaJIll 

40 HeJ1eraJ1iB-MOJ1LlaBaH (ZP) - Pohraniční stráž zadržela 40 nelegálních 

přistěhovalců z Moldávie. 

4.1.4. Kontaktové prostředky, emocionalita 

Tato část analýzy by mohla obsáhnout v zásadě všechny jazykové roviny, 

jelikož každá z nich obsahuje prostředky zvyšující emocionalitu textu, a tedy i 
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titulku. V následující části diplomové práce však budeme pozorovat projevy 

emocionality v titulcích v rovině stylistické, syntaktické, morfologické a lexikální. 

Z výchozího materiálu vyplývá, že titulky často doprovází bohatá 

interpunkce. Najdeme zde jak věty rozkazovací, které upozorňují na určitou 

informaci, vyjadřují rozkaz nebo údiv, tak věty tázací a rétorické otázky, které 

jsou jedním z nejvýraznějších kontaktových prostředků. V titulcích nechybí ani 

věty eliptické, jejichž cílem je upoutat pozornost čtenáře, vzbudit jeho zájem nebo 

zvědavost. Ty jsou často doplněny třemi tečkami. 

Zde je několik příkladů titulku s vykřičníkem: 

I101XaJIM! (El 03) 

O:ue TaK YP0)l(an! (El22) 

Xoqy 6yTM rrpe3M,n;eHToM! (El22) 

He Tpe6a Hac LJ:YPMTM! (El25) 

MM 3BMHyBa~y€Mo! (H) 

I1orrenIOlliKa Ha cBoln 3eMni?! (UK) 

CXYLJ: Ha 89 KinorpaMiB! (VZ) 

v 

V souladu s F. Cer mák e m vykřičník je signálem rozkazu, výzvy, 

zvolání nebo přání, občas však pouhého důrazu. 62 Podle Havrylovové63 vykřičník 

je tím, čemu titulek vděčí za svou výraznost, expresivitu a zájem čtenáře o určité 

téma. Autorka dále tvrdí, že podobné titulky mohou znamenat výzvu a občas mají 

až "reklamní" charakter. Jejich hlavním cílem je tedy psychologický kontakt s 

adresátem. 64 

Tak například novinový název TIoIXaJIH! (El03) - A jedeme! Představuje 

otevřenou výzvu. Důležitá je zde nejen modalita, kterou vyjadřuje vykřičník, ale i 

sloveso užité v minulém čase, které je v ukrajinštině pro danou situaci konvenční. 

Další příklad titulku Oue TaK YP0)l(an! (El22) - To je ale úroda! vyjadřuje 
, 

údiv, který je zesílený částicí maK. Udiv se známkami nedůvěry vykazuje i jeden 

z dalších příkladů TIorrenIOlliKa Ha cBoln 3eMni?! (UK) - Popelka ve své rodné 

62ČERMÁK, F., Jazyk ajazykověda, Praha 2001, s. 33. 
63HA VRYLOV A, 1., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
64Tamtéž. 
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zemi, který je intenzivnější díky otazníku. Dalším příkladem údivu je i titulek 

Cxyn Ha 89 KiJIorpaMiB! (VZ) - Shodil 89 kilogramů!. 

Modální odstín zvolání a určitého přání má titulek Xo-qy 6yTM 

rrpe3M,ZleHToM! (El22) - Chci být prezidentem! a MM 3BMHyBa-qy€Mo! (H) - Máme 

viníka. Rozkazem je pak novinový název He Tpe6a Hac nypMTM! (El25) -

Přestaňte nás vodit za nos! 

Otazník je signálem otázky. Je to další interpunkční znaménko, které 

vykazuje známky expresivity. Podobné titulky apelují na přání čtenáře zjistit, co 

se skrývá za názvem článku. Uved'me několik příkladů: 

,[(e BM, aBTopMTeTM? (E76) 

51K 6yneMo )l(MTM? (E76) 

3a LQO ,naIOTb MiJIbHOH ,noJIapiB? (El22) 

mo ,nani? (LH) 

Ilpo mo Mpi5IJIM rrpe,nKM qepHoBeUbKoro? (VZ) 

Při detailnější analýze našich příkladů můžeme konstatovat, že především 

titulky l1e BM, aBTopMTeTM? (E76) - Kdepakje autorita?, 5:IK 6yneMo )l(MTM? (E76) 

- Jak budeme žít? a IIlo )lani? (LH) - Co dál? představují otázku. Při přečtení 

podobného titulku u adresáta nejspíš nevzniknou žádné asociace, jen přání zjistit, 

co se za novinovým názvem skrývá. 

Naopak titulek 3a mo ,ZlaIOTb MiJIbHOH nOJIapiB? (El22) - Za co se dává 

milión dolarů? je jakoby úvodem k vyprávění, které rozvine tuto hlavní myšlenku 
v 

textu. Ctenář si začne ihned představovat, co by mohlo být podmínkou pro 

podobný zisk (účast v loterii, slušné zaměstnání, dědictví atd.). Podobným 

případem je i titulek fIpo LQO Mpi5IJIM rrpe)lKM qepHoBeUbKoro? (VZ) - O čem snili 
v 

předci Cernoveckého? 

Náš výchozí materiál poskytuje i několik příkladů titulků s dvojtečkou, 

která je signálem začátku přímé řeči, důsledku, pokračováním, rozšířením nebo 

upřesněním informace z předchozí části výpovědi.65 Podle Havrylovové dvojtečka 

65ČERMÁK, F., Jazyk ajazykověda, Praha 2001, s. 33; 
v v 

JUSCUK, I. P., Ukrajins 'ka mova, Kyjiv 2005, s. 445. 
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dodává titulku více dynamiky.66 Náš výchozí materiál nám nabízí následující 

příklady: 

OCTepiraň:c5I: MaJI5Ipi5I! (Zl) 

YKpalHchKe KiHo: € 3ByK (CH) 

I103aKJ1aCHe qHTaHH5I: JJ:J15I JJ:yrni, qH JJ:J15I BqHTeJ15I? (VZ) 

Podrobnější pohled na tyto novinové názvy však nepotvrzuje citovanou 

myšlenku Havrylovové. U všech tří příkladů: OCTepiraň:c5I: MaJI5Ipi5I! (Zl) -

Pozor! Malárie, YKpalHchKe KiHO: € 3ByK (CH) - Úspěch ukrajinské 

kinematografie Gedna z variant překladu) a I103aKJIaCHe qHTaHH5I: JJ:JI5I JJ:yrni, qH 
v 

JJ:J15I BqHTeJ15I? (VZ) - Cteme pro sebe, nebo pro učitele? pozorujeme určitou 

pauzu, po níž dále následuje pokračování, rozvinutí myšlenky. A právě navození 

této pauzy je v našem případě dáno dvojtečkou. 

Nehledě na absenci výrazné dynamiky v našich titulcích, můžeme 

konstatovat, že dvojtečka novinový název zvýrazňuje, představuje nástroj, který 

koriguje průběh výpovědi. A kdybychom si představili intonaci, s níž adresát 

přečte podobný novinový titulek, mohli bychom dokonce tvrdit, že dvojtečka řídí 

i tempo, kterým zpráva dorazí k svému čtenáři. 

Příklady titulků s třemi tečkami, a tedy s přerušením nebo nedokončením 

textu/7 jsou v našem materiálu poměrně časté. A není divu, jelikož daný 

prostředek aktualizuje název novinového článku, obsahuje jakoby jisté tajemství a 

vyvolává u adresáta přání dozvědět se, co stojí za třemi tečkami. Podívejme se na 

několik příkladů: 

QH4lpa, 5IKa ... (CH) 

He BOJJ:OJ1a3H MH ... (UM) 

66HA VRYLOV A, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
67ČERMÁK, F., Jazyk ajazykověda, Praha 2001, s. 34. 
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Je zjevné, že na rozdíl od češtiny ukrajinština často používá bohatší 

interpunkci, a můžeme dokonce tvrdit, že tento rys je všeobecně oblíbený 

v kontextu východoslovanských jazyků. V titulcích tedy najdeme mimo citovanou 

interpunkci i pomlčku. Jak uvádí Sadivnyčyj, jedná se o významný prostředek 

aktuálního členění větného: oddělí obě části a mnohem více zdůrazní druhou, 

rématickou část. 68 

Zde uvedeme několik příkladů Gak časté jsou tyto jevy v titulcích, je 

patrné na příkladech z jednotlivých jazykových rovin): 

<l>epMepM - Ha rrOp5ITyHoK ceJIa (El 03) 

IXH5I LJ:pY)I(MHa - l(e MOTOl(MKJI (F) 

B rreprniň LJ:ec5ITl(i - 3aKaprraTcbKi KiHoJIorM (F) 

fl' 5ITMň BOLJ:iň - y6HBl(5I (UK) 

Jak pozorujeme, část titulku, která následuje přes pomlčku, je vždy 

specifikací, doplněním jeho první části: <l>epMepH - Ha rrOp5ITyHOK ceJIa (El03) -

Farmáři jako záchrana vesnice, B rreprniň LJ:ec5ITl(i - 3aKaprraTcbKi KiHoJIorH (F) 

- V první desítce jsou kynologové ze Zakarpatí. 

Zbývající dva příklady obsahují mimo jiné odstín překvapení, které 

přichází s rématickou částí výpovědi: IXH5I LJ:PY)IillHa - l(e MOTOl(MKJI (F) - Jejich 

manželkou je motorka a fl' 5ITHií BOLJ:iií - y6HBl(5I (UK) - Každý pátý řidič je vrah. 

Dovolíme si tvrdit, že právě tato kombinace výrazových prostředků zvyšuje 

expresivně-emocionální modalitu výpovědi a je obzvlášť působivým nástrojem při 

tvorbě novinových titulků. 

Mezi prostředky podílející se na emocionalitě můžeme zařadit i 

následující stylistické figury: opakování a paradox. Oba jevy zdůrazňují určitou 

informaci a výrazně zvyšují stylistickou hodnotu novinového názvu. Havrylovová 

také odkazuje konkrétně na tautologii, tedy na opakování téhož prvku, jako na 

hledání určité exprese. 69 

68SADIVNYČYJ, V. O., Vlastyvosti, funkcijij typy zaholovkiv u strukturi ta zmisti publicystyky 
Mykoly Daňka, http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(102_1)/12 _ Sadivnychyi.pdf 
69HAVRYLOVA, J., Rol' linhvistyénych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
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Nejprve se podíváme na příklady titulků s opakováním: 

«Ta KiHb 51, KiHb ... » (El 03) 

BO~H MeHi, BO~H! (El22) 

I xpeCT, i ropH, i MonHTBa IIi)]; cHiraMH... (H) 

I MaHcTpaMH crropTy CTMH, i ,[(0 CKna,[(y 36ipHol IIOTparrHnH (ZI) 

Někdy autor opakuje v titulku slovo, které má největší váhu a je nosným v 

textu článku, např. náš první a druhý titulek «Ta KiHb 51, KiHb ... » (El 03) - Přece 

jsem kůň; BO)];H MeHi, BO)];H! CEl22) - Prosím, vodu! Jindy je opakovaným 

elementem spojka se slučovacím poměrem: I xpecT, i ropH, i MonHTBa rri)]; 

cHiraMH... (H) - Kříž, hory a modlitba pod sněhem. Existují i případy, kdy není 

jednoduché určit, jestli se jedná o poměr slučovací, stupňovací, či dokonce 

důsledkový. Typickým příkladem je titulek I MaHcTpaMH CIIOpTy CTMH, i no 

CKJIany 36ipHol rrOTparrHJIH (Zl) - Stali se sportovními mistry a dostali se do 

národního mužstva Gedna z variant překladu), který vnímáme jako úkaz 

slučovacího poměru, což také odráží překlad titulku. 

Dále uvádíme příklady paradoxu v titulcích: 

IIIBH));KO niKyBaTHc5I - ));OBrO xBopiTH (E125) 

HOBy KOHcTHTyU;iIO rrOBHHeH rrpHHMaTH HapO));, a He nOJIiTHKH (H) 

He oTpHMyrm rrocnyrH - ne nJIaTH (UK) 

51K ne XOBaJIHCH - cniňMaJIHCH (UK) 

«Y Hboro r Bce, y MeHe niqoro neMar» (UM) 

I(e ne rpa, a CrrpaB)KH5I Biňna (VZ) 

U citovaných příkladů pozorujeme polaritu, která se projevuje diametrálně 

opačným významem slova, tedy antonymem sémantickým či kontextuálním, a je 

základem pro paradox. Tak např. titulek Ho By KOHCTMTyu;iIO IIOBMHeH rrpMHMaTM 

napOLl, a ne nOJIiTHKH CH) - Novou ústavu musí schvalovat národ, nikoliv 

politici obsahuje kontextuální antonymický pár národ - politici. Dalším příkladem 

tohoto jevu je novinový název Ue ne rpa, a CrrpaB)KH5I BiňHa (VZ) - Není to hra, 
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ale skutečná válka, kde dvojice slov "hra" a "válka" představuje kontextuální 

antonyma. 

Důkazem ryzího paradoxního vztahu jsou titulky: IIIBHLJ;KO niKyBaTHc5I -

LJ;OBrO xBopiTH (E125)- Rychlá léčba znamená dlouhou nemoc; He OTpHMy€m 

rrocnyrH - ue nJIaTH (UK) - Za neposkytnuté služby neplať; «Y Hboro € Bce, y 

MeHe ui .. oro HeMa€» (UM) - On má vše, já nemám nic. 

Všechny citované příklady titulků potvrzují skutečnost, že paradox je 

účinným stylistickým prostředkem, který významně zvyšuje výraznost 

novinového názvu, dokáže adresáta zaujmout svou rozporuplnou podstatou a 

zřejmě jej nutí zaujmout nějaké vlastní stanovisko. 

Pro zvýšení expresivity a emocionality v ukrajinštině jsou obzvlášť 

důležitá deminutiva a citoslovce. Především deminutiva jsou pro ukrajinský jazyk 

typická a zaslouží si zvláštní pozornost. 

Podle I. K a š č e j o v é70 mají deminutiva emocionální význam, který 

ovlivňují zvláštní sufixy. 

«ai CyrjJiKCU MalOmb KOHoma~JllO necmJlu6ocmi, 3MeHUleHocmi a6o, 

l-laenaKU, 36ÍJlbUlel-lOcmÍ, rjJaMiJlb51pHOcmi. IIompanJl51lOLtU e eiÓnoeidHuu 

KOl-lmeKCm, eOHU 3MiHlOlOmb ceoi' ol1il-lKU l-la ipOl-lÍLtHÍ a60 npocmo zpaUJlueÍ: 

eÍpUtuKaMU 6aeJllOC51, ... MamepiaJlb LtUK nompi6HUU dJl51 Hapucy, l-le3Jlel1bKUU 

peMoHmUK. » 71 

K ironii uvádíme více v podkapitole 4.2.5. Účinek deminutiva citoslovcí 

můžeme pozorovat na několika příkladech z našeho výchozího materiálu: 

He 6iiíC5I, LJ;HTUHKO, ue )J( MyJIhTUK (E103) 

A ~opim:eHhKa rnyMMTb ... (E125) 

3y6Ku rrOKa)J(H (E125) 

CecTpu"Ka ,l(TI51 KeBiHa (E125) 

3Mi51M He rrO,l(06aIOTbC51 n'HUUQKH (LH) 

KopiBKO, ay-y! (UK) 

7°KAŠČEJ, 1., lronična nominacija ta leksyka, konnotovana ironijeju, u sučasnych ukrajins 'kych 
ZMl, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002. 
71Tamtéž, s. 498. 
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u titulků s deminutivy: He 6iHc5I, LJ;UTUHKO, ue )K MyJlhTUK (El03) -

Nebaj se, dítě, je to jen pohádka; A LJ;Opi~eHhKa rnyMMTb ... (El25) - Cesta se 

krátí ... ; 3y6KU rrOKa)KM (El25)- Ukaž mi zoubky; CeCTpHqKa ,nn5I KeBiHa (El25) 

- Sestřička pro Kevina a 3Mi5IM He rro,no6aIOTbC5I n'HHUqKH (LH)- Zmije nemají 

rády opilce cítíme výrazně vyšší emocionalitu, která je způsobena sufixy -UHK, 

-HK, -eHhK, -K, -UqK. Výsledkem je určitá nivelizace výrazu nebo ironizace určité 

skutečnosti. 

Konkrétně u novinového názvu He 6iHc5I, LJ;HTHHKO, ue )K MyJlhTUK 

(El03) - Nebaj se) dítě) je to jen pohádka na první pohled cítíme jakýsi rozpor 

mezi výrazy MyJlbmUK a 60RmucR. Tento rozpor zdůrazňuje i grafická úprava 

článku (viz. příloha č. 2). Po přečtení článku zjistíme, že se jedná o poměrně 

nedávný výzkum kyjevských psychologů v oblasti současné animace. Podle jejich 

závěru mají zahraniční kreslené filmy zhoubný vliv na psychiku dítěte, brzdí jeho 

intelektuální a emocionální rozvoj. Dovolíme si tedy tvrdit, že deminutivum na 

tomto místě má mimo jiné zmírnit citovaný rozpor. 

o tom, že deminutiva nejsou všeobecně tolik rozšířená v češtině, svědčí 

překlady titulků, v nichž se deminutiva často transformují do původního tvaru 

podstatného jména. 

Co se týče citoslovcí v současných ukrajinských novinových titulcích, je 

třeba poznamenat, že nejsou tak častá. Uvedený příklad KopiBKo, ay-y! (UK)

Kravičko, kde jsi? představuje jen malé potvrzení skutečnosti, že citoslovce také 

patří mezi prostředky používané při tvorbě novinových titulků. 

V závěru této podkapitoly se budeme krátce zabývat lexikální rovinou. 

V tomto kontextu je nutno se zmínit o slovní zásobě s vysokou expresivitou. 

Uvedeme několik příkladů: 

«51 HOMy ,naB 2 MinbHoHM, a Tll, uypaK, TPII» (33K) 

I1pIIpeBHyBaB ... I Ho~aKOIO - 15 pa3iB! (E122) 
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V této souvislosti si nejdříve přiblížíme první příklad: «JI ŘOMy ,UaB 2 

MiJIbHOHII, a Tll, nypaK, TplI» (33K) - Dal jsem mu 2 miliony. TYJ blbče, jsi mu 

dal tři. Již na první pohled adresáta nejvíc zarazí slovo oypaK (blbec), které již ve 

svém kořeni oyp má zakódovanou určitou expresivitu. Naopak slovo J-lO:JICaKa v 

druhém titulku I1plIpeBHyBaB ... I Ho~aKOIO - 15 pa3iB! (E122) - 15 rán kudlou v 

zápalu žárlivosti získalo expresivní odstín (a to zveličený, negativní) díky svému 

sufixu -aK. 

Je třeba se zmínit o tom, že podobné jevy nebyly v našem výchozím 

materiálu zdaleka rozšířené. Proto je těžké hodnotit či odvozovat jakoukoliv 

zákonitost v jejich tvorbě nebo používaní. 

Dále do této roviny patří slangové a hovorové výrazy, jež bezesporu také 

zvyšují expresivně-emocionální charakteristiku textu. U těchto příkladů 

pozorujeme i používání uvozovek, které ještě více upozorňují na určitý výraz, 

signalizují jeho výjimečnost, přenesený význam. Mimo jiné je to další důkaz toho, 

že v ukrajinštině je v grafickém znázornění titulků skutečně využito celé 

interpunkční škály. Např.: 

3acrraHi «rrarrapauui» 3 6arrKoHa HaMaraJIlICh «3HHTH» K03aKa B Tpycax? (33 K) 

<I>iJIirr KipKopoB rrpoTII «MoCKaJ1iB» (E122) 

CEY «HaKpHJ1a» rroTy)KHI1Ř KOHBepTauiŘHI1H UeHTp (CH) 

qaiíui He 6y)J;e COpOMHO 3a «KoMyHaJ1Ky» (RT) 

EJIaro «6e3 6J1ary» (UM) 

JIi4J'IHK BiJl3ipKII (UM) 

II03lIKa «Ha XaJ1HBy» (UM) 

Citované novinové názvy obsahují tyto slangové a hovorové výrazy: 

«3HHTH» (v tomto případě znamená vyfotografovat), «MoCKaJIi» (hanlivé 

označení pro příslušníky ruského národa), «HaKpHTH» (v našem případě použito 

ve smyslu přistihnout, dopadnout, ukončit činnost někoho nebo něčeho) a 

«KoMYHaJIKa» (tento hovorový výraz je zároveň zkratkou pro komunální byt -

KOMyJ-laJlbJ-la K6apmupa). Výraz «6e3 6JIary» je opakem pro ustálené spojení «no 

6JIary», které znamená (získat něco) protekčně, ze známosti, načerno. 
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Předposlední titulek začíná hovorovým označením podprsenky (JIit}1'1HK), 

poslední pak končí nespisovným slovním spojením «Ha XaJIHBY)), a tedy zadarmo. 

Jak uvádí ve své studii o. Ser b e n s' k á72
, tento jev způsobily historické 

události, konkrétně nabytí statusu nezávislosti Ukrajinou a dalšími státy SSSR. 

Podle autorky dochází v ukrajinštině v 90. letech k výrazné demokratizaci a 

liberalizaci, která se projevuje především na lexikální úrovni, kde pozorujeme 

rušení hranic mezi tzv. stylistickými kategoriemi slov. Autorka dále uvádí: 

«IIpocmopitttt5l, :JICapZ01-li3MU, apzomU3MU, 5lKUM y MU1-lyJlOMy ei()eo()uJlu 

Micl1e 1-la nepucjJepii~ «eupeaJluc5l» 3 1-lež' i exo()5lmb y pi31-li, 1-laeimb «noea:JIC1-li» 

meKcmu (zanJlUK, notxae ()ax, niUtoe 6a1-l5lttumu, Jloeumu KaucjJ, JllO()U «3 

npu6a6axoM»). »73 

Ve své další studii se Serbens'ká výrazně staví proti podobným jevům v 

jazyce, především proti přetrvávání některých ruských výrazů v ukrajinštině. 

Podle autorky patří tato skutečnost mezi nejvýraznější faktory, které snižují 

"jazykovou ekologii" ukrajinštiny.74 

Avšak někteří vědci nenahlíží na žargon v současné ukraj inské publicistice 

tak radikálním způsobem jako předchozí autorka. Tak např. L. S t a v y c' k á75 

říká, že jazyk a styl ukrajinskojazyčných novin 90. let jsou odrazem objektivního 

procesu pejorizace ukrajinského jazyka konce 20. St. 76 Ve své studii autorka 

uvádí: 

«YKpail-tOMOe1-li za3emu nOe1-l01O MipOlO ei()6uealOmb COl1iaJlb1-lo-cmuJlboee 

ma cjJy1-lKl1io1-laJlb1-le p03Mai"mm5l cyttaC1-l0Z0 :JICapzo1-loe:JICuea1-l1-l5l, e 5lKOMy 
. . .. . 

CU1-lme30ea1-l0 p131-l1 KopnOpamUe1-l1 C01110JleKmU, 5lK-om: KpUMl1-laJlb1-le apzo, 

mlOpeM1-la JleKCUKa, :JICapzo1-l MarjJio3i, 3aZaJlb1-l0MOJlo()i:JIC1-luu :JICapZ01-l ma 

Cnel1iaJli30ea1-li MOJlo()i:JIC1-li :JICapzo1-lu ... , npocjJeciu1-li :JICapZ01-li3MU. »77 

Stavyc'ká dále jmenuje několik konkrétních tiskovin zaměřených na 

širokou obec čtenářů, které nejvíce odráží tuto problematiku. Mezi nimi najdeme 

72SERBENS'KA, O., lnnovacijni procesy u movi sučasnych zasobiv masovoji informaciji, In: 
Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002. 
73Tamtéž, s. 234. 
74SERBENS 'KA, O., Aktuaľni problelny ekolohiji ukrajins 'koji movy ta sučasni zasoby masovoji 
komunikaciji, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002, s. 42-48. 
75STA VYC 'KA, L., Žarhonna leksyka u movi sučasnoji ukrajins 'koji hazety, In:Ukrajins rka 
periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2000. 
76Tamtéž, s. 394. 
77Tamtéž, s. 395. 
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noviny Den (,l(eHb), Večerní Kyjev (BelfipHiu Kui'e) , Ukrajina a svět dnes 
v 

(YKpai'-Ha i ceim Cb020DHi), Cas (Lfac) a Ukrajina je mladá (YKpai'Ha MOJlODa) , 

kterou autorka zdůrazňuje obzvlášť. 78 

Je třeba poznamenat, že novinové titulky v našem výchozím materiálu 

nám nenabízí příklady s vysoce pejorativními nebo vulgárními výrazy. 

Pozorujeme především příklady ze slangové a hovorové vrstvy jazyka, které se 

nejčastěji vyskytovaly v deníku Ukrajina je mladá, což také dokládá citované 

tvrzení Stavyc'ké. 

V kontextu kontaktových prostředků a emocionality uvedeme několik 

příkladů titulků, u nichž pozorujeme hned několik jevů, které si zasloužÍ zvláštní 

analýzu. Na začátku této kapitoly jsme tento druh titulků označily jako tzv. 

"komplexní" titulky: 

3acJIaHi «narrapal(l(i» 3 6aJIKOHa HaMaraJIHCb «3H5ITH» K03aKa B Tpycax? (33K) 

ITi,[(npH€MJIHBHH BiHHH-qaHHH BHrOTOBJI5IB MaCJIO y ... npaJIbHiH MaIIIHHi (33K) 

He,[(HCl(HrrJIiHOBaHHH? feTb i3 rrapTii'! (El03) 

lllMKapHo, ceKcyaJIbHO i ... ,[(oporo! (El22) 

BTMXOMHpMJIa ... COKHpOIO (R V) 

My3eH ,[(JI5I ... KiJIepiB? (UM) 

KOIIITiB, 5IK 3aB:IK/IlJ1, He BHCTa-qa€ (UK) 

CTpaxoBi KepiBHHKM «Ha,[(aJIID> c06i cpiHaHcoBy «,[(onoMory» B P03Mipi 1,2 

MiJIbHOHa rpHBeHb (ZP) 

Již na pohled v' VS1mneme 
. 

Sl 
, 

vyznamu přeneseného 
, 

prvn1 slov 

v uvozovkách, a tedy ironie; důležitým rysem je i interpunkce (především tři 

tečky), která zvyšuje pozornost i napětí u čtenáře, a dále vsuvky, jež jsou 

typickým výrazovým prostředkem modality. 

Tak např. samostatně stojící titulek 3acnaHi «rrarrapauui» 3 6aJIKOHa 

HaMaraJIHCb «3H5ITM» K03aKa B Tpycax? (33K) - Podplacení paparazziové chtěli 

fotku kozáka v trenýrkách? vyvolá u adresáta úsměvnou reakci. Ihned si totiž 

všimne výrazů v uvozovkách, které svědčí o tom, že to nemuseli být 

78Tamtéž. 
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paparazziové, a že výraz 31-l51mU nejspíš neznamená sundat, ale vyfotografovat. 

Další pozoruhodností je samotné spojení K03aK e mpycax, jelikož jak víme, pojem 

kozák patří mezi ukrajinské reálie, a je přirozené, že kombinace tohoto pojmu a 

označení části spodního prádla vytváří určitou komiku. A na konci titulku vidíme 

otazník, který znamená nejistotu tvrzení a přenáší celou výpověd' do roviny 

ireálna, a tudíž popisovaná skutečnost se vůbec nemusela stát. 

Rozebereme ještě jeden příklad: HeJlIICUIIIIniHoBaHIIií? reTb i3 napTil! 

(El03) - Když nemáš disciplínu, pryč ze strany! Na tomto novinovém názvu je 
,v 

nejvýrazněj ší podmínka daná dvojicí slov HeoucljunJliHOea1-lUU - zemb, v nlZ 

bychom mohli pozorovat určitou polaritu, a dále interpunkce, a to otazník a 

vykřičník. Vykřičník společně s rozkazem zemb pak jen zesiluje otázku, jež 

předchází a je formulována v jednotném čísle, které na tomto místě vnímáme ve 

významu "každý". A nakonec se můžeme zmínit i o určité ironii, která se skrývá v 

samotném smyslu výpovědi a je v rozporu s naší realitou, a to konkrétně s 

chováním politických činitelů. 

4.1.5. Ironie 

V následující podkapitole se na to, jak se v 
v 

nasem 
vv, 

zamerlme 

analyzovaném materiálu projevuje ironie. Jak víme, ironie představuje jeden z 

nejvýraznějších emocionálních prostředků publicistického stylu. Následovně se 

nám potvrdí, že ironie patří také mezi nejoblíbenější a nejpůsobivější prostředky 

při tvorbě novinových titulků. 

Ve své studii Kaščejová79 podrobněji nahlíží na definici ironie a formuluje 

svou vlastní: 

« lpoHi51 - l1e np51Ma iH6eKmuea, He m. 3e. cmbo6, a HaeMUCHe MacKyeaHH5l, 

UJO Mat: 3a Memy HacMiUlKy... Tym He Mat:mbC5l Ha yea3i JleKCUKa, UJO Micmumb 

cneKmp HezamueHoi KOHOmaljii~ HenpuxoeaHy HezamueHy OljiHKy 3Heeazu, 

nozopou, zHiey (ceUH51, 6pexyxa, OZUOHUU). lJe i He CJloea, UJo MalOmb 5lCKpaey 

no6ymoey eHympiUlHlO rjJOpA1y ( .. ooy6imu, ... pa"LfKyeamu, n03K6acumu). »80 

79KAŠČEJ, 1., lronična nominacija ta leksyka, konnotovana ironijeju, u sučasnych ukrajins 'kych 
ZMl, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002. 
8°Tamtéž, s. 496. 
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Dále autorka představuje vlastní typologii prostředků ironie. Jedná se o 

rovinu lexikální, morfematickou a stylistickou. Začněme však rozdělením všech 

prostředků na dvě skupiny: slova s "vrytou" ironií (dále jen prostředky 1) a slova, 

která vznikají za účelem ironie nebo nabývají ironického odstínu sekundárně (dále 

jen prostředky 2). Zde uvádíme citovanou typologii: 

a) prostředky 1 

slova knižní a zastaralá (:JICU80m, He6eca, 3CPl1aJlo); 

slova vysokého stylu (Pacc51, HaJle:Jlcumb nepy); 

slova komická (no6pexeHbKu, oonempamu),· 

expresivně provokativní lexika (HlOl-l51, Op aH oyJl em) ; 

b) prostředky 2 

slova vzniklá analogickým tvořením (arjJepU3al1Ť51, 8po8eHocel1b - o 

Brežněvovi, JlŤH260lJUO); 

slova okazionální (npux8amU3al1Ť51, COlJŤOJlyx, 3acouHUfuKU) ,. 

slova cizího původu (O aM a, MaoaM, Maecmpo); 

termíny (KOl-lCeHcyc, ŤMŤO:JIC, «orjJŤc '-lo6omap51», Ka6pŤoJlem) ,. 

perifráze (Jl106umeJlŤ 5l6Jly'-lHUX nup0218 voliči strany Jabloko, 

36U'-laUl-lŤcil-lbKUU 6yoi8l-lUK KOMyl-lŤ3My - prostý sovětský člověk). 81 

Po stručném vhledu do teorie ironie se zaměříme na to, jak se ironie 

projevuje bezprostředně v našich novinových názvech. 

Již na základě analýzy příkladů uvedených výše, a také dále v praktické 

části diplomové práce můžeme konstatovat, že ironie je častým jevem při tvorbě 

titulků v současné ukrajinské publicistice. Pro znázornění uvedeme několik 

příkladů: 

3aCJIaHi «rrarrapal(ui» 3 6aJIKOHa HaMaraJIl1Cb «3H5ITI1» K03aKa B TPycax? (33K) 

K03aKH nOKa3MI1 cynepmoy (E76) 

Xoqy 6yTI1 ICyCOM (D45) 

ni)]; KynoJloM nOJliTHqHOrO :QHPKY (F) 

A ~opbKeHhKa rnyMHTb ... (E125) 

3Mi5IM He nO)];06aIOTbC5I n"HHHqKH (LH) 

81Tamtéž, s. 496-499. 
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KomTiB, HK 3aB~~H, He Bl1CTa-qa€ (UK) 

CTpaxoBi KepiBHl1Kl1 «Ha~aJIH» co6i <l>iHaHcoBy «~onoMory» B p03MIpI 1,2 

MiJIbňoHa rpHBeHb (ZP) 

Pozorujeme zde jednak deminutiva s kontextuálním odstínem ironie 

(()opŽJlCeJ-tbKa, n 'RJ-tULtKU), skrytá komická přirovnání (noJlimuLtJ-tuu ljUpK), slova s 

náboženskou tématikou (Jeye) a vsuvky, které v určitém kontextu nivelizují smysl 

zprávy (RK 3a6J1C() u) , ale také kombinaci ukrajinských reálií se slovy cizího 

původu (ko3aKu - eynepUloy) a výrazy v uvozovkách, které tímto nabývají 

ironického odstínu (l-la()amu i)onoMozy). 

Na základě tohoto přehledu můžeme tedy konstatovat, že ironie patří mezi 

současné tendence projevující se velmi průkazně při tvorbě novinových titulků v 

současném ukrajinském tisku. 

4.1.6. Parenteze (citáty) 

Titulky jsou snad nejzajímavější ze syntaktického hlediska. Co se týče 

větné stavby, jde o kladné i záporné věty, infinitivní konstrukce, citace a řadu 

jevů, které byly podmíněny komunikativním záměrem 

slovosledu, paralelní konstrukce, paradoxy, opakování atd. 

• , v • 

novlnare: Inverze 

Uved'me několik příkladů citací v titulcích, jež zasazují čtenáře přímo do 

kontextu a většinou představují hlavní myšlenku mluvčího, a tedy i celého textu. 

Citace představují jakési asociační spojení s jejich autorem nebo objektem 

výpovědi.82 Výchozí materiál nám nabízí citace jak s uvozovkami, tak i bez nich. 

«MonHMoc5I, Il(06 3HOBy He 6a6axHYJIo ... » (El03) 

«Mn TaKi )1(, 5IK i Bawi CYCi,n:H» (El22) 

«51: He caMoTHiň ... » (E76) 

«51: 6a6yceIO rrimna rri,n: BiHeI(b, 60 He Mana II(aCT5I B IOHOCTi» (F) 

HiKonH He 3MnpIOC5I 3 «KpHwyBaHH5IM» i 3pa,n;oIO MiniI(ioHepiB (LH) 

«Miň 6eper - I(e TeMp5IBa CKpi3b» (UK) 

82SADIVNYČYJ, V. O., Vlastyvosti, funkciji j typy zaholovkiv u strukturi ta zmisti publicystyky 
Mykoly Daňka, http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/200711(102_1 )/12_ Sadivnychyi.pdf 
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CepriŘ CyxoBepTa: <<I106aQHTH EapCeJIOHy i 3axoTiTH MaJIIOBaTH» (V 11/05/07) 

PyCJIaH KH5I3eBHQ: «JI 6 He xOTiB, 5IK THxoHoB, yBecb Qac 3aJIHIIIaTHC5I 

lllTipJIiuoM ... » (VZ) 

OJIeKcaH,n:p Ky3bMyK: «YKpalHa me He BHŘlllJIa 3 KpH3H i cTolTb Ha Me)l(i» (ZP) 

V souladu s Havrylovovou83 si uvědomujeme, že titulky, které obsahují 

jména a příjmení osob, jež se přímo či nepřímo účastnily konkrétních událostí, 

zvyšují zájem čtenáře o téma a vytvářejí dojem větší věrohodnosti. Avšak proto, 

abychom dosáhli chtěného výsledku, měli bychom si pamatovat, že zvolený citát 

by měl být klíčový. Jinými slovy - měl by být v přímém spojení s hlavní 

myšlenkou a záměrem článku. V opačném případě adresáta dezorientujeme a 

mohli bychom tak přijít i o jeho důvěru.R4 

4.1.7. Intertextualita 

lntertextualita je jev rozšířený v námi analyzovaném materiálu. Je 

nezbytná pro přenos informací, a tudíž pro psaní novinových titulků. Text výrazně 

obohacuje, rozšiřuje jeho "obzory", a bezesporu zaujme čtenáře tím, že mu nabízí 

něco známého či naopak. 

Je nutno poznamenat, že v našem výchozím materiálu cizí jména, místní 

názvy apod. jsou foneticky přepisovány do ukrajinštiny. Tento jev je tradiční v 

celém východoslovanském areálu, ačkoli v poslední době se mohou objevovat i 

netransliterované podoby či kombinace latinky a cyrilice. Např. «VIP

BHrrycKHHKH - 2006» (E 76). 

Intertextualitu můžeme sledovat na následujících příkladech: 

KaMiHHHŘ Ha6ip BiHHHUbKHX KOBaJIiB 3irpaB «pOJIb» y KiHo pa30M 3 Op6aKaĎTe 

(33K) 

Xoqy 6yTH ICyCOM (D45) 

«BoJIot1:ap nepcHiB»: <l>pOt1:0 BHBQHB yKpalHcbKy MOBy Ha «1 + I» (E125) 

Ha KaHiKyJIH - B «ApTeK» (F) 

83HAVRYLOVA, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u spryjnjatti 
tekstu povidomlennja, http://www.kspu.edu/downloads/chairukr/Gav2.doc. 
84Tamtéž. 
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«ABpOpa» rrpoTH «CBOJIOTH» (F) 

YKpalHeUb rri));KOpHB JIa-MaHm (CH) 

3YCTPiq i3 AJIhMO~OBapOM 6yJIa CXO)Ka Ha rro3i)); y ~HCHeňJIeH~ (LH) 

HeB));aJIHM Bi3HT KOH~i (LH) 

Ma~oHHa i cpeCb (UM) 

POHaJ]~o - HeBHrrpaBHHM JIOBeJIaC (VZ) 

lie3pyKoB 3irpa€ B «lipHra~i-2» (ZP) 

Jak vidíme, naše příklady obsahují nejrůznější intertextuální výrazy. 

Najdeme zde jak zeměpisné reálie (Lamanšský průliv), tak i jména slavných 

osobností (ruská zpěvačka Kristina Orbakajte, španělský režisér a scénárista Pedro 

Almodóvar, americká zpěvačka Madonna, slavný fotbalista Ronaldo nebo 

populární ruský herec Sergej Bezrukov), názvy domácích i zahraničních filmů 

(Pán prstenů, Avrora, Svoloči, Brigáda 2), odkazy k Novému zákonu (Ježíš), 

názvy televizních kanálů (ukrajinský televizní kanál 1 + 1) atd. 

Na závěr je nutno doplnit, že přítomnost tohoto publicistického prostředku 

v titulcích výrazně obohacuje styl novin a zvyšuje zájem čtenáře o informaci 

obsaženou v tom či onom článku. Přenáší totiž text do jiné, globálnější roviny, což 

je pro dnešního, značně náročnějšího čtenáře, velmi významným faktorem. 

Do této části analýzy můžeme zahrnout i abreviatury, jež se v titulcích 

nezřídka objevují. Abreviace je oblíbeným mechanismem tvorby výrazových 

prostředků ve východoslovanských jazycích obecně. Významná je její výrazová 

ekonomie a okamžité pochopení významu (to samozřejmě platí především pro 

všeobecně známé zkratky). 

Uvedeme několik příkladů abreviace v titulcích, které se vyskytují 

v našem výchozím materiálu: 

KYJIim 3ycTpiqaTI1MeTbc5I i3 3MI TiJIbKH Ha IX rrpOXaHH5I? (D45) 

A paň~epma~MiHiCTpau:ii p03rrycTHTH (E76) 

«Bxo));)KeHH5I TIPTI y IiIOT - aKT rroJIiTHqHoro caMory6cTBa» (E125) 

fOpHTb JIHCT5I - TeJIe~oHyMTe y )KEK (E125) 

AJI6aHi5I: Bi)); EyHKepiB - ~o €C (F) 
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3JIo,ll;iI B,ll;aIOTb i3 ce6e rrpauiBHHKiB cOD:3a6e3y (CH) 

CIiY «HaKpHJIa» rroTy)J{HHŘ KOHBepTauiŘHHŘ ueHTp (CH) 

KOMyHaJIhHHKiB JI5IKa€ 3MiHa rrOrO,ll;H (R V) 

3aBeprneHH5I ~HnMicil (UK) 

Y HATO 3 5IHYKOBHqeM? (UM) 

MBC rrOCHJIIO€ 60pOTb6y 3i 3JIOQHHHicTIO B KypOpTHOMy KpHMy (UK) 

Najdeme zde zkratky jak cizího, tak i domácího původu. Příklady, které 

nám poskytuje výchozí materiál, můžeme dále rozdělit na zkratky iniciálové 

(grafické symboly složené z prvních hlásek) a také zkratky vzniklé spojením 

zkrácených částí jednotlivých slov. 

U iniciálových zkratek uvádíme následující: 3MI - 3ac06H MaCOBoI 

iH<popMauiI (masmédia), TIPTI - I1apTi5I «PecpopMH i rrOp5I,ll;OK» (strana Reformy 

a pořádek), IiIOT - EJIOK lOJIiI THMOIIIeHKO (Blok Julie Tymošenkové), )KEK 

- )J{HTJIOBO-eKCrrJIyaTauiŘHa KOHTopa (bytové a komunální družstvo), CIiY -

CJIy)l(6a 6e3rreKH YKpalHH (Služba bezpečnosti Ukrajiny), HATO -

IIiBHiQHoaTJIaHTHQHHŘ aJIb5IHC (NATO). 

Druhý typ zkratek dešifrujeme takto: paň~epma~MiHicTpaD:iH 

paHoHHa ,ll;ep)J{aBHa a,[(MiHicTpaui5I (okresní státní správa), cOD:3a6c3 - COuiaJIbHe 

3a6e3neQeHH5I (sociální zabezpečení), KOMyHaJIbHHKH - )J{HJIbui KOMyHaJIbHHX 

KBapTHp (obyvatelé tzv. komunálek), ~HnMiciH - ,ll;HrrJIOMaTMQHa MICl5I 

(diplomatická mise). 

Jak vidíme, abreviatury se v našem materiálu vyskytují hojně. Tato 

skutečnost je důkazem již zmíněného názoru, že zkratky jsou skutečně oblíbené 

ve východoslovanských jazycích. Je to podmíněno především historickými 

událostmi, a konkrétně bolševickým převratem začátku 20. st., kdy zkratky byly 

hospodárným a především účinným médiem a vyskytovaly se takřka všude až v 

extrémním množstvÍ. Skvěle totiž plnily svou nejdůležitější funkci, a to rychle a 

přímo působily na masy, vyzývaly je k činům a jako nedělitelné součásti 

ideologických hesel jim dodávaly odvahy. A jak vidíme, téměř celé století 

následující historie nedokázalo vymazat tuto "lásku" (v našem případě 

51 



-

ukrajinského národa) ke zkratkám. Možná se nepatrně změnila jejich hlavní 

funkce, ale jej ich výskyt je stále vysoký. 

4.1.8. Slova a výrazy s ukrajinskou tematikou (reálie) 

Po rozpadu SSSR začátkem 90. let pozorujeme v jazyce ukrajinských 

masmédií výraznou snahu definitivně opustit totalitní část historie své země a 

vzdálit se od jejího jazyka. Novináři se snaží maximálně popřít vysoký monotónní 

sovětský styl a vymazat ze svého jazyka ustálená klišé minulých let. 

Podle Serbens'ké v novodobém ukrajinském jazyce probíhá tzv. proces 

"desuržikace", tedy odmítání slov «6Y3», 
• ov 

«6y316CbKUU», « 3a6idylOttuii», 

«KOMaHdylOttuii».85 Dochází k opačnému procesu, a to k obratu k původní 

ukrajinské slovní zásobě a národním hodnotám. 

V této souvislosti pozorujeme také snížení výskytu slovní zásoby z oblasti 

vojenské (autorka 01lI označuje pojmem "politická metafora"), a konkrétně v 

sémantickém poli slova válka (BoMHa, BiiíHa), které autorka komentuje takto: 

«IIpo6JleMa Had36UttaiiHO eaJICJluea, OCKiJlbKU 3 nOJlimuttHOJO MemarjJopolO 

6e3nocepedHbO n065t3aHa cycnlJlbHa c6idoMicmb: adJICe p0320pHyme 

MemarjJopUt.{He nOJle, 6 JlKO./Wy ReuU/a nOJllmUKU, eKOHOMIKU ma IHUlUX crjJep 

nepexpeU/ylOmbCJl 3 pe aJllR./WU ttUHUmb mucK Ha 

ceidoMicmb/nidc6idoMicmb, npu3eodumb do il MiJlimapU3al1ii~ 20myc COl1iyM do 

oiii, U/O MamepiaJli3ylOmb Memapopy 6 yHieepCaJlbHUii i docmynHuii 3aci6 

yC6ioOMJleHH51 Haiipi3HoMaHimHiUlux 5l6UU/ diiicHocmi, OCKiJlbKU 6ciM do6pe 

6idOMO, Ufo maKe <pPOHT, 6HTBa, Bopor, p03rpoMHTH. I 6 l1bOMy He6e3neKa 

6J1CU6aHHJl maKUX CJli6. »86 

Jak již bylo zmíněno, v souladu se studií Serbenské v současné ukrajinské 

publicistice frekvence výskytu vojenské slovní zásoby výrazně klesla, můžeme 

však pozorovat používání přeneseného významu těchto slov.87 To dokládají i 

titulky z našeho výchozího materiálu. Uvedeme několik příkladů: 

85SERBENS'KA, O., lnnovacijni procesy u movi sučasnych zasobiv masovoji informaciji, ln: 
Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002, s. 232-233. 
86Tamtéž, s. 234. 
87Tamtéž. 
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IJ;e He rpa, a CIIpaB)I(H5I BiiíHa (VZ) 

MBC IIOCMJIlO€ 60pOTh6y 3i 3JIOQMHHicTlO B KypOpTHOMy KpMMy (UK) 

Jak v případě titulku Ue He rpa, a CIIpaB)I(H5I BiiíHa (VZ) - Není to hra, 

ale skutečná válka, tak i u novinového názvu MBC IIOCMJIlO€ 60pOTh6y 3i 

3JIOQMHHicTlO B KypOpTHOMy KpMMy (UK) - Ministerstvo vnitra posiluje boj proti 

trestné činnosti na Krymu se jedná o použití přeneseného významu slov válka 

(BiiíHa) a boj (60poTh6a), což dodává titulku na barvitosti a výraznosti, a tím 

zvyšuje i jeho hodnotu (základní funkce hodnotného titulku - stručnost, 

informativnost, nápaditost, neotřelost atd.). Jak již bylo řečeno, titulek je 

publicistickým prostředkem, který nejen informuje, ale také upoutává pozornost 

adresáta a určitým způsobem jej také ovlivňuje. 

Je nutno říci, že náš výchozí materiál poskytuje řadu titulků, které obsahují 

prvky typické pro ukrajinskou kulturu (dějiny, folklór, současnost). V této analýze 

je označíme jako reálie. Níže uvádíme několik příkladů, které potvrzují výraznou 

aktivizaci těchto prvků v současném ukrajinském tisku, a také krátký komentář 

jednotlivých reálií. 

K03aKU IIOKa3aJIM cyrrepllloy (E76) 

Ha npom;y ,no 3apBaHuui (E76) 

JIeMKiBcbKe ceno (E76) 

YIIA Tpe6a 3a60poHMTM (E125) 

Bi,n ,IJ:HD C060PHOCTi -,no TeTDuuuoro LJ;UD (RV) 

«BaKyJlOIO» Ta «OceJleLJ;ueM» 3,nMBy€MO Ha HacTyrrHoMy QeMrrioHaTi (VZ) 

Domníváme se, že některé reálie použité v citovaných novinových 

názvech nepotřebují žádný komentář. Přesto se o nich zmíníme. 

První titulek K03aKU IIOKa3aJIM cyrrepllloy (E76) - Kozáci předvedli 

supershow; bylo použito reálie K03aK (kozák), která odkazuje k období 15. - 18. 

st. a označuje svobodného člověka původem z nevolníků nebo městské chudiny, 

který prchl na jih země a bojoval proti tureckým, tatarským a polským 

nepřátelům. Etymologie tohoto slova není zcela jednoznačná, ale nejčastěji se 
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uvádí, že pojem K03aK pochází od tatarského kazak, což znamená svobodného 

válečníka nebo banditu. 88 Pojem kozák je jednou z nejčastějších asociací v 

souvislostí s Ukraj inou, jelikož skutečně představuj e nedělitelnou část historie 
v zeme. 

Další titulek Ha npomy llO 3apBaHHui (E76) - Zarvanycja -poutní místo 

Gedna z možných variant překladu) obsahuje pojem npoU1a, který znamená pouť, 

odpuštění hříchů (npoU1eHH51 zpixi6). Zarvanycja s tímto pojmem těsně souvisí, 

jelikož tato obec v Ternopolské oblasti je známá mezi věřícími jako jedna z 

důležitých náboženských destinací. V obci se nachází chrámový komplex pod 

správou Ukrajinské řeckokatolické církve s léčivým pramenem, u kterého se podle 

očitých svědků zjevila Bohorodička. 89 

Dále v titulcích najdeme následující ukrajinské reálie: JIeMKH (ukrajinské 

etnikum, které kdysi částečně osídlilo území Karpat - dnes část Zakarpatské 

Ukrajiny - a dále část Polska a Slovenska; samotné označení znamená "ten, co 

žije na pomezí"), YIIA (YKpalHcbKa rrOBCTaHCbKa apMi5I; od roku 1941 nelegální 

vojensko-politické jednotky na západní Ukrajině, jejichž hlavním cílem bylo 

osvobození země od německé a sovětské nadvlády), )l;eHh C060PHOCTi (od roku 

1999 oficiální státní svátek, který připomíná sloučení Ukraj inské lidové republiky 

a Západní ukrajinské republiky, k němuž došlo roku 1919), TeTHHHH ~eHh (den, 

kdy se v ortodoxní církvi slaví památka raněkřesťanské mučednice Taťany, která 

byla poč. 3. st. umučena v Římě; 12./25. ledna), BaKyJIa (mužské jméno, které se 

ihned asociuje s kozáky; další asociácí by mohla být i literární postava Vakuly z 

Gogolových Večerů na Dikaňce - «Bettepa Ha xymope 6JlU3b J(uKaHbKu»), 

oceJIe~eUh (starobylý mužský účes, který představoval dlouhý pramen vlasů na 

oholené hlavě a byl typickým účesem kozáků; výraz "oseledec'" se začal používat 

poměrně nedávno, dříve běžné LtynpuHa; prvnotní význam slova - sled).90 

Jak vidíme, v současné době reálie patří mezi oblíbené prostředky 

ukrajinské publicistiky. Výrazně obohacují styl a jsou důkazem citované 

aktivizace tradiční ukrajinské slovní zásoby po rozpadu Sovětského svazu. 

88http://www . uk. wikipedia. org/; 
BUSEL, V. T., Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins 'kaji movy, Kyjiv 2004. 

89Tamtéž. 
90Tamtéž. 
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V této souvislosti se zmíníme i o regionalizmech, tedy výrazových 

prostředcích typických pro určitý region. Ty jsou podmíněny historickým 

vývojem jazyka a také vlivem jazyků cizích, což se především vztahuje k 

příhraničním oblastem Ukrajiny. 

Náš výchozí materiál nám nabízí následující příklady. Především se jedná 

o titulky publicistiky zakarpatského a ivanofrankovského regionu: 

ITOM' 5lHyJIII IIoJIi-6aQiH BIICTaBKOIO po6iT (F) 

J1aCJIO baJIJIa: «51 ni3HaB 6ocopKaHchKy KyXHIO BJIa,n:II» (F) 

)1;e no,n:iJIoc51 Harne M'51CO? (H) 

Zakarpatská oblast představuje jednu z etnicky a jazykově 

nejzajímavějších oblastí, což je způsobeno především zeměpisnou polohou tohoto 

ukrajinského regionu. Oblast hraničí ihned s třemi cizími státy, a to se 

Slovenskem, Mad'arskem a Rumunskem. A právě mad'arské vlivy sledujeme na 

našich příkladech novinových názvů. 

Tak např. IIoJli-6a1.fi je přepisem spojení jména a slova "pán" v mad'arštině 

(Pali bácsi). Pojem 60COpKa1-lCbKUU je přídavným jménem od 6oCOpKaH51, které v 

mad'arštině znamená vědmu, ježibabu (boszorkány). 

Tázací slovo de ve významu Kydu (kam) je společnou záležitostí několika 

regionů, a konkrétně Lvovské, Ternopolské, Ivanofrankovské a Zakarpatské 

oblasti, a záleží především na historickém vývoji jazyka. 

Na základě našeho výchozího materiálu můžeme konstatovat, že 

regionalizmy nepatří mezi časté jevy v současné ukrajinské publicistice. Ve 

většině případů však jejich výskyt odráží zvýšenou emocionalitu a často i skrytou 

ironii autora. 

4.1.9. Inverze slovosledu 

Na základě výchozího materiálu můžeme pozorovat častou inverzi 

slovosledu. Ta porušuje schématický slovosled ve větě, čímž aktivizuje určitý člen 

věty a zvyšuje její emocionalitu. Podobné titulky jsou ve srovnání s jinými 

neotřelé, a tudíž upoutají pozornost spíše než ty, které mají konvenční slovosled. 
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Jak uvádí Bečka91 ve své příručce Jazyk a styl novin, jedná se zde především o 

obrácenou sdělnou perspektivu, kdy jádro výpovědi přichází dříve než její 

základ. 92 V této souvislosti vědci nejčastěji operují s pojmy "téma - réma", a to 

jak v české, tak i v ukrajinské lingvistice.93 

Níže se podíváme na několik příkladů titulků se slovoslednou inverzí: 

A rrolcTH 51 MaCTaK (E76) 

A BO):(y rpi€ COHne (El03) 

I B):(OBy He rro)KaJIiJIH (El22) 

m06 Xp06aQKH He ):(OKyQaJIH (El25) 

lllJI5IxeTHHM 06pa3 B rraM'51Ti JIHllIHBC51 (H) 

030pHJIOC51 LIOpHOMOp' 51 TarraHTaMH (UK) 

HiBpoKy KorraHKa rJIH60Ka (UM) 

5IK rarrHQaHH Ha qeMrrioHaT cBiTY rrillIKH XO):(HJIH (VZ) 

,[(HTHHcTBa pa):(icHa MHTh (ZI) 

IIp06JIeMH «iH):(iaHniB» llIepH<pa He XBHJIIOIOTh (ZI) 

Je třeba poznamenat, že slovosledná inverze je v ukrajinské publicistice 

velmi rozšířená, a jak vidíme, hojně se jí využívá i v názvech novinových článků. 

Jde o to, že jádro výpovědi je postavením v první pozici vytýčeno z toho důvodu, 

že začátek věty je v podobných případech nejzávažnější. Následující část 

výpovědi jádro jen doplňuje. 9-1 A jak sami pozorujeme, účinek tohoto výrazového 

prostředku titulek zvýrazňuje a pomáhá plnit jeho hlavní funkci. 

Tak např. hlavním posláním titulku A rrolcTH 51 MaCTaK (E76) - Najíst se ... 

to tedy umím; je upozornit adresáta na to, že článek bude nejpravděpodobněji 

pojednávat o jedné z hlavních lidských potřeb, a tedy o jezení. Opačný slovosled 

ve větě navíc přidává titulku na emocionalitě a nabízí čtenáři určitý prostor pro 

další asociace (gastronomie, kulinářské speciality, vaření, problémy s váhou 

apod.). 

91BEČKA, J. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973. 
92Tamtéž, s. 116. 
93Viz. např. KARLÍK, P. a kol., Přiručni mluvnice češtiny, Praha 2003, s. 633 a JUŠČUK, 1. P., 
Ukrajins 'ka mova, Kyjiv 2005, s. 524-525. 
94BEČKA,1. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973, s. 117. 

56 



Podobným případem je i další titulek I B)J;OBy He rrO)KaJIinH (E122) -

Neměli slitování ani s vdovou, v němž rématická část na prvním místě klade větší 

důraz na objekt celého dějství. 

Ne vždy je ale změna pozice tématické a rématické části výpovědi 

podmíněna větším důrazem na novou informaci. Po detailnějším pohledu na naše 

titulky můžeme vymezit několik z nich, jejichž slovosled byl ovlivněn jinými 

faktory. 

Tak např. novinové názvy 030pHnOC5I qOPHOMOp'5I TanaHTaMH (UK) a 5IK 

raJIH~aHH Ha ~eMrrioHaT cBiTY rriIlIKM XO)J;MnM (VZ) vykazují jasný původ v jazyce 

knižním, v jazyce slovanských pohádek a novodobých kreslených filmů (viz. kap. 

4.2.2. ). 

Dovolíme si tvrdit, že právě tento druh slovosledné inverze vnímáme jako 

silnější a významnější při tvorbě titulků v současné publicistice. Kromě většího 

důrazu na určitou informaci totiž obsahuje i aluzi, která mnohokrát zvyšuje účinek 

novinového názvu na adresáta, a tím také pomáhá titulku lépe plnit svou funkci. 

4.1.10. Krátký nebo dlouhý titulek? 

V závěru je třeba dodat několik slov o délce titulků v jednotlivých 

tiskovinách; ta nepatří přímo mezi prostředky publicistiky, přesto by neměla 

zůstat bez povšimnutí v kontextu analýzy novinových titulků. 

Na základě analyzovaného materiálu jsme zjistili, že ve 

výchozích novinových vydáních se vyskytují jak rozsáhlé, tak i krátké titulky. 

Uved'me několik příkladů titulků s rozsáhlou syntaktickou konstrukcí (krátké 

titulky jsme měli možnost pozorovat ve všech podkapitolách této analýzy). 

KOCTIOM Bi,n repiHra. qJIeH BiHHIIUbKoro rri,nrriJIJI5I OYH MIIXaňJIo KJIIIM~yK B 

oKynoBaHiň BiHHIIui cniJIKyBaBc5I 3 fepiHroM i TaHUIOBaB rrepe,n riTJIepoM (33K) 

y)I(rOpOnCbKOIO llIBeňHOIO <}:>a6pIIKoIO XO~yTb 3aBOJIO,lÚTII peňll,epII (F) 

CTOJIII~Ha BJIana KOHTpOJIIO€ piBeHb Hall,6aBOK no onTOBIIX uiH Ha M'5ICO (CH) 

KepiBHIIK TepHoniJIbcbKOl rrTaxo<}:>a6pIIKM ll,yMa€ He rrpo rrTaIlIMHHll rpMfI, ane 

fIpO Te, 5IK CTaTM MepOM TepHorroJI5I (R) 

MiJIiui5I p03IlIyKaJIa «MoHaxa», 5IKMll BICIM pOKiB TOMy cKOIB B6IIBCTBO Ha 

PiBeHIT(HHi (R V) 
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A6paMOBH"ll KynHB BOJIHHChKe MicTO 3a ... 6 THC5I"ll, a60 lloMy 6a6a OJI5I 

«aJIiraTopiB»601Thc5I (V 11/05/07) 

EKcnepTH npHnycKaIOTh, :rn;o IO:rn;eHKo BH,naCTh "lleTBepTHiÍ yKa3 rrpo BM60pM 

(ZP) 

KapnaTchKHiÍ perioH TpaHc<popMy€ThC5I y peKpeauiiÍHMiÍ UeHTp ,nJI5I Bi,n:no"llHHKy 

Ta JIiKyBaHH5I JIIO,neiÍ (ZP) 

Y "lleMnioHaTi 3aKapnaTT5I 3i IIlBM,n:KMX Ta 6JIMCKaBM"llHHX IIlaIIloK rrepeMir 

MHxaiÍno ,2];MKyH i3 T5I"lliB:rn;MHM (ZP) 

Po detailněj ším analyzovaného však o \,/ muzeme rozboru materiálu 

konstatovat, že krátký titulek všeobecně převládá, což ale neplatí pro 

Zakarpatskou a Vinnyckou oblast. Není snadné vysvětlit danou skutečnost, a není 

to ani cílem této diplomové práce. Musíme však poznamenat, že podle některých 

autorů95 objemové rozšiřování titulků patří mezi jejich hlavní současné tendence a 

nepředstavují žádný negativní jev. 

Jiní autoři, a konkrétně E. Š e s t a k o v o V á96
J uvádí, že takovéto 

syntakticky (ale i např. graficky) zatížené novinové názvy snižují přání čtenáře 

číst samotný článek, jelikož nabízejí hlavní myšlenku textu ve své vlastní podobě. 

To by se však podle autorky nemělo stávat zvykem, jelikož tento jev protiřečí 

hlavní funkci novinového titulku. 97 

S tímto názorem můžeme jen souhlasit. Přece mezi hlavní příznaky 

úspěšného titulku patří především přitažlivost, stručnost, informativnost a 

nápaditost (viz. kap. 3.4.0.). 

4.2.0. Typologie titulků 

Na základě analýzy názvů novinových zpráv uvedené v předchozí kapitole 

můžeme vytvořit vlastní typologii nejčastěji pozorovaných novinových titulků v 

současné ukrajinské publicistice. "Kostrou" pro naši typologii budou jednotlivé 

95KAREV A, I., Zagolovki v gazele, http://aaleks 13 .narod.ru/kurs/kurs _ 02.doe. 
96ŠESTAKOVA, E., Pro absurdyzacijujak odnu z tendenci} rozvytku hazetnych zaholovkiv u 
sučasnij presi, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2003, s. 626. 
97Tamtéž. 
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jazykové a mimojazykové roviny, v nichž se titulky projevovaly příznačným 

způsobem, a tedy: morfologická, lexikální, syntaktická, stylistická a grafická. 

Rozlišujeme tedy následující typy titulků, které převládaly v našem 

výchozím materiálu: 

1. titulky obsahující deminutiva; 

2. titulky obsahující slova cizího původu; 

3. titulky obsahující abreviatury; 

4. titulky obsahující ukrajinské reálie; 

5. titulky obsahující regionalizmy; 

6. titulky obsahující slova hovorová, slang a slovní zásobu s vysokou 

expresivitou; 

7. titulky frazeologické; 

8. titulky se slovoslednou inverzí; 

9. titulky s parentezí; 

10. titulky metaforické; 

11. titulky obsahující opakování; 

12. titulky obsahující paradox; 

13. titulky obsahující intertextualitu; 

14. titulky ironické; 

15. titulky s výraznou interpunkcí. 

Znovu zdůrazňujeme, že v naší typologii jsme vynechali typ titulku, který 

obsahuje více jazykových i interpunkčních prostředků, a tudíž má větší účinek na 

adresáta (viz. "komplexní" titulky kap. 4.2.0., 4.2.4.). 

Za zmínku stojí i skutečnost, že titulky ironické mohou zahrnovat více 

publicistických prostředků zmíněných v citované typologii. Přesto je uvádíme 

jako zvláštní typ novinového titulku. 

Neméně důležitým rysem titulků v naší analýze byla i jejich délka, která se 

projevovala odlišně v různých regionech, jejichž periodika poskytla materiál pro 

tuto diplomovou práci. Tak např. titulky tvořené rozsáhlým souvětím se 

vyskytovaly převážně v Zakarpatské a Vinnycké oblasti. Naopak publicistika 

Lvovské oblasti a dále na východ směrem ke Kyjevu překypuje titulkem kratším. 
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V následující kapitole se pokusíme o zachycení hlavních tendencí v tvorbě 

titulků v současné ukrajinské publicistice ve srovnání s tvorbou titulků českých. 

4.3.0. Titulek v ukrajinské a české publicistice (srovnávací pohled) 

Uvedený materiál nám dovoluje vyvodit následující tendence, jež jsou 

patrné při tvorbě novinových titulků v současné ukrajinské publicistice. 

Všeobecně převládají spíše kratší titulky s vysokou emocionalitou, 

výraznou expresivitou a obrazností, pro něž je příznačná častá citace a vysoká 

intertextualita. Je nutno dodat, že cizí jména a místní názvy jsou stále přepisovány 

do ukrajinštiny foneticky. Pouze v některých případech nacházíme původní 

podobu toho či onoho jména, tedy podobu latinskou. 

Mimo jiné, titulky ve výchozím materiálu obsahují hojnost slov cizího 

původu a časté abreviatury. Pozorujeme čím dál větší aktualizaci starého 

ukrajinského lexika nebo ukrajinských reálií. A samozřejmě nesmíme opomenout 

bohatou interpunkci, která je všeobecně přirozená pro ukrajinštinu. 

Co se týče jednotlivých regionů, velmi zajímavý materiál představují 

titulky v zakarpatské publicistice. Mezi nejvýraznější jevy, s nimiž se tu setkáme 

častěji než v jiných regionech Západní Ukrajiny, patří především rozsáhlá souvětí 

bez výrazných expresivně-emocionálních výrazových prostředků a dále regionální 

zvláštnosti slovní zásoby, které jsou podmíněny zeměpisnou polohou tohoto 

územÍ. Ta se projevuje velkým vlivem jazyků sousedních států na ukrajinštinu. 

Dlouhý titulek se pak postupně rozšiřuje ze Zakarpatské Ukrajiny směrem 

k Chmelnycké a Vinnycké oblasti. 

Naopak titulky v publicistice Lvovského regionu (a dále na východ, 

směrem ke Kyjevu) se vyznačují svou krátkostí, vysokou emocionalitou, 

metaforičností a implicitností. Najdeme zde častou inverzi slovosledu, která 

přenáší důraz na určitý člen výpovědi, čímž titulek bezesporu zvýrazňuje, a dále 

také přítomnost cizích prvků (v této práci označených pojmem "barbarizmy"), 

které např. v Zakarpatské oblasti jsou vzácné nebo zcela chybí. 
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Abychom si utvořili komplexní obraz zkoumané problematiky, uvedeme i 

hlavní tendence ve vytváření českých novinových titulků. Pro tento účel 

využijeme závěru diplomové práce Zikmundové98
• Zcela jistě si uvědomujeme, že 

práce Zikmundové je poměrně starší datace a vzhledem k rychlému rozvoji naší 

reality neodráží aktuální stav titulků v české publicistice. Kromě toho je zaměřena 

především na syntaktickou stavbu novinových názvů, což nesouhlasí s metodou, 

kterou používáme při analýze titulků v současné ukrajinské publicistice. 

Domníváme se však, že u problematiky, která zatím není řádně prozkoumána a 

popsána, je vhodnější se opřít o poznatky již existujícího věrohodného pramene. 

Zikmundová tedy sumarizuje hlavní tendence českého titulku následujícím 

způsobem: 

JJ V současném tisku se projevuje tendence k vyrovnanějšímu užívání všech 

druhů titulků s jiným záměrem než oznamovacím. Ten nadále zůstává základním . 

... Postupem času se snižuje frekvence titulků větných a vzrůstá počet nadpisů 

nominálních a eliptických. ... Uvedená tendence k nominalizaci a eliptičnosti je 

jistě v souvislosti s vyjadřováním ústním, kde se taktéž projevuje stále více snaha 

o ekonomičnost vyjadřování. ... 

Celkově se v nadpisech projevuje snaha o co největší rozmanitost 

repertoáru užívaných konstrukcí. Přitom největší možnost skýtá jejich syntaktická 

stavba, a to hlavně v oblasti konstrukcí eliptických. Ty mohou být i nadále 

bohatým zdrojem novinových titulků. ,,99 

Podobně nahlíží na hlavní tendence titulku v české publicistice i Bartošek 

ve své příručce Žurnalistika - úvod do studialoo
, v níž píše, že současné novinové 

titulky jsou většinou krátké a jmenné, zůstal jim převažující obrazný charakter. 

Syntaktická struktura novinových názvů je jednoduchá, souvětí jsou vzácná, 
v 

převažují jmenné konstrukce nad slovesnými. Casto se setkáme s větami 

zvolacími, výzvovými a tázacími. lOl 

Můžeme tedy tvrdit, že novinové titulky jak v ukrajinské, tak i v české 

publicistice směřují velmi podobnou cestou: nabývají nejrůznějších podob a často 

98ZIKMUNDOV Á, B., Novinové titulky, FF UK v Praze 1984. 
99Tamtéž, s. 76-79. 
looBARTOŠEK, 1., Žurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997. 
101Tamtéž, s. 72. 
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mají jiný záměr než oznamovací, aby tak lépe splnily svou hlavní funkci. Když se 

vzdálíme od naší typologie a představíme si syntaktickou stavbu ukrajinských 

titulků ve výchozím materiálu, je patrné, že nominální konstrukce jsou také 

společným rysem titulků v obou jazycích a totéž bychom mohli konstatovat i v 

souvislosti s eliptickou podobou novinových názvů. 

Dokonce při krátkém pohledu na současné novinové titulky v českém 

tisku, zaznamenáváme velký počet slov cizího původu, slova hovorová a 

slangová, intertextualitu, citaci a obraznost. 

Hlavní rozdíly v tendencích, které převládají ve vytváření titulků v české i 

ukrajinské publicistice, však spočívají v následujícím: ukrajinština více aplikuje 

slovoslednou inverzi a stále častěji aktualizuje slovní zásobu i témata typická pro 

ukrajinskou kulturu. Další rozdíl představuje pestré spektrum interpunkce, která je 

charakteristická pro ukraj inštinu. 

4.4.0. Grafická stránka titulků 

Na tomto místě považujeme za vhodné poznamenat, že grafická stránka 

titulků není předmětem této diplomové práce. Představuje však velice zajímavý 

materiál, který svědčí jak o technickém rozvoji, pronikání cizích vlivů do tradiční 

kultury tisku, tak především o serióznosti jednotlivých periodik. Pro znázornění 

uvádíme ukázky některých titulků v našem výchozím materiálu (viz. příloha č. 2). 
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v. Internetová publicistika 

Následující kapitola je rozdělena do tří podkapitol, které nás postupně 

seznámí s jednou z nejvýznamnějších změn v žurnalistice, kterou byl vznik 

internetové žurnalistiky, a s stručným vhledem do vývoje a současného stavu 
" internetového tisku komparativně na Ukrajině a v Ceské republice. Na závěr se 

pak budeme krátce zabývat titulkem našeho výchozího materiálu v jeho 

elektronické podobě. 

5.1.0. Změny posledních desetiletí 

Počítačová revoluce, která zachvátila svět v posledních desetiletích 

minulého století, zásadně změnila způsob, jakým se vytváří a šíří informace. A 

tyto změny v oblasti informací nám dovolují tvrdit, že svět vstoupil do nové éry, 

v níž se postupně vytváří tzv. informační společnost. Jedním z hlavních činitelů v 

tomto procesu je bezesporu celosvětová síť zvaná internet. 

V posledním desetiletí vzniká celá řada elektronických periodik, 

elektronických verzí tištěných médií, mění se způsoby hledání, zpracování a šíření 

informací. Volný přístup k internetu, absence cenzury a relativně nízké ceny 

služeb jsou příčinou toho, že elektronická vydání představují dostupnou, poměrně 

levnou a komfortní záležitost. 

Na tomto místě je však nutno poznamenat, že ne všichni vědci, a 

konkrétně odborníci v oblasti žurnalistiky, jsou stejného názoru v souvislosti s 

internetem a čím dál větším šířením elektronických periodik. Uved'me alespoň 

některé z nich. 

Podle studie W. C i s a k a/ 02 elektronické noviny a tzv. publikace on-line 

jsou rychlejší, osobnější a výrazně dostupnější. Kromě toho nabízí čtenáři 

nejrůznější doplňující materiály v podobě videa, zvukových souborů atd. A jak 

autor dále uvádí: ,,("nOJICUea4 menep l-le nompe6ye MiJIC l-lUM i oJICepeJlOM 

3aueo2o nocepeOl-lUKa. "103 

l02CISAK, W., Presa v Interneti - Internet u presi: aktual'ni problemy i'1formacijnoho suspil'stva 
v central'no-schidnij Jevropi (na Plykladi pol's 'koji ta ukrajins 'koji systém presy), In: Ukrajins'ka 
periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2000. 
l03Tamtéž, s. 330-331. 
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Ve Osnovy žurnalistyky Mychajlyn104 představuje 
, vr v sve prlrucce 

internetovou síť jako novou etapu žurnalistiky z technického i obsahového 

hlediska. 

«Texl-lžttl-lUU acneKm noe 5t3al-lUU 3 UleudKŽCml-O nOUlUpel-ll-l51 MacoeOl 

Ž1-lrjJOpMal1ŽŽ: eUKOpUCmal-ll-l51M MyJlbmUMedŽUl-lUx MO:JICJlUeOcmeu, UfO nOJl51Zal-Omb y 

nocd1-lal-l1-li meKcmy, 3eyKy ma al-liMal1ži'. CyttaCl-lž meXl-lOJl oziž" d03eOJl5ll-Omb 

nepedaeamu KOMYl-lŽKal1ŽUl-lu.JVlU Kal-laJlaMU ll-lmepl-lem l-le JlUUle meKcmoey 

Ž1-lrjJoPMal1Žl-O, aJle U meopu padžo- u meJle:JICypl-laJliCmuKu. 

3Micmoel-luu acneKm noe '5l3a7-lUU 3 111JlKOeUmOl-O eždcyml-lžcml-O (u 

3acadl-luttol-O l-leMO:JICJlUeŽcml-O) e ll-lmepl-lemi l1el-l3ypu ttU 5lKOZO 6 mo l-le 6yJlo 

Ž1-lUlOZO 1-laZJl51dy. Had aemopOM l-le cmoi'mb l-le mŽJlbKU yp51doeel1b, aJle U eJlaCl-lUU 

pedaKmop - 060e'5l3Koea pOJlbOea oc06a e cyttaCl-lŽU :JICyp1-laJlicmUl1i. 3l-lUKalOmb 

ycž onocepedKoeyl-OttŽ o6cmaeul-lU, :JICypl-laJlŽcm (ttU npocmo zpOMad51l-lUl-l, 5lKUU 

eucmynac e POJlŽ :JICypl-laJlžcma, l-lanp5lMy 3iJŽUCl-ll-OC ceoi žl-lrjJopMal1žul-li rjJy7-lKl1i i'. až 

yMoeu zapal-lmyl-Omb MaCOeO-Žl-lrjJopMal1iul-lžu dŽ51Jlbl-lOCmŽ MaKCUMaJlbl-ly 

06'CKmUe1-lŽCmb nOeŽdOMJlel-lb. Ece cKJladl-lŽUle 6pexamu e yMoeax l1ŽJlKOeumož" 

np030pocmi Žl-lrjJopMal1ŽUl-lUx eidl-locu1-l. Xmocb 060e '5l3Koeo 3l-lamUMe npaedy ž 

euKpuc 6pexyl-la. »105 

Níže však čteme jednu z opozičních myšlenek (autor odkazuje na ruského 

vědce B. Vareckého), která spočívá v tom, že internet nemá nic společného s 

žurnalistikou a představuje spíše jakousi celoplanetární informační banku, která 

vyžaduje větší kontrolu, důkladnější ověřování, sestavování a selekci materiálu. 

Tato skutečnost jen zvyšuje úlohu profesionálních novinářů a redaktorů. 106 

Nehledě na všechny tyto názorové neshody, je třeba uvést, že elektronické 

noviny a časopisy a také jiné elektronické informační služby představují 
v 

nedělitelnou část naší reality. Zivot se vyvijí a modernizuje a je přirozené, že 

masmédia, a konkrétně periodika, se těmto změnám snaží přizpůsobit. 

l04MYCHAJL YN, 1. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002. 
,- I05Tamtéž, s. 79. 

l06Tamtéž. 
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5.1. O. Druhy internetového tisku 

První periodická internetová vydání ve střední a východní Evropě se 

objevují počátkem roku 1996 a postupně se stávají samozřejmou součástí 

každodenní reality. Tak např. ve zmiňovaném roce 1996 v celé Evropě fungovalo 

kolem 300 internetových novin. V současné době jen v Polsku jejich počet značně 

převyšuje toto Číslo. lo7 Počet ukrajinských internetových vydání se pohybuje 

kolem 150. Avšak stanovit přesný počet elektronických periodik jak na Ukrajině, 

tak i v některých jiných zemích střední a východní Evropy je obtížné. Za prvé, 

neexistuje celostátní rejstřík těchto vydání, jako např. seznamy tištěných médií. 

Za druhé, mnohá internetová vydání, obzvlášť ukrajinská, svůj obsah během delší 

doby nedoplňují a neaktualizují, čímž ztrácejí statut periodického vydání (viz. 

např. Večirnij Kyjiv - BettipHi~1 Kule - http://www.ukraine.org/vkyiv/).lo8 

Co se týče druhů elektronického tisku na Ukrajině, rozlišujeme tři 

následující typy: 

vlastní elektronická on-line vydání (nemají tištěnou podobu, jejich tematický 

obsah není zpravidla rozsáhlý, grafická stránka se velice liší od tištěných 

periodik - najdeme zde velké množství tabulek, diagramů atd.; např. lvovské 

vydání Hazeta Pro -ra3ema JIpo - http://www.gazeta.pro.wertep.com;); 

elektronické verze velkých tištěných periodik (identická podoba tištěného 

vydání, zpravidla obsáhlý archiv s vyhledáváním, aktuální informace ze všech 

oblastí života; hlavním cílem je vyhovět čtenáři, který je zvyklý na tradiční 

podobu novin, a také těm, kteří nemají přístup k tištěným verzím toho či 

onoho periodika, např. čtenáři v zahraničí; viz. noviny Den - Jl,eHb -

http://www.day.kiev.ua); 

zkrácené verze tištěných periodik (zveřejňují jen část informace tištěných 

novin, hlavním cílem je reklama tištěného média; např. Večirnij Kyjiv -

BettipHiu Kule - http://www.ukraine.org/vkyiv/).lo9 

l07CISAK, W., Presa v lnterneti - Internet u presi: aktual 'ni probleJny informacijnoho suspi! 'stva 
v central'no-schidnij Jevropi (na prykladi pol's 'koji ta ukrajins 'koji systém presy) , In: Ukrajins'ka 
periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2000, s. 328. 
l08Tamtéž. 
I09Tamtéž, s. 328-329. 

65 



Pro celistvost našeho přehledu elektronických médií uvedeme krátkou 

zmínku o internetovém tisku v České Republice. Podle B. O s val d o V é JJO 

kromě tištěné mají také elektronickou podobu české celostátní i některé regionální 

deníky a časopisy. 

"Nabízejí jak identický obsah distribuovaného čísla (dostupný od určité 

hodiny u deníků nebo od určitého dne u časopisů, aby si elektronické a tištěné 

vydání nekonkurovalo), tak průběžnou aktualizaci informací on-line. ... Na 

internetu jsou umísťovány jak materiály, které nebyly do čísla zařazeny, tak 

aktuality nebo okamžité informace o probíhajících událostech. ... Dále zde 

někteří autoři mají svoje pravidelné rubriky a blogy. uJ J J 

Mezi nejznámější internetové adresy autorka řadí následující: idnes.cz, 

ihned.cz, lidovky.cz, reflex.cz, týden.cz a dodává, že elektronickou podobu mají i 

bulvární periodika. ll2 

v 

Ceskou internetovou žurnalistiku bychom mohli zhruba rozdělit do dvou 

skupin, a to: 
v v 

"internetové varianty" již existujících agentur, novin a časopisů (CTK - Ceské 

noviny, Mladá fronta DNES - iDNES); 

periodicky obnovované webové stránky (zveřejňují žurnalistické materiály 

všech žánrů pouze pro uživatele internetu; mají nejrůzněj ší periodicitu, 

tematické zaměření a žánr; např. internetové deníky Neviditelný pes, 

aktuálně. cz) .113 

Jak vidíme, ukrajinská i česká charakteristika a stratifikace elektronických 

periodik je téměř identická, což především souvisí se světovou globalizací ve 

všech životních sférách. 

Dále přejdeme od vývoje a typů elektronických vydání ke krátké analýze 

titulků našeho výchozího materiálu na základě internetové publicistiky, kterou se 

zabývá následující podkapitola. 

1100SV ALDOV Á, B., HALADA, J., Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace, Praha 2007. 
111Tamtéž, s. 63. 
112Tamtéž. 
113Tamtéž, s. 246. 
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5.1.0. Titulek v internetové publicistice 

Je třeba poznamenat, že všechny deníky a týdeníky, které představují náš 

výchozí materiál, mají svou vlastní elektronickou podobu, která je přesným 

odrazem jejich tištěné verze (viz. internetová adresa v závorkách). Výjimku tvoří 

analyzované noviny ze Zakarpatské oblasti, které nemají své webové stránky. 

Proto se zaměříme právě na první skupinu periodik. 

Dokonce po krátkém náhledu na titulky, které obsahují analyzovaná 

elektronická vydání, je zřejmé, že rubriky, hlavní materiál a titulky takových 

vydání jsou zcela totožné s jejich tištěnou verzÍ. Proto zde můžeme formulovat 

krátký závěr, který spočívá v tom, že mezi námi excerpovanými titulky z tištěných 

periodik a jejich podobou v identických elektronických vydáních jednotlivých 

tiskovin nepozorujeme žádný rozdíl. 
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VI. Novinářská etika a titulek 

Cílem následující kapitoly je upozornit čtenáře na problematiku 

adekvátnosti spojení "titulek - text". Ve třech podkapitolách se budeme zabývat 

etickou stránkou novinářské práce, teorií tzv. dezorientuj ícího titulku, v závěru 

kapitoly pak nahlédneme na zkoumané téma z praktického hlediska: pokusíme se 

provést krátkou analýzu adekvátnosti novinových názvů v našem výchozím 

materiálu. 

6.1.0. Etika jako pojem z žurnalistické praxe 

Podle B. Osvaldové1 
N je etika v žurnalistice souhrnem psaných a také 

nepsaných zásad, kterými by se měl řídit žurnalista na základě obecných 

hodnotových kritérií. Tato pravidla bývají vyjádřena v novinářských etických 

kodexech, které schvalují profesní sdružení novinářů v jednotlivých zemích. Tak 

např. český Etický kodex novináře, schválený roku 1998 Syndikátem novinářů 
v 

Ceské republiky, řadí mezi hlavní zásady žurnalistické práce následující: 

1.Pr ávo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace; 

2.Požadavk y na vysokou profesionalitu v žurnalistice; 

3.D ůvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. 115 

Je vhodné se zmínit o tom, že některé informační agentury a redakce se 

neřídí pouze všeobecně platným Etickým kodexem novináře, ale přijímají i vlastní 

novinářské kodexy (viz. Novinářský kodex deníku MF DNES l16
). 

Ukrajinské teoretiky také znepokojuje otázka etiky v novinářské práci. 

Podle příručky I. L. Mychajlyna1J7 jednou z hlavních zásad novináře je 

"pravdivost", která je podmíněná objektivním pohledem žurnalisty na událost či 

1140SV ALDOV Á, B., HALADA, 1., Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 
komunikace, Praha 2007. 
11STamtéž, s. 66-67; 

, 
FSS MU, Etika v žurnalistické praxi a Uvod do žurnalistické etiky - soubor textů do kurzů, 

Brno, příloha. 
I 16Tamtéž, příloha. 
117MYCHAJL YN, 1. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002. 
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nějakou informaci, neuspěchané kroky a prezentace skutečnosti v nezkreslené 

podobě. Podle autora jsou všechny tyto aspekty měřítkem kvality v žurnalistice. ll8 

V této souvislosti je na místě tvrzení, že každý má právo vyjádřit svůj 

názor, ale nikdo nemá právo dezorientovat společnost. A právě pojmem 

dezorientace v kontextu titulku se budeme zabývat podrobněji v následující 

podkapitole. 

6.2.0. Titulek, který dezorientuje 

Nesoulad mezi titulkem a obsahem článku v této práci označujeme za 

dezorientaci, a konkrétně dezorientaci čtenáře. Tato skutečnost se bohužel stala 

součástí běžné praxe novinářů a jen vzácně je uváděna jako jedna z hlavních 

zásad práce žurnalisty. 

Již jsme mluvili o tom, že má-li mít titulek úspěch u adresáta, musí být 

krátký, trefný, nápaditý, konkrétní, obrazný. Řadu těchto přívlastků bychom 

mohli rozšiřovat dál, avšak důležité je, že titulek by měl odpovídat vlastnímu 

obsahu článku. V opačném případě tu hrozí situace, kdy čtenáře upoutá název 

nějaké zprávy, která však v závěru nesplní jeho konkrétní očekávání. V 

podobných případech novinář riskuje, že jeho články, či dokonce celé vydání 

ztratí u čtenářů respekt. 

Neadekvátními titulky se ve své studii zabývá E. Š e s t a k o v o V áJJ9
, v 

níž uvádí řadu příkladů. Níže se podíváme na několik z nich: 

«Y 6iJlbUlOCmi Macoeux za3em ma Uf,OmuJlCHeeuKie MOJICHa cnocmepizamu 

HeadeKeamHicmb 3aZOJlOeKa meKcmy. HanpUKJlad, «AJIJla llyza'-le6a CKOpO 

cmallem MamepblO» (M. Xan,n€€B) (EyJ1bBap - 2002 - N2 28 - I1IOHb): A. 

llyzatteey 3anpOCUJlU Ha pOJlb Mamepi HiMrjJemKu do KiHocmpittKu «ry6u»J 5lKy 

36upaembC5l 3HiMamu peJICucep M PyiJil-lUlmeiil-t 3a pOMaHOM B. Ha6oKoea 

«HoJlžma»; ... «B :JKOJlOzUtteCKOU KamacmpoljJe 6UH06am KY'-lMa» (ropoo -

2003 - M3 - 24 5lHe.): JlezKoei aemOMaUlUl-lU ma MiKpoaemo6ycuJ Uf,O l-laJleJ/Camb 

Odl-lOMy 3 aemonapKieJ 5lKUM Kepye oupeKmop Ha npi3euUJe M Ky ttM a, 

118Tamtéž, s. 131. 
119ŠESTAKOVA, E., Pro absurdyzaci}ujak odnu z tendenci} rozvytku hazetnyx zaholovkiv u 
sučasnij presi, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2003. 
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npU360051mb 00 6eJlUK020 3a6peol-lel-ll-l51 n061mp51, 60 
. 

Kep16l-lUl1m60 l-le 

oompuMyembC51 meXl-lžLtl-lUX 6UM02. »120 

Autorka dále píše, že podobné jevy v publicistice znamenají profesní 

nekompetentnost novináře, autorův nezdar anebo snahu autora upoutat pozornost 

adresáta, a to za každou cenu. 121 Ale vždyť očekávání čtenáře, které vyprovokuje 

intrikující titulek, by mělo být splněno právě textem materiálu. 

Jiní teoretikové nejen charakterizují dezorientující titulky, ale také se 

zabývají jejich stratifikací. Tak např. L. G I a z u n o v o V ál22 ve své studii uvádí 

následující typy takových novinových názvů: 

titulky, jejichž předvídavost je minimální (např. «KaK paCLtllel-lUmb 

coceoeu? »; u podobných titulků je zvídavý čtenář odkázaný na obsah článku, 

z kterého nakonec vyplývá, že se vlastě jedná o privatizaci obytných ploch v 

Moskvě a lákavé slovo rasčleniť je použito ve smyslu ubytovat/přemístit); 

titulky reprezentující jednu z tezí publikace (např. «HTB l-la l-l06blU 20d 6yoem 

pa3da6amb :JICyK06», později v samotném textu se dozvídáme, že ruský 

televizní kanál NTV bude během silvestrovské noci rozdávat dárky, z nichž 

havním je Volkswagen-Brouk; autor ani nemyslí na to, že titulek neodráží 

hlavní myšlenku textu a občas jí zcela protiřečí; důležité je, že název je 

výrazný a intrikuj í cí); 

titulky zkreslující skutečnosti uvedené v článku (např. «)J,3ep:JICUl-lCKUU y6UIl 

C6010 cecmpy, a nomOM ymonuIl POCCUlO 6 Kp06U»; v samotném textu ale 

najdeme konfrontaci názorů, které podporují a vyvrácejí myšlenku, že právě 

Felix Dzeržinskij byl vrahem své sestry Vandy); 

tzv. defektní titulky (smysl podoných novinových názvů zůstává záhadou i po 

přečtení zprávy).123 

120Tamtéž, s. 624-625. 
121Tamtéž, s. 625. 
122GLAZUNOVA, L., Sovremennyj gazetnyj zagolovok. Rabota s zagolovkom na urokach 
russkogo jazyka, http://www.fos.ru/pedagog/9659_2.html 
123Tamtéž. 
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Mezi hlavní příčiny vzniku podobných titulků autorka řadí snahu novinářů 

vytvořit takový název, který by byl pro čtenáře zajímavý, dokonce i tehdy, když 

samotný text nenabízí žádnou pozoruhodnou informaci. i24 

Obvykle příliš křiklavé, zavádějící titulky se vyskytují právě u informačně 

skoupých textů. A jejich autoři si zřejmě ani nepřipouští, že podobný počin svědčí 

o nezodpovědnosti a neprofesionálním chování novináře. 

Zajímavý pohled na stratifikaci chybného spojení titulku s textem, a tedy 

neadekvátních titulků zmiňuje ve své práci 1. K are v o v á125
. Níže uvádíme tři 

hlavní typy takových novinových názvů: 

titulek, jehož porozumění vyžaduje od čtenáře velké úsilí; 

titulek nejasný, dvojznačný; 

titulek, j ehož smyl jev rozporu s obsahem textu. i26 

Jak vidíme, obě typologie jsou velmi podobné a znepokojující názory a 

výzvy vědců nasvědčují tomu, že současná žurnalistika se skutečně potýká s 

problémem nesouladu mezi titulkem a obsahem článku, který zastřešuje. Podle 

Karevové adekvátnost obsahu je jednou ze tří hlavních složek titulku, kterou 

dnešní novináři tolik podceňují. Další dvě složky jsou informativnost a 

výraznost.i2? A právě tuto triádu "informativnost - adekvátnost - výraznost" 

převezmeme pro analýzu titulků v našem výchozím materiálu a zaměříme se 

především na adekvátnost titulku obsahu článku. 

6.3.0. Analýza adekvátnosti titulků 

Za účelem analýzy uvedené v této podkapitole jsme zvolili pět 

"nejkřiklavějších" novinových názvů ze čtyř čísel týdeníku Ekspres (EKcnpec; 

viz. kap. II). Svou volbu vysvětlujeme skutečností, že je to celostátní týdeník, 

který zároveň představuje největší ukrajinskojazyčný týdeník v zemi. Následující 

analýza prokáže, jestli námi zvolené titulky splňují tři citované podmínky a 

především - zdali odpovídají obsahu svých článků, a tedy splňují požadavky 

adekvátnosti spoj ení "titulek - texe'. 

I 24Tamtéž. 
12SKAREV A, 1., Zagolovki v gazete, http://aaleks13.narod.ru/kurs/kurs 02.doc. 
1 26Tamtéž. 
1 27Tamtéž. 
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Mohli bychom diskutovat o tom, jaké asociace u adresáta vyvolá titulek 

«<l>YT6oJI Ba)l(JIHBiIIIHM 3a ceKC» (E 76, 2006) - Fotbal je důležitější než sex. 

Dovolíme si však tvrdit, že nejčastější představou bude vztah silného pohlaví k 

všeobecně oblíbené míčové hře. Po přečtení samotného článku zjistíme, že se 

jedná o pokles využívání sexuálních služeb v Německu během mistrovství světa 

ve fotbale, který právě probíhal v zemi. Tato informace však zabírá jen několik 

krátkých vět. Většina textu zprávy představuje statistické údaje o prostituci v 

zemi ve srovnání s jinými evropskými státy, o cenách služeb atd. Můžeme tedy 

konstatovat, že titulek je nápadný, informativní, ale ne zcela adekvátní obsahu 

článku. 

Anebo titulek «OuiHKH p03irpaJIH B JIOTepeIO?» (E 122, 2006) - Známky 

se losovaly? Je zřejmé, že po přečtení takového názvu u čtenáře nemusí 

vzniknout žádné asociace. Tajemno titulku zvyšuje i otazník, který prohlubuje 

nejistotu a ireálnost otázky. Jedná se však o rozsáhlý článek, který pojednává o 

celorepublikovém testování školáků z ukrajinského jazyka, dějepisu a 

matematiky, a hlavní myšlenka spočívá ve skutečnosti, že nejlepší výsledky mohl 

mít i ten, který jen náhodně, podle přání odškrtával jednotlivé možnosti v testu. 

Na závěr bychom tedy mohli prohlásit, že podoba a skutečný smysl samotného 

titulku je v rozporu s textem a mohl by zůstat pro některé čtenáře záhadou, i když 

odkazuje na loterii, tedy na štěstí, úspěch, výhru atd. 

«CaJIO pocTe Ha ,llepeBax» (E 125, 2006) je následujícím titulkem pro 

naši analýzu, jenž jistě zaujme především čtenáře ukrajinské národnosti, jelikož 

je známo, že právě caJlO (slanina, špek) je jednou z tradičních ukrajinských 

potravin. Ten bude samozřejmě překvapen tvrzením, že slanina roste na stromě, a 

nejspíše si článek přečte, a to s velkým zájmem. Jeho překvapení ale bude ještě 

větší, když se dozví, že text nepoj ednává o slanině, ale o tropické rostlině, kterou 

zasadili ve městě Kremenčuk a jejíž plody chuťově připomínají slaninu. Je 

zjevné, že daný titulek patří mezi ty nejnápadnější, chybí mu však informativní 

stránka a také soulad s hlavní myšlenkou článku, která titulek vlastně vyvrací. 

Velice zajímavý materiál představuje článek s názvem «ABTopHTeT y 

XyCTHHi» (E 125, 2006), který můžeme doslovně přeložit jako Autorita v šátku. 

Dovolíme si tvrdit, že bez samotného textu zprávy čtenář ztratí řadu hodin 
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hloubáním nad tím, o jakou autoritu by se mohlo jednat. Jakým překvapením pak 

bude článek, jehož hlavním posláním je sdělit, že na Zakarpatí byla zadržena 

72letá stařenka, která má 1 7 zápisů v trestním rej stříku, přesto si neodpustí 

ukradnout nějakou tu další peněženku. Skutečně nápadný titulek, který v sobě 

skrývá zčásti metaforu a zčásti žargon, je vynikající variantou názvu pro tento 

článek. Co se týče skutečnosti, jak titulek významově souvisí se samotnou 

zprávou, mohli bychom říci, že tento název je textu zatím nejblíž. 

Posledním titulkem této stručné analýzy 
. , 

novlnovy 
, 

nazev 

««ITOJIYHHQKH» He 6a)l(aeTe?» (E 103) 2007). Pro čtenáře, kterému je cizí slang v 

oblasti prostituce a pornografie, tento titulek zůstane záhadou, pakliže adresát 

nepřehlédne uvozovky a nebude si myslet, že článek pojednává např. o jahodách 

a jejich sezónních cenách. Slangový výraz nOJlyHULtKa Gahůdka) totiž často 
v 

označuje pornografickou produkci, o jejímž šíření v Cernovicích pojednává text 

zprávy. Můžeme tedy konstatovat, že titulek je v souladu s podstatou článku za 

podmínky, že čtenář ví, co znamená pojem v uvozovkách. 

Na závěr provedeme malé shrnutí analýzy, jejímž cílem je sledovat 

výraznost, informativnost a adekvátnost novinových titulků ve vztahu k textu 

zprávy, kterou titulek uvádí. 

Jak jsme již viděli, i pouhých pět titulků je dostačujícím materiálem proto, 

abychom zjistili, že v současném ukrajinském tisku se hojně vyskytují skutečně 

nápadné titulky, které mohou odporovat textu svého článku. Najdeme zde jak 

titulky, jejichž předvídavost je minimální, tak i titulky reprezentující jednu z 

myšlenek zprávy a také titulky zkreslující skutečnosti uvedené v článku. 
v 

Cástečně za titulek defektní (viz. kap.6.2.0.) můžeme v dané analýze označit 

druhý novinový název, jehož smyl může zůstat pro adresáta tajemstvím a nejeví 

se zcela logickým i po přečtení textu zprávy. 

Pokud se jedná o informativnost, tu pozorujeme u většiny příkladů. Avšak 

nespornou vlastností, kterou obsahuje každý z námi analyzovaných titulků, je 

jeho nápaditost, výraznost, jež během krátkého okamžiku čtenáře zaujme a 

přiměje jej k tomu, aby článek začal číst. 
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VII. Závěr 

Na základě předchozích kapitol se pokusíme sumarizovat závěry této 

diplomové práce. Začneme krátkým souhrnem teoretické části a dále budeme 

pokračovat výsledky části praktické, titulkem v souvislosti s internetovou 

publicistikou a etickým kodexem novináře. 

Diplomová práce tedy představuje stručný pohled na novinové titulky v 

současné ukrajinské publicistice, na jejich charakteristiku a stratifikaci dle 

hlavních tendencí, které převládají v jejich vytváření. Jednotlivé kapitoly a 

podkapitoly se snaží prezentovat určité poznatky na základě teoretického 

materiálu, jehož seznam je uvedený v úplném závěru práce. Neméně důležitým 

rysem diplomové práce je pokus o kontrastivní náhled na danou problematiku, a 

to v ukrajinsko- českém kontextu. 

V úvodu práce je specifikováno území, které je výchozím pro danou práci. 

Středem naší pozornosti jsou tedy tiskoviny Západní Ukrajiny a Kyjevské oblasti 

(více viz. kap. I), o jejichž analýzu jsme se pokusili v následující části (viz. kap. 

II). 

V první rozsáhlejŠÍ kapitole diplomové práce, a tedy v části teoretické, 

jsme se zabývali publicistikou jako žurnalistickou tvorbou a funkčním stylem 

publicistickým, u kterého jsme uvedli jeho obecnou charakteristiku, žánry a 

útvary a také prostředky publicistiky v české i ukrajinské teorii. Následoval 

krátký vhled do historie novin, a to nejen v kontextu evropském, se zaměřením na 

vývoj publicistických titulků. 

Významným oddílem teoretické části diplomové práce je kapitola, která 

pojednává o titulku jako takovém. Představuje jednotlivé pohledy na 

charakteristiku novinového názvu opět v česko-ukrajinském srovnání a také na 

jeho hlavní funkce. Najdeme zde i stručnou stratifikaci titulků, která existuje v 

obou jazykových (resp. žurnalistických) teoriích, a také několik zásad pro tvorbu 

úspěšného publicistického titulku, které můžeme shrnout následujícím citátem: 
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JJ Titulek by měl být stručný, výstižný, lákavý a měl by obsahovat tu 

nejdůležitější informaci, která je ve zprávě. Nikdy by neměl být zavádějící nebo 

nesmyslný . ... Vjednoduchostije krása. "128 

V závěru teoretické části najdeme i krátkou kapitolu, jejímž středem 

pozornosti je výklad pojmů titulek-nadtitulek-podtitulek. 

Další část, a tedy část praktická, je hlavním materiálem diplomové práce. 

Představuje analýzu novinových názvů v rámci zkoumaného materiálu, jejíž 

strategii popisuje úvod praktické části práce. Ta spočívá v stratifikaci titulků do 

jednotlivých skupin dle vybraných výrazových prostředků, které se v nich 

vyskytují nejpříznačnějším způsobem. Pro lepší orientaci čtenáře doprovází 

některé titulky krátký komentář a jejich překlad do češtiny. 

Po citované analýze výchozího materiálu následuje naše vlastní typologie 

titulků v současné ukrajinské publicistice, která nahlíží na novinové názvy nejen 

z pohledu syntaktického, ale také z hlediska morfologického, lexikálního, 

stylistického a grafického. Tato hlediska se také stala základem pro zmíněnou 

typologii, po níž následuje souhrn hlavních tendencí v tvorbě současného 

novinového titulku v ukrajinské publicistice, který doplňuje stručný pohled na 

danou problematiku v publicistice české. Níže se pokusíme o sumarizaci hlavních 

závěrů této podkapitoly. 

Na základě analyzovaného materiálu můžeme tvrdit, že v současné 

ukrajinské publicistice převládají kratší titulky s vysokou emocionalitou, 

výraznou expresivitou a obrazností. Neméně častým komponentem novinových 

názvů jsou citáty a přítomnost intertextuálních prvků. Mimo jiné, titulky obsahují 

velký počet slov cizího původu, abreviatury a čím dál častěji i aktualizované staré 

lexikum nebo ukrajinské reálie. Jako určitou zvláštnost ukrajinských novinových 

titulků vnímáme hojnou interpunkci, která Gak již bylo několikrát zmíněno) je 

pro ukrajinštinu všeobecně přirozeným jevem. 

Analýza výchozího materiálu nám umožnila určit i příznačné jevy pro 

jednotlivé regiony zkoumaného území. Jedním z nejzajímavějších regionů, jehož 

tiskoviny se staly částí námi analyzovaného materiálu, se stala Zakarpatská 

128ROTH, J., Mediální výchova v Čechách, Praha 2005, s. 40. 
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oblast, pro níž jsou charakteristické novinové názvy, které tvoří především 

rozsáhlá souvětí bez výrazných expresivně-emocionálních výrazových prostředků 

a regionální zvláštnosti slovní zásoby. Kontrast k citovaným titulkům představují 

titulky ve Lvovské oblasti a dále směrem k oblasti Kyjevské. Ty se vyznačují 

krátkostí, vysokou emocionalitou, často jsou metaforické a implicitní. Hojně se 

zde setkáme se slovoslednou inverzí a přítomností cizích prvků (v této práci 

označované jako barbarizmy; viz. kap. 4.1.1.). 

Srovnání hlavních tendencí při vytváření publicistických titulků v 

současných ukrajinských i českých tiskovinách ukázalo, že novinový název jak v 

jednom, tak i v druhém případě směřuje velmi podobnou cestou. Jak již bylo 

řečeno, titulky mají nejrůznější podobu a ve velké míře jiný záměr než 

oznamovací. Ze syntaktického hlediska je zjevné, že v obou jazycích převládají 

nominální konstrukce. Dalším společným rysem j sou slova cizího původu, slova 

slangová a hovorová a dále intertextualita, parenteze a obraznost. 

Mezi hlavní rozdíly ve vytváření současných novinových názvů v 

ukrajinské a české publicistice patří vyšší inverze slovosledu a výraznější 

interpunkce ukrajinských titulků. Ukrajinská publicistika také čím dál více užívá 

slova i témata typická pro ukrajinskou kulturu, což neplatí v případě publicistiky 

české. 

Po praktické části diplomové práce jsme se pokusili o malý exkurz do 

internetového tisku, jeho vývoje i současné situace. Jednou z hlavních pasáží 

kapitoly bylo nahlédnutí na novinový název v kontextu internetových vydání 

námi zkoumaných tiskovin. Na základě uvedených poznatků jsme formulovali 

závěr, že naše titulky z tištěných periodik odpovídají jejich podobě v identických 

elektronických vydáních jednotlivých tiskovin. 

Po této části, tj. po titulku v internetovém tisku, jsme se zaměřili na 

novinový název ve vztahu k všeobecně platnému etickému kodexu novináře. 

Zabývali jsme se etikou jako žurnalistickým pojmem, uvedli jsme několik 

hlavních zásad z citovaného kodexu, a především jsme se zaměřili na adekvátnost 

titulku ve vztahu k textu jeho článku. V této souvislosti byla zmíněna tzv. 

"dezorientace" čtenáře neboli titulek, který dezorientuje. Nejprve jsme citovali 
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, I 

charakteristiku podobných novinových názvů a uvedli několik pohledů na jejich 

stratifikaci. Dále následovala vlastní analýza adekvátnosti námi excerpovaných 

titulků, jejímž základem se staly hlavní vlastnosti publicistického titulku, a tedy 

"informativnost - adekvátnost - výraznost". 

Na základě zmíněné analýzy můžeme konstatovat, že co se týče 

informativnosti, tu pozorujeme u většiny námi zkoumaných titulků. Pokud se 

jedná o adekvátnost pojmů "titulek - text", v současném ukrajinském tisku 

převládají nápadné novinové názvy, jež však mohou odporovat textu zprávy, 

kterou uvádějí. Najdeme zde titulky s minimální předvídavostí, titulky 

reprezentující hlavní myšlenku zprávy a také zkreslující určité skutečnosti v textu 

článku. Avšak nespornou vlastností, kterou vykazují všechny námi analyzovaná 

excerpta, je jejich výraznost, nápaditost, která je příznačným nástrojem pro 

realizaci hlavní funkce publicistického titulku. 

Na závěr chceme podotknout, že si plně uvědomujeme určité nedostatky a 

neúplnosti této diplomové práce. Především se to vztahuje k procesu vytváření 

vlastní typologie novinových titulků v současné ukrajinské publicistice, jelikož 

mnohdy nebylo jednoduché určit hranici mezi jednotlivými výrazovými 

prostředky, které se projevovaly nejpříznačněji v námi analyzovaných titulcích. 

Dalším faktorem bylo určité omezení typů excerpovaných novinových názvů, 

jelikož naše analýza se nevztahovala, například, na extralingvistickou stránku 

titulků. Důležitým aspektem byl i nedostatek teoretické literatury a především 

studií, které by se zabývaly stratifikací publicistických titulků z jiného hlediska 

než ze syntaktického. 

Nehledě na citované nedostatky se domníváme, že tato diplomová práce 

nese nové poznatky, které budou užitečné nejen pro lingvistickou, ale i 

žurnalistickou teorii a praxi. Možná se také stane impulzem pro další bádání a 

nové analýzy v oblasti vytváření publicistických titulků. 
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VIII. S ummary 

The present study analyzes newspaper headlines in contemporary 

Ukrainian press (as mentioned in the preface). The head section of the study 

presents the distribution of newspaper headlines and marks the main tendencies in 

creating headlines in Ukrainian and Czech periodicals. The following sections 

deal with newspaper headlines in the context of Internet press and journalists' 

code of ethics. The individual points of the study are illustrated by extracts from 

the periodicals researched. 

78 



IX. Bibliografie 

Encyklopedie a slovníky: 

BRADNOVÁ, H. a kol., Encyklopedický slovník, Praha 1993 

BUSEL, V. T., Velykyj tlumačnyj slovnyk sučasnoji ukrajins 'koji movy, Kyjiv 

2004 

FILIPEC, J. a kol., Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001 

OSVALDOVÁ, B. a kol., Encyklopedie praktické žurnalistiky, Praha 1999 
, 

OSVALDOVA, B., HALADA, J., Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace, Praha 2007 

SAVICKÝ, N., ŠIŠKOVÁ, R., ŠLAUFOV Á, E., Rusko-český a Česko-ruský 

slovník neologismů, Praha 1999 

Literatura k tématu výchozího materiálu: 
v v 

BARTOSEK, J., Zurnalistika - úvod do studia, Olomouc 1997 

BEČKA, J. V., Jazyk a styl novin, Praha 1973 

BLISKOVSKIJ, Z. D., Muki zagolovka, Moskva 1972 

HLADKYJ, M., Mova sučasnoho ukrajinskoho pysmenstva, Charkiv 1930 
v v 

KASCEJ, I., lronična nominacija ta leksyka, konnotovana ironijeju, u sučasnych 

ukrajins 'kych ZMl, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002 
, 

FSS MU, Etika v žurnalistické praxi a Uvod do žurnalistické etiky - soubor textů 

do kurzů, Brno 

KOSTOMAROV, V. G., Russkij jazyk na gazetnoj polose, Moskva 1971 

KORKONOSENKO, S. G., Socialnoje funkcionirovanije žurnalistiki, Sankt

Petěrburg 1994 

KULAKOV, A. N., Zagolovok ijego oformlenije v gazete, Leningrad 1982 
v 

LERNATOVYC, V., Transformaciji sučasnoji presy, In: Ukrajins'ka periodyka-

istorija i sučasnisť, Lviv 2003 

MAC'KO, V., Problemy movnoho rozbyšactva v konteksti žurnalists'koji etyky, 

In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2003 

MYCHAJL YN, I. L., Osnovy žurnalistyky, Kyjiv 2002 

ROTH, J., Mediální výchova v Čechách, Praha 2005 

79 



SERBENS'KA, O., Aktual'ni problemy ekolohiji ukrajins'koji movy ta sučasni 

zasoby masovoji komunikaciji, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, 

Lviv 2002 

SERBENS'KA, O., Innovacijni procesy u movi sučasnych zasobiv masovoji 

informaciji, In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2002 

SMYRNOV A, T., Rol 'neverbal 'nych zasobiv u formuvanni reklamnoho imidžu, 

In: Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2003 
v 

STAVYC'KA, L., Zarhonna leksyka u movi sučasnoji ukrajins 'koji hazety, In: 

Ukrajins'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2000 
v v 

SEVCENKO, V., Styl'ovi osoblyvosti oformlennja sučasnoji presy, In: Ukrajin-

s'ka periodyka - istorija i sučasnisť, Lviv 2003 

Lingvistická literatura: 
v , 

CECHOV A, M., Stylistika současné češtiny, Praha 1997 

ČERMÁK, F., Jazyk a jazykověda, Praha 2001 

HOFFMANNOV Á, J., Čeština pro překladatele II - Kurz přednášek z české 

stylistiky, Praha ZS 2005/2006. 

HUBÁČEK, J., Učebnice stylistiky, Praha 1987 

JUŠČUK,1. P., Ukrajins 'ka mova, Kyjiv 2005 
, 

KARLIK, P. a kol., Příruční mluvnice češtiny, Praha 2003 

KOVAL', A. P., Praktyčna stylistyka sučasnoji ukrajins 'koji movy, Kyjiv 1987 

MOC'KO, L. 1. a kol., Stylistyka ukrajins 'koji movy, Kyjiv 2003 

SKLJAREVSKAJA, G. N., Meta.fora v sistemejazyka, Sankt-Peterburg 1993. 

Diplomové práce: 
v , 

NADEJOV A, M., Titulky v denním tisku, diplomová práce FF UK v Praze 1967 
ZIKMUNDOVÁ, B., Novinové titulky, diplomová práce FF UK v Praze 1984 

Internetové odkazy: 

BOLKUNOV, A., Graždanskaja žurnalistika v učebnoj gazete, 

http://www.library.cjes.ru/online/?a==con&b_id==327 &c_id==2806 

HA VRYLOV A, J., Rol' linhvistyčnych zasobiv vyraznosti hazetnych zaholovkiv u 

spryjnjatti tekstu povidomlennja, 

http://www .kspu. edu/ downloads/ chairukr /Gav2. doc. 

80 



KARE V A, 1., Zagolovki v gazete, http://aaleks13.narod.ru/kurs/kurs_02.doc. 

RAK, O. J., Do problemy dijevosti sučasnych zasobiv masovoji komunikaciji 

v Ukrajini, http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(1 02_1 )/ll_Rak.pdf 

SADIVNYČYJ, V. O., Vlastyvosti, funkciji j typy zaholovkiv u strukturi ta zmisti 

publicystyky Mykoly Daňka, 

http://visnyk.sumdu.edu. ua/arhiv/2007 II (102_1 )/12_Sadivnychyi. pdf 

ZAJCEV A, V. V., Funkciji hazetnoho zaholovka, http://www.rusnauka.com/SND/ 

Philologia/8_zayceva9999%20v.doc.htm. 

http://www.bbc.co.uk/ - British Broadcasting Corporation 

http://www.cia. gov Ilibrary Ipublications/the-world -factbook/ - Central 

lntelligence Agency, The World Factbook 

http://www.cs.wikipedia.org/ - Wikipedie - otevřená encyklopedie 

http://www.ejc.nl/- European Journalism Centre 

http://www.rubricon.com/- Krupnejšij enciklopedičeskij resurs interneta 

http://www.uapp.org/ - Ukrajins'ka asociacija vydavciv periodyčnoji presy 

http://www.uk.wikipedia.org/ - Vikipedija - vU'na encyklopedija 

http://www.wan-press.org/ - World Association oj Newspapers 

81 



x. Příloha 

Příloha č. 1 
Seznam tištěných novinových vydání v jednotlivých regionech Ukrajiny 

Příloha č. 2 
Ukázky titulků z výchozího materiálu 

82 



Příloha č. 1 

Publikace Noviny Ukrajiny (<<ra3emu YKpaž'Hu») představuje unifikovaný 

seznam ukrajinských masmédií v každém z 25 regionů země aktuální pro únor 2005, 

kdy publikace byla vydána. 

Uvědomujeme si, že od té doby uplynuly čtyři roky, a tudíž informace uvedená v 

příručce neodráží úplně dnešní situaci s tištěnými novinami v zemi. Avšak se 

domníváme, že následující stránky poslouží přínosným doplněním diplomové práce, 

jelikož podle pouhých názvů jednotlivých tiskovin si čtenář dokáže lépe představit 

výraznou jazykovou hranici mezi jednotlivými regiony země. 

Níže uváděné informace byly převzaty z elektronické verze publikace 

zveřejněné na adrese: http://centra.net.ua/old/newspapl. Dále je nutno poznamenat, že u 

podtržených názvů novin elektronická verze příručky uvádí i podrobnější statistické 

informace. U názvů bez podtržení příručka uvádí odkaz na svou tištěnou variantu. 

ABTOHOMHA PECllYliJIlKA KPHM (Autonomní republika Krym) 
"Bce LVUl Bcex" (M.CiMmeponOJlb) 
'ToJIOC KpblMa" (M.CiMmeponOJlb) 
"KlmpHM" (M.CiM<peponOJIb) 
"KpMMcbKa CniTJIHll,H" (M.CiMd?enononb) 
"KpblMcKaH npaB.na" (M.CiM<peponOJlb) 
"KpblMcKHe M3BecTMH" (M.CiM<peponOJlb) 
"KpblMcKoe BpeMH" (M.CiM<peponOJlb) 
"CeJIbCKl1H Tpy)J{eHllK" (M.CiMmeponOjlb) 
"TaBpM,lla f1paBOCJIaI2HaH" (M.Cilwl)epono)JJ?.1 
"IO)KHaH CTOJIMll,a" (M.CiM<peponOJlb) 
"CJIaBa Tpy.ny" (M.EaxqHCapaH) 
"CeJlbCKaH HOBb" (M.EiJloripcbK) 
"3apH f1pl1CMSaWb51" (M.,[()J{aHKoH) 
"EBnaTopHHcKM 3.npaBHHll,a" (M.€BnaTopiH) 
"KepqeHCKHH pa60qHtí" (M.Kepq) 
"KHpoBeu" (CMT.KipOBCbKe) 
"KoMeTa - f10JIe3HM KOMeTa" (cMT.KpacHorBapJ1,itícbKe) 
"OrHlI MaHKa" (cl\1T.KpacHorBaplI,ií.fchKe) 
"rrepeKon" (M.KpacHonepeKonchK) 
"Harne BpeMH" (cMTJIeHiHe) 
"HH)J{Herophe" (M.HH)KHbOripcbKMH) 
"Bnepe.n" (cMTf1epBoMaHcbKe) 
"CaKcKaH rmeTa" (M.CaKH) 
"CJIOBO rop Oll, a " (M.CaKH) 
"CeBaCTOnOJIhCKHe H3BeCTl'J5I" (M.CeSaC'lUIlOJlb) 
"CJlasa CesaCTOnO.lUI" (M.CeBaCTOnOJTb) 
"<.tma}" PO,lJ,l1HbI" (M.CeBaCTOnOJlb) 
"<1>JIOT YKpalHH" (M.CeBaCTOnOJlb) 
"rrpHmoBcKM 3Be3.na" (CMT COBETCbKMH) 
"CYlI,aKCKHH secTHHK" (M.CynaK) 
"rro6e,LJ,a" (1\1. CĎeo.llo C iH) 
"qepHoMopcKHe M3BeCTH5I" (CMT qOPHoMopcbKe) 
"KpbIMCKM rmeTa" (M.51JlTa) 

BIHHHUbKA OBJl. (Vinnycká oblast) 
"33 KaHan" (M.BiHHHW!) 
"BiHHl1UbKa ra3eTa" (M.BiHHllWi) 
"BiHHHl[llUHa" (M.BiHHlum) 
"f1aHopaMa" (M.BiHHHUH) 
"rriB.neHHHH Eyr" (M.BiHHHUH) 
"f10.niJIbChKa 30pH" (M.BiHHHU5l) 



"I1011.iJlbCbKi €napXÍanbHi SÍl.tOMOCTi" (M.BiHHl1LVI) 
''I1011.oJIi5l'' (M.BiHHHWI) 
''I1011.iJl bCbKHH lillatt~.iM: Eap) 
"EeprnaACbKHM Kpatí:" CM.Eeprnall,b) 
"raÍÍCHHCbKHÍÍ BicHHK" (MTatícHH) 
"TpH6yHa rrpani" (M.raHCHH) 
")I{MepHHchKHtí MepHll.iaH" (M.)I{MepHHKa) 
"TpY.210Ba CJIaBa" (M.InJIiHni) 
"I1parrop nepeMorH" (M.KaJIHHÍBKa) 
"BicHHK K0351THHW,HHH" (M.Ko351THH) 
"CinbChKi HOBHHH" (cMT.KpH)KOniJIb) 
"J1all.JnKHHChKa rmeTa" (M.J1all.JnKHH) 
"J1HnOBelJ,bKi BicTi" (CMT.J1HnoBeUb) 
"J1iTI1HCbKl1tí BicHHK" (cMT.J1iTI1H) 
"Kpa5lHH" (M.MorHJIiB-I10.21iJIbChKHM:) 
"CJIOBO IlpH.21HiCTPOB'51" (M.MonmiB-Iloll.iJIhchKI-fH) 
"Hame I1PHll.HiCTPOB'5I" (cMT.1'vlYPoBaHi Kypl1JTiBqi) 
"I1pH6y3bKi HOBHHH" (M.HeMHpiB) 
"06pii" OpaTiBw,HHH" (M.OpaTiB) 
"Iliw,aHchKi BicTi" (cMT.llimaHKa) 
"KoJIoc" (M.llorpe6111ue) 
"HicTi TenJJHqqHřIH" (CMT.Tenm1K) 
"Ma5IK" (CMT. THBpiB) 
"TOMaII1niJJbCbKHH BicHHK" (CMT. TOM arnn iJJb ) 
"TpOCT'5IHeUhKi BicTi" (CMTTpoCT5IHel1h) 
"ITpaBOCJ1aBHbIIÍ co6ece,UHHK" (M. TyJIhqI-IH} 
"TyJII)qHHChKHtí Kpatí" (M. TyJJhqHH) 
")IúuTE:Bi o6pii"" (M.XMiJJbHHK) 
nqepHiBenbKa 30p}!1I (cMT.l.lepHiBqi) 
"lJeqeJIbHHu,bKI1H BicHI1K" (CMT.lJeqeJIhHI1K) 
"lllapropOAlllHHall (M . lil ap rop on) 
"51MniJIhchKi BicTi" (M.5IMniJIh) 

BOJIIIHChKA OliJl. (Volyňská oblast) 
"ABepc-npec" (M.J1yqbK) 
"BicHI1K i K" (M.J1YUhK) 
"Biqe" (M.J1YUbK) 
"BOJIHHChKa peKJlaMa" (M.J1YUhK) 
"BOJIHHChKI1tí pHHOK" (M.J1yU,hK) 
"BOJJI'IHCbKi ry6epHcbKi Bi).1,OMOCTi" (M.J1yUbK) 
"BOJIHHb" (M.J1yqhK) 
"LI3BOHll BOJll'lHí" (M.J1VUbK) 
"l1ocBiTH5I 30P}!" (M.J1YUbK) 
"JIYUbKlli1 3aM o K ':JMJl--Y!!!ilil 
"J1ynhKl1:H 51pMapOK" (M.J1YUbK) 
"J1YI!hK i nyqaHI1" (M.J1vqhK) 
"J1YUbK MOJJO,UHif" (M.J1yU,bK) 
"Hapo.21Ha cnpaBa" (M.J1yU,bK) 
"Pa,U5lHCbKa BOJJI1Hb" (M.J1yU,bK) 
"CiM.'51 i AÍi"1" (M.J!V!JĚ..KL 
"CJJaBa npaui" (M.J1yU,bK) 
"CnoBo i niJIo" (M.JIYUhK) 
"CnaciHH5I" (M.JIylJ,bK) 
"BOJIOllHMllp BeQipHii1:" (M.Bojl01U1MHp-BojII1HChKlli1:) 
"CnoBo rrpaBllH" (l\1.BonOll.HMUp-BOJIHHCbKl1Ií) 
"rOpOXiBchKHtí BicHHK" (M.lopoxiB) 
"Konoc" (CMT. IBaHHqi) 
"I1onicc5I" (M. KaMi Hh-KarnHpchKllif) 
"BinhHHM IIIn5lXOM" (M.KiBepui) 
"BicTi KOBeJlhIllHHl1" (M.KoBeJIb) 
"TlJ,K-iH<pOpM" (M.KoBenb) 
"Cen5lHChKe )[(HTT5I" (cMT.J1oKaqi) 
"HoBe )KHTT5I" (cMT.JII06erniB) 
"Harne )KHTT5I" (M.JII060Mnh) 
"HoBa ll06a" (cMT.MaHeBHQi) 
"EKcnpec-51pMapoK" (M.HoBoBonHHchK) 
"MicTO BeqipH€" (M.HoBOBOJIHHChK] 
"Harne MicTO" (M.HoBoBonHHcbKl 
"PaTHiBlllHHa" (cMT.PaTHe) 
"HalIl KpaM" (l'vI.PmKlHIW) 

"CiJIhChKi HOBI1HI1" (cMT.CTapa BI1)f<1BKa) 
"HapO,IJ;He CJIOBO" (CMT. Typ iifchK'1 
"lllau,hKHif Kpaif" (cMT.lllaUhK) 

):(HIIIPonETPOBCbKA OliJl. (Dněpropetrovská oblast) 
"BicTi I1pHll.HinpOB'51" (M.L(HinponeTPOBchK) 
"BoJIII1e6Ha51 IIIKaTYJII<a" (M.L(HinponeTpoBchK) 



II II,Henp BeQepHI1tí:" (M.llHinponeTpOBChK) 
",[(HenpOBCKa51 HeneJl5l" (M.,[(HinponeTpOBCbK) 
"II,HenpOBCKa51 fJpaB,D,a" (M.II,HinponeTPQBc~l5J. 
"lluinponeTpoBchKi €napXiaJlbHÍ B i)l,OMO CTi II (M.JlrIÍnponeTpoBcbK) 
"3aBO.1lCKotí: BecTHHK" (M.,[(Hinpone1pOBcbK) 
"3 "( Jl. -) OpHM.~H1nporreTPOBChI-; 

"JIMua" (M.,[(Hinpone1pOBcbK) 
"Mel-lTa" (M.IIHinponeTpoBcb!5.l 
"HalfaJIO" (M.llHinponeTpoBcbK) 
"Harne MieTo" (M.llBinponeTpoBcbK) 
"ll03HU,IUI" (M. ,[(HinponeT}JOBcbK) 
"TBoě MHeHHe" (M.):(Hinpone1pOBchK) 
"3JleKTpOTpaHCnOPTHMK" (M.,[(HinponeTpoBcbK) 
"AnOCTOJliBCbKi HOBl1Hl1 11 (M.ArroCT0J10Be). 
"BaCHJ1bl<ÍBCbKI1M BiCHI1K" (cMT.BaCHJlbKiBKa) 
"Be.1l0MOCTH" (M.,[(HinpO.1l3ep)KHHcbK) 
"3HaM5I lI,3ep)I(HHKH" (M.lI,uinpOll,3ep)KHHcI)K) 
"HoBa ra'3eTa" (M.lhIirrp0ll,3epn(l-lHchK) 
")l{OBTOBO.1lCbKi BicTi" (M.)l{OBTi BonH) 
"Hama n03Hui5l" (M.KpHBHM Pir) 
"HOBHHI1 patí:oHy" (M.KpHBI1M Pir) 
"CiJIbChKe KpHBOpbIOK5I" (M.KpHBHll Pir) 
"lfepBOHI1M ripBuK" (M.KpUBHM Pir) 
"UlaxTap KpI-fB6acy" (M.KpUBHM Pir) 
"HoBÍ py6e)J<i" (cMT.KpHHHLJKH) 
"Hame )KI1TI5I" (CMT. MarnaJlI1HiBKa} 
"IlIaxTap Milll[É!!:I~~i M. MaJ2G!.tIewJ 
"lfepBoHa 3ipKa" (cMT.Me)I<OBa) 
"HiKOnOJlbChKa npaB)J,a" (M.HiKOrrOJlh) 
"Tpy6HI1K" (M.HiKonoJlb) 
"3JleKTpOMeTaJlJ1ypr" (M.HiKonoJlb) 
"HOBOMOCKOBCbKa npaB.1la" (M.HoBOMOCKOBCbK) 
"llpHcaMapcbKa HI1Ba" (M.HoBOMOCKOBCbK) 
"3a MapraHeub" (M.OpmKOHiKi.1l3e) 
"K03allhKa Be)Ka" (M.OpJPKOHiKill,3e) 
"3axÍ.1lHHM ,[(oH6ac" (M.llaBJIorpa.1l) 
"llonyJl5lpHble Be.1l0MOCTH" (M .llaBJlO rpa.1l) 
"PinHHM KpaM" (M.llaBJ10rpan) 
"nepIllomaBeHcKHe HOBOCTH" CM.DepmoTpaBeHcbK} 
'TleTpuKiBCbKi BicTi" (cMT.DeTpHKiBKa) 
"CTenoBa 30p5l" (crvn.TTeTporraBJIi BKa) 
"nOKpOBChKHll KRaM" (CMT.rIoKpoBchKe) 
"3JlarOlla" (M.D'51THXaTKI1) 
"CHHeJlbHHKiBChKi BicTi" (M.CHHeJlbHI1KOBe) 
"Bnepe.1l" (CMT. C0J10 He) 
"BicTi CO(pilBIlI,Inm" (cMT.CocpilBKa) 
"Ham KpaM" (cMT.ToMaKiBKa) 
"rIpHopiJlbCbKa npaBll,a'l Cc.LlapI1LJaHKa) 
"BicHHK" (cMT.IlIHpoKe) 

):(OHEUbKA OIiJl. (Doněcká oblast) 
"28 oKpyr" (M.,[(oHeUbK) 
"ABTOJlH.1lep" (M. ,[(oHeUbK) 
"AKueHT" / "AKueHT-cy66OTa" (M.,[(oHeUbK) 
"AJlJlo!" (M.,[(oHeUbK) 
"ACCOpTH" (M.,[(oHeUbK) 
"JIeBH'c" (M.)J,oHeUbK) 
"Bapyx AmeM" /"CJlaBa Bory"/ (M.)J,oHeUbK) 
"BíJ1a qaKJlyHKa" (M.)J,oHeUbK) 
"BOJ1bma51 )KH3Hb" (M.,[(oHeUbK) 
"BeqepHHH DOHeUK" (I'vl.DOHeUbK) 
"BHp06HHK YKpalHH" (M.D,oHeUbK) 
"B03MO)l(HOCTb" (M.)J,oHeUbK) 
"BoKpyr pyJl5l" (M.)J,oHeUbK) 
"fmeTa B rmeTe" (M.)J,oHeUbK) 
"fM.ll TB - )J,oHeUKa51 BH3HTKa" (M.)J,oHeUbK) 
",[(eJ1o II npaBO" (M.)J,OHeUbK) 
")J,enewa" (M.)J,OHeUbK) 
"IJ.oH6ac npanOCJlaBI·mll" (M.IJ.oHel!hK) 
"lI,oH6acc" (M.lI,oHeqhK) 
")J,OHeUKM 3ap5l" (M.)J,OHeUbK) 
"lIoHeUKHe HOBOCTI1" (M.,l],oHelJ,bK) 
")J,OHeUKHH Kooneparop" (M.)J,OHeUbK) 
"lIoHeqlfHHa" (M.D,oHeUbK) 
",[(OHQaHKa" (M.)J,OHeUbK) 
")f{eJle3HOll,0p())J(HMK lloH6acca" (M.l1oHeuhK) 
")l{eHcKMe TaMHbI" (M.)J,OHeUbK) 
")l{1l3Hb" / ")KH3Hb-HeJ]en5I" (M.,l],oHellbK) 



"3a nCpC)1,OBy maxry" (M.)J,OHCU.bK) 
"3a yronb" (M .)J,OHCUbK) 
"3)1,OpOBbC-)1,aHWKCCT" (M.L!.clHeUbK) 
"KaHUCBonCTBO" (M.)J,OHCUbK) 
"KpHMHHarr-3Kcnpccc" (M .)J,OHCUbK) 
"KypbCp "llOHCUKI1X HOBOCTCH" (M.)]OHCll,hK) 
"MOCKOBCKHH KOMCOMorrcu B ,lJ,oH6accc" (M.,lJ,OHCUbK) 
"HarrorOBblH BCCTHHK ,lJ,oH6acca" (M.,lJ,OHCUbK) 
"HarrOrOBbI.H KVpbCp" (M.lIOHC!!!ilil 
"HaponHa ra3CTa EaxMyTcbKoro Kpmo" (M.)J,OHCUbK) 
"HaponHa51 McnHUHHa" (M.,lJ,OHCUbK) 
"Ham nOM+" (M.,lJ,OHCUbK) 
"Hama )1,aqa" (M.)J,OHCUbK) 
"HeroUHélHT" (M. L!.oHeUbK) 
"HoBocTH Menl1!J,HHbl II gt@Ma!J,HH" (~.ucubKl 
"llapTHcp" (M.,lJ,OHCUbK) 
"llarpHOT ,lJ,oH6acca" (M.,lJ,OHCUbK) 
"lle)1,COBCT nJ1IOc" (M.)J,OHeUbK) 
"llepBa51 rrHHH5I" (M.,lJ,OHCUbK) 
"llCpCKpCCTOK" (M.,lJ,OHCUbK) -
"l103HUH5I" (M.)J,OHCUbK) 
'TlpaHcbI lIoH6acca" (M.L!.m·IcUbK) 
"ITporpCCCI1BHhIH 6vxrarrTCp" (M'[loHcubK) 
"PYlO" (M.,lJ,OHCUbK) 
"CarrOH nOHa H 6aca" (M.)J,OHCUbK) 
"CBiTJU1WI" (M.)1oHeUl~l\1 
"CerrbCKa51 )I(H3Hb" (M.)J,OHCUbK) 
"COBCTbl Bpal.IaIl (M.lloHeu,bK) 
"CnopT-apcHa" (M.)J,OHCUbK) 
"Ta6y" (M.,lJ,oHeUbK) 
"Tpc6ylOTc5I" (M.)J,OHCUbK) 
"Tpvn" (M.L!.oHeUbK, M.KHIB) 
"<!JCpMCpCKOC X0351HCTBO" (M.)J,OHCUbK) 
"lllaxrěp YKpal1HbI" (M.)J,OHCUbK) 
"ABnccBcKHil BCCTHHK" (M.AB)J,ii'BKa) 
"J1yq-impOpM" (M.AMBPOciE:BKa) 
"B3f'5l11" (M.ApTCMiBCbK) 
"Bnepen" (M.ApTCMiBCbK). 
"C06bITH5I" (M.ApTCIV~iBCbK) 
"CCJlbCKHH KpaM" (cMT.BerrHKa HOBOciJIKa) 
"Hame CJJOBO" (M.BorrHoBaxa) 
"3ap51 llpHa30Bb5l" (cMT.Borro)1,apCbKe) 
"BapHaHT-6" (MToprriBKa) 
"BeqepH5I5I fOpJlOBKa" (MTopJliBKaJ. 
"BpCM5I" (MToprriBKa) 
"Koqcrap Ka" (M .roprriBKa) 
")J,eHC)I(Ka" (M. ,lJ,e6arrbucBe) 
"TpH6yHa" (M.,lJ,e6aJIbucBe) 
",I13CpiKHHCKHH waxrěp" (M.L13ep)l(HHcbK) 
"lllaxTěpcKHH BeCTHHK" (M.,lJ,3eplKHHcbK) 
"HOBHH UlJJ5IX" (M.)J,06poniJIrr5l) 
",lJ,pylKKoBKa Ha JJanOH5IX" (M.,lJ,pY1KKiBKa) 
",lJ,py)l<KOBCKHH pa60QHH" (M.,lJ,PY1KKiBKa) 
"OKHa pCKrraMbl" (M.,lJ,pylI<KiBKa) 
"OKHO" (M.)J,PYlI(KiBKa) 
"EHaKHCBCKHH pa60QHH" (M.CHaKiE:Be} 
"3a MeTanrr" (]\'1.CHaKi€Be) 
"llaHaue5l" (M.CHaKÍE:Be) 
"HamH rOpI130HTbI" (M.KipOBCbKe) 
"3HaM5I I1HnyCTPHH" (M.KOCT5IHTI1HiBKa) 
"llpOBHHUllil." (M.KoCT5lHTHHiBKa) 
"EHpJl(CBble HOBOCTH" (M.KpaMaTopCbK) 
"B ,llOMaUlHCM Kpyry" (M.KpaMaTopCbK) 
"BeCTHHK HKM3" (M.KpaMaTopCbK) 
"BOCTOQHblH npoeKT" (M.KpaMaropCbK) 
"KpaMaTOpCKa5I npaBna" (M.KpaMaTopCbK) 
"McrrbHl1ua" (M.KpaMaTopCbK) 
"ITpHBeT" (M.KpaMaTopCbK) 
"eOpOKa" (M.KpaMaTopCbK) 
"CTaHKOCTpOI1Terrb KpaMaropCKa" (M.KpaMaTopCbK) 
"TBOM KpaMaTopCK" iHmOpMaI.dHHo-peKJIaMHHH ll,OBiJ.IKOBHH 610neTCHb (M.KpaMaTopCbK) 
"TCXHonorrHC" (M.KpaMaTopCbK) 
"lllKorrbHblH BCCTHI1K" (M.KpaMaTopCbK) 
"30p5l" (M.KpaCHHH JII1MaH) 
"Ma5lK" (M.KpaCHoapMii1cbK) 
"Op6HTa nJIJOC" (M.KpaCHoapMitícbK) 
"ITapyca Ha)1,CII()l,bI" (M.KpaCHoapMiHCbK) 
"ITepe)l,OBI1K" (M.KpaCHoapMiHCbK) 
"BeQCpH5I5I MaKCCBKa" (M.MaKÍ'iBKa) 



"BicHHK l'VlaKílBKu" (M.MaKilBlm} 
"Kyne4ecKMM BeCTHMK" (M.MaKilBKa) 
"IIIaxTěpcKMe BeCTM" (M.MaKilBKa) 
"CenbCKa~ HOBb" (cMT.MaHryrn) 
"A30BCTaneu" (M. Mapiynonb) 
"BeCTHHK TIpHa30Bb5l" (M.Mapiynonb) 
"l1nbH4eBeu" (M.MapiynoJ1b) 
"MapHynonb MapKeT" (M.Mapiynonb) 
"MapHynonbcKHM KOKCOXHMHK" (M.Mapiynonb) 
"06f5lBM Ha,lI,o" (M.Mapiynonb) 
"IlpHa3oBCKM npaBna" (M.MapiynOJlb) 
"I1pHa30BCKMl-I pa604Mň" (M. MapiynO.;Tb) 
"PeKnaMHa51 nay3a +" (M.Mapiynonb) 
"PeHara TB" (M.Mapiynonb) 
"TBoM MapHynonb" (M.Mapiynonb) 
"Map'ÚICbKa HI1Ba" (M.Map'lI-IKa) 
"Pi.uHe IlpHa30B'51" (M.HoB0a30BCbK) 
"BicTi OJ1eKCaHlwiBIl{MHH" (CMT.OJleKCaH;lpiBKa) 
"Hama 30p5l" (M. Ceni.uoBo) 
"BicTi" /"BeCTI1"/ (M.CnOB'~HCbK) 
"3naro.ua" (M.CnOB'51HCbK) 
''Ilpecc-06o3peHMe'' (M.CJlOB'51HCbK) 
"CnaB~HCKMM 6a3ap" (M.CJlOB'~HCbK) 
"COBeT" (M.CJlOB'51HCbK) 
"3HeprM~" (M.CJlOB'51HCbK) 
"CHe)l(H5IHCKa51 )1{113Hb" (i\1.CHÚKHe) 
"COn5lHMK" (M.Conenap) 
"HOBa5I )KM3Hb" (CMT. CTapo6emeBe) 
'TOpH5IK" (J\1. Tope3) 
"3BMMHcpOpM" (M.Tope3) 
"Bam Kyp'€P" (M.XapUM3cbK) 
"PonMHa" (M.XapUI-BcbKl 
",Un51 Bcex M crreUManbHO nn~ Bac" (M.WaXTapChK) 
"3HaM~ n06e,ll,bI" (M.lliaXTapcr~K) 
"5IcMHoBaTCKa5I ra3eTa" (M.5IcMHyBaTa) 

lKHTOMHPCbI{A OIiJI. (Žytomyrská oblast) 
"RIA-TIDK.ueHb" (MJI{MTOMl1p) 
"Bi)l,nyHl-I~" (M.)KMTOMHP) 
")I{HTOl\HlP IIUJH a" (M J:K HTOMHp) 
"IHTepec" (M.)KHTOMHp) 
"KoHTaKT" (MJKMTOMMp) 
"MicTO" (MJKMTOMMp) 
"Opi€HTMP 6+ 1 " (MJKMTOMMp) 
'TlpaBocnaBHa )l{MTOM Mp U! 111 m " CM J:I{IHorvmp) 
"Ilynbc" (M.)I{MTOMMp) 
"CinbcbKe )KMTT~" (MJKMTOMMp) 
"X0351KHllKa" (MJKHTOMHp) 
"3XO" (M,)lÚlTOMl1p) 
"CnoBo Ilonicc51" (M.EapaHiBKa) 
"Eep.uM4iBCbKMM BicHHK" (M.Eep.uH4iB) 
"3eMn~ Eep.uM4iBchKa" (M .Eep.u114iB) 
"BinpO.Il,)KeHH~" (CMT. EpycHniB) 
"Ilpanop" (cMT.BoJlo.uapcbK-BonMHcbKMM) 
"PoMaHiBcbKMM BicHMK" (cMT.,U3ep)KHHcbK) 
"HaponHa Tpl16yHa" (cMT.E':Minb4HHe) 
"Be4ipuití KopocTeHb" (M.KopocTeHb) 
"LlpeBn5lHCbKHll Kpali" (M.KopocTeHb) 
"IcKopocTeHb" (M.KopocTeHb) 
"KOpOCTMIIliBcbKa ra3eTa" (M .KOpOCTMIIliB) 
"IlpoMiHb" (CMT.JIyflIHI1) 
"HoBHM neHb" (CMT.JI106ap) 
"Kyp'€p" (M.ManI1H) 
"ManMHcbKi HOBHHM" (M.ManMH) 
")I{MTT~ i cnOBO" (cMT.HaponM4i) 
"3B~reJIb-IHwopM" (M.HoBOrpa,ll,-BoJIIIHChKMll) 
"JIecMH KpaM" (M.HoBorpan-BonHHCbKI1M) 
"30p51" CM.OBpyl!) 
'TlpaBocnaBHe cnOBO" (M.OBpyLI) 
"HoBMHM OneBlllMHH" (cMT.OneBcbK) 
'TlepeMora" (cMT.IIorriJJbH5I) 
"30p~ Ilonicc~" (M.Pa.uoMMIIlnb) 
"PyIKHHcbKa 3eMjUI" (CMT.PY)l(lIH) 
"BicTi" (cMT.llepBoHoaQMillcbK) 
"HoBe )KHTT5I" (CMT. qepH~xiB) 
")I{HTT~ qynHiBlllMHM" (CMT. qynHiB) 



3AKAPIIATChKA OEJ1. (Zakarpatská oblast) 
"B i.llOMOCTi Miniuii"" (M. y)l{ropon) 
"BicTi y)l{rOpO.llllU1HM" (M.y)l{rOpo.ll) 
"€Bpona-QeHTp" (M. y)l{ropon) 
"3aKapnaTchKa npaRna" (M. Y)KrOpOl!) 
"KapnaTi Ira3 Co " (M. y)l{ropo)]) 
"KapnaTchKa YKpalHa" (M.y)l(rOpo.ll) 
"KapnaTcbKHtí Kpatí" (M.y)KrOpol!) 
"HOBMHH 3aKapnaTul" (M. y)l{ropo.ll) 
"PeKnaJlvm.IHcpopMall,i5l.0rml,1l, BOBMB" /"PJO"/(M. Y)KrOpop) 
"PenoPTep" (M. Y)KropOl!) 
"PoMaHi 5Ir" (M. y)I(ropo.ll) 
"Cn)')K6a Ol" (M. y)l(ropo.ll) 
"Cpi6Ha 3eMn5l-cpecT" (M.y)l{rOpo.ll) 
"CTapT" (M. y)l{ropo.ll) 
"CXonM" (M.Y)KrOpO.ll) 
"y)I{ropon" (M. y)l(ropo.ll) 
"XpMCTM5IHCbKa pO.llMHa" (M. Y)KrOpO.ll) 
"Eeper-iHcpo" (M.EeperoBe) 
"EeperoBo" (M.EeperoBe) 
"BicHMK EeperiBlllMHM" I"Beregi Hirlap"/(M.EeperoB~ 
"I1pMKOP.llOHHMtí couian-neMoKpaT" (M.EeperoBe) 
"KapnaTchKa 3ipKa" (cMT.BenMKMtí Eepe3HMtí) 
"HORMHM BMHorpMiBlHMHM" (M.BMHorpalliB) 
"qopHa ropa" (M.BHHOrpa.lliB) 
"fonoc BepxoBHHH" (CMT. BOnOBell,b) 
"HoBe )KHTT5I" (M.IprnaBa) 
"BepxoBHHa" (cMT.MúKrip'5I) 
"HOBMHH MyKaLJeBa" (M.MyKaqeBe) 
"naHOpaMa" (M.rvrYKaqeBe) 
"HapoAHe CJ10BO" (M.TIepel Il1H) 
"30p5I PaXiB~HI1I! (M.PaxiB) 
"BicTi CBan5IBlllI1HI1" (M.CBan5lBa) 
"LI,py)l(6a" (M.T5IqiB) 
"BicHHK XyCTlllMHI1" (M.XyCT) 

3AllOPI3hKA OIiJl. (Záporožská oblast) 
"A6pa3HBlllHK" (M.3anopi)l{)l{5l) 
"AKaneMH5I" (M.3anopi)IOIrn) 
"Anno!" (M.3anopbK)I(51) 
"Bep)I(e" (M.3anopi)lOIrn) 
"BecTHMK LI,Henpo3Hepro" (M.3anopi)lOK5I) 
"BicHHK KOM6iHary" (M.3anopi)loK5I) 
"BynHWl 3api l lHa" (M.3anopúIOlrnl 
"BbI6op" (M.3anopi)lOK5I) 
"fopon Ha nanOH5IX" (M.3anopi)IOK5I) 
"fopmKaHHH'b" (M.3anopi)lOK5I) 
"Ll.HinpOBCbKl1H MeTaJlypr" (M.3anopÍfIOK51) 
"LI,ocbe" (M.3anopbIOlrn) 
"3a MlOMHHHtí" (M.3anopi)I{)I{51) 
"3anopi3hKa npaB/l,a" (M.3anopÍ)K)KH) 
"3anopi3hKa Ciq" (M.3anopDIOK5I) 
"3anopi3hKHtí yHiBepcHTeT" (M.3anopi)l{)lrn) 
"M3-TIaHopaMa" (M.3anopi)loK51) 
"MH.llycTpHanbHoe 3arrQ12mKbe" (M.3anopi)lqQLl 
"IIDKeHep-MarnHHo6yniBHHK" (M.3anopi)IOK5I) 
"KiqKaC" (M.3anopi)JOK5I) 
"Kone)l)K" (M.3anopbIOIUl) 
"KoMnblOTepHbltí BeCTHMK" (M.3anopbIOK5I) 
"KOMyHicT 3anopDIOK5I" (M.3anopbIOlrn) 
"JIiTOnI1CM TIpaBocnaB'51 1f (M.3anopÍJIOK5I) 
"MMflf (M.3anopÍ)lOlrn) 
"MOTOP-ciq" (M.3anopi)lOlrn) 
"Hame RpeMH nmoc" (M.3anopi)JGK5I) 
"06nHqq51 3anopbIOK5I" (M.3anopbIOK5I) 
"nOMCK" (M.3anopbIOIUl) 
"I1pMB03" (M.3anopÍJIOlrn) 
"I1pocBiTa" (M. 3arrOpÚI{)I{51) 
"Pa30M" (M.3anopbIOIrn) 
"PerHOH" (M.3anopbIOK5I) 
"PerioH-eKcnpec" (M.3anopi)K)l{51) 
"PeKnaMHoe none" (M .3anopi)l{)K5I) 
"Cy66oTa-nnlOC" (M.3anopi)loK51) 
"ToBapbI M ycnyrM p03HMua" (M.3anopi)K)K5I) 
"TonoKa" (M.3anopi)IOK5I) 
"<I>eppocnnaBlllHK" (M.3anopi)JOK5I) 
"qepBoHMtí npoMiHb" (M.3anopi)JOIrn) 
"3neKTpOMeTaJIypr" (M .3anopbI{)J{5I) 



"HoBa TaBpi~" (M.BaCHJliBKa) 
"EepMHChK IdJIOBHH~.EepMHChK} 
"I1arpHoT I1pHa30Bh~" (M.EepMHChK) 
"rIiBlI,CHHa 30p5l 1

' (~'I..Gep)l~HCbK) 

"PuHr<3Kcnpccc" (M.bCPťI1,~HCbK., M.I1p11MOpCbK) 
"CB0601l,a BH6opy" (M.Eepll,51HCbK) 
"KoJIoc" (CMTBeceJIc) 
"I1.HirrpoBChKi BorHi" (M.BiJIhH~HChK) 
'ToJIO C ryJI~HrriJIJI5I" (M .ryJI5IHIlOJIe ) 
"BpCM5I H Mb!" (M. Encpro,ll,ap) 
"3.nCCh )KHBeM" (M.EHcprOll,ap) 
"3HeprH51" (M.EHepro.nap) 
"HOBHHH .2lH~" (M.KaM'51HKa-llHinpOBChKa) 
"HOBHH )lCHb" (M.MCjliTOIlOJIhl 
"TaBpHqeCKM aKanCMH~" (M.MCJIiTOllOJIh) 
"lllaHc" (M.MCJIiTOIlOJIh) 
"MHXaHJliBChKi HOBHHH" (CMT.MHxatíJIiBKa) 
"Harnc )KH~" (CMT.HOBoMHKOJIalBKa) 
"Tpy.nOBa cnaBa" (M.OpixiB) 
"HoBa ra3CTa~' (M.I10JlOrH) 
"I10JIOriBChKi BicTi" (M.I10JIOrH) 
nllpHa30BCKa5l HOBb" (cMTllpHa10BcbKe) 
"I1pHMOpCKM CTCllh" (M.I1pHMOpChK) 
"lOr-llHwopM" (M.TIpHMOpCbK) 
"P03-IH<popM" (CMTP03iBKa) 
"Harnc MicTO TOKMaK" (M.ToKMaK) 
"TaBpi5l" (M. TOKMaK) 
"Hlma" (CMT.qcpHiriBKa) 

"CrrOBO TpwiBHHKa" (CMT . .5IKHMiBKa) 

IBAHO-«)PAHKIBChKA OEJl. (/vanofrankovská oblast) 
"Bncpe.2l" (M.IBaHo-cDpaHKiBchK) 
'TaJIWHlHa" (M.IsaHo-<ĎpaHKiscbK) 
"3axi.2lHHtí Kyp'€P" (M.IBaHo-cDpaHKiBcbK) 
"Pi.nHa 3CMJI~" (M.IBaHo-ct>paHKiBcbK) 
"CBiT MOJlO1l,i" (M.IBaHo-ct>paHKiBcbK) 
"PaTYrna" (M.EoJIexm) 
"BepxoBHHcbKi SiCTi'! (CMTBepXOBHHa) 
'TaJIHll,bKC CJIOBO" (M.raJIHq) 
"KpaM" (CMT.r0p0)lCHKa) 
"CBiqa" (M.110JIHHa) 
"11.3BOHH I1i.nrip'51" (M.KaJIyrn) 
"Op iaHa" (M. KaJIyrn ) 
"BiJIhHHH rOJIOC" (M.KOJIOMH51) 
"BceBi1l,o" (M.KOJlOMH5I) 
"3P-IH<pOpM Il (M.KonOMH5I) 
"KOJIOMHHCbKHtí BicHHK" (M.KoJl0MIUI) 
"XpHCTH51HChKHtí BicHHK" (M.KOJIOMH~) 
'Tyu.yJIbChKHtí Kpatí" (M.KociB) 
'TOJIOC OniJlH5I" (M.Porcrn1H) 
"PorarMHChKa 3eMJIJI" (M.PoraTHH) 
"HOBMHM I1i1l,ripl 51 " (M.PmKH51TiB) 
''rOJIOC floKyTI5I" (rvLCHJlTHH) 
"THCMeHHll,51" (M. THCMeHMll,51) 
"3JIaro1l,a" (M. TJIyMaq) 

M. KMIB Ta OOJl. (Kyjev a Kyjevská oblast) 
"2000" (M.KHIB) 
"AVISO" (M.KHIB) 
"BEAUTYTIME" (M.KHIB) 
"DEUTSCH" (M.KHIB) 
"Dziennik Kijowski" (M.KHIB) 
"English plus" (M.KHIB) 
"ENGLISH" (M.KI-ÚB) 
"EXPO UA" (M.KHi'B) 
"HARD'N'SOFT" (M.KI-ÚB) 
"I LOVE YOU" (M.KHi·B) 
"KYIV POST" (M.KMYB) 
"TV-I1APK" (M.KM·iB) 
"A6paKa1l,a6pa" (M.KHIB) 
"ABTOHH<pOpM +" (M.KHIB) 
"ABTOMHP" (M.KMi'B) 
"ABTollpo<lm" (M.KHIB) 
"ABTO<POTO" (M .KHi·B ) 
"Arpo6i3Hec choro.nHi" (M.KHIB) 
"ArpoHoBoCTH, 3KoHoMMKa" (M.KMIB) 



IIArpO'TpCHnep" (M.IÚÚBl 
II A3apT B in M CJ1" (M. KI1IB ) 
IIAnTeKa" (M.KI1IB) 
"Aparau" (M.Kl1i·B) 
"AcneKT" (M.KI1IB) 
IIAynl1Top YKpaIHI1" (M.KI,ÚB) 
"Ea6yrnKa 11 ěě ceKpeTbI" (M.KI1IB) 
"Ee3 ueH3ypl1" (M .KI1IB) 
"EI13HeC" (M.KI1IB) 
"Ei6J1ioTeqKa BI1XOBaTeml n11T~40ro canKa" (M.KI,úB) 
"EOJ1eJ1bllJ,HK" (M.Ki'úB) 
"EpaTcTBo" (M.KI1IB) 
"EyniBeJ1bHi rrpaHCI1" (M.KwIB) 
"EyJ1bBap" (M.Kwi·B) 
"EyplKyH" (M.Kl1i·B) 
"EyxranTepl1~" (M. Kll i'B ) 
"EyxranTepi~ ToproB. rrinrrp. Bin A no 5I 11 (M.KwIB) 
"EyxranTepi~, rrpaBo, rronaTKn" (M.KnIB) 
"EyxranTepi5l.TIonaTKI1.Ei3HeC" (M.KwIB) 
"BaneoJ1ori5l" (M.KwIB) 
"BapToBi He6all (M.KHIB) 
"Barna cY,Il,b6a" CM.Knls) 
"Bam nOKrop" (M.KuIB) 
IIBame 3,Il,OpOB'~" (M .KIÚB) 
IIBBC. BecTI1. BepCIU1. C06bITn5l" (M.Kni·B) 
IIBeJ1nKa nnT5Iqa rmeTa" (M.KwIs) 
"BeCeJ1Ka" (M.KI1IB) 
"BeTepaH YKpaIHI1" (M .KI1IB) 
"BeTepnHapHa rmeTa" (M.Kwi·s) 
"BeQepHHe BeCTI1" (M.KI1IB) 
"BeqipHiH: KnIB" (M.KHIB) 
"BeKII (M.KIÚB) 
"B in cepU5I no cepU5l" (M. Kni'B) 
IIBipa i KYJlb'TYpa" (M.Kni·B) 
"BicHI1K ct>epMep YKpaÚ-m" (M.Kni"s) 
"BicHWK qopHo611J1~" (M.KwIB) 
"BicHI1K. UiHHi rrarrepw" (M.Kw·iB) 
"BicTi UeHTp. CrriJ1KM crrOJK. TOB. YKp." (M.KMIB) 
"BiTp5lHi ropH" (M.Kwi·B) 
"BJ1aCTb H rrOJ1HTWKa" (M.KHIB) 
"BonHHK" (M.KHIB) 
"BOJI5I-perimr" (M.KIIl"B) 
"Bcě nJ151 6yxraJ1TepHH B ToproBJ1e" (M.KrrIB) 
"Bce nJ151 Bcix ll (M.KHi·B) 
"Bce npo 6yxranTepcbKHH o6J1iKII (M.Krri·B) 
'TmeTa nO-KHeBcKH" (M.KMIB) 
"farrHUbKi KOHTPaKTrr" (M.KrrIB) 
"frraB6yx" (M.Krri·B) 
"foBoprrTb i flOKa3y€ YKpaIHa" (M.Krri·B) 
"f0J10C ITpaBOCJ1aB'51" (M.KHIB) 
'T0J10C YKpai'Hl1" (M.KHIB) 
"fpoManCbKHH KOHTpOJ1b" (M.Krri·B) 
"fpornÍ 3 rp5lnKrr" (M.Krri·B) 
",[{aH)l)KeCT" (M.Krri·B) 
",[{aJ1i 6yne" (M.KrrtB) 
",[{e6eT-KpenrrT" (M.KI1i'B) 
",[{errOBa5I Henerr5l 11 (M .Krri"B) 
",[{errOBa5I CTOJ1rrua" (M.KrrtB) 
",[{eMOKpaTrrQHa YKpai'Ha" (M.Krri'B) 
",[{eMOKpaTHQHHH COI03" (M.KHIB) 
"lleHb" + llaH:lDKeCT "The Day" (M.KnIs) 
"):(HopaMa flJ1IOC MOCKOBCKI1H KOMCOMorreu" (M.KI1i"B) 
"IbmnoManI4CCKMH MHp" CM.KMIB) 
",[{irrOBa CTorrHU5I" (M.KMi'B) 
",[{K-3B'5130K" (M.KIÚB) 
"L(06PHH neHb" (M.Krri'B) 
"L(06pHK" (M.Kni·B) 
"):(onrolKHTeJ1b" (M.KHi·B) 
"):(OMarnHrre 3arowBKrr" (M.KrrIB) 
"L(pyr QHTaqa" (M.Krri·B) 
"llynJTcT. 3aOQHa~ IlIKOHa PYKO)ICJTWI" (M . Kl-tIB ) 
"EneM B oTnycK" (M.Kni'B) 
"EnHHCTBO" (M.KHi·B) 
"E1KeHenerrbHa51 anTeKa" (M.Krri"B) 
"EKOKYP'€P" (M.KrrtB) 
"EKcnpec-rmeTa" (M.KrrtB) 
''EKcnpec-06'51sa'' (M.KIÚB) 
"EHeproiH(pOpM" (M.KHi"B) 
"EHeprOCBiT" (M.KI1i"B) 



"€BpetícbKi BicTi" (M.KvIlB) 
")l{M3Hb KaK OHa eCTb" (M.KMIB) 
"3arpaHMu:a" (M.KMIB) 
"3aKoH i 6i3Hec" (M.KMIB) 
"3aKoH i 060B'5130K" (M.KMIB) 
"3a Harny YKpaIHy" (M.KMIB) 
"3aTep5lHHble MMpbl" (M.KMIB) 
"3..a:opoBbe )KMBOTHbJX M neKapcTBa" (M.KvÚB) 
"3..a:opoBbe, KpacoTa M cnopT" (M.KvÚB) 
"3..a:OpOB'H i .ll,OBronÍIT5I" (M.KI1'i'B) 
"3..a:OpOB'H KMHH" (M.KMi·B) 
"1!lOpOB'5l YKpai'HVI" (M.Kl/ÚB) 
"3eneHa nnaHeTa H.3eneHoi'" (M.KMIB) 
"3eneHMtí KaneH.ll,ap" (M.KMIB) 
"3epKaJIO He.llenM" (M.KM1B) 
"3narolla" BCeI-IapOllHa ra1eTa YKpai'w1 (M,Kl-ÚB) 
"30,l1.QMM" (M. K Mi'B ) 
"I1HTepeCHa5I rmeTa" (M,KMIB) 
"I1CTOpMM M3 )KM3HM" (M.KMi'B) 
"I1cu:eneHMe" (M,KMi'B) 
"IMeHeM 3aKoHy" (M,KMiB) 
"IHBecTrmeTa" (M,KMi'B) 
"IHHoBau:iH" (M,KMi'B) 
"KmKoBMtí Beqip" (M.KMiB) 
"KMeB EBpetícKMtí" (M .KMIB) 
"KMeBcKMe Be.llOMOCTM" (M .KMIB) 
"KMeBcKMtí TenerpaQJ" (M,KMIB) 
"KMIB Ha .llOnOH5IX" (M.KMIB) 
"KMIBcbKa npaB.lla" (M,KvIlB) 
"KMIBCbKMM BicHMK" (M.KMi'B) 
"KMIBcbKMtí perioH" (M.KMIB) 
"KMIBcbKMtí yHiBepcMTeT" (M ,KMIB) 
"KMIB CbOro..a:Hi" (M.KMIB) 
"KMpMJlnnua" (M . Kl-lYB ) 
"KicBn5lHMHb" (M.KMIB) 
"KHMra nornTOJo" (M,KMIB) 
"KHMrM YKpalHM" (M.KMIB) 
"KHl-DKKOBMtí 51pMapoK" (M.KMi'B) 
"KHlDKHMK" (M.KMiB) 
"KHlDI(HMK-peBIO" (M.KMIB) 
"KOMaH,l1.a" (M, KMIB) 
"KoMnbIOTepHoe o603peHMe'' (M.KMIB) 
"KoMcoMonbcKa5I npaB,l1.a YKpaMHa" (M,KMIB) 
"KoMyHicT" I"KOMMyHMCT"1 (M.KMIB) 
"KOHTPaKT" (M,KMIB) 
"Kpe 100 CJlOBMu:a" (M.KMIB) 
"KpMMHHaJlbHaH xpOJ-IHKa" (M.KVIlB) 
"KpMTHKa. lfacollMc aHaniTUqm>Ix CCdB. pcqcIJ3ii1 Ta OrJH!;1,iB" (M.KHiB) 
"KpOCCBOP.llbI M rOJlOBOJlOMKM" (M.KMiB) 
"J1i6epanbHa rmCTa" (M.KMi'B) 
"J1iTepaTypHa YKpaiHa" (M.KMIB) 
"MaricTpanb" (M.KMIB) 
"MarHaT" (rvLKMIB) 
"Me.zmUMHa M MbI" (M,KMIB) 
"MeHIO" (M.KMIB) 
"MeTPo" (M.KMi'B) 
"MicTO nnIOC nepe,l1.MicT5I" (M.KMIB) 
"Mo6Mna" (M.KMIB) 
"Motí KOMnbfOTep HrpoBotí" (M.KvTi'B) 
"MOJlO..a:b YKpai'HM" (M.KMi'B) 
"MyHiUHnanbHHtí Kyp'€P XAEITAT" (M,KMi'B) 
"HapO.llHa apMiH" (M.KMIB) 
"HapO.llHa rmeTa" (M, KMIB) 
"HapO.llHa cnpaBe..a:JlMBicTb" (M .KMi'B) 
"HaCT05IlIlMtí qaCTHbltí ,l1.eTeKTMB" (M, KMi'B ) 
"HaQJTonpO.ll,yKTM" (M.KMIB) 
"Haui51 i ,l1.ep)KaBa" (M,KMIB) 
"Hay4Hble OTKpbITIDl ceHcaUIu1" (M.KnIB) 
"Harna Bipa" (M,KMIB) 
"Harnc )KMTnl" (M. KMIB ) 
"HeM3Be,l1.aHHble MMpbI" (M,KMi'B) 
"HiMeUbKMtí KaHan" (M.KMIB) 
"HoBa51 MHTepeCHa51 rmeTa" (M.KMi'B) 
"HOBa51 pa60Ta" (M.KMi'B) 
"06pití ITIE" (M.KMIB) 
"OcBiTa YKpaIHM" (M.KMIB) 
"OTKpblTH5I M rMnOTe3b1" (M.KMIB) 
"OTqMtí nopir" (M.KMIB) 
"ITaHTeneMMoH uenMTenb" (M,KMi'B) 



"ne.uaroril.JHa ra3eTa" (M,KnIB) 
"neHciMHnM Kyp'Cp" (M,Kni'B) 
"nepeB031.UIK UA" (M,KnIB) 
"HepCOHaJI-nmOC" (M,Kni'B) 
"neTPOBHa" (M,KnIB) 
"nel.JepCbK" (M,KyTľB) 
"nJlaHeTa KpOCCBOp.uOB" (M,KnIB) 
"nO.uaTKoBIIM. 6aHKiBcbKMtí, MnTHMH KOHCYllbIgHI~_:j:~LK!2IBJ 
"nOlllTOBl1M BicHMK" (M,KMIB) 
"npaB.ua YKpaIHM" (M,KnIB) 
"npaBocnaBHa raleTa" (M,Kl1i'B) 
"npaHc" (M,KMIB) 
"npaHcbl KMeBa" (M,KuIB) 
"npaWl i 3apnJlaTa" (M,KvIi'B) 
"npe3n.ueHTcbKnM BicHMK" (M,KvúB) 
"npecC-6np)Ka" (M,KnIB) 
"npeCC-ueHTP" (M,KvIi'B) 
"npnKop.uoHHMK YKpaIHn" (M,KnIB) 
"npO.uyKTbl nnTaHn5l" (M, Kni'B ) 
"npoMiHb" (M,Kl1i'B) 
"nponoHyJO po6oTy" (M,KnIB) 
"HcHXOnoril.Jua ra1cTa" (M,KMIB) 
"Pa6oTa n yl.Jě6a" (rvl.KMIB) 
"Pa6ol.Jee cnOBO" (M,Kl1i'B) 
"Pa.uio6a3ap" (M,KnIB) 
"PaTHl1K" (M,KvIlB) 
"PIO" (M,KMIBl 
"PIO-CcHC B rOJIociIBCbKoMV paMOHi" (M.lÚfi'B) 
"P 10' C 1] v '" ( K") . -CHC B ~apHHL!bJ(QMy paHOHIM, HlB 
"PIO-CeHc B l1CCHHHCbKOMy paňOHi" (M,KnIH) 
"PIO-CeHc s 1]HinpoBCbKOMY patíoHi" (M,KMľB) 
"PIO-CcHc B 060nOHcbKoMy.J"1aHolij~J~LK~:ú.~} 
"PIO-CeHc B neLfepcbKoMy pai1oHi" (M ,IÚÚl?J 
"PIO-Cenc fl rIO,ll,iJlhCbKOMV patíoHi II CM ,KHi'B) 
"PIO-CcHC B CB5ITOIIJHHCbKOMy patíoHi ll (M,KIÚB) 
"PIO-CcHc B ConoM'HHcbKOMY paMoHi" (M,KulE) 
"PIO-CeHc B IlIeBl.JeHKiBcbKoMy patíoH!" (M.IÚÚB) 
"Po6iTHMl.Ja ra.3eTa" (M,KaIB) 
"P03KffiI<iTb OHyKy" (M,KlIlB) 
"PyccKaH npaB.ua" (M,KnIB) 
"PbIHOK cTpOnTeJlbHblM" (M,Kni'B) 
"Ca.unK-orOpO,lJ,nK" (M,KntB) 
"CaMocTitíHa YKpatHa" (M,KDľS) 
"CBiT" (M,KvIlB) 
"CBo6o,lJ,a" (M,KvIlB) 
"CerO,lJ,H5I" (M,KntB) 
"CCJ1bCI<aH iK1I3Hb S YKpavIHC" (M,KIÚE) 
"Cepian" (M,KntB) 
"CinbCbKa llIKOna YKpai'Hl1" (M, KlIlB) 
"CinbCbKl1H l.Jac" (M,KntB) 
"CiJIbCbKi BicTi" (M,KHi'B) 
"CnOBO HpOCBiTn" (M,KvIi'B) 
"COBepllleHHO ceKpeTHO YKpanHa" (M,Kni'B) 
"CnopTHBHa ra3cTa" (M,KI,ÚB) 
"CnopT cero,lJ,H5I" (M,KHi'B) 
"CnopT-3Kcnpecc YKpanHa" (M,KHi'B) 
"CnpaBH ciMeHHi" (M, KHi'B) 
"CTOJIHWI" (M,KHtB) 
"CTOJIl1l.JHa5I HC,lJ,BIDKHMOCTb" (M,KHtB) 
IICTOJIl1l.JHble HOBOCTH" (M,KHIB) 
IICTpOl1TeJIbCTBO & peKoHcTpyKUH5I" (M,KHIB) 
"CTy,lJ,eHTCbKa ra3eTa" (M,KHIB) 
"TeJIern,lJ," (M,KnlB) 
"TeJIeHe,lJ,eJI5I" (M,Kni'B) 
"TeJIenporpaMMa" (M,KHlB) 
"TOBapHllI" (M,Kni'B) 
"TOl.JKa 30py" (M,KntB) 
"TpaHccepBHC" (M ,KH'iB) 
"TpeTiH TOCT" (M,KHlB) 
"Tpy,lJ,-YKpaHHa" (M,KHtB) 
"YronoBHoe ,lJ,eno" (M,KHtB) 
"YKpal1HCKa5I nHBeCTnUHOHHa5I ra3eTa" (M,KnIB) 
"YKpalHa-6i3Hec" (M,Kl1IB) 
"YKpalHa i cBiT Cb o rO,lJ,H i " (M.KnlB) 
"YKpai'Ha MOnO,lJ,a" (M,KHi'B) 
"YKpalHcbKa My3HLJHa ra3eTa" (M,KvIi'B) 
"YKpaIHcbKc cnoBo" (M,KMlB) 
"YKpalHcbKMH rrcHcioHCp" (M,KHlB) 
"YKpaIHcbKHH cpyT6oJI" (M, KHi'B ) 



"YMKa" (M.KMtB) 
"Y 03epa" (M.KMIB) 
"YnpaBJIiHWI OCBiTOlO" (l\!.IÚÚBl 
"Yp5l.nOBUtí Kyp'Cp" (M.KHtB) 
"Y4HCh, pa6oTatí, OT,l1,hIXaM" (M .KHIB) 
"<l>aKThl M KOMMeHTapMH" (M.KHIB) 
"<l>iHaHcM ,l1,Jl51 Bcix" (M.KHi·B) 
"<l>iHaHcoBa KOHcyJlhTaLI.i5l" (M.KHi·B) 
"<l>OH.nOBhItí phIHOK" (M.KHtB) 
"X-KJ1AC" (M.KMtB) 
"XOTJlaMH" (M.KHIB) 
"XpemaTMK" (M .KMIB) 
"XpHCTM5IHChKa YKpai'Ha" (M.KHIB) 
"Xy.neMTe Ha 3,l1,OpOBhe" (M .KHIB) 
"qAC" (M.KMIB) 
"qopH06HJlhChKa ra3eTa" (M.KHi·B) 
"lllaHc" (M.KHi·B) 
"lllJl5lx nepeMorH" (M.KHi·B) 
"lllyJl5lBKa" (M.KH·iB) 
"3KoHoMM4ecKHe H3BeCTH5I" (M.KHIB) 
"3KpaH He.neJlM" (M.KHi·B) 
"IOpH.nM4Ha ra3eTa" (M.KMIB) 
"K)pmIu4Ha npaKTHKa" (M.KHi·B) 
"IOpH.nH4HHtí BicHMK YKpaIHH" (M.KMIB) 
"IOpHCT KOHCyJIhlyC" (M.KnIB) 
"JIHyC. HepyxoMicTh" (M.KHi·B) 
"JI caM(a)" (M.KHIB) 
"JI cnmKMBa4" (M.KHtB) 
"Eepe3aHcbKi BinOMOCTi" (M.Bcpc3aHb) 
"EapHllliBchKi BicTi" (cMT.EapHLlliBKa) 
'TpOMaJlChKa JJYMKa" (M.EiJIa UepKBa) 
"3aMKoBa ropa" CM.Biml UepKBa) 
"KoneMKa" (M . .GiJla UepKBa) 
"CiM'51" (M.EiJla UepKBa) 
"BicTi Eo ryCJlaBmHHH" (M. BoryCJlaB) 
"Tpy.noBa cnaBa" (M.EopHcninh) 
"B nepe.n" (CMT EOpO,l1,5lHKa) 
"HoBe )KHTT5I" (M.EpoBapH) 
")IÚfTI51 i cnoB<LiJ'vI.BacHJlhKiB) 
"BHLllrOpO,l1," (M .BHLllrOpO,l1,) 
"CnoBo" (M.BHLllropO,l1,) 
'ToJloC BononaplIlMHH" (CMT. Bo.l1o[l,apl(a) 
"IlaHopaMa" (cMT3rypiBKa) 
"TpH6yHa npaLli" (cMTIBaHKiB) 
"IpniHchKHtí BicHHK" (M.IpniHh) 
"KarapnHlJ,hKi BicTi" (M.KarapJlHK) 
"MaKapiBchKi BicTi" (cMT.MaKapiB) 
"MHpOHiBChKHM KpaM" (M.MHpoHiBKa) 
"06yxiBChKHtí Kpatí" (M.06yxiB) 
"BicHHK Ilepe5lCJlaBLUI1HI1" (M.Ilepe51cJlaB:X~JeJlhHHllbKHtí) 
"BicHHK POKHTH51BLUHHH" (CMTPOKHTHe) 
"BicHHK CKBHpHBLUHHH" (M.CKBMpa) 
"IlpoBiHLli51 POST" (M.CKBHpa) 
"CiJlhChKi 06pii'" (cMTCTaBHme) 
"TapamaHChKMH: KpaM" (M. Tapama) 
"TeTilBchKa 3eMJl5l" (M. TeTÍ'iB) 
"BECTA IlPEC" (M.<l>acTiB) 
"nepe~'fOra" (M. <t>acTi B) 
"JIrOTHHChKi BicTi" (M.JIroTMH) 

KIPOBOrpNJ:ChKA OIiJl. (Kirovohradská oblast) 
"21 KaHan" (M.KipOBorpa,u) 
"AKmOHep" (M.KipOBorpa.n) 
"Ea6YLllKa" (M.KipOBorpa.n) 
"Ea6YLllKHHa anTeKa" (M.KipOBorpan) 
"Ea6YLllKHHhI 3arOBophI" (M.KipOBorpan) 
"EJIarOBicT" (M.KipOBorpan) 
"BeTepHHapHi BicTi" (M.KipOBorpan) 
"Hce npo Bce" (M.KipOBorparu 
",ll;iaJlor" (M.KipOBorpan) 
"3a6aBa" (M.KipOBorpa.n) 
"30BHiLllcepBic" (M.KipOBOrpa.n) 
"KipOBorpa.nChKa npaBna" (M.KipOBorpan) 
"Koonepaui51 i ninnpM€MHMlJ,TBO" (M.KipoBorpan) 
"HapO,lJ;He CJJOBO" (M.KipoBorpa,l),) 
"H ~. ". K' ) mll Ol3Hec (M. l])OBorpa,TJ; 
"HoBa ra'3CTa" (M.KipOBOrpalÚ 
"IlpaBocJIaBHa lUKoHa" (M.KipoBOrpal!) 
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"CaKB05DI(" (M.KipOBorpan) 
"CemlHCbKa n13eTa" (M.KipOBorpan) 
"CJ1)')K6a 3aMH5ITOCTi" (M.KipOBorpan) 
"YKpalHa-u,eHTp" (M.KipOBorpan) 
"YQ-PenopTCp" (M.KipOBorpan) 
"qecTb xni60po6a" (M.Bo6ptlHeUb) 
"30pi Han CHHIOXOIO" (CMT.BiJ1blllaHKa) 
''faMBopoHChKi Biq:L.iMTaMBopOH) 
"BicH11K r0J10BaHiBlUHHU" (CMTToJIOBaHiBCh!O. 
"5lTpaHb" (CMTToJ10BaHiBCbK) 
"CiJ1bCbKe )KHTT5I" (CMT.,[(06pOBeJ1HqKÍBKa) 
",[(OJ1HHCbKi HOBHHH" (M. ,[(OJ1HHCbKa) 
"3HaM'5lHCbKi SiCTi" (M.3HaM'51HKa) 
"IToKOJ1iHH5I" (M .3HaM' 5IHKa) 
"CiJ1bCbKe )I(HTT5I" (M.3HaM'5IHKa) 
"CTerrOBuM KpaM" (CMT.KoMrraHii'BKa) 
"MaJ10BHCKisCbKi BlCTi" (M.Mana BHCKa) 
"HOBropO,UKiBCbKi BlCTi" (CMT. HOBropo,n,Ka) 
"K0J10C" (CMT.HoBoapXaHreJ1bCbK) 
"HOBOMMproponlUMHa" (M.HoBOMMpropon) 
"HoBoyKpai'HcbKi HOBUHU" (M.HoBoyKpai·HKa) 
"BMKJ1ana1.f, cryneHT ... " (M.0J1eKCaHnpi5l) 
"BLlbHe cnoBo" (M.OJleKCaHJ!pi5l) 
"MichKMM Kyp'E'p" (M.0J1CKCaHnpi5I) 
"OJIeKCaH,l.lpiMCbKHM TI1)KnCHb II (M.OJICKCaH11,pÚI) 
"ITJ10lUa CB060,l.lH. 0J1eKCaHnpi5I" (M. 0J1eKCaHnpi5l) 
"CiJIbChK11ll BicH11K" (M.OneKcaHnpi5l1 
"ITpMnHirrpOB' 51" (CMT.OHycppii'BKa) 
"TpynoBa CJ1aBa" (CMT.ITeTpOBe) 
"BicTi CBÍTJ10BO,l.lIllUHH" (M.CBiTJIOBO.llCbK) 
"CBiTJIOBOlJ,CbK BetIÍpHiil" (M.CBiTJIOBOnCbK) 
"CBiTJ10BO.llChK-IHcpopM" (M. CBiTJ10BO.llCbK) 
"CnoBo i tlaC" (M.Ynh51JIOBKill 
"TpY.lliBHMK YCHlHiBIllUHM" (CMT. YCTMHiBKa) 

JIyrAHChKA OM. (Luhanská oblast) 
"XXI BeK" (M.JIvnIHChK} 
"BeCTM perMOHa" (M.JIyraHcbKl 
"Be1.fepHMll JIyraHcK" (M.JIyraHCbK) 
"BOCKpeCCHUC" (M.JlyraHcbK) 
''f0J10C ,[(oH6acca" (M.JIyraHChK) 
'TpMBHa-nJ1IOC" (M.J1yraHCbK) 
",[(eJ10BOll J1yraHcK" (M.J1yraHCbK) 
"E.llHHCTBO" (M.J1yraHChK) 
")I{H3Hh J1yraHcKa" (M.J1yraHCbK) 
"3a COUMaJ1bHylO 3alllHry" (M.JIyraHCbK) 
"3CMJ15I M05I KOpMHJ1Hl!a" (M.JlyraHcbK) 
"11)KMua" (M.J1yraHCbK) 
"I13BeCTU5I J1yraHlllMHbl" (M.J1yraHCbK) 
"Kypbep" (M.J1yraHCbK) 
"JlyraHcKa51 rrpaB,LJ,a" (M.JlyraHcbK) 
"MHp HOBOCTCM - YKpmma" (M.JlyraHcbK) 
"HanorOBhlM KaJlettuocKorr" (M.JlvraHCbK) 
"Harna n13CTa" (M.J1yraHChK) 
"HOBbIM paKypc" (M.J1yraHCbK) 
"H3p" (M.J1yraHChK) 
"ITocTcKpurrryM" (M.J1yraHCbK) 
"ITpe.llJ1aralO pa6ory" (M.J1yraHCbK) 
"3Kcnpecc-lilly6" (M .. JTyraHCbK) 
"3KcnpCCC-HOBOCTM" (M.JIyraHCbK) 
"3a MCTM" (M.AJl4eBCbK) 
"OrH11" (M.AJ1QeBCbK) 
"PI10-rrJ1IOC" (M.AJ1QeBCbK) 
"AHTpaU11TOBCKHM BeCTHMK" (M.AHTpaUMT) 
"BicTi BiJ10BO.lllllMHM" (CMT.BiJ10BO.llCbK) 
")I{MTT5I EiJ1oKypaKMHlllMHM" (CMT.BiJ1oKypaKHHe) 
"Tpy.ll ropH5lKa" (M .Ep5IHKa) 
"Pa601.fee CJ10BO" (M.KipOBCbK) 
"KpaCHbIM JIyq" (M.KpaCHHM JTyq) 
"ITpecc-maHC" (M.KpacHutí: J1Vq) 
"ITyTb K )J(H3HH" (M.KpaCHHM JTyq) 
"AKa.lleMH5I" (M.KpaCHO.llOH) 
"3aKOH H rrOp5I.llOK" (M.KpaCHonOH) 
"KpaCHO,LJ,OHCKUe .BeCTM:J:M.KpaCHO,LJ,O.!:lJ 
"KpeCTb5IHCKa51 HeneJ15I" (M.KpaCHonOH) 
"CJ1aBa KpaCHOll,OHafl (M.KpaCHO,LlOl-I) 
"KpeMiHlllHHa" (M.KpeMiHHa) 
"KOHTaKT" (M.J1uCHqaHCbK) 



"Heq)TeXHMHK" (M.J1HCWIaHCbK) 
"HOBbIH nyTb" (M.J1HcllLlaHCbKl 
"npo TB" (M.J1HCH'-IaHCbK) 
"TpY.lloBaH CJlaBa" (M.J1YTYrHHe) 
"PaMHCbKe CJlOBO" (cMT.MapKiBKa) 
"CJlOBO xJli6opo6a" (CMT.N!iJ10Be) 
"BecTHHK HOBoaHllapIllHHbI" (cMT.HoBOa:Hllap) 
"nepeMora" (cMT.HoBOncKoB) 
"Pe30H" (M.TIepBoMaHcbK) 
"HapO.llHa TpH6yHa" (M.nepeBaJlbCbK) 
"ITonaCH5IHCKHH BecTHHK" (M.TIonacHa) 
"Bnepe.ll, POBeHbKH!" (M.PoBeHbKH) 
")l.HaJIOr" (M.PoBeHbKH) 
"PoBeHbKiBcbKi BicTi" (M.PoBe~HbKH) 
"BecTHHK "KpacHTeJ1H" (M.Py6i:JKHe) 
"PI1TI" (M.Py6bKHe) 
"Py6bKaHcbKi HOBHHH" (M.Py6i)lme) 
"PbIHOK nmoc" (M .Py6i)l(He) 
''rOJlOC rpOMa.llH" (M.CBaToBe) 
"HOBHHH CBaTiBIllHHH" (M.CBaToBe) 
"BOCro'-lHbIH 3Kcnpecc" (M.CBep,lJ,JlOBchK) 
"3ap51 )l.oH6acca" (M.CBep)])lOBCbK) 
"AHOHC TB" (M.CeBepO.llOHeUbK) 
"KoMMepcaHT" (M. CeBepO.llOHeUbK) 
"MapbBaHHa" (M. CeBepO.llOHeUbK) 
"Ham TeJlerH.ll" (M. CeBepO.llOHeUbK) 
"OrHH CeBepO.llOHeUKa" (M.CeBepO.llOHeUbK) 
"npocneKT-06b5IBJlCI-m5I" (M. CfBf:pO,il,OHeHhK) 

"CeBepO.llOHeUKHH XHMHK" (M.C€BepO.llOHeUbK) 
"CeB€pO.llOHeUbKi BicTi" (M.C€BCPOllPHCUbK) 
"CJlaBHHOCep6cKHe BecTH" (M.CJlOB'HHOcep6cbK) 
"BpeM5I" (CMT. CTaHH'-IHo-J1yraHcbKe) 
"BicHI1K CTapo6iJlbIllHHH" (M.CTapo6iJlbCbK) 
"CTaxaHoBcKoe 3HaM5I" (M.CTaxaHoB) 
"CeJlbCKaH HOBb" (cMT.TpolUbKe) 

JIhBIBChKA 06JI. (Lvovská oblast) 
"24 '-Iaca" (M.JlhBiB) 
"Gazcta Lwowska" (M.JlbBiB) 
"ApryMeHT-rmeTa" (M.JlbBiB) 
"ApKa" (M.J1bBiB) 
"ApMi51 YKpa"iHH" (M.J1bBiB) 
"AY.llHTOpi5l" (M.J1bBiB) 
"I3JIaroBicT" (M.J1bBiIÚ 
"Bam MarmHH" (M.J1bBiB) 
"B ~ 3 " ( Jl . 2 HCOKHH aMO«M. .bBlB 
"BipylO" (M.JIbBiB) 
''raJlHUbKa I3paMa" (M.J1bBiB) 
"feHepaui5l" (M.JIbBiB) 
"niJlomIli .llia.l1or" (M .JlbBÍ.!U 
")l.iTH Mapii'" (M.J1bBÍB) 
"EKcnpec" (M.J1bBiB) 
")l{HTT5I i npaU5I" (M.JIbBiB) 
"3a BiJlbHy YKpalHy" (M.JIbBiB) 
"3aBO.llCbKHH ry.llOK" (M.JIbBiB) 
"3anpoIIIy€MO Ha po60l)''' (M.JIbBiB) 
"JIiTepaTypHHH J1bBiB" (M.JIbBiB) 
"JIbBiBcbKa rmeTa" (M.JIbBiB) 
"J1bBÍBCbKHH 3aJIi3HI1'-1HI1K" (M.J1bBiB) 
"J1bBiBCbKUH Kyp'€p" (M.J1bBiB) 
"Mara3HH HepyxoMocTi" (I'vI.JIbBiB) 
"MHTHa rmeTa" (M.JIbBiB) 
"MiJliueHCbKHH Kyp'€p" (M.JIbBiB) 
"MoJlo.lla faJlH'-IHHa" (M.JIbBiB) 
"HapO.llHe 3.ll0pOB'51", "AJlbMa MaTep" (M.J1bBiB) 
"HepyxoMicTb" (M.JIbBiB) 
"HecKopeHi" (M.JIbBiB) 
"06'e.llHaHa CHJla" (M.JIbBÍB) 
"TIoBip y ce6e" (M.JIbBiB) 
"TIocTYn" (M.JIbBiB) 
"PaTyma" (M.JlbBiB) 
"PYCCKHH BeCTHHK" (M.JIbBiB) 
"CV60TH5I nOllITa" .liLJlbBiB) 
"YKpalHa i '-Iac" (M.JIbBiB) 
"YKpalHcbKHH IIIJ15IX" (M.J1bBiB) 
"XpI1CTHHHHH" (M.J1bBiB) 
"lllaHc" (M.J1bBÍB) 
"HagnoBHK bOpI1CJTaBa" (M.bopHcHaB) 



"BaTpa" (M.EpO,llH) 
''r0J10C Bi,llp0Jl)KeHH5l tt (l'vI.EP0,llH) 
"B0J151 HapO,lly" (M.EyCbK) 
"HapOJJ,Ha JJ,yMKa" (MJOP0,llOK) 
"BHMip" (M.Jlporo6WJ) 
"raJ1HUbKa 30p5l" (M.)J,poro6Hq) 
''roMiH )J,POro6HQqHHH" (M.)J,poro6HQ) 
"HoBi ropH30HTH" (M.)J,por06wq) 
"HOBHll Qac" (rv!JKI1,Il,aQiB) 
"Bi,llpO.lDKeHH5l" (MJKoBKBa) 
"Hapo,llHe CJ10BO" (M.30J10QÍB) 
")KHTur i CJ10BO" (M.KaM'HHKa-Ey3Tlrm) 
"HalII Kpall" (M.MocTHcbKa) 
"Pi,nHa MOCTHIIU1Ha" (M.MocTHcbKa) 
"BicHliK P03,llinJUl" (M..HOBHil P03.LliJ1> MI1KQJJa"iB.91?KUitp--ill 
"fpoMaaa" (M.HoBliH P03,lliJ1 MHKOJ1ai'BcbKHH p-H) 
''raJ1l1UbKHH lIIJ15IX" (M. I1epeMHlIIJ151HH) 
"rOJJOc Hap-O,lly" (M.flyCTOMIITH) 
"HOBHHH P03TOQQ5l" (cMT.PaBa-PycbKa )KOBKiBChKHH p-H) 
"Hapo,llHa cnpaBa" (M.Pa,llexiB) 
''r0J10C CaM6ipIUHHH" (M.CaM6ip) 
"HOBHHH CaM6opa" (M.CaM6ip) 
"EOHKiBcbKa ,llyMKa" (M.CKOJ1e) 
"r0J10C 3-Hadl Eyry" (M.CoKaJlb) 
"XpaM cepU51" (M.CoKaJ1b) 
"I1pHKapnaTT5I" (M.CTapHH CaM6ip) 
''roMiH BOJ1i" (M.CTpHH) 
"Pi,llHe rroJ1e" (M.CTpHH) 
"IDKepena TpycKaBIl5I" (M. TpycKaBeUb) 
")KHBa BOlJ,a" (M.TpycKaneqb) 
"<ppaHKoBa KpliHHWI" (M.TpycKaBeUb) 
"EOHKÍBIUHlra" (M.TvpK'!l. 
"ripHHK" (M. qepBoHorpa.n) 
"HoBHHu lTpH6Y'IOIm" (tvL 4epnOHorpa,UJ 
"naHopaMa" (M.l!epBoHorpa,n) 
"PeKJ1aMHO-impopMauiHHHH BicHHK" (M. qepBoHorpa,n) 
")J.iJ10Ba 51BopiBIUHHa" (M.51BopiB) 
"51BopiBCbKI1H r0J10C" (M .51BopiB) 
"51BopiBIUI1Ha" (M.5IBopiBl 

MlfKOJlAIBChKA OliJl. (Mykolajivská oblast) 
"BecTHHK I1pI16y)f(MI" (M.MI1KOJlai'B) 
"Be4epHI1H HHKoJlae!?~-L~'I.MHKomÚBl 
"BicHliK )l{oBTHeBIUHHH" (M.MI1KOJ1ai·B) 
"BbIXO,LJ, eCTb" (M.i\.1HKoJ1a"iBl 
''ronoc I1paBOCJTaB'}I" (M. MHKOJIai'S) 
"ry6epHcKM He,lleJ15l" (M .MI1KOJ1ai'B) 
"3ap5l-MalIIrrpOeKT" (M .MHKOJ1ai'B) 
"MMK" (J\<1.MI1KOna'iB) 
"HHKOJ1aeBCKHe HOBOCTH" (M.MHKo.l1ai'Bl 
"HoBoe nOKoJlcl-lHe" (M.MHKonai'B) 
"PiXJ,He I1pH6yiIOK5I" (M.MHKOJJaYB) 
"PO,nHOH npl1Qan" (M.MI1KOna'iB) 
"CKHcp" (M.MHKonai'B) 
"UeHrpanbHHH pHHOK" (M.MHKonai'B) 
"lIlOTlI)KH5I" (M.MHKOJlai'B) 
"}())lO-la5I npaB.1J,a" (M. MHKonai'B) 
"IO)l(Haa perHOHaJlbl-Jaa 06U!CCTBeHHO-nOJlHTJ1TIeCKa5I ra3eTa1f (M.MHKoJIalB) 
"HOBC )KHTT5l:" (CMT.Ap6y3uHKa) 
'Toncc EalIITaHII!MHH II (M.EaurraHKa) 
lI13epe3aHb ll (cMT.bepe3aHKa) 
"HapoLlHa TRH6YHa::.JcMT.13ept:;jHerYQaTel 
'TlepeMora" (cMT.bpaTchKe) 
"30p5l" (cMT.Becem'lHoBe) 
"BicTi B03HCCeHTlUIHlI" (M,Bo3HeceHchK) 
"LIeHb 3a J,HeM" (M.B03HeceHchKl 
"BicHI1K Bpa,nilBIUHHI1" (cMT.Bpa,ni'iBKa) 
"TpH6yHa xni60po6a" (CMT.)J.oMaHiBKa) 
"€naHeU;bKHH BicHMK" (M.€naHeUb) 
''fonoc KmaHKiBU!HHM" (cMT.KmaHJ<a) 
IKpHBC03epTluma" (cMT.KpJ-me 03epo) 
"I1poMiHb" (M.HoBa Oneca) 
"Bnepen" (!Il.BoBnil Eyr} 
"qoPHoMopcbKa 3ipKa" (M, OQaKi B) 
"I1pH6v3bKHI1 nicHHK" (M.I1epBoMaltcbK) 
"SiCTi CHirypiBIIlHHH" (i\t.CHirypiBI<a) 
"EHepreTI1K" (M.IO)I(HoyKpa'iHcbK) 
"KOHTaKr" (M.IO)KHoyKpalHcbK) 



Oj(EChKA OEJl. (Oděská oblast) 
"Be4epwl5I OlI,ecca" (l'vL021,eca) 
"nenOBaJI Odlccca+" (M.Oneca) 
"~yMcbKa nnOlila" (M.Oneca) 
"KOMMepcaHT IOra" (M.Oneca) 
"OneCCKllH BeCTHllK" (M.Oneca) 
"OneCbKi BicTi" - "OneCCKlle ll3BeCHrn" (M.Oneca) 
'TIpec-Kyp'cp" (M.O)leca) 
"PeKnai\1a "BCLfepHCU o'aeCCbI Il (M.O;lcca) 
"CnOBO" (M.Oneca) 
"CnpaBeWHmOCTb" (M.021,eca) 
"qOPHOMOpCbKi HOBl1fUI" (M.o'l.leca) 
"101''' (M.021,eca) 
"BicTi AnaHblBIlI,H.l-m" (M.AI-IaHblB) 
"ApUll3CKlle BeCTI1" (M.ApUln) 
"~eno" (M.ApU1I3) 
"CrenOBHH Ma5IK" (M.Bepe3iBKa) 
"COBeTCKoe fIpIJ.d!HeCTpOBbe" {hl ,Einroj!og-,lJ,IJ!CTQ.OB.fl&11112 
"I1iBneHHa 30p5l" (M.Ein5lIBKa) 
"llpyJK6a" (M.EonrpaJ1,) 
"€.llHiCTb" (CMT.B.MllxaHniBKa) 
"CTenOBi 30pi" (CMT. IBaHiBKa) 
"~yHaeu" (M.I3Mai'n) 
"I1pHnyHatícbKi BicTi" (rvl.I3MaIJl) 
"C06eCe.llHHK 113Mallna" (M.I3Mai·n) 
""4epnoMopCKHH Ma5lK" (M.InnÍqiBChK) 
"llyHaHcKa)1 3ap5l" (M.KiJÚ)1) 
"Hame BpeM5I" (M.KiJ1i5l) 
"BÍC'ri KO,llHMlUI1HH" (M.KoAHlvm} 
"CnaBa XJ1i6opo6a" (Cl\'1T.KOMiHTepHiBCbKe) 
"KOTOBCbKi BicTi" (M.KoTOBCbK) 
"KpaCHOOKHHHCbKHH BÍCI-IHK" (cMT.KpaCHi OKHH.) 
"XJ1i60po6" (cMT.JIJ06ar.uiBKa) 
"MHKOJ1aIBCbKHH BicHHK" (cMT.MHKOJ1a'iBKa) 
"Ha.z:LIlHiCTp5lHCbKa npaB.lla" (CMT. OBi.lliononb) 
"PeHHrtcKHrt BeCTHHK" (M.PeHi) 
"Brrepe.ll" (M,P031linbHa) 
"CTerrOBi HOBllHH" (CMT.CaBpaHb) 
"COBeTCKaJI HOBb" (CMT.CapaTa) 
"3HaM5I Tpma" (CMT. TapyuIHe) 
"Tarap6VHapcKHtí BeCTHHK" (M. Tarap6yHapH) 
"HOBHHH (DpyH3iBLUHHH" (CMT.$PYH3iBKa) 
"I1poMiHb" (CMT. WHp51 CBe) 

"HOBI1HI1 !O)KHOrO" (M.!O)KHe) 

nOJlTABChKA OIiJI. (Poltavská oblast) 
"Bam aBToMo6inb" (M.llOJlTaBa) 
"BelloMocTH llOJľraBCKOH enapxllH" (M.I1OJrraBa) 
"Ee1IÍpH5I IlOJITaBa" (M.I10JITaBa) 
"EicTi" (M.llonnlBa} 
"Sce TV" (M.nOnTaBa) 
" llaLfHHK" (M. IloJITaBa) 
"~inoBa I1onTaBlilHHa" (M.llonTaBa) 
"~oBip'51" (M.llonTaBa) 
")KoBTa ra3eTa" (M.lloJITaBa) 
"30p51 TIonTaBllI;I1HI1" (M.TIOJ1TaBa) 
"IH(popM EHepro" (M.I1onTaBa) 
"Kono" (M.I1onTaBa) 
"JIiMy3MH" (M.I1onTaBa) 
"TIaca/KHptl (M.I10JITaBa) 
"fIonTaBa i nonTaBui" (M.TIonTaBa) 
"I1onTaBcbKa nyMKa-2000" (M.I10JITaBa) 
"TlOJITaBCbKHH BicHHK" (M.rTOJTTaBa) 
"fIonTaBCbKHU yHiBepcHTeT" (M.fIoJlTaBa) 
"Ceno nOJITaBCbKe" (M.DoJITaBa) 
"Pi21,HI1H KpaW' (cMT.BcJlHKa EaraIIKa) 
''raMUbKHH BiCHHI<" (M.ra,IUILJ) 
"30p51 I1pl1.1lHirrpOB'JI" (M.rno6I1He) 
"Pai10IIHi BicTi" (M.DJ06HIle) 
'Tpe6iH4HH Kpa"" (M.I'pe6iHKa) 
"TpmOBa cnaBa" (CMT.!lHKaHbIm) 
''ronoc 3iHbKiBIl!HHH" (M.3iHbKÍB) 
")KHTI5I i cnoBo" (M.KapniBKa) 
"Konoc" (M.Ko6en5lKH) 
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"K03eJlblUMHCbKi BicTí" (CMT,Kcne.rIbIJuma) 
"fpOI\1allChKí:l ,ID:::.MKa" {M.KoMCOMOJlbCb~} 
"TeJleeKCnpec" (M.KoMCOMOJ1hCbK) 
"HapOllHa TpH6yHa" (CMT.KoTeJ1bBa) 
"ABTOKpa3" (M.KpeMefILlyK) 
"BarOHo6YlliBHHK" (M.KpeMefILlyK) 
"BicHMK KpeMCHllVKa" (M.KpeMeH4YKl 
"1H<j?opMauii1HHM 61OJ1eTeHb" (M.KpeMeHTIJY 
"KpeMiHb" (M.KpeMefILlyK) 
"Mo6iJ1" (M.KpeMeH4yK) 
"I1epeMora" (M.KpeMcH4yK) 
"I1porpaMa nmoc" (M.KpeMefILlyK) 
"30p5l" (M.J10XBHW!) 
"Jly6eHlUHHa" (M.Jly6HH) 
"I1poMiHb" (cMT.IVlarniBK1!l 
"BicHHK MHJ10CepM" (M.MHpropOll) 
"MHprOpO.lJ," (M.MHprOpO.lJ,) 
"I1panop nepeMorH" (M.MHpropOll) 
"CopOKa" (M.MHpropOll) 
"3Jlaro.l1.a" (cMT.HOBi CaH)KapH) 
"Op)KHUbKi BicTi" (CMT.0p)KHUH) 
"rIUp5lTHHCbKi BicTi" (MJhfp~THH) 
")l;o6po.lJ,ii1" (CMT. PerneTHJ1iBKa) 
"PcmcnmÍBCbKHM BicHlIK" (c.PcmCTHJ1ÍBKa) 
"PCrneTHJ1iBCbKHM qac" (CMT. PerneTHJ1i BKa) 
"CeMeHiBCbKHH BicHHK" (CMT.CeMeHiBKa) 
"BicTi XOpOJ1blUHHH" (M.XOpOJ1) 
"HOBa npaWI" (CMT. qOpHyXH) 
"CiJ1bCbKi HOBHHH" (CMT4yTOBC) 
"CiJ1bChKe )KHTT~" (cMT.lIlI1IIIaKH) 

PIBHEHCbKA OIiJI. (Rovenská oblast) 
"7 llHiB" (M.PiBHC) 
"Bi)J;Bara" (M.PiBHe) 
"BiJ1bHe CJ10BO II (M.PiBHC) 
"BicHHK crrY)K6H3ai1H»TOcTi" (M.PiBHe) 
"BicTi PiBHeHlUMHM" (M.PiBHe) 
"BorrHHb" (M.PiBHe) 
'Torroc Ha.lJ,ii"" (M.PiBHe) 
"3a Bipy €BaHreJ1bCbKy" (M.PiBHe) 
"IMI)"PK" (M. PiBHe) 
"MCl!HqHHH BicHHK" (M.PiBHC) 
"HapO.lJ,Ha TBOpqicTb" (M.PiBHe) 
"HoBHHa" (M.PiBHe) 
"oro" (M.PiBHe) 
"OcaJ-ma" (M.PiBHe) 
"I1aHopaMa" (M.PiBHe) 
"I1paBOCJ1aBHC nOJlicc»" (M.PiBHC) 
"I1paBo" (M.PiBHC) 
"ITpo6Y1PKeHH5I" (M.PiBHe) 
"ITpoBiHuii1Ha ra3eTa" (M.PiBHe) 
"Pim-Je BeqipI-lc" (M.PiBUC) 
"PiBHC i piBH5lHH" (M.PiBHC) 
"PiBHC eKcrrpec" (M.PiBHC) 
"PiBHe-PaKYPc" (M.PiBHe) 
"PiBHe-qac" (M.PiB.tIJ::l 
"CBiTaHKoBa 30p5l" (M.PiBHe) 
"CrroBo i qac" (M.PiBI-IC) 
"TOqKa 30py" (M.PiBHe) 
"UirrHTeJ1b" (M.PiBHe) 
"Ha.llcnvlIaHCbKHM BicHHK" (M.13epe3He) 
"BOrrO.lJ,HMHpeUbKHM BicHHK" (CMT.BoJ1011HMHpeUb) 
"Pi.lJ,HHM KpaM" (cMT.folUa) 
"BicHHK L{eMH.lJ,iBllJ,I1I-1H" (cMT.)l;eMI1.lJ,iBKa) 
"BicHHI( lIy6CHI.l!I1HH" (M.D:y6HO) 
"l!3cpKaJ10 rrmoc" (M.Jly6Ho) 
"Harne .lJ,3epKarro" (M.L{y6HO) 
"CKpHH5I" (M.lIv6HO) 
")l;y6pOBHUbKHM BicHHK" (M.L{y6pOBHU») 
'TroJ1Ícc»" (ClvIT.3apiqnc) 
"HoBe )I(HTT»" (M.3110J16yHiB) 
"BjCTi KOpe4qUHH" CM.Kopew» 
"BiqeBe CJ10BO" (M.KocTorriJlb) 
"3eJ1eHi lIlaTH" (M.KocTOrriJ1h) 
"BicTi" (M.Ky3HeuoBcbK) 
"EKcnpec .lJ,iarror" (M.KY3HeuoBcbK) 
"EHepri»" (M.Ky3HeuoBcbK) 
"roMiH rrmoc" (M.Mm·miB) 
")KHTT» i crroBo" (M.OcTpor) 



"3aMKOBa ropa" (M.Ocrpor) 
"OCTp03hKa AKanCMÍ5I" (M.OCTpor) 
"I1parrop ncpCMorH" (M.PanHBHJI1BKa) 
"POKHTHiBllJ,HHa" (CMT.POKHTHC) 
"CapHHHChKi HOBHHH" (M.CapHH) 

CYMCbKA OliJI. (Sumská oblast) 
"Akadcmix" (M.CyMH) 
"BnaroBicT" (M.CyMH) 
"Bam UlaHc" (M.CyMI1) 
"BicHHK" (M.CyMH) 
"Bncpcn" (M.CyMH) 
",lJ;AI CyMllJ,HHH" (M.CyMH) 
",lJ;aHKop-CyMcKoc 0603pCHHC" (M.CyMH) 
",lJ;ianor" (M.CyMH) 
"nOMaUIH5I ra'3CTa" (M.CyMH) 
"EncKTpo3B'513KiBCUh" (M.CyMH) 
"JIcHiHchKa rrpaBna" (M.CyMH) 
"MC.llHUHHa H 3nopoBhc" (M.CyMH) 
"Hamc cnoBo" (M.CyMH) 
"I1aHopaMa" (M.CyMH) 
''I103HUi5l'' (M.CyMH) 
"I1paBocnaBHa CyMIl!YlHa" (M.CYMU) 
"Pc30HaHc" (M.CVMH) 
"Cno6inchKHH BicHHK" (M.CyMH) 
"Cno6mI\aHlllHHa i CJl06mKaHl1!1 (M.Cy'r~:t!:1J 

"CyMH i cyMlfaHH" (M.CyMH) 
"CyMTluIRa " (1\1. ('VMYl) 
"<l>pyH3CHCUh" (M.CyMl1) 
"XiMiK" (M.CyMH) 
"5IpMapoK" (M.CyMM) 
"5Ixan" (M.CyMl1) 
"BinonÍnhllJ,MHa" (M. BinorrÍnn5l) 
"BapiaHT" (M.Binoninn5l) 
"PinHHH KpaH" (M.Bypl1Hh) 
"BopCKna" (C1\1T.BCJIllKa TIucapiBKa) 
'TJIyxÍBllJ,MHa" (M .rJIyxiB) 
'TlapoIlHa TpH6y_H3~.r.nvxiB) 
"Hcncn5l" (M.rnyxiB) 
"KHIBchKa PyCh" (M.KOT-IOTon) 
"KOHOTOrrChKl1i1 KpaH" (M.KoHOTorr) 
"JI36H" (M.KoHOTOn) 
"Po6iTHtP-IC CHOBO" (M.KoROTon) 
"CiJIhChKi ropH30HTH" (M.KoHOTon) 
"<l>aKTH" (M.KoHOTOn) 
"I1cpcMora" (cMT.KpacHoninn5l) 
"KpOJICBCI!hKHH BicHltm" (M.KpOJTCBCl1h) 
"BiM-BoM" (M.JIc6CJl,HH) 
"EY,L!bMO Pa30M" (M.Jle6cnl1H) 
")KHTT5I JIe6enl1HlllI1Hl1~1.JIe6enl1H) 
"Harn KpaH" (CMT.J1l1nOBa ,lJ;OJ1l,ma) 
'TOJIOC ITocynmI" (CMT. Henpl1raHJIiB) 
"ITpanop nepCMorH" (M.OXTl1pKa) 
"I1yrHBJ1bChKi BiJlOMOCTi" (M.ITYTl1BJIh) 
"BicTi POMCHllll1I-m" (M.POMHH) 
"3H3M5I Tpvna" (cMT.CepenUHa-Evna) 
"Ham TpocUlHeUh" (M.TpocT5lHeUh) 
"HMnyJIhC" (M.llIocTKa) 
"I1oJIicc5I" (M.llIocTKa) 
"Il1aHc" (M.llIocTKa) 

TEPHOnlJIbChKA OliJI. (Ternopolská oblast) 
"RIA nmoc" (M.TcpHOniJIh) 
"BiJIhHe )I<lITT5I" (M.TepHOrriJIb) 
"BicHHK TCpHOniJIJI5I" (M. TCpHOniJIb) 
"HoBa TcpHonÍJIhChKa rmcTa" (M. TCpHOniJIh) 
"IToniJIhChKC CJIOBO" (M. TCpHOniJIh) 
"POBCCHHK" (M.TcpHoninh) 
"CBo6ona" (M. TCpHOniJIb) 
"TCpHOrriJIh BClfipHii1" (M.TcpHoninh) 
"ECpCJlmHCbKC BÍqC" (M.EcpC)IGlHHl 
'TaJII1UhKHH BicHI1K" (M.DOpllJ,ÍB) 
"HoBa no6a" (M.Bylfalf) 
"BicHHK Ha.l136pyqlf5l" (CMT.ryc5ITHH) 
"KoJIoc" (cMT.3anÍllll1KH) 
"HaponHe CJIOBO" (M.36apaJI() 
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"360piBCbKa Ll3BiHHWI" (M.360piB) 
"BinbHe cnOBOu (CMl.K030Ba) 
"lIianor" (l'v1.KpeMeHegb} 
''ronoc JlanoBeqqHHM" (M.JlmliBui) 
"BicTi I1pUJ!HiCTI)OS'51" (M.MoHaCTHpHCJ)J(a) 
"foMin BO;li" (M.I1Ú1BOnOqHCbK) 
"3eMJUI I1iLlra€llhKa" (M.I1inraňui) 
"Bon»" (M. Tepe60Bn5l) 
''[onoc HapoLlY" (M.qOPTKiB) 

"HOBMHH llIyMIUMHH" (M.IllyMcbK) 

XAPKIBChKA OliJl. (Charkovská oblast) 
"BeqepHHň XaphKoB" (M.XapKiB) 
"BpeM5I" (M.XapKiB) 
"fOJT' (M.XapKiB) 
",l1,aqKa" (M.XapKiB) 
",l1,oMamHHň 6H3Hec" (M.XapKiB) 
"neHCI10Hep YKpaI1Hbl" (M.XapKiB) 
"neHcitíHa r33eTa" (M.XapKiB) 
"CaLlI16a cno6inchKa" (M.XapKiB) 
"CemIHOqKa" (M.XapKiB) 
"Cen5lHCbKa ra3eTa" (M.XapKiB) 
"CI1MOH" (M. XapKiB) 
"Cno6iJJ,cbKHM KpaMII (M.XapKiB) 
"Cn060Lla" (M.XapKiB) 
"C06hITHe" (M.XapKiB) 
"CoBpeMeHH35I )KI13Hb" (M.XapKiB) 
"TeneropoLl" (M.XapKiB) 
"ToBapbl onT 11 p03HI1ua" (M.XapKiB) 
"XapKiBChKI1M Kyp'€p" (M.XapKiB) 
"XapKÍBchKi €napXianbHi Bi).l,OMOCTi" (M.XapKis) 
"IO)KHa51 MarHC1])aJIh" (M.XapKiB) 
"BicTI EanaKniMlUI1HHII (M.EanaKni5l) 
"MHp 3LlOpOBh5l" (M.EanaKni5l) 
"CiM LlHiB II (M.EanaKni5l) 
"BicTi EapBiHKiBIllHHH" (M.EapBiHKOBe) 
"HoBe )KHTUI" (CMT EnH3HIOKH) 
"M35IK" (M.EoroLlyxiB) 
"TpYLlOBa cnaBa" (cMT.EopOBa) 
"CiJlbChKi HOBHHll" (M.BanKa) 
"Pa)l5lHChKI1M naTPiOT" (cMT.BenI1KHtí EypnyK) 
"Xni60p06" (M.BoBqaHChK) 
",l1,BopiqaHCbKI1M Kpatí" (CMT,l1,BopiQHa) 
"BicTi ,l1,epraqiBlUI1HI1" (M.,l1,epraQi) 
"nepeMora" (C.3a4em1JÚBKa) 
"BieTi 3MiYBIllI1HI1" (M.3Mi1Bl 
"30p5l" (M.30noQiB) 
"06pii' 13 10M llVUI 11 " (M.l3IOM) 
"Ham Kpaň" (cMT.KcrHqiBKa) 
"BicTi KpacHorpaLlmHHH" (M.KpacHorpa.n.) 
"BicHI1K Kyn'51H1llI1HI1 11 (M.Kyn'51HchK) 
"fonoc JIo3iBIllHHH" (M.JIo30Ba) 
"BicTi BOLlOna)!(lIHHHII (CMT.HoBa BOLlonara) 
"BOLlOna3bKHň Kyp'€P" (CMTHoBa Bo.uonara) 
"3HaM5I TpYLla" (M.ITepBoMatícbK) 
"neqeHbóKI1M KpaM" (CMTneQeHirH) 
"Konoc" (CMT.CaxHOBlUI1Ha) 
"KpaCHa51 3Be3Lla" (M. q yryi'B) 
"Kpa€BHJ1," (CMT.WeBLfeHKOBe) 
IIperiOI-I" (cMTlIleBqeHKoBe) 

XEPCOHChKA OliJl. (Chersonská oblast) 
"EynaBa" (M.XepcoH) 
"BIK - qac, nOLlii', nIOLlM" (M.XepcoH) 
'TpMBHa" (M.Xepcon) 
",l..{aqHHK" (M.XepcoH) 
"Ecpip" (M.XepcoH) 
"KpeKHHr" (M.XepcoH) 
"Ha.z:rJl.Hinp5lHChKa npaBLlall (M.XepcoH) 
"HOBI1M JJ,eHb ll (M.XepCOI-I) 
"none ll (M.XepcoH) 
"HpaBocnaBHa TaBpi5T" (l\f.XepcoH) 
"PeKnaMa "AnepKoT" (M.XepcoH) 
"Cy.uOcTpoHTenh" (M.XepcoH) 
"TaBpiHchKHtí Kpatí ll (M.XepcoH) 
"XepcoHchKHtí BicHHK" (M.XepcoH) 
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"XpHCTOC eCTb OTBeT" (M.XepCOH) 
"lllaHc" (M.XepCOH) 
"MIDIK" (M.BepHCJIaB) 
"npH.nHinpOBCbKa 3ipKa" (cMT.BiJI03epKa) 
"TaBpitíchKi Bicri" (cMT.BeJlHI<a JIeneTl1xa) 
"rOJIOC TPy.niBHHKa" (cMT.BeJIHKa OJIeKCaH.IlpiBKa) 
")KaMBip" (CMT. BeJIl1Ka OJIeKcaH.npiBKa) 
"BHCOKe nOJIe" (cMT.BHCOKOniJIJI5I) 
"BecTHHK npHa30Bb5l" (M.1eHiQeCbK) 
"npHa30BCbKa rrpaB.na" (M.1eHi1.JeCbK) 
"rOJIOrrpHCTaHCbKHM BicHHK" (MJOJla IlpHcTaHb) 
"CiJIbCbKi HOBHHH" (CMT.ropHocTalBKa) 
"HoBe )K1ITT5I" (cMT.IBaHiBKa) 
"CJIaBa rrpaui" (cMT.KaJIaH1.JaK) 
"KaxoBcbKa 30p5l" (M.KaxOBKa) 
"qepBoHHM npoMiHb" (cMT.HIDKHi CipOro3H) 
",[(iJIOBi HOBHHH" (M.HoBa KaXOBKa) 
"llHcnpoBcKIlI'1 npocneIcr" (M.HoBa KaxOBKa) 
"Km01.JH" (M.HoBa KaxOBKa) 
"HoBa KaxoBKa" (M.HoBa KaXOBKa) 
"qac" CM.HoBa KaxOBKa) 
"BicTi" (CMT. HOBOBOpOHUOBKa) 
"TaBp&5I" (cMT.HOBOBopoHuoBKa) 
"TpY.IlOBa CJIaBa" (cMT.HOB01]JOlIlhKC) 
"qopHoMopeUb" (M.CKa.IJ.OBChK) 
"BicHHK OJIeIII1II5I" (M.IJ;lOpynHHChK) 
"PaMHCbKa TaBpi5l" (CMT. qanJIHHKa) 

XMEJlhHHr(hKA OliJl. (Chmelnycká oblast) 
"BJIarOBicT XMeJIbHWIIJHHH - nO.IliJIbChKi BÚ.l,OMOCTi" O\'I.XMejlhHHubKHtí) 
"BeIM" (M.XMenhHHUbKHH) 
"EHepri5l" (l'vI.XMCJIbHHUbKHi1) 
"r!" (M.XMeJlbHHUbKHtí) 
"KOMyHiCT nO.IliJIJI5I" (M.XMeJIbHHUbKHtí) 
"MaM6yIT5I" (M. XM eJIbHHIJ.bKHM) 
"Mo51 ra3eTa+" (M.XMeJIbHHIJ.bKHM) 
"nO.niJIbCbKHM Kyp'ep" (M.XMe.llbHHIJ.bKHtí) 
"nOniJIbCbKi BicTi" (M .XMeJlbHHUhKHtí) 
"npH6y3bKa 30p5l" (M.XMeJIbHHUbKHM) 
"npocKypiB" (M.XMeJIbHHIJ.bKHM) 
"XMeJIbHHHbKHtí i XMCJIbHH1.JaHH" (M.XMenbHHubKHtí) 
"XMeJlbHH1.Jl UfHa" (M.XMeJIbHHUbKHM) 
")KHIT5I i CJIOBO" (M.EiJIorip'5I) 
"CiJIbCbKi HOBHHH" (CM1:BiHbKiBUi) 
"30p5l" (M.BoJI01.JHCbK) 
"rOpO.nOUbKHM BicHHK" (M.rOponoK) 
"BicHHK ):(epmKH5IHIIJ.HHH" (cMT.):(epmKH5I) 
"):(yHa€BeUbKHM BicHHK" (M.):(yHalBui) 
"30p51 HanropHHH5I" (M.1351cnaB) 
"napTHep" (M.I351CJIaB) 
"KaM'5IHeub-rIo,Ll,LlbCbKJ1H: BicHHK" CM.KaM'51Heqb-nOJJ,ÍJlbChKHM) 
"KpaM KaM'5IHeUbKHM" (M.KaM'5IHeUb-noniJ1hChKHtí) 
"nOnOJI5IHHH" (M.KaM'5IHeUb-noniJ1bChKHH:) 
"(Ď0pTeW!" (M.KaM'5IHeUb-nOJliJIhChKHtí) 
"Kpacn.lliBChKI1H BÍ CHI1K" (' M . KpaCHJl.i Bl 
"J1eTWliBcbKa ra3eTa" (cMT.J1eTWliB) 
"HeTilIIHHchKHM BicHHK" (M. HeTilIIHH) 
"nepCneKTHBa" (M.HeTiIIIHH) 
"Ha.rr.uHicTp5lHChKa rrpaB.na" (cMT.HoBa YlIIHU5I) 
"HoBnH IIIJI5IX" (M.I10JIOHHe) 
"I1yJIbC" (M.CJIaByTa) 
"CJIaByT1.JHHa" (M.CJIaByTa) 
"Tpy.niBHHK I1oJIJIicc5I" (M.CJIaByTa) 
"KoJIoc" (cMT.CTapa CHHHBa) 
")KHIT5I CTapoKocnIlITHHisIIlHHH" (M. CTapoKocTHHTHHiB) 
")KHTlll TeomínoJlhIllHHH" (CI\IT. TeomínOJlh) 
"HoBe )l(HTT5I" (CMT. qeMepiBUÍ) 
"lllerreTiBcbKHM BicHHK" (M.llleneTiBKa) 
"Bnepen" (CMT.5IpMOJlHHUi) 

QEPKAChKA OliJl. (Čerkaská oblast) 
"02-iHc}JOpM" (M.qepKacH) 
"ABi30 11 (M. qepKacH) 
"ABTOpHHOK" (M.IJepKacH) 
"AHTcHHa" (M.lJepKacH) 
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"Ei3HeC-KJly6" (M.qepKaCM) 
"Ei3Hec-Kyp'rp" (M.qepKaCl1) 
"BeqipHi qepKacM" (M. qepKacH) 
"Bi)], 12 i cTaprne" (M. qepKacM) 
"Bi)],p0)l)KeHH5I" (M.qepKacM) 
"BorHe6opeUb" (M. qepKacH) 
'TI)],-qepKacbKa Bi3MTKa" (M. qepKacH) 
'TiMHa3HCT" (M. qepKacH) 
"llinoBél qepKalllHHa" (M.qepKélcH) 
")],inoBe I1pH.nHinpoB'51" (M. qepKacH) 
"EKcnepT pMHKy" (M. qepKacH) 
"EKcTPa-npec" (M.qepKacH) 
"3eMn51 qepKacbKa" (M.qepKacH) 
"nA)]," (M.qepKacM) 
"Me)1,HqHHH BiCHHK" (M. qepKaCH) 
"MicTO" (M. qepKaCH) 
"MOJlO.nb qepKallI,HHH" (M.qepKaCM) 
"HoBa .n06a" (M.qepKaCH) 
"HoBa MOJlO.nb qepKallI,MHH" (M.qepKaCH) 
"HoBaqoK" (M.l{epKaCM) 
"OT M .nO" (M. qepKaCM} 
"PaH.nyra" (M. qepKaCM) 
"PMHOK-4epKacn" (M. qepKaCH) 
"Ce3aM" (M.qepKaCH) 
"CiJlbCbKi o6pi1" (M. qepKacn) 
"TapaCOBi .n)KepeJla" (M. qepKaCH) 
"Teneri.n-qepKacH" (M.qepKaCH) 
"TypMCTnqHÍ MepH.niaHH" (M.qepKaCH) 
"<l>oTonpHna.n" (M.l{epKaCH) 
"qepKacbKMH BicHHK" (M.l{epKaCl1) 
"qepKaCbKI1J1 KRaB" (M. qepKacH) 
"MicTO p06iTHHqe" (M.BaryTiHe 3BeHHropo.nCbKHH p-H) 
"Bce npo Bce" (M.BaryTiHe 3BeHHTopo.nCbKHií p-H) 
"BlCHMK rOpO,QMIl!MHU" (M.rOpO.nHllJ,e) 
" 11 " ( n -') %)KepeJlO CMT. ~paOlB 
"llpa6iBIIlHHa" (CMT.[lpa6is) 
")J{aIIIKiBllI,HHa" (M.)J{aIIIKiB) 
"llleBqeHKis KpaB" (M. 3BeHuropo.nKa) 
"3naTo KP aií " (M. 30n OTO HO III a ) 
"Eor.naHiB Kpaií" (M.KaM'51HKa) 
"rOJIOC KaM'51HllI,MHM" (M.KaM'51HKa) 
"TpYlI,OBa CJlasa" (M. KaM'5lIlKa) 
"BiKa" (M.KaHiB) 
")],HinpOBa 3ipKa" (M.KaHiB) 
"I1pMcTaHb KaHiB" (M.KaHiB) 
"KaTepMHOniJIbCbKMií BicHMK" (cMT.KaTepMHoninb) 
"KOpCyHb" (M.KopCyHb-UlcB4eHKiBcbKHtí) 
"HaJ-wocc5I " (M .KOPCYHb-U.leBqCHKi BChlmr,) 
"nOHa.n TiKWleM" (CMT.nMC5IHKa) 
"MaHbKiBCbKi HOSMHM" (cMT.MaHbKisKa) 
"Opi€HTHP" (CMT.MaHbKiBKa) 
"AneKc" (M .MOHaCTHpHllI,e) 
"30p5l" (M.MoHaCTMpHllI,C) 
'Tonoc TIpaBocnas'51" (M.CMiJla) 
")],3BOHMK" (M.CMÍJla) 
")],06pi HOBHHH" (M.CMina) 
"CMiJIa" (I\f.CMina) 
"CMiJI5IHCbKi o6pii''' (M.CMina) 
"Konoc" (M.TanbHe) 
"I1one qecTi" (M.TaJIbHe) 
"PeKJIaMa TanbHÍBllI,HHM" (M.TaJlbHe) 
"npaBOCJIaBHMií 6narOBicT YMaHllI,MHH" (M.YMaHb) 
"PeKJIaMa.IH~opMaui5l.0roJIOIIIeHH5I (Pio-YMaHb)" (M. YMaHb) 
"Cry.neHTCbKHH BicHMK" (M. YMaUb) 
"YMaHcbKa 30p5l" (M.YMaHb) 
"YMaHb" (M.YMaHb) 
"XpoHiKa, no.nii', KOMeHTapi" (M.YMaHb) 
"TpH6yHa xni60p06a" (M.XpHCTMHÍBKa) 
"qHrHpMHCbKi BicTi" (M. qHrupMH) 
"Harne CJlOBO" (CMT. lfopHo6aií) 
"CBiTJlHH IlIJI5Ix" (CMT. 40pH06atT) 
"TIpono3Hui5l" (M.Illnona) 
"lllnoJI51HcbKi SiCTi" (M.IIlnoJIa) 

QEPHIBEQbKA 01iJI. (Černovická oblast) 
"EyKoBHHa" (M.qepHiBui) 
"EyKosMHcbKe Biqe" (M. qepHiBui) 
"Bi.n i .no" (M. qepHiBui) 
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"):(06a" (M.qepHiBui) 
"30p51 EyKOBI1HI1" 1"30piJIe EyKOBI1Hetí"/ (M. qepHiBui) 
"MOJIOnHtí 6yKoBHHeUh" (M.qepHiBui) 
"llorJI5I.I1," (M. qepHiBui) 
"CB060.I1,a CJIOBa" (M. qepHiBui) 
"qac-2000" (M. qepHiBui) 
"qac" (M. qepHiBui) 
"qepHiBui-ciTi nmoc" (M.qepHiBui) 
"qepHiBui" (M.qepHiBui) 
"BmKHHUhKÍ o6pii''' (M.BmKHHlI,5I) 
''r33eTa ne repua" (M.repua) 
"HOBHT1 JlCHb" + "Monitorul dc Hliboka" (CMl:f'JIH6oKa) 
''rOJIOC Kpmo" (M.3aCTaBHa) 
"PinHe CJIOBO" (CMTKeJIhMeHui) 
"BiJIhHe )KHTT5I" (M.KiUMaHh) 
"CJIOBO npaBnH" (M. HOBOCeJIHIDI) 
"KapnaTU" (C.f1yTI1JIa) 
"):(HicTpOBi 30pi" (M.COKHp5lHH) 
"PinHHM KpaM" (M.CTOpmI(HHeUh) 
"XOTHHChKi BicTi" (M.XOTHH) 

QEPHlrlBCbKA OliJl. (Černihovská oblast) 
"7 nHetí" (M.l.JepHiriB) 
"BecTh" (M.qepHiriB) 
"B Kypce neJIa" (M. qepHiriB) 
''rapT'' (M.qepHiriB) 
''rap5lqi cpaKTH" (M.qepHiriB) 
"):(eCH5IHChKa npaBna" (M. qepHiriB) 
"KamlHa qepBoHa" (M. qepHiriB) 
"KpHMiHaJI.060B'5130KllpaBo" (M. qepHiriB) 
"J1ixTapHK" (M.l.JepHiriB) - KOHm. mell. y d06idHUKy "Ham Kpai1" (M.qepHiríB) 
"06Ď5IBJIeHH5I no cpenaM" (M.qepHiriB) 
"lliBHiQHi BitíChKOBi BinoMocTi" (M.qepHiriB) 
"PeKJIaMa + TB" (M.qepHiriB) 
"Cepn i MOJIOT" (M. qepHiriB) 
"CiBepllI,HHa" (M.qepHiriB) 
"ColJiaJIÍcT YKpalHI1" (M.qepHiriB) 
"CnaceHHe" (M. qepHiriB) 
"CTOJIhHhIM rpan qepHHroB" (M.qepHiriB) 
"TB MMP" (M.qepHiriB) 
"TpOi.'UhKHM BicHHI(" CM.llepHiriB) 
"TxIDI" (M. qepHiriB) 
"qepHHroBcKa5I HeneJI5I" (M.qepHiriB) 
"qepHiriBchKHM BicHHK" (M.qepHiriB) 
"qepHiriBchKi BinoMocTi" (M. qepHi riB) 
"qepHiriBchKi nonaTKoBi HOBHHH" (M. qepHiriB) 
"51pocJIaBHa" (M.qepHiriB) 
''rOJIOC llpHceMMiB'51" (M.EaXMaq) 
"Hame )KHTT5I" (M.E06pOBHU5I) 
"BicTi EOp3H5IHllI,HHH" (M.Eop3Ha) 
"CJIOBO BapBHHllI,HHH" (cMTBapBa) 
"HOBHHHrOpO)l,H5IHIlJ,HI·m:" (M. TOP0)1,IUI) 
"TpynoBa CJIaBa" (M.IqH5I) 
"HOBHHI1 Tlpl1)J,CceHml" (CMTKo3cncqh) 
"HOBi ropM30HTM" (clvrcKopon) 
"MIDlK" (M.KopWKiBIG:Ú 
"ITOJIiChKa npaBna" (CMT. KynH KiBKa) 
"Hame CJIOBO" (M.MeHa) 
"AJIhMa-MaTep" (M.Hi)KMH) 
"BicTi" (M.Hi)l(lfH) 
"Hi)l(HHcbKa naHopaMa" (M.Hi)Kl1H) 
"Hi)l(l1HChKlrH BicHHK" (M.Hi)l(HHJ 
"Hi)l(I1HChKHM pHHOK" (M.Hi)l(HH) 
"YKpalHchKHi1 niM" (M. Hi)KHH) 
"CiBepCbKHM KpaM" (M.HoBropon-CiBepChKHM) 
"):(eMOKpaTHQHa HociBllI,HHa" (M.HociBKa) 
"HociBChKi BicTi" (M.HociBKa) 
"IQH5IHIIUIHa" (cMT.llapacpilBKa IQH5IHchKHH p-H) 
"AMP" (M.IIpHJ1YKH) 
"B IlByx CJIOBaX" (M.IlpHJIYKH) 
''rpan llpHJIyKH" (M.llpHJIyKH) 
"ITpHnVQQHHa B HOBlmax, nor!,Í5IX, KOMCHTap5lX" (M.npHnyKH) 
"CBÍTaHoK Han CiBepLUHHOW" (M.llpI·myKl1) 
")l{l1TT5I 1l0JIiCC5I" (CMTPiTIKH) 
")KHTT5I Ce~eHiB!!!..I1HM" (~1.Cel'\'leHiBK~. 
"BicTi COCHHI-TQHI-m" (CMT.COCIHIIJ,5I) 
IICpi6HJlHlIlI1Ha" (cMT.Cpi6HC) 
"TpH6yHa xrri6opo6a" (CMT. TaTIaJIai'BKa) 
"ITpoMiHh" (M.mOpC) 
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Příloha č. 2 

Níže uvádíme ukázky titulků z analyzovaného materiálu, které jsou 

rozděleny podle jednotlivých tiskovin a mají za úkol pomoci čtenáři této práce 

vytvořit si lepší představu o zkoumaných periodikách. 

Ka_aTYPa HOBOrO ~epa41paKIŮi 610T y napJIaMeHTi óyJJ;e 
Z 06roBoplOBaTHCI JlBlHe nicJUI TOrO, BK HHHinmiií Hbep 4lpaKIŮi 
~ IOJŮB THMOmeHKO CKJI~e JJ;enyraTChKi nOBHOBmKemm . 

~.~."" .• ~ .• , .,. ~_. _ .................. _., _. ___ '"~""'" '_'_"'_'U'_"_" __ '_' ____ '" 

Zakarpats "ka pravda (3aKapnamcbKa npaeóa), 23,16.-22.06.07, s. 2 

yqEMIIIOHATI 3AKAPIIATfH 31 illBH)lJUfX 
. TA liJIIICKABHqHHX IIIAIIIOK IIEPEMlf 

MlIXAŮJIO JlHKYH 13 TWlIBlijHHH 
Zakarpats "ka pravda (3aKapnamcbKa npaeÓa), 23, 16. -22.06.07, s. 15 

• 

• 
'- -."'~~--~-,--,-,-~'"~ ,_', ď_ ............ - i'---"" ~,,~--" 

, .'. '_ .í, , • 3a AOnOMOrOIO RIKaplB HaHTOBCTIWa nlOAHHa CBITy 
, ,-.. 

BneBHeHOBTpa'la€ 3aHBIKlnOrpaMH 

Vysokyj zamok (BUCOKUU 3aMoK), 114,29.06.-5.07.06, s. 2 
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\uIKOM MeHe nocaaMAM pa30M 3 gqHRMM, TO He 3HaTM, 
~ . qMR OM. OqaCHO P030'R3aouci 3aaaqi" 

Vysokyj zamok (BUCOKUU 3aMoK), 114,29.06.-5.07.06, s. 7 
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OCHOBa pa P03BIITKY 
. . , 

AeMOKpaTII'IHOrO .CYCninbcTBa 
Urjadovyj kur'jer (YP51()06UU Kyp'ep), 119,30.06.06, s. 3 

CTafiillbHicTb Ha PIIHKY npaqi 
Urjadovyj kur'jer (YP51()06UU Kyp'ep), 119,30.06.06, s. 19 
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Ekspres (EKcnpec), 76, 29.06.-6.07.06, s. 13 

COAHI Mapnil AHTHBOBaHOrO Bvrinnal 
HanRK8Hi HcpOCcpOpHOfD" 8sapi8KJ, nKJ,Qlt1 H8SiTb y paCítoHax, si)J.QaneHlt1x siA eni~eHTpy nOAiL 
p03KYnOBYtOTb y M8ra31t1HaX nll1THy COAY, a B anT8Kax - aKTIt1BOBaH8 ByrinIlfl i MapraHqiBKY 

_._------------------_ ... _ .............. . 

Ekspres (EKcnpec), 103, 20.-21.07.07, s. 3 

WItHaPHO, CeHCyaJlbHoi... "oporo \ 
['EKcnpec" BII16pas n'RTb H8111L(iK8SiWlI1X K01l8KWill1 YKpalH<?bKoro TvDKHH MOAIt1, -----~ 

Ll40 38SepWlI1BCR n03aSl10pa s KII1€BI 

Ekspres (EKcnpec), 122, 19.-26.10.06, s. 19 
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«EKcnPEC» 20 - 21 mmHS'I 2007 POKY 

Ta,,' IlIeKOI'" 3podllJlJl taxlaq' 
IItCTII1JlY nCIIXMorli INeNÍ 
r. L KOC1lOIII I KNEBl, IKl 
npoaHaJll3YHll1I CV'IaDld PIIKOII 
MY.RbT1lMÍllilqli, lQo caMe BOHII 
1'.'IIJlII?npO I(e - r pOJM8lh 
opoII""",, tReqianlcroMiHCTll1YTJ 
J1etetO BOIIIIIK-SJJallIITHOIO, 

,- -qollly )l0POCili IOlJJIIIClJ pamoM 

iB'faTK MYJIbTIIKJI? . 
._- TOMY mo MM :JaHerrOKO€HI CTIl
lM nCHxiQHOrO 3,!\opOa'.lI .ll,lTei1, 
)lKCH. IUflJJYH.ii nCH.X0J10r, H~iI1TWlb, 
'iKHa MaTIl CKIDKC BaM, lIlO.mTIl CTIl
I HepnOBNMH, 36YJl)!(eHI1MH, Hpa-
3JUlDHMH. BOHH noraHO CIL'lmb, 
n..u.IC, HUK KOJlMCh, fUla'iyrb, y~bO-
6oHThCSI, 3ru.!I1KaIOTbC5l B C061. • 
Mal'cpi lltlWHX ManeHbKMX "!alJ,l
ITiB P03IlOllinaIOTI, He'lyaaHl pe
; "OCb Břl IICHxOJlorH, KalKCre, o ,lIireH Tp€:6a Ui.JlYB8TH, roJ1y6K
I XO'la 6 BÍciM P831B Ha ,,(eHb, a 
'HH tf pa3)i lIO ce6e HC nilIIIYCKa
rb. XO'ICW .nPHroP~~'TH, a L(I1TH~a 
xaCTbCH Bm Tc6e . 1J.!.O TaM ]lI
hCH Dlí cepllemKY, nYUIl? A f?JlCHI
: - 'lOMY') Mll BRa'llCaeMO HaHn~p-
010 npH'lHHOIO TaKOrO CM?~lfi
)[0 .lIMCKOM$Opry, ,llcrpauallU Ma
"li - TeJ1CBi30p. l-!e 6~,ry rooopn
[ llpO cpiJlhMHlKllXlll, 6OHOBl1KI1 -
\ nc p03plLXOl>anO Ha lliTeit, XO'la 
IOHI! TaKe l-\I1BJllJTbCSI. 
Ane)KMyJlbTHIill CTBOpJOJOTb caMC 
1}1 I~lnI1Hl1 . .uML Taro, illo5 !JOHa 
3HaBana cni1, .110511)1a ňoro, Ha
'BalJa HaHKpau~i pl1CH xapa~py, 
06 MlL'la cripallni eCTCIWIHI CM~~ 
LA mo BOHa 6a'll1Th Ha CKpnHI: 

BeceJrOIO, a BHpocml,ll,06polO, HOp5l
.D:HOIO, UJJlSlxemolO? 

- lhd ..,iJlbMH BK Ne peKOMeH,llye
Te 1I0Ka3yBaTH ,II,lTIIM? 

_. MR ClOtaJIl! peítrHur arpecl1n~ 
HOCTi MyJIbT$inhMiB 3a KÍ1lhKicTJO 
II HHX aKTIB HaCWJlbCTBa. H:l nep
mOM)' Micui - "Jl iJTa i CrH y", II 

~oMyHapaJ{yBaTn1 51 aKT HaCHJlh
CrBa. Ha npyroMy "ToM il1.lKcppi", 
"III. PCK." - 43 pÍ3HOlll1)ll{ arpcci'i, 
Xoqa 3aranOM GliJlhM I1p0 KOTa Ta 
MImIKy 3,lI,a€ThC5i 6e3HeBJUIUMM, y 
HbOMy neMa JlCnpeCHBH.OrO DIa, 
BeCeJta My311Ka. Ta >tKi )l(OpC10Ki 
3HYill8HIDl! A OCl:> illpeK, Ha'le6TO 
n03I1THBHH~ repoti, a.ne T3KI1lí no
T80PHHŘ, He CXO:>KJ[J1 Hi Ha JlJO.IlU
HY, Hi Ha rBapl1Hy ,p03pI1RaE AHTS!
'ly CBÍJlOMiCTb, MaJlil HC p03YMie, 
lIlO pOOHTn: ;'TJ06lfTH lIJPCK:I 'ln 
HCHaBHD:im, 601fflfCJJ? A Te ruo B 
UbOMy c:piJ1bMi Hci, Bl16at lTC, 'nYKa-
10Th, Ta lIlC jl: .n:oBOJIi roJJOCHO, Ma€ 
B1iKJIHKUnl-CMix'! 
,1~Jl: 6 Ha31~JIa "MyjIJIaH" - 39 

UKTiB arpccii'. A cepÍaJI "CiMIICO
H H"? Qc )I( umKoBHTa pyihm uiS! 
ciMCHHI1X U.iHHOcTcit ba5ycII -- nc
T'llTHH, 3JI0, mma XOIlal: llWJlcny .ui
.uyC51 i TÍUIIlThCH, lilO Bilr l\ÍJIHH ,J.(CHh 
XOlUITHMe 6C3 ne'i. A ,rri.nych KOTTaF 
6a6ycIO H KlVKC: "Tll, cTapa 1ll.'lbOH
JlPO"! lJ,e roH npJ1I0Ia,ll,lltUfKoMy Mll 
XO'iCMO BHXOBaTU II /!iTdj TlOHarv IJO 
lICiHKU, a 'TIIM 6ÍJlbW~ cTapoi'! - . 
. He MOJKY OMHH)'TJ-I lll,C D;~Horo 
"npU3cpa -l Haworo pei1TI1Hry.
MY;7I,T$iJThM "KpacYH5i i '-lYAOHHCb
J(~ " • RKY HayKy BJ!HOCSlTh 3 HbOro 
AlUl? lUo rpe6a 6y-TII raKOIO co6i 
Kpane'lKOIO Bap6i, mo5HTH mane 

"
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Ekspres (EKcnpec), 122, 19.-26.10.06, s. 22 

Ekspres (EKcnpec), 125,26.10.-2.11.06, s. 8 
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L3,aRoIORaTIt MOCHRyl 
ll..to YKpa'iH8 MO>K8 npOTlI1CTaSL-1TL-1 3yxsanoMy cyciAosi: 

p03yM, KynbTVPV '-I lil , MO>K8 J Haxa6cTBo? 

Ekspres (EKcnpec), 125,26.10.-2.11.06, s. 14 

,iOiíC&&5 Rf . UX 

E.TbC5l B.lUiT>l'lyCSiu,OMÍCTb?A 1>Í11bM 
"McPTna rrpmm;eca" JHal'Te, ll: K Te
nep H83J1Sa€ThClI? «A€BKa B Í'poGy". 
fepal TaJ( i KalK)oTb: "nOmJlll, .ll€BKy 
II rpo6y rrOCMOTpHM". 

- DI( )Ke TaKe D(rrpaWJ:II€ v Ham 
H~jlceq,ip? -

~ "nIT")I( yce konitOtOTb, a 
~ p03i6paTMCR, IijO BOHO TaKe 
~ - XBopl rpaHT33fi 3BTOpiB 
~ ljJinbMY '1M peanii liMITl, 
~ ~e He M0*YTb". . 
---'---~-~--.---_._.-._----,---

. _. lilo !l.HBl1TI1Cn yKpajHcLKHM 
J\lT5IM, BI1PllliYE: CJIYlKGa K1HeM<lTO-

HaCllllhCTllO, TIQpnorpaq>ilO, ceKCy
aH.LHe· 36o'leHHH, QJlHllK 'l.il'KltX 
KPHrepi'ia, mo u.e TdKC, UCMa. 

Oc:r, npHTaHChKa xo~jcj.ll :I !<JIl
cH$iKal(ii <fliJ1bMin HB.Il8Jla "rappi 
fIoTTepy" KaTcropilO "PG", mo 
03Ha'Jat -- CYlIPOBi!l6aTbKÍB. RKWO 
EKe e raKa nepectopora, TO 6aTbKlt 
AOOpe 110JJ.)'M3JOTb, tHl Bap1'O seCT}! 
M8J1HX Y KÍHOTeaTp. Y <PiHJISllIAiI 
B3ararri 3a60pOHHJ1H nOKa3 Uhoro 
$iJIhM:y :lKClXÍlI ,!ŮnIM 1\0 II poKiB, Y 
HiMC'l'II1HÍ pÍlllCHIlH nplÚÍMaB na
BÍTb lUlp)laMem, HKI1H }'XB8J1H!l npo .. 
llecTH P03'jJCHIOlla1ThHy po6my 36a
TbK3MU. Y H3C)!(ci lI.e, i llCe ÍHwe -
6e31COHTPu,lbHO. 

9 

;li THHKV'? BOHO 6a'1Wrh, 11\0 \:' me H 
i! Kyp'fáTKa B Kpan0,'lKY, i po3YMk, lll:0 
~ rpe6a mo6HTH BClX, .llPY)!Gml 3 YCI
~ Ma. A60 MyJJhTJilK "BYKeT" - ,naE 
~ Jali'lHK Be,/J.Me.nHKY 6YKeT, Cl TOH lUI
~ By€TbCJC 3a mo?' "Ta npocTo TaK", 
~ - BÍ.Ilnosinae 3aWno::. I Harna,u:lfIli
" na 3pooYMÍlIa, JUO ,1l06pa Tpe6a po:ii 
:!: 611TH npocro 1<lK. 

3BJPlai1Ho, cY'f!lctli niTI1 J.1,Y)KC 
3MiHHJlHCH, He Hei eTapi My!lhT
$ÍJIhMH 1M uiKaIli. Tpe6a RÍ.ll,Hos
])IOBaTH MyJ1bTl1nJliKaniihli CTYJlii'. 
MycHTb ,iJ,oMillynuTIt OJJ;HoKyJlL
TypHicTh. 1{OMY Hami n:iTH nOTIl{
HHi $oPMYBaTH CBoe ,1lj'xonHe Ha
'lano Ha npnKJIa.u;ax .llIIOHChKI1X 
MyJlhTHKÍB, JI,e y repo1B lfe3J!Op)'w
HHl1 normUl, HeMae MiMiKIt, CMÓ
uHf? Mll lK HC Taxi, Mli - Bece.n:a, 
rrpOCIOll)'WH3, n06pa Hauu!. 

- BalD BHCHOBOK DCHXOJJOra: JlKe 
nOKoJĎoHlI ninpOC.T3€ 6imr TeJIOOK
pllHia 13 TaKHIIIH qJi.JJbMaMH? 

_.- He MO)!(H3 CKa3aHI, m:o lIe no
rOJIOBHO j!Kicb MaJleHhKi MOHCY
pH. ;lJ.iTI1 poCT}'T.b, p03YMHiwalOT.b, 
nOtIl1HalOTbp03p13!UITI1 .uo6po i 
3J1O ... € we· )I( I 6aTJ,KiBcbKe, i 
un::mbHc B11XOBaHH5l. Ta neJT'I1'IC3-
Ha npo6JIeMa nOJ1Jlrae B TOMY, lUO 
Hes ycix llÍTeJí. O,lJ,HaXOllO MiuHa 
HCl1xiK3. OCb JlOfJUUlLTC, TaKoro 
paHHboro cyluun;y, KO,ll1 AHTURa 
B)!(e y 9 - 10 pOKÍB 3.JUIKaJlaCj! )!QiT
Tj!, ne :.mac, lll,O B HbOMypo6l1TJ-l, 13 
cníTi \liKOml [Je 6YJJO. A xi6a MU 
KOJTUCb 'ly JIH TaKi )!(aXH, IUOO 
ni;V!iTKlI MaCOBO P03Cl'piJllOBRTI1 
O.!lHOlUlUCHlIKis V lllKOJli? ruo npll3BeJIo'no .TaKolarpeci'i? 

- A mo 6 BU ROJ)llIlIIJ1H R0Ka3V11aT1l 
He .llvMaio, JT~O ue - BHXOBaHHH .- ~....., . 

Ekspres (EKcnpec), 103,20.-21.07.07, s. 9 


