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ÚVOD 

 

Zpravodajský styl je dílčím funkčním stylem, který se vyznačuje specifickou stylovou 

vrstvou. Jedná se o styl zvláště dynamický, jenţ je charakterizován širokým rozpětím 

výrazových prostředků.   

Cílem této práce je zmapovat hlavní rysy zpravodajského stylu v dánštině. Výchozí 

výzkumnou metodou je srovnávací stylistická analýza zpravodajských útvarů – zprávy a 

reportáţe, která se pokusí ověřit, zda se zpravodajský styl vyznačuje shodnými stylovými jevy 

a současně i vnitřní diferenciací stylistických prostředků.   

Analýza tvoří hlavní část této práce a je rozdělena do několika samostatných podkapitol. 

Vybrané zpravodajské texty jsou komplexně analyzovány na všech úrovních jazyka.  

Samotné analýze předchází teoretická část, která podává ucelený přehled o základní 

terminologii stylistiky, funkčním přístupu k jazyku, charakterizuje publicistický styl, potaţmo 

i styl zpravodajský, a v závěru se zaměřuje na hlavní metody stylistické analýzy. 
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1. ZAMĚŘENÍ A CÍL PRÁCE 

 

1.1 HYPOTÉZA 

Cílem diplomové práce je charakterizovat stylotvorné prostředky zpravodajských textů 

v dánštině na základě empirické stylistické analýzy reprezentativního vzorku textů. Jedná se o 

kvantitativní výzkum, který je zaloţený na deduktivní metodě. Vychází se přitom 

z předpokladu, ţe zpravodajský styl – jakoţto dílčí funkční styl – uţívá specifickou stylovou 

vrstvu jazykových prostředků. Hlavním východiskem výzkumu je teorie funkčních stylů, 

která chápe funkci jako řídící princip diferenciace jazyka.  

Zpravodajský styl plní funkci informativní, odborně sdělnou, ale částečně i persvazivní 

(Minářová 2011: 161). Na základě této charakteristiky lze usuzovat, ţe zpravodajské texty 

usilují především o stručnost sdělení, ekonomičnost, konkrétnost a hutnost. Dalším typickým 

znakem zpravodajské komunikace je modelovost a standardizovanost a současně i snaha o 

originalitu a atraktivitu, coţ se projevuje mimo jiné zvýšenou koncentrací expresivních 

výrazů a obrazného pojmosloví. 

V rámci zpravodajského stylu existuje několik ţánrů. Hlavními z nich jsou zpráva, rozšířená 

zpráva, komuniké, reportáţ, informující referát a interview (Minářová 2011: 244). Tato práce 

si klade za cíl zhodnotit a srovnat stylovou příznakovost ţánru zprávy a reportáţe.  

Zpráva patří mezi klasické ţánry zpravodajského stylu, v němţ převládá informační slohový 

postup. Kompozice se vyznačuje tzv. schématem obrácené pyramidy, a proto se v úvodu textu 

vyskytují důleţité faktografické informace. Dále jsou inherentními sloţkami tohoto ţánru 

objektivita, stručnost a standardizovanost (Grunwald 2004: 10). 

Reportáž má funkci informativní, ale i komentující. Vyznačuje se zvýšenou popisností 

s důrazem na detail. Přináší objektivní informace, ale zároveň umoţňuje autorovi, aby vyjádřil 

svůj postoj k určité události, jíţ je přímým účastníkem. Reportáţ tak často plní funkci 

analytickou a nezřídka i beletristickou (Tverskov 2004: 150).  

Na základě této charakteristiky lze usuzovat, ţe zpráva i reportáţ pouţívají stejné stylotvorné 

prostředky. Nicméně tyto ţánry neplní zcela identickou funkci, a tudíţ se s velkou 

pravděpodobností stylová vrstva uţívaných jazykových prostředků liší.              

Tato práce si klade za cíl ověřit či vyvrátit následující hypotézu: 

Přestože zpráva a reportáž patří k základním zpravodajským útvarům, které se vyznačují 

určitými shodnými stylovými jevy, vyskytují se v nich odlišné stylistické prostředky.    
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Následující analýza se stanovenou hypotézu pokusí ověřit na základě zkoumání 

zpravodajských textů vybraných dánských deníků na všech úrovních jazyka, tzn. na rovině 

fonologické, morfologické, syntaktické, lexikologické i textové. Bude se přitom snaţit 

odpovědět na tyto otázky: 

 Čím se vyznačuje zpravodajský styl? 

 Jaké stylistické prostředky dominují ve zprávě a reportáţi? 

 Jak je rozšířené uţívání příznakových stylistických prostředků ve zprávě a 

reportáţi? 

 Jaké důsledky má uţívání stylistických prostředků na obsah a kompozici 

zpravodajských textů? 

Pouţitý empirický materiál se skládá z deseti textů pocházejících z pěti různých dánských 

deníků, které reprezentují široké spektrum novinových ţánrů. Součástí analýzy bude i ověření 

následující hypotézy: 

V denících B.T., Ekstra Bladet a Jyllands-Posten je kladen větší důraz na emociální a 

expresivní vyjadřování než v denících Politiken a Berlingske. 

Všestrannou stylistickou analýzou zpravodajských textů bude moţné ověřit, zda se tato 

vlastnost bulvárních deníků projevuje i na jiných rovinách jazyka kromě frazeologie. 

Nedílnou součástí analýzy bude i srovnání rámcových sloţek zpravodajských textů, jako jsou 

např. titulky, typografický layout či fotografický materiál.     

 

1.2 METODOLOGIE 

Následující analýza zpravodajského stylu v dánštině je zaloţena na srovnání deseti 

zpravodajských textů z pěti různých dánských deníků (B. T., Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, 

Politiken a Berlingske), které vyšly ve stejný den – 3. května 2011.  

Prvních pět textů představuje ţánr zprávy a zbývajících pět reportáţ. Součástí analýzy je 

ověřit, jakými stylistickými prostředky se tyto zpravodajské ţánry vyznačují a čím se liší. 

Analýza se rovněţ zaměřuje na srovnání slohové charakteristiky výrazových prostředků 

zkoumaných novinových ţánrů.       

Texty jsou podrobeny stylistické analýze, ve které je uplatněna analyticko-srovnávací metoda 

(Čechová a kol. 2008: 47). Hlavními sloţkami analýzy jsou: bezprostřední dojem, kompozice, 

stylistické prostředky a význam a cíl textu.   

V první části analýzy se hodnotí bezprostřední dojem na základě typografického layoutu 

textu. Zároveň se charakterizuje uţitý slohový postup. Dále se zkoumá kompoziční výstavba 
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textu a klasifikují se hlavní rámcové sloţky textu. Poté následuje analýza stylistických 

prostředků, které se vyskytují na fonologické, gramatické a sémantické rovině. Na závěr se 

definuje komunikační záměr textu. 

Hlavní metodou je „kvalitativní a kvantitativní analýza“ shromáţděného materiálu, která se 

zabývá analytickým zpracováním zpravodajských textů s cílem přinést „syntetickou 

charakteristiku“ zpravodajského stylu. Vyuţívá se současně „analyticko-srovnávací metoda“, 

která umoţňuje zhodnotit výrazovou variantnost ţánru zprávy a reportáţe. Frekvence 

jazykových prostředků se posuzuje se zřetelem ke kontextu (Čechová a kol. 2008: 47-48).           

Texty jsou analyzovány samostatně na základě stanoveného modelu stylistické analýzy. Po 

praktické části následuje shrnutí výsledků a vyvození závěrů a zobecnění.       

1.2.1 Teoretická východiska  

Teoretickým východiskem stylistické analýzy zpravodajského stylu v dánštině je existence 

funkční stylové diferenciace jazyka. Zpravodajský styl je chápán jako dílčí funkční styl, 

jemuţ je nadřazený styl publicistický.
1
    

V teoretické části je představeno základní pojmosloví stylistiky, které vychází z teorie funkční 

stylistiky. Hlavními prameny jsou díla E. Minářové, M. Čechové a kol., B. Junkové a I. 

Ulbæka. 

Následuje úvod do publicistického stylu, který čerpá především z děl Stylistika pro žurnalisty 

(2011) od E. Minářové, Současná stylistika (2008) od M. Čechové a kol. a Journalistik med 

stil (2007) od J. Jørgensena.  

Charakteristika zpravodajského stylu je zaloţena převáţně na teoriích dánské stylistiky. 

Hlavními prameny jsou díla Journalistikkens grundtrin (2001) od M. Meilbyho a 

Journalistikkens sprog (2005) od E. Grunwalda. 

Praktická část věnovaná analýze zpravodajských útvarů v dánštině čerpá ze třech různých 

teorií stylistické analýzy. První z nich je model stylistické analýzy vycházející z pragmatické 

lingvistiky, který představil I. Ulbæk v knize Sproglig tekstanalyse (2005). Další přístup 

zosobňují D. Crystal a D. Davy v knize Investigating English Style (1993), kteří popisují styl 

na všech úrovních jazyka. A na závěr model od K. G. Jørgensena v díle Stil: Håndbog i 

tekstanalyse (1999), který je zaloţený na principech textové lingvistiky.         

            

                                                      
1
 V této práci se uţívá termín publicistický styl, který se vyskytuje v knize Současná stylistika (2008) od M. 

Čechové a kol.  Existuje však i označení ţurnalistický styl, který upřednostňuje například E. Minářová (2011) či 

J. Bartošek (1997). V dánské stylistice se nejčastěji pouţívá termín journalistisk stil a avissproget.   
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2. TEORETICKÝ RÁMEC 

 

2.1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE STYLISTIKY 

Stylistika se v širším slova smyslu zabývá studiem komunikátů, které jsou v příručce 

Stylistika pro žurnalisty (2011) definovány jako „základní jednotky sdělování, tedy (jako) 

komunikační útvary, jimiţ je realizována jazyková komunikace ve společnosti“ (Minářová 

2011: 21). Co si lze pod tímto pojmem konkrétně představit? Komunikát označuje jak text, 

tak i promluvu, a tudíţ zahrnuje celou škálu mluvených i psaných ţánrů (Minářová 2011: 22). 

Největší pozornost je tradičně věnována odborným, právním a publicistickým textům. 

V posledních letech se lze stále častěji setkat s tím, ţe textová lingvistika včetně stylistiky 

bývá spojována s pragmatikou – moderní lingvistickou disciplínou – která se zabývá záměrem 

jazykové komunikace a vztahem mluvčího a kontextu (Ulbæk 2005: 23). Hlavní přístupy ke 

stylu a stylistice se tomuto aspektu jazykové komunikace rovněţ intenzivně věnují.  

Pragmatická rovina úzce souvisí s interpretací stylu zaloţenou na funkčně strukturální 

metodě. Funkci jakoţto řídící princip mezilidské komunikace vnesla do lingvistiky v první 

polovině 20. století praţská jazykovědná škola. Tuto teorii následně aplikoval ve stylistice 

Bohuslav Havránek (Junková 2010: 14).   

Co se týká hlavních teoretiků stylistiky v Dánsku, je nutné na prvním místě zmínit především 

jméno Ully Albeck, jeţ byla vůbec první dánskou jazykovědkyní věnující se systematicky 

stylistice. V roce 1939 publikovala knihu Dansk stilistik, která v mnohých ohledech reflektuje 

i literárněvědní aspekt stylistické interpretace, neboť klade velký důraz na frazeologii a 

idiomatiku. Další výraznou postavou dánské stylistiky je bezesporu Keld Gall Jørgensen, 

který svou knihou Stilistik: Håndbog i tekstanalyse (1996) vnesl do oboru stylistiky hledisko 

textové roviny a současně i pragmatiky. Na tento přístup navazuje Ib Ulbæk, jenţ se zapsal do 

širšího povědomí knihou Sproglig tekstanalyse (2005). I on se snaţí do textové lingvistiky, 

tedy i stylistiky včlenit základní teze pragmatiky, neboť povaţuje záměr mluvčího za řídící 

princip komunikace.    

Švédský jazykovědec Nils Erik Enkvist ovšem striktně odděluje pragmatiku od stylistiky, 

neboť je toho názoru, ţe by se stylistika měla výlučně zaměřit na text a nezabývat se 

komunikativní situací či ostatními sekundárními faktory. Enkvist (1973: 15) tvrdí, ţe „all 

linguistic views of style tend to be based on one of three fundamentally different views. First, 

style can be seen as a DEPARTURE from a set of patterns which have been labelled as a 
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NORM … Secondly, style has been viewed as an ADDITION of certain stylistic traits to a 

neutral, styless, or prestylistic expression. … Thirdly, style has been viewed as a 

CONNOTATION, whereby each linguistic feature acquires its stylistic value from the textual 

and situational environment.” Tyto pohledy vyjadřují rozdílné způsoby interpretace stylu.    

Ve Skandinávii se nejčastěji pracuje s klasifikací stylů, která odráţí záměr autora, ale i 

specifickou historickou situaci. Peter Cassirer za hlavní přístupy ke stylu povaţuje styl 

autorský, čili subjektivní, dále styl, který je spjatý s určitým obdobím. V tomto případě se 

jedná se o styl objektivní, neboť je ovlivněn objektivním stylotvorným faktorem, kterým je 

právě určité historické období. Cassirer zároveň přináší ucelený přehled rozdílného pojetí 

stylistiky, přičemţ rozlišuje mezi pěti základními přístupy, jimiţ jsou normativní, distinktivní, 

deskriptivní, interpretativní a argumentativní stylistika (Cassirer 2003: 35).  

Pro účely následující stylistické analýzy zpravodajských textů bude uplatněna metoda funkční 

stylistiky zaloţená na předpokladu, ţe zpravodajský ţánr, potaţmo publicistika, představuje 

funkční styl, který slovy Evy Minářové můţeme charakterizovat jako „záměrný a cílený, 

eventuálně i uvědomělý výběr výrazových prostředků (zvláště jazykových, ale i tematických a 

textových) a jejich stylizační a kompoziční uspořádání, které odpovídá určité funkci a cíli 

komunikátu, komunikační situaci a všem dalším okolnostem“ (Minářová 2011: 23).  

2.1.1 Objektivní a subjektivní stylotvorné faktory 

Dříve neţ se přistoupí k důkladnější charakteristice funkční stylistiky, tak je nutné si vysvětlit, 

jaký je rozdíl mezi objektivními a subjektivními stylotvornými faktory, které společně 

utvářejí výsledný styl jazykové komunikace. Těmito faktory se zabývají téměř všichni 

lingvisté, kteří se věnují teorii stylové diferenciace. Obzvlášť přehledně jsou shrnuté v knize 

Současná stylistika (2008) autorkami Čechovou, Minářovou a Krčmovou. 

Objektivní stylotvorné faktory jsou nezávislé na vnitřních dispozicích autorského subjektu. 

Souvisí s primární funkcí komunikátu a faktory, které vyplývají z charakteru textu, jako např. 

komu je text určen, čím se zabývá, jakým způsobem je komunikace vedena atp. (Čechová a 

kol. 2008: 78). Tyto faktory spoluvytváří výslednou podobu textu, a tak se podílejí na jeho 

stylistické vytříbenosti. Jiţ tradičně se mezi nejdůleţitější objektivní stylotvorné faktory řadí 

funkce komunikátu. Kaţdý text plní funkci komunikační, ovšem existuje celá řada druhotných 

funkcí, které přispívají k stylové diferenciaci textů. Dalšími objektivními stylotvornými 

faktory je například adresát (známý / neznámý), prostředí, ráz projevu, forma (mluvená / 

psaná) či (ne)připravenost komunikace. 
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Subjektivní stylotvorné faktory souvisí s autorem komunikace, a tak se z velké části týkají 

toho, do jaké míry se v textu odráţí autorův individuální styl. Autorský projev bývá ovlivněn 

nejrůznějšími faktory, kterými jsou např. věk, pohlaví, sociální postavení a intelektuální 

vyspělost (Čechová a kol. 2008: 87). Všechny tyto aspekty autorovy osobnosti se ať uţ přímo 

či nepřímo projeví především ve způsobu komunikace a volbě jazykových i kompozičních 

prostředků. Míra koheze a koherence textu je rovněţ plně závislá na autorových 

intelektuálních schopnostech a kreativitě. 

2.1.2 Výrazové prostředky stylově příznakové a nepříznakové          

Čím se vyznačují jednotlivé funkční styly? Pouţitím specifických výrazových prostředků, 

mezi něţ se řadí prostředky jazykové (fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální), 

textové, grafické a kompoziční. Výrazové prostředky dělíme na stylově příznakové a 

nepříznakové, coţ je důsledkem existence jazykové synonymie (Čechová a kol. 2008: 33-34): 

Výrazové prostředky stylově nepříznakové se vyznačují tím, ţe jsou stylově neutrální, 

jinými slovy nevzbuzují u čtenáře ţádné konotace a mohou být uţity zcela univerzálně, a to 

bez ohledu na druh jazykové komunikace a stylové oblasti. Tyto prostředky nelze tudíţ spojit 

s ţádným určitým funkčním stylem.  

Výrazové prostředky stylově příznakové mají tu vlastnost, ţe i bez uplatnění v konkrétním 

jazykovém kontextu vykazují příslušnost k určitému funkčnímu stylu. Na základě toho 

rozlišujeme prostředky na stylově příznakové a na ty, které patří k stylové vrstvě odborné, 

administrativní, ţurnalistické, hovorové, právní, umělecké atd. Dále můţeme výrazové 

prostředky dělit na hovorové a kniţní.  

Za určitých okolností se výrazové prostředky stylově příznakové mohou chovat zcela 

nepříznakově. Minářová (2011: 48-49) uvádí příklad kolokvialismů, které se v hovorové sféře 

uplatňují nepříznakově. A tak jako konstituční prvky hovorového jazyka působí v některých 

kontextech naprosto přirozeně. K jiné situaci ovšem dochází v případě pouţití hovorových 

prostředků v jazyce odborném. V této stylové sféře na sebe hovorové prostředky ihned 

upozorní, jelikoţ nejsou pro tento styl vůbec typické, a tudíţ se z původně nepříznakových 

prostředků rázem stávají prostředky příznakové.                                

Tato kapitola představila hlavní stylistické teorie, ale i základní stylistické pojmosloví a 

rovněţ i problematiku stylistické diferenciace. Následující kapitoly se zabývají teorií funkční 

stylistiky a postavením publicistického stylu v rámci funkční stylistiky.     

 

 



8 

 

2.2 FUNKČNÍ STYLISTIKA  

2.2.1 Vztah mezi stylem, žánrem a funkcí 

Ţánr označuje skupinu textů, jeţ mají společné znaky definovány různými kritérii. Ţánr je 

moţné určit na základě společných formálních a obsahových rysů, komunikativního záměru, 

ale i vymezením situace, která bývá pro daný text typická. (Halskov Jensen 2003: 99). Tento 

způsob charakteristiky mimo jiné zdůrazňuje, ţe ţánr nelze definovat jen na základě 

lingvistických paradigmat, ale je nutné vycházet i ze znalostí psychologie a sociologie.     

Typický text se skládá z několika vět, přičemţ bývá zpravidla významově mnohovrstevný. 

Ovšem existují i takové texty, které obsahují jen jednu větu. Co je tedy spojuje? To, ţe 

přinášejí srozumitelnou výpověď. Ulbæk (2005: 13) tvrdí, ţe texty nelze chápat jen jako 

nezávislá slova a věty, nýbrţ jako soudrţné komunikativní výpovědi, jeţ se vyznačují 

pouţitím specifických znaků, které čtenář dokáţe identifikovat a zdůvodnit jejich uplatnění 

v dané situaci.  

Charakteristickým znakem kaţdého textu je způsob řazení informací. Text se skládá 

z několika částí. V novinách se například vyskytují texty obsahující obrázky, tabulky, grafy, 

titulky a citáty, které dohromady tvoří jeden celek.  

Text označuje pouze psané výpovědi. Proces samotné tvorby textu je na rozdíl od ústních 

výpovědí, které jsou zpravidla výsledkem spontánní komunikační situace, promyšlený. Texty 

jsou monologické, neboť nemohou být narušeny adresátem komunikace. Ve většině případů 

vzniká text s ohledem na adresáta. Záměr autora však nemusí být nutně totoţný s tím, co od 

textu očekávají čtenáři.  Typickým příkladem takové neshody je jazyk reklamy. 

Nejdůleţitějším faktorem textové výstavby je bezesporu koherence. Texty by měly být 

především srozumitelné, čehoţ lze dosáhnout důrazem na funkční aspekt komunikace. Jaký je 

tedy vztah mezi stylem, ţánrem a funkcí? Enkvist (1973: 20) tvrdí, ţe ţánry mají jasně 

vymezené stylistické funkce:  

“A genre could be regarded as a culturally definable stable context category – or a stable cluster of contextual 

features – which usually correlates to some extent with a certain style, that is, with a certain type of language. 

Also, the connection between genre and function of language is a close one. If we identify genre with linguistic 

function, GENRE STYLES such as the styles of poetry, scientific communication, journalism and colloquial 

conversation become FUNCTIONAL STYLES. This presupposes the setting-up of correlations traditional 

genres and those constellations of contextual features that we like to define as FUNCTIONS OF LANGUAGE.”  

Z tohoto tvrzení vyplývá, ţe text má komunikativní a kognitivní funkci a zároveň ho 

významně ovlivňuje kontext komunikativní situace. V případě publicistického stylu hraje tato 

skutečnost zásadní roli, neboť novinové články jako součást pomíjivé komunikativní situace 

velmi rychle ztrácejí svou výpovědní hodnotu. 
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2.2.2 Postavení publicistického stylu mezi funkčními styly 

Publicistický styl je systematicky zkoumán od druhé poloviny 20. století. Souvisí to 

především se vznikem samostatného studijního oboru ţurnalistika, díky němuţ došlo 

k rozsáhlé standardizaci jazykových norem publicistického stylu. 

V Dánsku bylo studium ţurnalistiky poprvé otevřeno v roce 1946 na univerzitě v Aarhusu 

(Jørgensen 2007: 14). Publicistický styl jako svébytný funkční styl ale samozřejmě existuje 

mnohem déle.         

První zmínky o publicistickém stylu v Dánsku pocházejí z druhé poloviny 17. století, kdy 

vyšly první noviny s názvem "Ny Affvjser". Nejdéle vycházejícím deníkem je od roku 1749 

Berlingske Tidende, který byl původně k dostání pouze dvakrát týdně, ale od roku 1841 

vychází denně.
2
  

Pro dánský publicistický styl první poloviny 20. století je na jedné straně charakteristické 

uţívání těţkopádného akademického stylu a naproti tomu takových stylistických forem, které 

se od tohoto stylu snaţí distancovat jako např. sugestivní reportáţní styl Johannese V. Jensena 

(Jørgensen 2007: 10). 

V meziválečném období dochází k profesionalizaci novinářského řemesla. V důsledku těchto 

změn se začínají deníky navzájem čím dál více podobat. Týká se to formátu, layoutu, 

kompozice, tematického zpracování, délky textu atd. Reportáţe a analýzy přitom tehdy tvořily 

největší podíl všech novinových textů, avšak stylistickou úroveň vţdy určovaly zpravodajské 

útvary (Jørgensen 2007: 13).  

Publicistický styl se tak vymezil v rámci širší komunikace jako svébytný funkční styl. 

Vyznačuje se především tím, ţe existuje v úzkém sepětí s ostatními funkčními styly, jejichţ 

principy se inspiruje a dále je rozvíjí.  

V publicistickém stylu se vyskytují jak prvky informačního, odborného, tak i uměleckého 

stylu (Čechová a kol. 2008: 248). Zároveň se zde na jedné straně výrazně projevuje vliv 

dobové komunikace a aktuálního jazyka a na druhé straně silná modelovost a automatizace 

vyjádření. Pro tento styl je tak charakteristický výskyt protikladných stylistických prostředků.      

      

 

 

 

                                                      
2
 Zdroj: http://da.wikipedia.org/wiki/Berlingske 
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2.3 PUBLICISTICKÝ STYL 

2.3.1 Úvod do publicistického stylu 

Co si lze představit pod pojmem publicistický styl? Víceméně všechny druhy novinových 

textů kromě inzerce. Publicistický styl patří mezi základní funkční styly, neboť se jedná o 

svébytný styl, jenţ lze charakterizovat různými výrazovými prostředky z oblasti lexikologie, 

frazeologie, větné stavby, kompozice a role vypravěče. Tradiční přístup ke stylistice, který 

představuje především dílo Ully Albeck, se zaměřuje výhradně na první tři zmiňované roviny, 

zatímco současná stylistika zahrnuje i kompozici a roli vypravěče. Tímto přístupem na sebe 

upozornil především Keld Gall Jørgensen.  

Tato práce se zabývá styly, které se vyznačují shodnou funkcí a mimo jiné tím, ţe se 

vyskytují ve specifickém komunikačním médiu, které představují noviny. Styl chápeme jako 

určitou stylistickou sféru, jeţ je podmíněna nějakou komunikační situací a funkcí, přičemţ 

můţe být aplikována univerzálně. (Jørgensen 2007: 9).  

Publicistické styly mají rozličné funkce (např. sdělovací, persvazivní či analytickou) a 

zároveň mohou být uţity v celé řadě novinových textů, mezi něţ patří sloupek, recenze, 

komentář, reportáţ atd. V této práci se zaměříme na zpravodajský styl, jehoţ základním cílem 

je informovat. Dalšími významnými publicistickými styly je beletristický a analytický styl, 

který se vyznačuje informativně hodnotící funkcí.       

Je nutné zdůraznit, ţe neexistuje ţádná obecně platná charakteristika jednotlivých 

publicistických stylů. Naopak čím dál častěji se setkáváme s problematizací stylové 

diferenciace, neboť neexistuje jednotný názor na definici stylu. Publicistické styly se mění a 

to především kvůli klesající poptávce po tištěných novinách, coţ lze vysvětlit rostoucím 

zájmem o internetové zpravodajství, které se s rozvojem nových technologií stává čím dál tím 

dostupnější.    

Jørgensen (2007: 10) navrhuje, aby se klasický formát publicistiky oprostil od svých 

původních cílů i funkcí, jinak nebude mít šanci se úspěšně vyrovnat s konkurencí v podobě 

elektronických médií. Nynější formát publicistiky se musí bezesporu transformovat do zcela 

nové a moderní podoby, aby uspokojil široké spektrum čtenářů.  

V současné době jiţ dochází k celkové proměně, rozvoji a míšení stylů a to hlavně proto, ţe 

vzniká mnoho nových stylových mutací. Noviny se neustále potýkají s tím, jak neztratit své 

dlouholeté čtenáře a současně jak přilákat nové. Autoři publicistických textů se proto často 

zamýšlí, čím by mohli zatraktivnit svůj projev, ať uţ se to týká slovní zásoby či kompoziční 

výstavby.       
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Cílem této diplomové práce je analýza zpravodajského stylu, který patří mezi základní dílčí 

styly funkčního stylu publicistického. Ostatní publicistické styly zde nebudou blíţe 

specifikovány. Budou-li interpretovány, tak pouze tehdy, budou-li bezprostředně souviset s 

analyzovanými texty. 

2.3.2 Přehled hlavních publicistických stylů 

Publicistický styl patří mezi základní funkční styly, neboť se vyznačuje určitými 

charakteristickými stylovými jevy. Avšak v rámci publicistického stylu existuje značná 

různorodost, která je způsobena rozličnými dílčími záměry této komunikace. Minářová (2011: 

171) rozlišuje tři dílčí funkční styly: 

i) Zpravodajský styl 

ii) Publicistický styl analytický 

iii) Publicistický styl beletristický  

Zpravodajský styl plní funkci informativní. Snaţí se prezentovat informace o aktuální události 

objektivním způsobem. Zpravodajské útvary bývají nasycené faktografickými údaji. Projev se 

snaţí o maximální přesnost a konkrétnost, typickým rysem je snaha o jazykovou 

ekonomičnost. Vyskytují se zde aktuální, ale i automatizované výrazy. Hlavními ţánry jsou 

zpráva, oznámení, publicistický referát a reportáţ.  

Publicistický styl analytický se vyznačuje informačním slohovým postupem s prvky 

přesvědčovacími. Informace nejsou pouze sdělovány, ale i komentovány a analyzovány. 

Postoj autora zde není anonymní. Typickými ţánry jsou úvodník, komentář, polemika či 

interview.  

Publicistický styl beletristický je výrazně subjektivní autorský styl, který plní funkci 

informační, persvazivní, ale i estetickou. Dominuje zde snaha o originálnost vyplývající 

z individuálního přístupu k zobrazované skutečnosti. Především na rovině lexikální se 

vyskytují výrazy, kterými se autor snaţí ozvláštnit svůj projev. Mezi nejznámější útvary patří 

fejeton, sloupek a beletrizovaná reportáţ.  

 

2.4 ZPRAVODAJSKÝ STYL 

Zpravodajský styl je utvářen stylotvornými faktory, které ovlivňují výběr výrazových 

prostředků a stylistickou vytříbenost komunikátu. Jedná se o okolnosti spjaté s osobností 

autora – subjektivní stylotvorné faktory – a vnější vlivy, kterými je autor komunikátu 

usměrňován – objektivní stylotvorné faktory (Čechová a kol. 2008: 76). 
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E. Grunwald (2005: 7) hovoří o vztahu mezi subjektivním jazykovým vnímáním a 

jazykovými normami, které bezprostředně ovlivňují autora komunikátu. Všímá si především 

lexikální roviny zpravodajských textů, kdy opakovaně dochází k splynutí jazyka pouţitého 

zdroje s vyjadřováním autora komunikátu.  

F. Frandsen (1996: 178-179) se domnívá, ţe charakteristickým rysem zpravodajského stylu je 

stručnost, konkrétnost a ekonomičnost vyjádření, které se projevují na několika jazykových 

rovinách. Lexikální prostředky jsou přesné, srozumitelné a dynamické. Věty jsou krátké a 

výstiţné. To samé platí o odstavcích, které obvykle obsahují jednu či dvě věty a pouze jednu 

informaci. 

Následující kapitoly představí specifické rysy zpravodajského stylu v dánštině s ohledem na 

kompoziční výstavbu, typografický layout a rámcové sloţky zpravodajských textů. 

Samostatná kapitola bude věnována textové rovině a roli adresáta zpravodajské komunikace. 

Hlavním metodickým návodem zde bude především teorie publicistického stylu vycházející 

ze studií E. Grunwalda a M. Meilbyho. Pro obecnou charakteristiku poslouţí teorie J. 

Bartoška a E. Minářové.                       

2.4.1 Kompoziční výstavba zpravodajských textů 

Zpravodajský styl se vyznačuje informačním slohovým postupem, jehoţ cílem je seznámit 

čtenáře s událostí výčtem nejpodstatnějších informací, kterými jsou zpravidla odpovědi na 

tyto otázky (Meilby 2001: 263): 

 Co se stalo?  

 Kdo se toho účastnil?  

 Kde se to odehrálo?  

 Kdy k tomu došlo? 

 Jak se to přihodilo? 

 Proč se to událo? 

Pokud některá z těchto otázek zůstane nezodpovězena, působí text neúplně a čtenář má pocit, 

ţe informace jsou nedostačující. Zpravodajské texty se proto snaţí na tyto otázky odpovědět 

hned v úvodu textu, aby udrţely čtenářův zájem. 

Běţným kompozičním principem je lineární slohový postup, pro nějţ je charakteristické 

chronologické řazení informací. Zpravodajský styl však uplatňuje zcela odlišnou techniku, 

kdy je podstata události sdělena v úvodu textu a další odstavce uţ jen přinášejí doplňující 

informace. Tento kompozičně-tematický model se nazývá obrácená pyramida, v dánštině 

"omvændte pyramide-fortælleteknik" (Grunwald 2004: 32).       
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Kónický model se vyskytuje i na úrovni odstavců, kde na začátku obvykle stojí nejdůleţitější 

informace, která je následně rozvíjena a doplňována. Tento způsob kompoziční výstavby však 

můţe mít za následek, ţe úvodní část textu obsahuje příliš mnoho faktografických údajů a 

zbytek textu uţ jen nezajímavé a velmi často opakující se informace.     

2.4.2 Koherence a koheze 

Zpravodajský styl plní funkci informativní, a proto je volba výrazových prostředků 

podmíněna uvědomělým postojem autora ke schopnostem adresáta. Text musí být především 

koherentní, aby byl dostatečně srozumitelný. Týká se to hlavně obsahu a tematického řazení 

informací, které by se mělo řídit principy logické posloupnosti (Čechová a kol. 2008: 121). 

Často dochází k tomu, ţe autoři zpravodajských textů nevhodně zacházejí se sekundárními 

zdroji a prameny, coţ má za následek zhoršenou srozumitelnost komunikace. Autoři si někdy 

neuvědomují, ţe čtenáři nemají stejné znalosti ani intelektuální schopnosti. Jindy se stává, ţe 

autoři zkušenosti čtenářů podceňují a informace příliš bagatelizují.  

Základním předpokladem srozumitelnosti textu je koheze. Jednotlivé výpovědi, ale i odstavce 

a větší celky musí být pospojovány tak, aby působily soudrţně (Čechová a kol. 2008: 121). 

Pokud text přechází od jednoho tématu k druhému, musí klást o to větší důraz na soudrţnost. 

M. Meilby (2001: 272) tvrdí, ţe toho lze dosáhnout „ved så at sige at lade en sætning tage den 

næste i hånden via emnet eller en kilde.“ Jinými slovy pouţitím prostředků textové koheze. 

Prostředky textové koheze jsou například reference, elipsa, substituce či spatio-temporální 

indikátory, které přispívají ke gramatické kohezi. Důleţitou roli hrají také výrazové 

prostředky podílející se na textové kohezi. Jedná se především o synonymickou reiteraci či 

kolokaci a v neposlední řadě o konjunkty, které spojují delší úseky textu.        

2.4.3 Titulky a další rámcové složky zpravodajských textů   

Titulky patří mezi hlavní kompoziční sloţky zpravodajských textů. Existuje jich několik 

druhů a obvykle se vyskytují v tomto pořadí (Meilby 2001: 294): 

1. Nadpis 

2. Titulek  

3. Podtitulek/nadtitulek 

4. Mezititulky 

Zpravodajské texty jsou často řazeny tematicky, a proto se v horní části stránky obvykle 

vyskytuje nadpis (v dánštině "overligger/forrider"), který hlavní téma textů shrnuje. 

V ojedinělých případech je textů tolik, ţe se identický nadpis vyskytuje hned na několika 

stranách. Tento prostředek umoţňuje především snazší orientaci v textu.         
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Titulky (v dánštině "hovedrubrik/rubrik") jsou hlavními rámcovými sloţkami textu, které se 

vyznačují funkčností. Jejich cílem je informovat a zaujmout čtenáře, čehoţ dosahují mimo 

jiné i osobitou grafickou úpravou. Titulky se dělí do dvou skupin: V té první jsou titulky plně 

vypovídající a ve druhé titulky podávající informace neúplné (Čechová a kol. 2008: 270).         

Další součástí textu jsou podtitulky (v dánštině "underrubrik") a nadtitulky (v dánštině 

"manchet"), které doplňují informace nacházející se v titulku, a tak sdělují podstatu celého 

zpravodajského textu. Podtitulky často obsahují elipsu a rozličná interpunkční znaménka. 

Nadtitulky uţívají většinou nepříznakové stylistické prostředky. 

Zpravodajské texty bývají rozčleněné do několika částí, které uvozují mezititulky. Funkcí 

mezititulků je podat výstiţné shrnutí následujícího textu. Často se zde uplatňují citace a 

parafráze z textu. Mezititulky ale obvykle obsahují maximálně dva aţ čtyři výrazy (Meilby 

2001: 295). 

Dalším konstituujícím prvkem zpravodajských textů je zvýrazněný úvodní odstavec (v 

dánštině "lead/anslaget"), který plní identickou funkci jako titulek a podtitulek. Odstavec je 

většinou stručným resumé, které má podnítit čtenářovu zvědavost. Úvodní odstavec je 

charakteristickým rysem tektoniky zpravodajských textů (Minářová 2011: 259).           

2.4.4 Vizuální aspekt zpravodajských textů  

Titulky, grafika a ilustrace zpravidla rozhodují o tom, zda čtenáře text zaujme či nikoliv. To 

samé platí o tabulkách a poznámkách v rámečcích, které rovněţ bezprostředně přitahují 

čtenářovu pozornost. Způsob četby novinových textů je z tohoto důvodů velice specifický a 

Meilby (2001: 253) ho shrnuje následovně:     

”Indledninger har høj læseværdi, men herefter kniber det med at fastholde læseren. Meget ofte springer han 

rundt i artiklen. Læser et stykke. Hopper noget over, som forekommer kedeligt eller uvedkommende. Kigger på 

et billede. Vender tilbage til teksten et helt andet sted efter en mellemrubrik, der virker interessant: Læser nogle 

afsnit og springer så igen noget over. Læser en boks med baggrundsfakta. Så tilbage til teksten et nyt sted og 

sådan fortsætter det, indtil han stopper læsningen.”  

 

Noviny obsahují různé druhy textů a nepředpokládá se, ţe je čtenář přečte aţ do konce. Autoři 

však usilují o to, aby právě jejich text obstál v celém svém rozsahu, čehoţ se snaţí docílit 

pomocí poutavých a neotřelých titulků, ale i ilustrací. V dánštině se těmto prostředkům říká 

"blikfangere" (Meilby 2001: 297).  

Úspěch textu spočívá především v souhře rámcových sloţek textu – titulků, ilustrací a 

typografického layoutu. Pokud některá z těchto sloţek neplní svou komunikativní funkci, 

stává se text pro čtenáře nezajímavý. To platí obzvlášť o titulcích a fotografiích, které by měly 

vyjadřovat vzájemný vztah, neboť právě jich si čtenář povšimne nejdříve. Fotografie mají 
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obecně vysokou výpovědní hodnotu, a jestliţe je doprovází i vysvětlující text, nepotřebují 

další komentář.  

Některé zpravodajské texty však ilustrace neobsahují. Čtenáře tak mají zaujmout především 

titulky, které buď obsahují resumé následujícího textu či neúplné informace mající za cíl 

přimět čtenáře k přečtení celého textu.  

Nedokončená výpověď v titulku se vyskytuje ve zpravodajském stylu poměrně často, a 

rovněţ i citace a parafráze, které jsou „projev(em) tendence k intertextovosti publicistického 

stylu“ (Čechová a kol. 2008: 271). V bulvárním tisku se lze setkat s titulky výrazně 

expresivními a hovorovými, coţ svědčí o tom, ţe se autoři snaţí vyuţít všech prostředků s 

cílem zaujmout čtenáře. Tento druh titulků však působí silně zavádějícím dojmem.                  

2.4.5 Adresáti zpravodajské komunikace  

Adresáti komunikace patří mezi objektivní stylotvorné faktory v případě, ţe jsou vnímáni jako 

objektivně existující adresáti. Nicméně jestliţe autor upřednostňuje uvědomělý postoj 

k adresátům, jedná se o subjektivní stylotvorný faktor (Čechová a kol. 2008: 85). 

Zpravodajský styl se vyznačuje tím, ţe autor adresáta vnímá a komunikaci usměrňuje 

s ohledem na něho. Někdy však dochází k tomu, ţe autor čtenářovy schopnosti přecení, a tím 

se text stává nesrozumitelný. Jindy se naopak autor domnívá, ţe jsou znalosti adresáta niţší, 

neţ ve skutečnosti jsou, coţ vede k tomu, ţe text přestává být dostatečně informativní.   

Zpravodajská komunikace je však určená velkému počtu adresátů, a proto není snadné 

uspokojit všechny čtenáře, jelikoţ jejich potřeby a očekávání se často velmi liší. Nicméně 

analýza jednotlivých novinových ţánrů prokázala, ţe profil adresátů příslušných periodik není 

identický, například styl deníku B.T. a Information se zásadně liší, coţ svědčí o tom, ţe jsou 

čtenáři rozdílného věku, vzdělání i společenského postavení. 

Po kapitole věnované vybraným specifikám zpravodajského stylu, následuje úvod do 

výzkumných metod stylistiky.   

 

2.5 STYLISTICKÁ ANALÝZA 

Stylovou úroveň komunikátu lze charakterizovat pomocí funkčních kritérií
3
 uplatněním 

metody výzkumné práce zaloţené na empirické analýze shromáţděného materiálu, jejímţ 

prostřednictvím lze stanovit míru korelace mezi stylem a uţitými výrazovými prostředky a 

                                                      
3
 Funkční kritéria hodnotí styl z hlediska záměru autora a cíle textu. Dříve se uplatňovala především kritéria 

spisovnosti a estetiky (Čechová a kol. 2008: 46).  
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současně definovat obecnou stylovou vrstvu zkoumaného komunikátu (Čechová a kol. 2008: 

45-51).  

Ulbæk tvrdí, ţe metoda stylistické analýzy úzce souvisí s výběrem zkoumaného materiálu. 

Styl chápe do velké míry v bipolárních dimenzích – správný x chybný. Správný styl se dle 

Ulbæka vyznačuje tím, ţe záměr autora vyplývá explicitně z textu. Cílem analýzy je odhalit, 

jakými prostředky toho bylo dosaţeno. V chybném stylu selhává komunikace mezi textem 

a čtenářem a analýza se tak soustředí na určení příčin nefunkčnosti textu (Ulbæk 2005: 112).   

Stylistická analýza se opírá o srovnávání výrazových prostředků s obsahem textu a současně 

popisuje vztah mezi morfologickou, syntaktickou a textovou rovinou. Kromě formy a obsahu 

komunikátu se zabývá i aspekty pragmatické lingvistiky, čili zkoumá jazyk promluvy „z 

hlediska ţádoucího účinku uţitého jazyka v sociální interakci účastníků komunikace“ 

(Čermák 2004: 92).  

2.5.1 Srovnání výzkumných modelů 

Tato kapitola představuje tři výzkumné modely, z nichţ vychází následující stylistická 

analýza zpravodajských textů. První model čerpá z pragmatické lingvistiky, druhý uplatňuje 

teorii funkční stylistiky a třetí znázorňuje klasický stylisticko-lingvistický model. 

A. Ib Ulbæk (2005)  

Hlavní sloţky modelu (Ulbæk 2005: 112-114): 

1. Tekstovervejelser: Hvordan forholder teksten sig til tekstdefinitionerne? 

2. Analyse af enkeltsætninger 

3. Mikrosammenhæng 

4. Makrosammenhæng 

5. Teksthelheder 

6. Hinsides teksten 

Ulbæk v knize Sproglig tekstanalyse (2005) představuje model stylistické analýzy, který 

vychází z textové lingvistiky a pragmatiky. Tento model se vyznačuje tím, ţe zahrnuje 

stylovou analýzu jednotlivých rámcových sloţek textu. Nejprve se zaměřuje na věty, posléze 

odstavce a nakonec na text jako celek. Text však neanalyzuje komplexně, ale pouze ty pasáţe, 

které jsou pro pochopení textu klíčové. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jak je text výrazově 

spojitý, zda v textu funguje jednota obsahu i návaznost jednotlivých sloţek. Důleţitými 

aspekty analýzy jsou tak koheze a koherence textu. 

B. David Crystal & Derek Davy (1993) 

Hlavní sloţky modelu (Crystal & Davy 1993: 84): 
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1. Dimensions of description: province, status etc. 

2. Categories of description: legal, religious, formal, informal etc.  

3. Stylistic features: phonological, grammatical, lexical etc.  

Crystal a Davy se zabývají výlučně funkčními styly v angličtině. V knize Investigating 

English style (1993) analyzují styl administrativní, styl právní, styl prostěsdělovací či styl 

publicistický. První část knihy je věnovaná teoretickému rámci, kde autoři uvádí model 

stylistické analýzy, který je zaloţený na deskriptivní lingvistické analýze jednotlivých rovin 

jazyka. Autoři zkoumají vztah mezi fonologickou, morfologickou, syntaktickou, lexikální a 

sémantickou rovinou a v rámci kaţdé roviny se zaměřují na slohovou charakteristiku 

příslušných jazykových prostředků. Na syntaktické rovině analyzují například větné typy, 

druh vedlejších vět, větné členy, slovosled, polovětné vazby atd. Cílem tohoto modelu je 

systematicky analyzovat výrazové prostředky a následně charakterizovat stylovou vrstvu 

zkoumaného textu.               

C. Keld Gall Jørgensen (1999) 

Hlavní sloţky modelu (Jørgensen 1999: 152): 

1. Hvad er tekstens umiddelbare indtryk af teksten? 

2. Hvilke virkemidler bruger teksten? 

3. Hvordan er teksten komponeret? 

4. Hvad er tekstens betydning og budskab? 

Jørgensen se v knize Stilistik: Håndbog i tekstanalyse (1999) zabývá především stylovou 

charakteristikou výrazových prostředků. V úvodu prezentuje hlavní přístupy ke stylu a 

stylistice a poté uvádí, čím se vyznačuje jazyková stylizace textu. Zaměřuje se především na 

fonologii, lexikální prostředky, syntax, frazeologii, kohezní prostředky a kompoziční 

výstavbu textu. Na závěr představuje model stylistické analýzy, který vychází z těchto 

stylistických prostředků. V analýze se nezabývá pouze formálními aspekty textu, ale i širším 

kontextem komunikační situace.  

 

Následující kapitola představuje model stylisticko-lingvistické analýzy, který byl vypracován 

se zřetelem k analýze zpravodajského stylu. Model vychází z výše zmíněných metod analýzy 

stylu.  

2.5.2 Model 

Hlavní okruhy modelu vychází z metody stylistické analýzy K. G. Jørgensena. Kategorie 

„Stylistické prostředky“ je členěna do subkategorií, které jsou zaloţeny na modelu 
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lingvistické analýzy D. Crystala a D. Davyho. Kategorie „Význam a cíl textu“ obsahuje prvky 

modelu I. Ulbæka.        

A. Jaký dojem vytváří text bezprostředně na čtenáře? 

i) Vyskytují se v textu prvky, které naznačují, o který ţánr se jedná?     

ii) Jak lze charakterizovat typografický layout textu? 

ii) Jaký je záměr textu?      

iii) Má text problémy s koherencí? 

B. Jaká je výstavba textu? 

i) Je výstavba textu typická pro tento ţánr? Vyskytují se zde titulky, podtitulky, ilustrace atp.?  

ii) Čím lze charakterizovat úvodní odstavec?  

iii) Čím se vyznačuje hlavní část komunikátu? 

iv) Jakým způsobem je text zakončen? Je závěr shrnující? 

v) Kolik je v textu řádků, slov a odstavců? 

vi) Vyskytují se v textu specifická interpunkční znaménka?  

C. Jaké se v textu vyskytují stylistické prostředky? 

i) Čím se vyznačuje fonologická rovina textu?  

ii) Které větné členy dominují? Vyskytuje se v textu elipsa, iniciální adverbia či genitivní 

konstrukce?   

iii) Čím se vyznačuje syntaktická rovina textu? Jaký druh vedlejších vět se vyskytuje 

nejčastěji? Převládají souřadná či podřadná souvětí? 

iv) Vyskytují se v textu několikanásobné rozvíjející větné členy? 

v) Jaké časové formy sloves v textu dominují?   

vi) Vyskytují se v textu frazeologické prostředky, klišé, publicismy, okazionalismy atp.?  

vii) Jakým způsobem jsou uplatněny prostředky textové koheze? 

viii) Vyskytují se v textu přejatá slova, internacionalismy, anglicismy atp.? 

ix) Nachází se v textu prostředky lexikální kondenzace např. deverbativa a sloţeniny? 

D. Jaký je význam a cíl textu? 

i) Jaký je záměr autora? Jaký je cíl textu? 

ii) Existuje rovnováha mezi tím, co chce autor sdělit a jakým způsobem toho chce dosáhnout?  

2.5.3 Interpretace modelu 

ad A) V první fázi analýzy se jedná o zachycení bezprostředního dojmu, jaký se text snaţí 

vyvolat. Zaznamenává se, o jaký ţánr se jedná, jak text působí na čtenáře a čeho se snaţí 

autor docílit. Současně se hodnotí typografický layout a vizuální aspekt textu.    
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ad B) Druhá část analýzy se věnuje kompoziční výstavbě textu. Analyzují se slohové postupy 

a funkce jednotlivých rámcových sloţek textu, kterými jsou titulky, podtitulky, úvodní 

odstavec atd. a hodnotí se funkce vizuálních prvků. Současně se analyzují specifické rysy 

interpunkce a nakonec se zkoumá, čím se vyznačuje úvod a závěr textu.    

ad C) Zde se analyzují jazykové prostředky a získané empirické poznatky se hodnotí z 

hlediska záměru a cíle textu. Zkoumají se vybrané aspekty rovin jazyka, kterými jsou 

fonologická, morfologická, syntaktická a textová rovina. Analýza se zaměřuje na výrazové 

prostředky, které jsou relevantní pro funkci zpravodajského stylu.   

ad D) V této části se definuje záměr textu, který byl zmíněn jiţ v první fázi analýzy a 

současně se charakterizuje vztah mezi výrazem a obsahem textu. Na závěr se zhodnotí, zda 

jsou zvolené stylistické prostředky výrazově funkční a zda text splňuje svůj komunikační 

záměr.     
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3. ANALÝZA 

 

3.1 ZÁKLADNÍ SLOŽKY ANALÝZY 

Následující analýza vychází z modelu, který byl prezentován v předchozí kapitole. Tento 

model se vyznačuje tím, ţe ho lze uplatnit univerzálně, nicméně některé sloţky se týkají 

výlučně zpravodajského stylu. Analýza se skládá ze čtyř hlavních kategorií:     

A. Bezprostřední dojem   

B. Kompozice  

C. Stylistické prostředky 

D. Význam a cíl textu 

Tyto kategorie jsou dále členěny do samostatných podkategorií, mezi něţ patří například 

syntax, větné členy, interpunkce a prostředky textové koheze.  

 

3.2 METODA VÝZKUMNÉ PRÁCE 

Analýza je zaloţená na srovnání deseti zpravodajských textů z pěti různých dánských deníků. 

Texty byly otištěny ve stejný den (úterý 3. května 2011) a všechny se týkají smrti Usamy bin 

Ládina. Prvních pět článků představuje ţánr zprávy a dalších pět reportáţ. Následuje stručná 

charakteristika zkoumaných deníků.    

B.T. 

Deník B.T. vydává společnost Berlingske Media. Patří mezi bulvární noviny, které se 

zaměřují především na témata z okruhu zábavy, společnosti a sportu. Cílová skupina deníku 

není blíţe specifikována, nicméně typický čtenář zpravidla pochází ze střední třídy a má 

ekonomické vzdělání.
4
 Noviny obsahují krátké publicistické útvary, kde výraznou roli hraje 

vizuální aspekt typografického layoutu. B.T. je bulvárním deníkem, kde dominují 

frazeologické prostředky, kolokvialismy a jednoduché věty.  

Ekstra Bladet 

Ekstra Bladet čte denně přibliţně 405 000 čtenářů.
5
 Průměrný čtenář Ekstra Bladet je podle 

analýzy společnosti Gallup ekonomicky zajištěný muţ středního věku, který má liberální 

postoje a ţije ve větším městě.
6
  

                                                      
4
 Zdroj: http://www.berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/239/ann_rejser _laeserprofil.pdf  

5
 Zdroj: http://da.wikipedia.org/wiki/Ekstra_Bladet 

6
 Zdroj: http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/den_noedvendige/salg_og_markedsfoering/article203302.ece 
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Ekstra Bladet je kritizován za nízkou důvěryhodnost a tematickou nekoncepčnost. Styl 

vyjadřování je však překvapivě poměrně pestrý a vytříbený. V deníku se vyskytují 

frazeologické prostředky i sloţité syntaktické konstrukce.  

Jyllands-Posten 

Jyllands-Posten je spolu s Politiken a Berlingske nejčtenějším deníkem v zemi. Zosobňuje 

konzervativní politické názory. Na oficiálních webových stránkách deníku stojí, ţe typickou 

cílovou skupinou deníku jsou lidé s vyšším příjmem ve věku mezi 30 a 60 lety. Jyllands-

Posten balancuje na rozhraní mezi seriózním a bulvárním deníkem, a proto patří mezi 

nejpopulárnější noviny v zemi, jelikoţ dokáţe oslovit široké spektrum čtenářů.
7
  

Politiken  

Politiken reprezentuje liberální postoje a jeho cílem je být důvěryhodným deníkem, který 

přináší pravdivé informace a nemanipuluje čtenáře. Politiken otevřeně podporuje tvůrčí 

myšlení a uměleckou fantazii, aby se vyhnul stereotypním výrazům a modelovosti. Politiken 

se také vyznačuje analytickým zpracováním popisovaných témat.
8
  

Berlingske  

Deník Berlingske patří mezi nejstarší deníky v Dánsku. První vydání je z roku 1749. Řadí se 

mezi tradiční konzervativní dánské deníky, které čtou lidé z měst s vyššími příjmy a je 

obzvlášť populární v Kodani. Deník se z hlediska stylové vrstvy jazyka vyznačuje usedlejším 

vyjadřováním, a proto je oblíbený u starších čtenářů.
9
  

 

Tato práce si klade za cíl provést stylistický rozbor zpravodajského stylu na základě analýzy 

deseti novinových textů uvedených deníků, které budou podrobeny lexikální, gramatické i 

textové analýze. Nejprve budou analyzovány texty ţánru zprávy a poté na základě stejné 

výzkumné metody i texty ţánru reportáţe.        

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Zdroj: http://jyllands-posten.org/ 

8
 Zdroj: http://politiken.dk/om_politiken/ECE874841/politikens-journalistik-og-etik/ 

9
 Zdroj: http://da.wikipedia.org/wiki/Berlingske 
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3.3 ZPRÁVA – STYLISTICKÁ ANALÝZA  

 

3.3.1 B.T.: HER DRÆBTE DE BIN LADEN 

B.T., 3. května 2011, sekce 1, strana 4 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Článek se ţánrové charakteristice zpravodajského textu nevymyká. Titulek předesílá, čím se 

bude text zabývat a na základě toho čtenář očekává věcné zpracování tématu. Text se 

zaměřuje na několik okruhů, které lze vyjádřit pomocí následujících otázek:  

Co se stalo? → Usáma bin Ládin byl zabit. 

Kdo to udělal? → Byl zneškodněn americkým vojenským zásahovým komandem. 

Kdy a kde se to odehrálo? → Událost se stala 2. května 2011 v pákistánském Abbottábádu.  

Proč k tomu došlo? → Americká tajná sluţba odhalila bin Ládinova kurýra.  

Na první pohled čtenáře zaujme především důraz na obrazový materiál, u kterého převládá 

výrazně senzacechtivý charakter. Ústřední fotografie se snaţí syrovým způsobem 

zprostředkovat místo činu, podtitulek uţ jen dokresluje celkovou náladu textu. Autor v prvé 

řadě přináší shrnutí stěţejních událostí, které se snaţí dokreslit různými detaily. 

Z objektivního hlediska je tento druh informací zcela nepodstatný, nicméně v kontextu 

vybraného deníku naplňuje očekávání.     

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Her dræbte de bin Laden 

[Podtitulek:] 

Skjold: Superterroristen gemte sig bag en af sine koner  

[Byline:] 

Af Peter Astrup og Chr. Krabbe Barfoed 

 

Text se nachází na straně 4. Součástí článku jsou i čtyři fotografie, jeţ dodávají textu vizuální 

rozměr. Největší prostor je věnován fotografii, která se rozkládá na dvojstraně a zobrazuje 

místo činu, čili loţnici, kde byl Usáma bin Ládin zavraţděn. Svou velikostí přesahuje 

samotný text. V deníku B.T. je věnován větší prostor obrazu neţ textu, coţ svědčí o tom, ţe se 

jedná o noviny bulvárního charakteru. Titulek je napsaný výrazným velkým tučným písmem a 

obsahuje odpověď na základní otázky kdo, co, kde a jak. V porovnání s ostatními titulky je 

poměrně krátký, ale zato výstiţný, nehraje zde nejdůleţitější roli originalita ani snaha šokovat. 

Autor se snaţí titulek koncipovat jako strohé konstatování skutečnosti a to především proto, 
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aby vytvořil kontrast vůči textu, který bude následovat. Cílem podtitulku je čtenáře ohromit 

senzační informací týkající se okolností bin Ládinovi smrti. Avšak informace, ţe bin Ládin 

pouţil svoji manţelku jako ţivý štít, je v kontextu komunikačního záměru textu zcela 

bezvýznamná. Opět se tím potvrzuje, ţe deník B.T. nepatří mezi nejserióznější deníky. Po 

prvním slově podtitulku následuje dvojtečka Skjold: (306) a po ní přichází vysvětlení. Jedná 

se o běţně pouţívaný prostředek napříč všemi zpravodajskými texty, který slouţí k 

přemostění titulku a podtitulku. První slovo podtitulku se tak mimo jiné odlišuje velkými 

písmeny.      

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

I denne blodige seng endte klodens absolutte topterrorist sine dage. Natten til søndag gennemborede en 

amerikansk kugle Osama bin Ladens hoved og afsluttede hans liv. Skuddet blev affyret for at dræbe. Osama 

skulle ikke tages i live, udtaler amerikanske sikkerhedskilder anonymt til Reuters.   

[Mezititulky:] 

Langsommeligt puslespil 

En anden kone identificerede liget 

[Citáty:] 

Text neobsahuje žádný citát. 

 

Úvodní odstavec se snaţí upoutat čtenáře a zapůsobit na všechny jeho smysly tím, ţe ho uvádí 

přímo do děje. V odstavci se nachází velmi expresivní výrazy jako například blodige seng a 

klodens absolute topterrorist, ale i sugestivní jazyková spojení, především gennemborede en 

amerikansk kugle Osama bin Ladens hoved. Jedná se o velmi emotivní popis, kterým chce 

autor čtenáře šokovat a syrovým způsobem vykreslit nevšední situaci. Jedná se o typický 

způsob ztvárnění události v bulvárních novinách. V textu se objevují dva mezititulky, které 

shrnují hlavní myšlenku a například pouţitím metafory langsommeligt puslespil se snaţí 

podnítit čtenářovu zvědavost. Druhý podtitulek má nezvykle formu jednoduché věty, obvykle 

se totiţ v mezititulcích uplatňuje elipsa. Obsah mezititulku je neutrální a zdůrazňuje 

nejzajímavější informaci z následujícího oddílu.         

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text nese znaky zpravodajské komunikace, jelikoţ řídícím principem je snaha informovat o 

popisované skutečnosti bez ohledu na průvodní okolnosti děje. Ovšem i zde se vyskytují 

některé znaky analytického zpravodajství. Článek tedy nelze charakterizovat jako čistě 

faktografický text. Úvodní část textu přináší bezesporu nejdůleţitější informace. V podstatě 

hned první větou se čtenář ocitá "in medias res", jelikoţ zde autor líčí poslední okamţiky bin 

Ládinova ţivota. Teprve aţ v následujících odstavcích se čtenář dozvídá, jak byl bin Ládinův 

úkryt odhalen. Druhá část textu uvozená mezititulkem Langsommeligt puslespil dále rozvíjí, 
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jak americké zpravodajské sluţby dospěly k názoru, ţe se v inkriminovaném domě skrýval 

bin Ládin. V závěru této části se autor opět vrací k samotné operaci a rekapituluje její průběh. 

Třetí a závěrečná část označená mezititulkem En anden kone indentificerede liget popisuje, co 

následovalo bezprostředně po bin Ládinově smrti. Autor zde vysvětluje, jak byl bin Ládin 

identifikován. Závěrečný odstavec lapidárně shrnuje význam celé situace a tím vyústí i celý 

text. Kompozice textu tak vychází ze schématu obrácené pyramidy, kdy zásadní informace 

stojí na začátku textu, přičemţ všechny následující informace jsou uţ jen doplňujícího 

charakteru. Ovšem autor se k popisu operace vrací i v druhé části textu, z čehoţ vyplývá, ţe je 

zde uplatněn cyklický způsob vyprávění.                      

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 25 

Řádky: 68 

Slova: 767 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 43 čárek, coţ odpovídá 6 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se nevyskytuje, v některých publicistických ţánrech nahrazuje funkci čárky. 

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Skjold: Superterroristen gemte sig bag en af sine koner. 

Uvozovky: V textu se objevuje pouze jeden druh uvozovek a těmi jsou obrácené francouzské 

uvozovky »En af konerne identificerede Osama bin Ladens lig,«, které se v dánském prostředí 

pouţívají v publicistickém stylu pro vyznačení přímé řeči.  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Fonologické prostředky nejsou v textu příliš zastoupeny, nicméně co se týče rytmu řeči, 

vyskytuje se v textu značná variabilita. Jednoduché věty obvykle střídají souvětí, avšak 

v pasáţi popisující výsledky operace autor upřednostnil krátké a úderné věty, jeţ přispívají 

k vyšší dramatičnosti.        

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 9 odstavců  

2 věty – 12 odstavců  

3 věty – 3 odstavce 
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4 věty – 1 odstavec 

6 vět – 1 odstavec  

Modalita vět: oznamovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází tři příklady: 

… siger John Brennan. 

… sagde John Brennan.  

… udtaler amerikanske sikkerhedskilder. 

Elipsa 

Dalším typickým znakem zpravodajského stylu je častý výskyt eliptických konstrukcí. Elipsa 

se v textu vyskytuje v titulku: 

Her dræbte de bin Laden – chybí křestní jméno Osama (kontextová elipsa) 

A netypicky i v samotném textu: 

To af bin Ladens hjælpere.  

En af hans sønner. 

En kvinde, som var blevet brugt som menneskeligt skjold. 

Zde se jedná o gramatickou elipsu, kdy ve všech uvedených případech chybí predikát var 

dræbt. Autor tento predikát uvádí v předchozí větě a záměrně ho následně vynechává, aby 

zvýšil rytmus řeči a vyvolal u čtenáře pocit napětí.  

A rovněţ zde: 

Et løst spor, som så mange andre før. – chybí existenciální konstrukce det var (gramatická 

elipsa) 

Alene med det formål at skjule bin Laden. – chybí zde podmět i predikát det var bygget 

(gramatická elipsa), který se vyskytuje v předchozí větě 

Iniciální adverbia 

Počáteční pozice příslovečného určení je ve zpravodajském stylu stylově příznakovým 

prostředkem, který funguje především jako prostředek textové koheze: 

I denne blodige seng … - urč. místa  

Natten til søndag … - urč. času 

For fire år siden … - urč. času 

For to år siden … - urč. času 

Omkring september måned sidste år … - urč. času 
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Efter CIAs melding … - urč. času 

I alt fire møder … - urč. místa 

I fredags klokken 8.20 om morgenen … - urč. času 

Efter mødet … - urč. času 

Fyrre minutter efter … - urč. času 

Søndag … - urč. času 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.3 % 

Parataxe na rovině větných členů: 0.5 % 

Nejběţnějšími koordinačními spojkami v textu jsou og a men, vyskytuje se ale i spojka da. Ve 

velké většině případů stojí spojky v počáteční pozici věty jednoduché, místo aby spojovaly 

souvětí souřadné.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 9 

adjektivní: 16 

adverbiální: 1 

V textu výrazně dominují vedlejší věty adjektivní. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl obsahuje zpravidla větší počet rozvitých větných členů. V textu se 

vyskytuje několik příkladů: 

klodens absolutte topterrorist 

næsten ti års menneskejagt 

den endnu navnløse kurér 

et langtrukket og opslidende arbejde 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost. A 

proto se zde často vyskytuje přístavek: 

… den amerikanske flådes Navy Seals, frømandskorpsets eliteenheder. 

… John Brennan, sikkerhedsrådgiver for Barack Obama. 

Tempus  

Préteritum: 64 

Perfektum: 1 

Plusquamperfektum: 23 
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Prézens: 10 

Futurum: 0 

V textu jasně dominují slovesa v préteritu, coţ lze vysvětlit tím, ţe autor líčí událost, která se 

odehrála v minulosti. 

Vztah autora k obsahu promluvy je vyjádřen modálními slovesy. V textu se ale vyskytuje 

pouze jedno modální sloveso. Modalita je místo toho vyjádřena disjunkty: 

Kvinden, … , var tilsyneladende én af bin Ladens koner.  

Han havde angiveligt fortalt om denne mand … 

Liget blev angiveligt identificeret på stedet af en af Bin Ladens koner … 

Osama bin Laden er angiveligt blevet identificeret ved hjælp af DNA … 

A v jednom případě i substantivem s modálním významem:  

… der var stor sandsynlighed for, … 

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 9 x anafora a 4 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 27 

Orientace v čase a prostoru je pro tento text klíčová, neboť souvisí s tematickou rovinou textu, 

která se věnuje tomu, kde se skrýval Usama bin Ladina a kdy ho americká tajná sluţba 

objevila.      

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 8  

-es-pasívum: 3 

Pasívum se v textu uplatňuje především v popisných pasáţích, kde implikovaný činitel pro 

vyjadřovaný obsah není relevantní a v některých případech současně i neidentifikovatelný či 

neţádoucí (Dušková 2003: 253). Pozornost se tak soustředí na samotný děj a nikoliv na jeho 

činitele.      

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

Osama bin Laden = superterroristen, topterrorist, Osama, terrorlederen, bin Laden, verdens 

mest eftersøgte mand, USA’s fjende nr. ét, al-Qaeda-leder, Osama bin Laden 

bin Laden’s hus = ejendom, bygning, terror-fæstning, fæstningen, huset, tilholdssted, målet 
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Kolokace: 

… endte sine dage …  

… afsluttede (hans) liv … 

… der var (pludselig) bid … 

… underskrev ordren …  

C. Junkce 

Konjunkty:  

Og så udviklede sporet sig. (resultativní) 

Men dog nok til at CIAs mest betroede eksperter gik i gang med … (koncesivní) 

Faktisk mente de, at … (transicionální) 

Heriblandt John O. Brennan, … (apoziční) 

… derefter fløjet til Afghanistan, … (temporální) 

Verden venter endnu på … (koncesivní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Her dræbte de bin Laden 

Titulek obsahuje neutrální lexikální výrazy.  

Sloţeniny: superterroristen, sikkerhedskilder, frømandskorpsets, eliteenheder, 

sikkerhedsrådgiver, ildkamp, pressemøde, terrorlederen, menneskejagt, terrorangrebet, 

regeringsstyrker, terrorchefens, terror-fæsting, satelitfotos, topfolk, elitesoldater, dna-

resultater, al-Øaeda-leder, navnløse, Guantanamo-basen 

V textu se vyskytuje velké mnoţství sloţenin, neboť i to je způsob, jakým autor můţe 

zkoncentrovat informace. Většinu sloţenin lze označit za lexikální výpůjčky. Jedná se buď o 

gramatické nebo hybridní kalky (viz níţe). Ustálené sloţeniny se v dánštině píší jako jedno 

slovo. Sloţeniny, které se ve slovní zásobě objevují teprve krátce, se píší s pomlčkou např. al-

Øaeda-leder, Guantanamo-basen. To samé platí o sloţeninách vzniklých ad hoc. Slovo 

terror-fæsting je okazionalismus, který napomáhá autorovi vykreslit dramatickou situaci.       

Tropy a figury        

klodens absolutte topterrorist (intensifikace) 

et urørligt fantom (metafora) 

langsommeligt puslespil (metafora) 

menneskeligt skjold (přirovnání) 

Klišé: bogstaveligt talt, fjende nr. ét 

Deverbativa 
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i) deverbativní substantiva: angrebet, skuddet, ordre, tillid, overvågning, efterretninger, 

ødelæggelserne, kampen, hjælp, melding, mødet   

ii) deverbativní adjektiva: urørligt, betroede, langtrukket, opslidende, mistænkelig, ukendte, 

voksne   

Přejatá slova, internacionalismy a anglicismy 

absolutte, identificerede  

i) gramatický kalk: frømandkorpsets, eliteenheder, terrorlederen, satelitfotos,dna-resultater     

ii) hybridní kalk: superterroristen, Guantanamo-basen, al-Øaeda-leder,topterrorist,topfolk 

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text uţitými stylistickými postupy splňuje charakteristiku zpravodajského stylu. Informace 

jsou řazeny nikoliv podle časové posloupnosti, ale na základě své důleţitosti. V textu je tedy 

uplatněn kompoziční princip obrácené pyramidy. Co se týče ţánrového zařazení, je text 

nositelem hodnot bulvárního zpravodajství – ať uţ je to layout, tematické zpracování či 

zvolená slovní zásoba. Autor se vyhýbá odborným výrazům, spíše volí jednoduchá slova, 

často pouţívá anglicismy, sloţeniny, ale i obrazný jazyk. V textu lze vysledovat jistou 

modelovost a ustálenost projevu. Je zřejmé, ţe text vznikal pod časovým tlakem, coţ má za 

následek, ţe se v textu vyskytuje několik pravopisných chyb a v některých pasáţích chybí 

důslednější soudrţnost textu.   

5. TEXT 

 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

 

Her dræbte de bin Laden 

Skjold: Superterroristen gemte sig bag en af sine koner  

Af Peter Astrup og Chr. Krabbe Barfoed 

I denne blodige seng endte klodens absolutte topterrorist sine dage. Natten til søndag 

gennemborede en amerikansk kugle Osama bin Ladens hoved og afsluttede hans liv. Skuddet 

blev affyret for at dræbe. Osama skulle ikke tages i live, udtaler amerikanske sikkerhedskilder 

anonymt til Reuters.   

Osama bin Laden forsøgte at gemme sig bag en af sine koner, da angrebet kom fra den 

amerikanske flådes Navy Seals, frømandskorpsets eliteenheder.  

»Kvinden, som blev brugt som skjold, var tilsyneladende én af bin Ladens koner, siger John 

Brennan, sikkerhedsrådgiver for Barack Obama. 

Osama bin Laden havde fire koner og 23 børn. Én af hans voksne sønner blev også dræbt i 

den 40 minutter lange ildkamp på bin Ladens ejendom i Abbottabad i Pakistan. 

»En af konerne identificerede Osama bin Ladens lig,« sagde John Brennan i går på et 

pressemøde. 
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Amerikanske Navy Seals angreb efter ordre fra præsident Obama en bygning, hvor CIA 

formodede et terrorlederen opholdt sig. Og nu er næsten ti års menneskejagt slut. 

Osama bin Laden har nærmest været et urørligt fantom for de allierede styrker siden 

terrorangrebet 11. september 2001. Men der var pludselig bid i august måned sidste år.  

Amerikanske regeringsstyrker opdagede, hvor en af Osama bin Ladens mest betroede 

medarbejdere opholdt sig. Efter at have søgt efter denne kurér i årevis, som ifølge blandt 

andet New York Times, havde terrorchefens særlige tillid, så fandt amerikanerne ham i den 

terror-fæstning cirka hundrede kilometer nord for Islamabad, hvor Osama bin Laden mistede 

livet i søndags.  

CIA havde ledt efter den endnu navnløse kurér længe. For fire år siden fandt de ud af, hvad 

han hed. For to år siden fandt de ud af i hvilken region han opholdt sig. Og så udviklede 

sporet sig.  

Sporet stammede fra en fange på Guantanamo-basen, som havde talt over sig. Han havde 

angiveligt fortalt om denne mand, som var en af Khalid Shaikh Mohammads nærmeste 

medarbejdere. Terroristen, som menes at have udtænkt hele terrorangrebet i New York.        

Langsommeligt puslespil 

De første efterretninger om den betroede al-Qaeda kurér var langtfra sikre. Et løst spor, som 

så mange andre før.  

Men dog nok til at CIAs mest betroede eksperter gik i gang med et langtrukket og opslidende 

arbejde med overvågning af fæstningen, som menes at være bygget i 2005. Alene med det 

formål at skjule bin Laden. 

Analytikere fra CIA gik igennem utallige satelitfotos for at finde ud af hvem, der skjulte sig i 

den luksuriøse bygning.  

Ikke alene kunne de dokumentere, at Osama bin Ladens betroede kurér ofte opholdt sig dér. 

Bygningen var også mistænkelig i sig selv, som den lå der i en øde afkrog med høje mure med 

pigtråd omkring.  

Omkring september måned sidste år informerede CIA præsident Obama om, at der var stor 

sandsynlighed for, at Osama bin Laden holdt til i huset. 

Faktisk mente de, at huset var opført alene med et formål at skjule terrorlederen. 

Efter CIAs melding begyndte Barak Obama at holde møder med sine topfolk. I alt fire møder 

blev det til, hvor præsidenten samlede sine vigtigste rådgivere, og diskuterede det materiale, 

som CIA lå inde med. 

I fredags klokken 8:20 om morgenen, holdt Obama det sidste møde med sine rådgivere. 

Heriblandt John O. Brennan, der er national sikkerhedsrådgiver. 

Efter mødet rejste præsidenten til Alabama for at se på ødelæggelserne forvoldt af en række 

voldsomme tornadoer. Men han underskrev ordren om at storme det overvågede tilholdssted 

først. 

En ordre der blev udført søndag. 

Flere amerikanske helikoptere nærmede sig i den pakistanske nat målet i den ellers ukendte 

by Abbottabad. Adskillige af verdens absolut bedste elitesoldater fra amerikanske Navy Seals 

væltede bogstaveligt talt ned fra himlen og ind i fæstningen. 

Fyrre minutter efter var kampen slut. Fem personer var dræbt. To af bin Ladens hjælpere. En 

af hans sønner. En kvinde, som var blevet brugt som menneskeligt skjold. Og så verdens mest 

eftersøgte mand, dræbt af et skud i hovedet.  

En anden kone identificerede liget 
Liget blev angiveligt identificeret på stedet af en af Bin Ladens koner, og derefter fløjet til 

Afghanistan, hvor de første dna-resultater ifølge Reuters viste, at det lig, som, USA siger, er 

Osama bin Laden, med 99,9 procent sikkerhed er den tidligere al-Qaeda-leder. 
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Osama bin Laden er angiveligt blevet identificeret ved hjælp af DNA udtaget fra hjernen af 

hans søster, der døde år tilbage. 

Søndag gik præsidenten Barak Obama på talerstolen i Det Hvide Hus, var USA's fjende nr. ét 

allerede begravet i havet et ukendt sted. Verden venter endnu på billedet af den døde Osama 

Bin Laden, men ti års menneskejagt er forbi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

3.3.2 EKSTRA BLADET: SKUDT NED SOM EN HUND 

Ekstra Bladet, 3. května 2011, sekce 1, strana 4 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Tento článek patří svým rozsahem mezi kratší zpravodajské útvary. Funkce textu je čistě 

informativní. Autor nezachází do hlubších detailů a naopak se snaţí zdůraznit nejpodstatnější 

a ze svého pohledu nejzajímavější momenty popisované skutečnosti. Jiţ ze samotného titulku 

je patrné, ţe informace budou prezentovány způsobem, jenţ je příznačný pro bulvární tisk. 

Základní témata, kterými se text zabývá, vystihují následující otázky: 

Co se stalo? → Usáma bin Ládin byl zabit. 

Kdo to udělal? → Byl zneškodněn americkým vojenským zásahovým komandem. 

Kdy a kde se to odehrálo? → Událost se stala 2. května 2011 v pákistánském Abbottábádu.  

Jak k tomu došlo? → Byl střelen do hlavy a současně s ním zemřeli další čtyři lidé. 

Článek se nachází v levém dolním rohu a zabírá přibliţně 25 procent plochy. Kromě 

samotného textu se zde vyskytuje velké mnoţství doprovodného materiálu. Výrazně 

dominantním prvkem je titulek, který je otištěn na obou stránkách. Tuto dvoustranu je nutné 

vnímat komplexně. Samotný text má aţ druhotný význam, jelikoţ velmi důleţitou roli hraje 

obrazový materiál, který je opatřen krátkým vysvětlujícím textem. Autor textu si uvědomuje, 

ţe čtenář neudrţí příliš dlouho pozornost, a proto mu informace předává postupně. Zároveň si 

lze při prvním čtení povšimnout, ţe text nebyl podroben dostatečně pečlivé korektuře, neboť 

se v něm vyskytuje několik pravopisných chyb:  

Også bin Ladens søn Khalid (født 1989) mistede livet sammen med to af farens kurerer og en 

kvinde, som amerikanerne siger blev brugt som menneskeligt skjold. (interpunkce) 

A-Qaida-lederen (překlep)        

 2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Skudt ned som en hund 

[Podtitulek:] 

Efter ti års jagt: Al-Qaida-lederen blev tilbudt overgivelse, men valgte at dø, siger amerikanerne   

[Byline:] 

Jesper Hjorth, Søren Kjellberg Ishøy, Mikkel Selim        

 

Text je prvním ze série článků věnovaných smrti Usámy bin Ládina. Celkovému layoutu 

dominují čtyři fotografie a vizualizace bin Ládinova útočiště. Snahu přinést senzaci má 

bezesporu představovat snímek loţnice, kde byl údajně bin Ládin zastřelen. Všechny obrázky 
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jsou opatřeny krátkým textem, jenţ má čtenáři poskytnout základní informace. Čtenář si 

nejdříve automaticky prohlédne doprovodný materiál, a teprve pak přistoupí k samotnému 

textu. Není ovšem vůbec jisté, ţe si ho po takovém mnoţství informací bude mít zájem 

přečíst, a tak se autor snaţí k textu čtenáře přilákat atraktivním titulkem. Titulek okamţitě 

upoutá čtenářovu pozornost a to nejen po grafické stránce, ale především svým obsahem. 

Titulek je napsaný tučným hůlkovým písmem a zabírá skoro celou délku dvoustrany. Je 

krátký a úderný a odpovídá na otázky co a jak a současně je jeho hlavní funkcí čtenáře 

překvapit a šokovat. Zároveň se odlišuje od ostatních titulků především tím, ţe obsahuje 

přirovnání skudt ned som en hund (v češtině "zastřelen jako pes"), s kterým se lze setkat 

pouze v bulvárním tisku, jelikoţ se jedná o velmi emotivní způsob vykreslení skutečnosti. 

Podtitulek uţ nemá tak silný emotivní náboj, ovšem i zde je patrná snaha zaujmout a přimět 

čtenáře, aby pokračoval v četbě. Podtitulek má formu citace a přináší doplňující informace, 

proč byl bin Ládin zabit. Po prvních slovech podtitulku následuje dvojtečka Efter ti års jagt: a 

dále následuje vysvětlení. Jedná se o běţný stylistický prostředek zpravodajských textů 

slouţící jako přemostění mezi titulkem a podtitulkem. I z tohoto důvodu jsou první slova 

podtitulku označena tučným písmem.       

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

I næsten ti år lykkedes det Osama bin Laden at holde sig skjult trods en svimlende milliondusør i dollar.  

[Mezititulky:] 

Aldrig set på stedet 

Konen brugt som skjold 

[Citát:] 

Osama bin Laden … modværge 

 

První odstavec textu má za úkol čtenáře zaujmout a uvést ho do děje. Autor se zde vrací 

k podstatě věci a připomíná, ţe se bin Ládin dokázal deset let úspěšně skrývat, přestoţe na něj 

byla vypsaná odměna v řádu miliónů dolarů. Úvodní odstavec se skládá z jedné věty a po 

lexikální stránce obsahuje zcela neutrální výrazy. V textu se vyskytují dva mezititulky. První 

z nich se vztahuje k prvnímu odstavci příslušného oddílu a vyzdvihuje nejzajímavější 

informaci druhé části textu. Druhý mezititulek pak shrnuje celý obsah závěrečné části. 

Mezititulky umoţňují lepší orientaci v textu tím, ţe ho činí přehlednějším. Rozdělují text do 

několika samostatných částí tak, ţe čtenář nemusí číst text celý, ale jen to, co ho zajímá. 

Dokonce text můţe číst i na přeskáčku, aniţ by ztratil jeho smysl. Dalším významným 

záchytným bodem je samostatně stojící citace, která si dle autorova uváţení zaslouţí zvláštní 

pozornost. Celý text je tedy koncipován tak, ţe pokud se čtenář zaměří jen na rámcové sloţky 
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textu, kterými jsou titulek, podtitulek, mezititulky a citace, tak v podstatě získá stejné 

informace, jako kdyby si přečetl text celý.                

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text patří mezi zpravodajské útvary, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je funkce 

textu, která se řídí informačním principem. Autor popisuje událost, aniţ by ji nějak 

komentoval či analyzoval. Mezi další důvody se řadí délka textu, která je kratšího rozsahu, 

coţ je typické pro zprávu. Čím se ovšem tento text zásadně liší od ostatních zpravodajských 

textů, je způsob, jakým autor řadí informace. Většina zpravodajských textů obsahuje 

nejdůleţitější informace jiţ v samotném úvodu, přičemţ jejich výpovědní hodnota postupně 

klesá. To zde neplatí, protoţe první část textu pouze uvádí čtenáře do děje a dále jen opakuje, 

co stojí v titulku a podtitulku. Teprve druhá část textu uvozená mezititulkem Aldrig set på 

stedet přináší první nové informace. Autor zde popisuje průběh operace, během níţ byl 

Usáma bin Ládin zneškodněn. Tato část textu obsahuje vůbec nejdůleţitější informace. 

Závěrečná část uţ jen rozvíjí a doplňuje, co jiţ bylo řečeno v předchozím oddílu. Poslední 

odstavec bez bliţších souvislostí uzavírá text slovy, ţe podlaha jedné z místností, kde došlo k 

útoku, byla celá "zmáčená" krví. S tímto syrově naturalistickým způsobem líčení se lze setkat 

pouze v bulvárním tisku.                 

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 14 

Řádky: 41 

Slova: 352 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 19 čárek, coţ odpovídá 5 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje a plní funkci uvozovek -Kvinden, som blev brugt som skjold, 

var tilsyneladende én af bin Ladens koner, siger John Brennan ... V Dánsku se především v 

beletrii pouţívá pomlčka k uvození přímé řeči, v publicistickém stylu se častěji vyskytují 

uvozovky.  

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Efter ti års jagt: Al-Qaida-lederen blev tilbudt 

overgivelse, men valgte at dø, siger amerikanerne   

Uvozovky: viz pomlčka  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 
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V textu se nevyskytují ţádné výjimečné fonologické prostředky.  

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 8 odstavců  

2 věty – 3 odstavců  

3 věty – 3 odstavce 

4 věty – 1 odstavec 

Modalita vět: oznamovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází tři příklady: 

… siger amerikanerne  

… siger amerikanske embedsmænd … 

... siger pakistanske kilder. 

… siger John Brennan ... 

... siger amerikanerne. 

Elipsa 

Co se týče eliptických konstrukcí není ani tento text výjimkou. Elipsa se vyskytuje jak v 

titulku a podtitulku, tak i v obou mezititulcích: 

Skudt ned som en hund – chybí podmět a sponové sloveso han blev (gramatická elipsa)   

... men valgte at dø ... – chybí podmět han (gramatická elipsa)   

Aldrig set på stedet – chybí podmět a sponové sloveso han blev (gramatická elipsa) 

Konen brugt som skjold – chybí sponové sloveso blev (gramatická elipsa)  

Iniciální adverbia 

V textu se vyskytují pouze dvakrát a to hned v úvodu samotného textu.   

I næsten ti år ... – urč. času 

Men natten til i går ... – urč. času 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.4 % 

Parataxe na rovině větných členů: 0.6 % 

Nejčastějšími koordinačními spojkami jsou men, da a og.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 
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substantivní: 2 

adjektivní: 3 

adverbiální: 3 

V textu výrazně nedominuje ţádný druh vedlejších vět. Autor dává přednost větám 

jednoduchým. Zřejmě vychází z předpokladu, ţe čtenáři deníku Ekstra Bladet chtějí, aby 

informace byly podávány pokud moţno přímo a srozumitelně.   

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl obsahuje zpravidla větší počet rozvitých větných členů, neboť i to je 

způsob, jakým lze zkoncentrovat informace do jedné větné konstrukce. V textu se vyskytují 

tyto rozvité přívlastky: 

verdens mest eftersøgte mand 

den store muromkransede ejendom 

den pakistanske hærs vigtigste officersskole 

måneders intensivt efterretningsarbejde 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost. A 

proto se zde často vyskytuje přístavek. Zde se však nachází pouze jeden příklad:  

John Brennan, sikkerhedsrådgiver for præsident Barack Obama. 

Tempus  

Préteritum: 31 

Perfektum: 0 

Plusquamperfektum: 1 

Prézens: 8 

Futurum: 0 

Tím, ţe autor popisuje událost, která se odehrála v minulosti, převládají v textu slovesa 

v préteritu. 

Autor nechce komentovat obsah promluvy, a tak se v textu vyskytují pouze dvě modální 

slovesa. Modalita je mimo jiné vyjádřena i disjunktem: 

Kviden ... var tilsyneladende én af bin Ladens koner 

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 9 x anafora a 1 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 
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iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 13 

V textu se vyskytují kohezní prostředky, které čtenáři umoţní orientovat se v čase a prostoru. 

Autor se snaţí být v líčení co moţná nejpřesnější a k tomu účelu pouţívá zejména 

mnohačetné způsoby odkazování.     

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 8  

-es-pasívum: 1 

Autor v textu pouţívá pasívum hned několikrát, přičemţ jasně dominuje blive-pasívum, které 

se obecně vyskytuje častěji. Pasivní konstrukce se upatňuje především tehdy, kdy je činitel 

děje neznámý např. Han blev skudt ned som en hund či nepodstatný např. Kvinden, som blev 

brugt som skjold. 

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

Osama bin Laden = Al-Qaida-lederen, verdens mest eftersøgte mand, bin Laden 

bin Laden’s hus = skjulested, den store muromkransede ejendom, bygningskomplekset, 

bygningen, bygningerne 

Kolokace: 

… løb heldet ud for … 

… fik … på kornet … 

… at tage … i live … 

… gav …  ordren … 

 … satte sig til modværge.  

… at gå i aktion. 

… mistede livet. 

C. Junkce 

Konjunkty:  

Siden blev han skudt en gang til (temporální) 

Autor nepřikládá soudrţnosti textu příliš velký význam. Jednotlivé informace skládá vedle 

sebe, aniţ by se je snaţil jakkoliv propojit. Dává přednost jednoduchým větám, případně 

souřadným souvětím. Není proto vůbec překvapivé, ţe se v textu vyskytuje pouze jeden 

konjunkt. 

3.2.3. Lexikální prostředky 
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Titulek: Skudt ned som en hund   

Titulek obsahuje přirovnání, kterým chce autor šokovat. Usamu bin Ládina přirovnává 

k psovi, který byl zastřelen. Autor volí aţ příliš hrubý výraz, který v tomto kontextu není 

příliš vhodný.     

Sloţeniny: milliondusør, toptrænede, specialstyrker, skjulested, helikopterbåret, 

muromkransede, officersskole, efterretningsarbejde, lynangrebet, bygningskomplekset, 

specialenhed, sikkerhedsrådgiver, ildkampen  

Text obsahuje velké mnoţství dvouslovných sloţenin, kterými jsou především substantiva a 

adjektiva. Většina těchto slov se váţe ke specifické lexikální oblasti, kterou je vojenství. 

Sloţeniny mají v textu důleţitou funkci, neboť umoţňují autorovi zkoncentrovat více 

informací do jedné lexikální jednotky.         

Tropy a figury        

Skudt ned som en hund (přirovnání) 

en svimlende milliondusør (hyperbola) 

verdens mest eftersøgte mand (hyperbola) 

menneskeligt skjold (metafora) 

gulvet … var sølet til med blod (hyperbola) 

Klišé: løb heldet ud for 

Deverbativa 

i) deverbativní substantiva: jagt, overgivelse, angreb, efterretningsarbejde, ordren, 

lynangrebet, skjold, meningen, ildkampen   

ii) deverbativní adjektiva: eftersøgte, toptrænede, muromkransede  

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy 

raidede, indicierne, intensivt, aktion, tv-stationen, identificeret   

i) gramatický kalk: bygningskomplekset 

ii) hybridní kalk: toptrænede, specialstyrker, specialenhed  

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text se vyznačuje stylistickými prostředky, které jsou typické pro zpravodajský styl. Řídícím 

principem je snaha informovat o popisované události, aniţ by autor blíţe komentoval či 

analyzoval průvodní okolnosti děje. Text se zásadně liší z hlediska kompozice, neboť není 

uplatněn princip obrácené pyramidy. V úvodu se nevyskytují nejdůleţitější informace, jak 

bývá zpravidla obvyklé, ale autor je umisťuje nejdříve do střední části textu. Článek nese 

znaky bulvárního zpravodajství, coţ je patrné jiţ ze samotného titulku. Dále je to layout, 
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kterému dominuje obrazový materiál, způsob, jakým autor popisuje událost, ale i výběr 

lexikálních prostředků, jednoduchý syntax a nedostatek kohezních prostředků.           

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Skudt ned som en hund 

Efter ti års jagt: Al-Qaida-lederen blev tilbudt overgivelse, men valgte at dø, siger 

amerikanerne 

Jesper Hjorth, Søren Kjellberg Ishøy, Mikkel Selin 

I næsten ti år lykkedes det Osama bin Laden at holde sig skjult trods en svimlende 

milliondusør i dollar. 

Men natten til i går løb heldet ud for verdens mest eftersøgte mand.  

Han blev skudt ned som en hund, da toptrænede soldater fra den amerikanske flådes 

specialstyrker Navy Seals raidede hans skjulested i byen Abbottabad. 

Aldrig set på stedet 

Operationen skete som et helikopterbåret angreb i ly af mørket. En dristig satsning, for efter 

det oplyste havde ingen nogen sinde set Osama bin Laden på den store muromkransede 

ejendom, der nærmest lå klos op ad den pakistanske hærs vigtigste officersskole. 

Men indicierne var stærke efter måneders intensivt efterretningsarbejde. Fredag gav Barack 

Obama ordren til at gå i aktion. 

Da lynangrebet kom, satte både Osama bin Laden, hans søn og flere andre mænd i 

bygningskomplekset sig til modværge. 

A-Qaida-lederen affyrede selv sit våben, siger amerikanske embedsmænd til tv-stationen abc 

og tilføjer, at han blev opfordret til at overgive sig. 

Det nægtede han. Da et medlem af Navys Seals' specialenhed Team Six fik ham på kornet, 

blev Osama skudt i hovedet. Siden blev han skudt en gang til. 

Konen brugt som skjold 

Ifølge kilder var det aldrig meningen at tage bin Laden i live. Han skulle dræbes. 

Også bin Ladens søn Khalid (født 1989) mistede livet sammen med to af farens kurerer og en 

kvinde, som amerikanerne siger blev brugt som menneskeligt skjold. Der var andre kvinder 

og børn i bygningen. De slap uskadt, siger pakistanske kilder. 

- Kvinden, som blev brugt som skjold, var tilsyneladende én af bin Ladens koner, siger John 

Brennan, sikkerhedsrådgiver for præsident Barack Obama. 

En anden af konerne skal have identificeret sin døde mand som bin Laden over for soldaterne. 

De opholdt sig på stedet i 40 minutter, men selve ildkampen var hurtigere. Resten af tiden 

brugte Team Six på at ransage bygningerne. Angriberne havde ingen tab, siger amerikanerne. 

Tv-billeder viste efterfølgende, at gulvet i et af rummene var sølet til med blod. 
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3.3.3 JYLLANDS POSTEN: USA’s HÅRDE HUNDE GJORDE SELV ARBEJDET 

Jyllands-Posten, 3. května 2011, sekce 1, strana 14 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Text formou i obsahem naplňuje ţánrová očekávání. Jedná se o klasický zpravodajský text, 

který si klade za cíl přinést odpovědi na následující otázky:  

Co se stalo? → Usáma bin Ládin byl zabit. 

Kdo to udělal? → Byl zneškodněn americkým vojenským zásahovým komandem. 

Kdy a kde k tomu došlo? → Událost se stala 2. května 2011 v pákistánském Abbottábádu.  

Tyto okruhy tvoří hlavní kostru textu, coţ mimo jiné dokládá i doprovodný obrazový 

materiál, kterým je mapa Pákistánu a satelitní fotografie bin Ládinova sídla v Abbottábádu 

s doplňujícími informacemi o průběhu operace a faktografickými údaji o městě Abbottábád. 

Autoři si v průběhu psaní textu zajisté dobře uvědomovali, ţe informace o smrti Usámi bin 

Ládina a způsobu, jakým byl dopaden, budou pro většinu čtenářů jiţ zastaralé, a proto se 

snaţí obsah zprávy obohatit o další zajímavé skutečnosti. Na první pohled tak můţe text 

působit nesourodě, protoţe se věnuje několika tématům najednou. Ty sice mají společného 

jmenovatele, ale postrádají analytičtější přístup. Popisné pasáţe na druhé straně působí velmi 

dramaticky, jelikoţ se zde autor snaţí zprostředkovat pocit autentického proţitku tím, ţe v 

líčení uplatňuje kamerové zpracování.
10

       

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

USA’s hårde hunde gjorde selv arbejdet 

[Podtitulek:] 

Sådan gjorde de det: Amerikanske specialstyrker angreb og dræbte Osama bin laden efter otte måneders 

overvågning. Pakistan blev holdt uden for operationen. 

[Byline:] 

Puk Damsgård Andersen, Klaus Justsen, Jørgen Ullerup, Jyllands-Postens korrespondenter, udland@jp.dk, 

klaus.justsen@jp.dk, jorgen.ullerup@jp.dk 

 

Vedle textu jsou umístěny klíčové informace, které jsou přehledně zpracované v bodech, dále 

mapa a fotografie. Layout tak upoutá čtenářovu pozornost dříve neţ samotný text. Autor 

článku si je plně vědom větší důleţitosti vizuálního aspektu neţ samotného obsahu textu. Tato 

skutečnost jen potvrzuje dlouhodobý trend ve zpravodajství, kterým je snaha apelovat na 

vizuální vnímání čtenáře. Titulek obsahuje obrazné vyjádření a podtitulek následně vysvětluje 

                                                      
10

 Zdroj: http://www.brooks.edu/articles/camera-angles.asp 
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další okolnosti zodpovězením otázek kdo, co, kde a jak. Podtitulek je rozdělený na dvě části, 

tou první je věta Sådan gjorde de det:, která je napsaná tučným písmem a zakončená 

dvojtečkou, jeţ slouţí k vyznačení přímé řeči. Lze ji uplatnit i při uvádění výčtu informací 

nebo oddělení informací upřesňujících, coţ je právě tento případ. Část podtitulku před 

dvojtečkou slouţí jako jakési vizuální přemostění mezi titulkem a podtitulkem. Titulek je 

napsaný malým tučným písmem. Zvolený typ písma se jmenuje Trebuchet MS.  

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Mistilliden mellem Pakistan og USA er så stor, at præsident Barack Obama valgte at holde de pakistanske 

myndigheder i total uvidenhed om den operation, der søndag dræbte verdens mest eftersøgte mand.  

[Mezititulky:] 

Kommunikation jammet 

To skud i ansigtet 

Pakistans rolle 

Hvem hjalp ham 

[Citáty:] 

Vi kunne ikke … alene. 

 

Text v prvním odstavci zmiňuje všechny důleţité skutečnosti. Jedná se o souvětí sloţené, 

které tvoří věta hlavní a dvě věty vedlejší. V úvodu se vyskytují tři deverbativa – dvě 

substantivní mistilliden, uvidenhed a jedno adjektivní eftersøgte. I zde je hlavním řídícím 

principem snaha vtěsnat co nejvíce informací do jedné větné konstrukce. Článek obsahuje 

čtyři mezititulky, které napomáhají rozčlenit text do přehledných úseků. Mezititulek Hvem 

hjalp ham je zaloţený na aliteračním principu.  

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text představuje zpravodajský útvar, ovšem nacházejí se zde i prvky analytické publicistiky. 

Hlavním tématem textu je zachycení základních údajů o sdělované skutečnosti, kterou je 

usmrcení Usámy bin Ládina. Všechny podstatné informace jsou shrnuty v titulku a podtitulku, 

čímţ lze vysvětlit, proč se první část textu zaměřuje spíše na průvodní okolnosti a podmínky 

vzniklé události. Autor v úvodu líčí, jak došlo k odhalení bin Ládinova úkrytu a zároveň 

předjímá, ţe se v textu bude zabývat i tím, jakou roli v celé věci sehrál Pákistán, na jehoţ 

území našel bin Ládin útočiště. Druhá a třetí část textu uvozená mezititulkem Kommunikation 

jammet a To skud i ansigtet lineárně zachycuje průběh celé operace. Faktografické údaje jsou 

řazeny sousledně a celá událost je zaznamenána v minulém čase. Jedná se o běţnou 

vypravěčskou techniku, která se pouţívá v popisných pasáţích. V třetí části textu dochází ke 

změně tématu, coţ je signalizováno mezititulkem Pakistans rolle. Tato část přináší řadu 

překvapujících informací, a proto není divu, ţe zde autor cituje cizí zdroj, aby posílil 

důvěryhodnost své výpovědi. Závěrečná část, která nese název Hvem hjalp ham, rovněţ 
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obsahuje přímou řeč, která se snaţí čtenáře přimět k zamyšlení, jak je moţné, ţe bin Ládin 

mohl ţít bez povšimnutí v oblasti, kde sídlí vojenský útvar. A na závěr autor vyjadřuje 

domněnku, ţe se teroristé dříve nebo později pokusí bin Ládinovu smrt pomstít.    

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 23 

Řádky: 73 

Slova: 769 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 45 čárek, coţ odpovídá 6 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se nevyskytuje, v jiných denících částečně supluje funkci čárky. 

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Sådan gjorde de det:   

Uvozovky: V textu se nachází dvojí typ uvozovek – jednak dvojité "USS Carl Vinson" a vedle 

toho tzv. obrácené francouzské »Vi kunne ikke lade det afhænge af pakistanerne. Vi måtte 

agere alene,«. První typ vyjadřuje uvědomělý postoj autora ke zvolenému výrazu, druhý typ 

uvozuje přímou řeč. V Dánsku se tento typ uvozovek pouţívá v publicistickém stylu zcela 

běţně.     

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Aliterace: Hvem hjalp ham (mezititulek) 

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 12 odstavců  

2 věty – 9 odstavců  

3 věty – 1 odstavec 

4 věty – 1 odstavec 

Modalita vět: oznamovací, 1 x tázací  

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází dva příklady: 

… siger han. 

… siger Haroun Mir. 
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Elipsa 

Dalším typickým znakem zpravodajského stylu je častý výskyt eliptických konstrukcí. Elipsa 

se v textu vyskytuje v mezititulku: 

Kommunikation  jammet – chybí sponové sloveso bliver (gramatická elipsa) 

Iniciální adverbia 

Počáteční pozice příslovečného určení ve větě lze označit za stylově příznakový prostředek, 

který v textu slouţí především jako prostředek textové koheze: 

Ved at jamme de pakistanske kommunikationssystemer … - urč. způsobu 

Sent i går … - urč. času 

I et computerrum … - urč. místa 

I indledende kommentarer til operationen … - urč. místa  

Men i går … - urč. času 

I Kabul … - urč. místa 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.3 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.6 % 

Nejběţnějšími spojkami jsou og a men.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 15 

adjektivní: 9 

adverbiální: 6 

V textu výrazně dominují vedlejší věty substantivní. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován častým výskytem rozvitých větných členů. V textu se 

ovšem přívlastek rozvitý objevuje jen třikrát:  

en luksuriøs og velbeskyttet bolig 

verdens mest eftersøgte mand 

den 40 minutter lange operation 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost, 

proto se zde často vyskytuje přístavek: 

CIA’s direktør, Leon Panetta, … 
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… medlemmer af USA’s elitekorps, Navy Seals, … 

en af Obamas sikkerhedsrådgivere, John Brennan, … 

Tempus  

Préteritum: 58 

Perfektum: 3 

Plusquamperfektum: 2 

Prézens: 12 

Futurum: 1 

V textu se vyskytují převáţně slovesa v préteritu, coţ lze vysvětlit převáţně tím, ţe autor 

textu popisuje událost, která se jiţ odehrála.  

Vztah autora k obsahu promluvy je vyjádřen modálními slovesy. Text jich obsahuje celkem 

šest. Alternativním způsobem vyjádření modality jsou disjunkty: 

… en kampenhed på angiveligt godt en snes medlemmer af USA’s elitekorps… 

… en datter sandsynligvis blev dræbt … 

… alle harddiske revet ud af maskinerne, tilsyneladende af soldaterne. 

… en CIA-agent, der angiveligt i selvforsvar dræbte to pakistanere … 

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 17 x anafora a 2 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 23 

Orientace v čase a prostoru je pro tento text klíčová, neboť souvisí s tematickou rovinou textu, 

která se věnuje tomu, kde se skrýval Usama bin Ládin a kdy ho americké tajné sluţby 

objevily.      

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 15  

-es-pasívum: 1 

Pasívum se v textu uplatňuje především v popisných pasáţích, kde implikovaný činitel pro 

vyjadřovaný obsah není relevantní a v některých případech současně i neidentifikovatelný 

(Dušková 2003: 253). Pozornost se tak soustředí na samotný děj a nikoliv na jeho činitele.      

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  
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Osama bin Ladin = massemorderen, terrorchefen, terrorlederen, Al Qaida leder 

Navy Seals = hårde hunde, hårdeste hunde, specialstyrker, elitekorps, specialtropperne, 

soldaterne, kommandogruppe  

Kolokace:  

… gav resultat … 

… holdt hånden over … 

… sat i alarmberedskab … 

C. Junkce 

Konjunkty:  

Bagefter blev limet fløjet  ud til … (enumerativní) 

Derfor er amerikanske ambassader … (resultativní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: USA’s hårde hunde gjorde selv arbejdet 

Autor textu se pouţitím metafory hårde hunde snaţí zapůsobit na čtenáře. Volbou těchto 

specifických lexikálních prostředků chce docílit dramatického efektu a zvýšit čtenářovu 

zvědavost. Ostatní slova v titulku jsou ale zcela nepříznaková a patří mezi neutrální lexikální 

výrazy, a to proto, ţe titulek by měl být především srozumitelný. 

Sloţeniny: feriebyen, bjerggrotte, stammeområde, militærakademi, kommunikationssytemer, 

ejendomskomplekset, ildkamp, terrorchfen, dna-prøver, hangarskybet, martyrgrav, 

forsvarskilder, sikkerhedsrådgiver, CIA-terroranalytiker …     

V textu se vyskytuje celá řada sloţených slov, coţ je typickým znakem zpravodajského stylu, 

neboť sloţeniny představují prostředek lexikální komprese neboli zhuštění informací.   

Tropy a figury: 

hårde hunde (metafora) 

hårdeste hunde (hyperbola) 

menneskeligt skjold (metafora)   

 Det Hvide Hus (metonymie) 

USA (metonymie) 

holdt hånden over (metafora) 

Klišé: V textu se nevyskytuje.  

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: forberedelser, angrebet, skud, hjælp, dronangreb, anholdelsen, 

udvisning, selvforsvar, drabet 
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ii) deverbativní adjektiva: eftersøgte, velbeskyttet, ombyggede, sårede, kvæstede, splintrede 

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  

total, tip, operation, resultat, forcerede, intens, identificeret, base  

i) gramatický kalk: militærakademi, øjenvidner, kommunikationssystemer, luftrum 

 ii) hybridní kalk: luftbasen, specialtroperne, harddiske, massemorderen, efterretningsofficer, 

tophemmelig, computerrum 

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

V textu převaţuje informační slohový postup, a tudíţ se jedná o typický zpravodajský text. 

Text je rovněţ charakterizován modelovostí a ustáleností, především co se týče kompozice, 

ale i pouţití stylistických prostředků. V textu je uplatněno schéma tzv. obrácené pyramidy. 

Principem této kompoziční výstavby je umístit hlavní informace na začátek textu a ty méně 

důleţité směřovat k jeho konci. Tímto způsobem jsou vystavěny i jednotlivé oddíly textu. 

V analyzovaném textu se vyskytuje řada deverbativ, sloţených slov a apozic, coţ značí, ţe se 

autor snaţí do omezeného prostoru vměstnat co nejvíce informací. Text stojí na pomezí mezi 

seriózním a bulvárním zpravodajstvím. A to především kvůli ústřednímu titulku a způsobu, 

jakým autor prezentuje informace, zvláště v popisných pasáţích.  

5. TEXT 

 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

USA’s hårde hunde gjorde selv arbejdet 

Sådan gjorde de det: Amerikanske specialstyrker angreb og dræbte Osama bin laden efter 

otte måneders overvågning. Pakistan blev holdt uden for operationen. 

Puk Damsgård Andersen, Klaus Justsen, Jørgen Ullerup, Jyllands-Postens korrespondenter, 

udland@jp.dk, klaus.justsen@jp.dk, jorgen.ullerup@jp.dk 

Mistilliden mellem Pakistan og USA er så stor, at præsident Barack Obama valgte at holde de 

pakistanske myndigheder i total uvidenhed om den operation, der søndag dræbte verdens mest 

eftersøgte mand.  

CIA’s direktør, Leon Panetta, ledede personligt operationen, der begyndte med det første tip 

allerede i august sidste år, da en af Osama bin Ladens kendte kurerer blev sporet til et hvidt 

hus i feriebyen Abbottabad kun godt en times kørsel fra hovedstaden Islamabad. 

For massemorderen opholdt sig ikke i en bjerggrotte eller i et hus i et lovløst stammeområde, 

som mange toede. Han blev fundet og dræbt i en luksuriøs og velbeskyttet bolig for enden af 

en grusvej meget tæt på et pakistansk militærakademi.   

Kommunikation jammet 

Ved at jamme de pakistanske kommunikationssystemer lykkedes det at flyve helikoptere ind i 

et militært område uden at blive opdaget. Men øjenvidner så et hidtil ukendt antal ombyggede 

amerikanske MH-60 helikoptere lande tæt ved ejendomskomplekset kl. 22.30 pakistansk tid 

søndag. 
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De kom fra Ghazi luftbasen i Pakistan, og om bord var en kampenhed på angiveligt godt en 

snes medlemmer af USA’s elitekorps, Navy Seals, der var fløjet ind til Pakistan fra 

Afghanistan. 

Navy Seals er forsvarets hårdeste hunde, og de er trænet til netop denne slags operationer. 

Måneders forberedelser gav resultat, da specialtropperne hurtigt forcerede forsvarsværkerne 

og trængte ind i huset. 

En intens ildkamp fulgte. Det er uklart, hvor mange døde.  

Nogle kilder siger, at en kvinde, der blev brugt som menneskeligt skjold, og tre mænd udover 

bin Laden blev dræbt, mens andre taler om i alt 22 sårede og kvæstede. 

Det forlyder, at også en af Bin Ladens sønner blev dræbt. Sent i går sagde Det Hvide Hus, at 

også en af terrorchefens koner og en datter sandsynligvis blev dræbt under angrebet.     

To skud i ansigtet 

Osama bin Laden blev dræbt med to skud i venstre side af ansigtet, hans lig blev taget med i 

helikopteren for formelt at blive identificeret ved hjælp af dna-prøver. 

Bagefter blev liget fløjet ud til hangarskibet "USS Carl Vinson", hvor det efter en religiøs 

ceremoni blev vippet ud i Det Arabiske Hav. USA ønskede ikke, at Bin Laden skulle have en 

martyrgrav, som tilhængere kunne valfarte til. 

Billeder inde fra terrorlederens hus af blod og splintrede ruder og møbler vidner om den hårde 

ildkamp, der gik forud på drabet på den 54-årige Al Qaida leder. I et computerrum var alle 

harddiske revet ud af maskinerne, tilsyneladende af soldaterne. 

Ingen i den amerikanske kommandogruppe kom til skade under den 40 minutter lange 

operation. Men på vej ud fejlede en af helikopterne. Den blev efterladt af specialstyrkerne og 

sprængt i luften for ikke at efterlade spor. Pakistanske tv-billeder viste billeder af flammer i 

nærheden af huset. 

Pakistans rolle 

I indledende kommentarer til operationen hævdede pakistanske forsvarskilder, at de hjalp 

amerikanerne på flere måder. Men i går understregede en af Obamas sikkerhedsrådgivere, 

John Brennan, at pakistanerne før blev orienteret, da de amerikanske helikoptere var ud i 

pakistansk luftrum. 

Forholdet mellem CIA og Pakistans efterretningstjeneste ISI er så anspændt, at amerikanerne 

holdt hele operationen tophemmelig. 

Flere gange tidligere er pakistanske efterretningsfolk blevet beskyldt for at samarbejde både 

med Al Qaida og med Taleban-bevægelsen. 

Kritik af amerikanske dronangreb i pakistanske stammeområder og anholdelsen og den senere 

udvisning af en CIA-agent, der angiveligt i selvforsvar dræbte to pakistanere, som overfaldt 

ham, har kun forværret forholdet over de seneste uger. 

Den tidligere CIA-terroranalytiker Michael Scheuer bekræftede over for BBC, at hverken det 

pakistanske militær eller ISI har hjulpet at finde Bin Laden. 

»Vi kunne ikke lade det afhænge af pakistanerne. Vi måtte agere alene,« siger han.   

Hvem hjalp ham 

I Kabul siger analytiker og kommentator Haroun Mir, at hvis Bin Laden kunne bo, hvor han 

gjorde, må nogen have holdt hånden over ham.  

»Det er jo fuldstændig åbenlyst. Vi har mange spørgsmål til Pakistan. Hvordan kunne de ikke 

være opmærksomme på, at han var der? For mig at se kendte nogen i Pakistan alt til hans 

tilholdssted,« siger Haroun Mir. 

En pakistansk efterretningsofficer erkendte i går, at det er pinligt for Pakistan, at terrorlederen 

kunne bo så tæt på en militær base. Hvis myndighederne havde vidst det, ville de have 

anholdt ham, understregede han. 
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CIA-chef Panetta forudså i går, at terrorgrupper rundt omkring i verden næsten med sikkerhed 

vil forsøge at hævne drabet på Osama bin Laden. 

Derfor er amerikanske ambassader og andre institutioner sat i forhøjet alarmberedskab rundt 

om i verden. 
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3.3.4 POLITIKEN: JAGTEN PÅ BIN LADEN ENDTE I GRANERNES BY 

Politiken, 3. května 2011, sekce 1, strana 4 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Formou i obsahem lze text zařadit mezi zpravodajské texty. Hlavním cílem textu je přinést 

odpovědi na následující otázky: 

Co se stalo? → Usáma bin Ládin byl zavraţděn. 

Kdo to udělal? → Byl zabit americkým vojenským zásahovým komandem. 

Kdy a kde k tomu došlo? → Událost se stala 2. května 2011 v pákistánském Abbottábádu.  

Text je koncipovaný tak, aby čtenář získal komplexní obraz o popisované události. Zároveň 

jsou informace podávány rozvláčnou formou, coţ dosvědčuje i samotná délka textu. Zpráva 

se obvykle vyznačuje stručností a maximální informativností. Zde se však vyskytuje velké 

mnoţství doplňujících informací, z čehoţ lze usoudit, ţe autor text psal pro cílovou skupinu 

čtenářů, která vyţaduje analytický přístup k zpravodajství. Text zároveň nese prvky 

autorského stylu, neboť se zde vyskytuje několik řečnických otázek a floskulí. Přestoţe je text 

delšího rozsahu, lze se v řadě pasáţí setkat s prostředky, které text dělají hutnějším, např. 

participium, několikanásobná modifikace větných členů, deverbativa a sloţeniny. Součástí 

textu je i obrazový materiál, který se podílí na celkovém vyznění článku.                         

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Jagten på bin Laden endte i Granernes by 

[Podtitulek:] 

Sådan fandt den amerikanske efterretningstjeneste til sidst frem til al-Qaedas nu afdøde leder. Han gemte sig 

ikke i nogen bjerghule, men i en pakistansk middelklasseby spækket med soldater.  

 

V horní třetině strany se vyskytuje obrazové schéma vojenské operace, nechybí ani mapa 

Pákistánu. Celé straně dominuje analyzovaný text, který doplňují dvě fotografie zobrazující 

dům, kde se skrýval Usáma bin Ládin, a místnost, kde byl zastřelen. Vizuální prvky mají ve 

zpravodajských textech zvláštní postavení. Často jsou to právě fotografie, které přimějí 

čtenáře, aby se začetl do textu. Titulek odpovídá na otázky co, kdo a kde. Rématem věty je i 

Granernes by – čili příslovečné určení místa. Podtitulek tuto informaci blíţe rozvíjí a 

poukazuje, ţe bin Ládin ţil ve městě, kde sídlil vojenský útvar. Prvním slovem podtitulku je 

adverbium sådan. Je zajímavé, ţe stejným způsobem je uvozen i podtitulek textu z deníku 

Jyllands-Posten. Titulek i podtitulek jsou graficky zvýrazněné tučným písmem, coţ vychází 
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z typografických konvencí seriózního tisku. Funkcí podtitulku je upoutat čtenářovu pozornost. 

Autor v podtitulku upozorňuje na to, ţe bin Ládin ţil v obydlené oblasti, kde mimo jiné 

působila pákistánská armáda. Počítá přitom s tím, ţe zvídavý čtenář tak bude mít potřebu číst 

dál.                            

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Gad vide, om nogen har indkasseret dusøren på 25 millioner dollar, som den amerikanske regering for snart ti år 

udlovede for oplysninger, der kunne føre direkte til tilfangetagelsen af Osama bin Laden? I går blev al-Qaeda-

lederens billede på FBI’s liste over verdens mest eftersøgte terrorister opdateret med en rød bjælke, hvorpå der 

nu står ordet ’Deceased’ – ’afdød’. Men hvem der i givet fald er blevet umådelig rig på at levere det afgørende 

tip, er et åbent spørgsmål.  

[Mezititulky:] 

Kæmpevilla med pigtråd 

Fange i sit fængsel 

Aktionen 

Begravet på havet 

[Citáty:] 

Sidste år i august blev jeg så efter mange års omhyggeligt arbejde fra vore efterretningsfolk orienteret om et 

muligt fingerpeg, der kunne føre til bin Laden. Barack Obama, USA’s præsident 

 

Úvodní odstavec textu obsahuje dvě řečnické otázky, ale spíš jde o emotivně zabarvené věty 

oznamovací. Autor v nich spekuluje, zda někdo získal odměnu, která byla vypsána za 

poskytnutí informací, které by vedly k dopadení Usámy bin Ládina. Oproti většině 

zpravodajských útvarů tak tento text začíná pozvolně. Vyskytují se zde však některé typické 

znaky zpravodajského stylu jako např. deverbativum tilfangetagelsen, odnominální 

konstrukce al-Qaeda-lederens billede på FBI’s liste a několikanásobná modifikace verdens 

mest eftersøgte terrorister. Text obsahuje čtyři mezititulky, které jsou krátké a výstiţné. 

Současně se zde vyskytuje jedna samostatně stojící citace, která se snaţí zaujmout čtenářovu 

pozornost.           

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text stojí na pomezí mezi zpravodajským a analytickým útvarem, jelikoţ autor informace 

nejen předává, ale i analyzuje. Zprostředkované informace nejsou pro čtenáře absolutně nové, 

autor se je proto snaţí komentovat a prohlubovat. V první části textu – hned po úvodním 

odstavci – se čtenář dozvídá hlavní informace o útoku na Usámu bin Ládina. Dále zde autor 

s odvoláním na americký tisk uvádí, ţe americké tajné sluţby přišly na stopu bin Ládina 

prostřednictvím jeho kurýra. Na čtenáře také apeluje intertextovostí, a to tím, ţe se snaţí 

popisovanou skutečnost zasadit do domácího kontextu, kdyţ se zmiňuje o známé dánské 

kauze Blekingebanden. Zároveň pouţívá ironický tón, čímţ se snaţí celou situaci odlehčit. 

Druhá část uvozená mezititulkem Kæmpevilla med pigtråd líčí, jak dům, ve kterém bin Ládin 
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ţil, vypadal. Třetí část se zabývá tím, proč bylo pro tajné sluţby tak obtíţné odhalit, kde se 

bin Ládin skrýval. Současně autor vysvětluje, proč se na jeho dopadení nepodílel Pákistán. 

V této části je znovu uplatněno analytické komentování sdělované skutečnosti. Čtvrtá část 

textu naopak popisuje průběh operace a zcela splňuje znaky zpravodajského líčení tím, jak 

autor podává informace, aniţ by je nějak interpretoval. Závěrečná část označená mezititulkem 

Begravet på havet, se vrací k tomu, co naznačuje titulek a podtitulek – jak je moţné, ţe bin 

Ládin ţil bez povšimnutí ve městě, kde působí pákistánská armáda. Autor tak ponechává 

závěr otevřený.                               

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 26 

Řádky: 252 

Slova: 1426 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 95 čárek, coţ odpovídá 1 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje celkem třikrát: 

… – blot 100 kilometer nord for hovedstaden Islamabad – … 

… i Granernes By – Abbottabad, 

V prvním případě slouţí pomlčka k oddělení vsuvky, v druhém případě stojí před apozicí, 

která podává vysvětlující informaci k rozvíjejícímu podstatnému jménu.  

Dvojtečka: Objevuje se ve střední části textu a její primární funkcí je zdůraznit a specifikovat 

určitou informaci. Opět se jedná o apozici.   

… selverklærede hjerne bag 11. september-angrebet: Khalid Sheik Mohammed.     

Uvozovky: V textu se vyskytují obrácené francouzské uvozovky, coţ je typické pro dánský 

publicistický styl, slouţí k uvození přímé řeči. Dále se zde objevují i jednoduché uvozovky, 

’Deceased’ – ’afdød’, jedná se opět o citát a jeho překlad.   

Kurzíva: … at det var terrorlederen. Pouţívá se jen výjimečných případech, protoţe má 

výraznou zdůrazňovací funkci.  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Fonologická rovina textu neobsahuje ţádné stylisticky příznakové prvky.  

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 
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Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 11 odstavců  

2 věty – 8 odstavců  

3 věty – 4 odstavce 

4 věty – 3 odstavce 

Modalita vět: oznamovací, 2x tázací  

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází dva příklady: 

siger en efterretningskilde … 

fortæller en beboer … 

Elipsa 

Eliptické konstrukce se vyskytují napříč všemi publicistickými styly. Nejčastěji nacházejí 

uplatnění v titulcích, kde se očekává, ţe autor podá co nejstručněji a nejvýstiţněji maximální 

mnoţství informací. Zde je překvapivě titulek vyjádřen celou větou. Mezititulky jsou naopak 

koncipované jako jednočlenná vyjádření a to buď s modifikací např. Kæmpevilla med pigtråd, 

Fange i sit fængsel či bez ní např. Aktionen. Pouze poslední mezititulek obsahuje elipsu: 

Begravet på havet - chybí sponové sloveso bliver a podmět han (gramatická elipsa) 

Iniciální adverbia 

Počáteční postavení příslovečného určení ve větě bývá příznačné pro zpravodajský styl. 

Podporuje se tím větší dynamika a zvláště v popisných pasáţích se lze setkat s iniciálními 

příslovečnými určeními místa a času. V tomto textu se ovšem nejedná o stylisticky 

příznakový prostředek. Iniciální adverbia se zde vyskytují sporadicky. Pouze v odstavci 

týkajícím se průběhu operace se lze setkat se záměrným uţitím iniciálních temporálních 

adverbií, která přispívají ke zvýšené dramatičnosti a zdůrazňují rychlé plynutí času: 

I ly af natten lettede amerikanske helikoptere … 

Kort efter midnat så jeg flere soldater omkring bygningen, …      

Pludselig blev der åbnet ild mod helikopterne.  

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.8 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.1 % 

Nejběţnější koordinační spojkou je og.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 
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substantivní: 27 

adjektivní: 22 

adverbiální: 8 

V textu se vyskytuje nejvíce vět substantivních, nicméně je zde i velký počet adjektivních vět. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován velkým mnoţstvím rozvitých větných členů, které 

obsahují jak premodifikaci tak i postmodifikaci. I to je způsob, jakým autor vtěsná několik 

informací do jedné větné konstrukce. 

al-Qaedas nu afdøde leder 

FBI’s liste over verdens mest eftersøgte terrorister 

et fæstningsværk af et bygningskompleks i Granernes By 

den selverklærede hjerne bag 11. september-angrebet: Khalid Sheik Mohammed 

en støvet vej med bakkelandskaber i baggrunden 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost. A 

proto se zde často vyskytuje přístavek: 

New York Times, Washington Post og Los Angeles Times 

en af Osama bin Ladens sønner, en kvinde og den kurer, der … 

den pakistanske præsident, Asif Ali Zardari 

USA’s præsident, Barack Obama 

den pakistanske premierminister Gilani 

Tempus  

Préteritum: 75 

Perfektum: 24 

Plusquamperfektum: 2 

Prézens: 26 

Futurum: 2 

Jako většina zpravodajských textů není ani tento článek výjimkou, tím ţe zde převládají 

slovesa v minulém čase. Pro popis je totiţ uţití minulého času typické.   

Postoj mluvčího k obsahu promluvy je vyjádřen modálními slovesy. V textu se jich vyskytuje 

celkem 17.  Další moţný způsob vyjádření modality je pomocí disjunktů. V tomto textu se 

ovšem nachází jen jeden příklad: 

Risikoen for, ... , har givetvis været for stor ... 
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3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 18 x anafora & 1 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 39 

Spatio-temporální indikátory jsou v textu četně zastoupeny, neboť právě informace týkající se 

toho kdy a kde k události došlo, patří k hlavním tématům celého textu nehledě na to, ţe jsou 

důleţitou součástí gramatické koheze. 

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 11 

-es-pasívum: 4 

Pasívum se v textu uplatňuje především v popisných pasáţích, kde implikovaný činitel pro 

vyjadřovaný obsah není relevantní a v některých případech současně i neidentifikovatelný. 

Pozornost se tak soustředí na samotný děj a nikoliv na jeho činitele (Dušková 2003: 253). 

Pasívum se tak vyskytuje převáţně v oddíle Aktionen a Begravet på havet.       

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

Osama bin Ladin = al-Qaedas nu afdøde leder, al-Qaeda-lederen, Osama bin Laden, 

terrorlederen, bin Laden 

bin Ladens hus = et fæstningsværk af et bygningskompleks, hus, den hvide bygning, bin 

Ladens gemmested, fængsel, bygningskomplekset, skjulested, kæmpevilla 

Kolokace:  

… kom på sporet … 

… holdt sig skjult … 

… har muligheder for … 

… erklærede for død … 

… stille til ansvar … 

… så en interesse i …  

C. Junkce 

Konjunkty:  

Til gengæld er det helt sikkert, … (kontrastivní) 

Og så endelig i sidste uge besluttede jeg, … (enumerativní) 
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Til gengæld menes fotografierne, … (kontrastivní) 

Men derimod i et fæstningsværk … (kontrastivní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Jagten på bin Laden endte i Granernes by 

Autor volí v titulku neutrální výrazy, kterými se snaţí vystihnout nejpodstatnější informace. 

Nechce vytvářet dojem senzace, spíše se snaţí působit věcně a seriózně.   

Sloţeniny: efterretningstjeneste, bjerghule, middelklasseby, fæstningsværk, 

bygningskompleks, turistmål, hjemsted, gemmested, sikkerhedsmure, pigtråd, 

overvågningstjenester, sikkerhedseksperter, sikkerhedsmure, Muhammed-tegningerne, 

selvmordbomberne, terrorangreb, topembedsmand, al-Qaeda-lederen, terrorlederen, 

sikkerhedsmyndingheder 

Příslovečné určení + předloţka: hvorvidt, hvorefter, herunder 

V textu se objevuje celá řada sloţených slov a to především z oblasti vojenství a bezpečnosti. 

Většina slov se v dánštině běţně pouţívá, ale například slova Muhammed-tegningerne a al-

Qaeda-lederen patří mezi novotvary, a proto se píší s pomlčkou. 

Tropy a figury: 

den selverklærede hjerne (synekdocha) 

få Blekingebanden til at ligne sludrechatoller (ironie) 

Vesten (metonymie) 

bag om ryggen på Pakistan (metafora) 

Klišé:  

… er et åbent spørgsmål. 

Hvis man skal tro …  

Det var ikke kun det faktum, … 

… sagt kort … 

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: jagten, oplysninger, tilfangetagelsen, aktion, skud, sporet, 

afhøringer, forsigtighed, overvågning, mistænksomheden, fange, fængsel, hævn, planlægning, 

deltager, spekulationer, forhold, mord, arbejde, skjulested, operation, aktionen, 

skudsveksling, tilhængere, betydning, kampen, interesse, hjælp 

ii) deverbativní adjektiva: eftersøgte, veltirettelagt, fjernstyrede, førerløse, selverklærede, 

fremskaffet, sikkerhedsbevist, støvet, nærliggende, udstyret, begrænset, uskadte     

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  
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i) gramatický kalk: militærbase, militærakademi, Guantanamobasen, elektronisk 

kommunikation, antiterorisme  

 ii) hybridní kalk: elitesoldaters, missiler, specialstyrker, live-billeder, dna-prøver      

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

V textu se uplatňuje jak informační slohový postup, tak i analytický způsob zpracování 

informací. Autor událost nejen popisuje, ale i komentuje a hodnotí. Autorův osobitý styl se 

například projevuje zvýšeným výskytem řečnických otázek, ale i obrazovým pojmoslovím. 

Text lze charakterizovat modelovostí a ustáleností. Autor se snaţí informace zhustit, coţ je 

patrné tím, ţe se v textu vyskytují deverbativa, hromadění vazeb – nejčastěji genitivních, 

polovětné vazby a sloţeniny. V textu se také nacházejí přejatá slova, internacionalismy a 

ţurnalistické frazémy. Výstavba textu se na rovině jednotlivých oddílů řídí tím, ţe na začátku 

stojí nejdůleţitější informace a dále následují informace méně důleţité, avšak textu jako celku 

se to netýká.           

5. TEXT 

 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Jagten på bin Laden endte i Granernes by 

Sådan fandt den amerikanske efterretningstjeneste til sidst frem til al-Qaedas nu afdøde 

leder. Han gemte sig ikke i nogen bjerghule, men i en pakistansk middelklasseby spækket 

med soldater.  

Gad vide, om nogen har indkasseret dusøren på 25 millioner dollar, som den amerikanske 

regering for snart ti år udlovede for oplysninger, der kunne føre direkte til tilfangetagelsen af 

Osama bin Laden? I går blev al-Qaeda-lederens billede på FBI’s liste over verdens mest 

eftersøgte terrorister opdateret med en rød bjælke, hvorpå der nu står ordet ’Deceased’ – 

’afdød’. Men hvem der i givet fald er blevet umådelig rig på at levere det afgørende tip, er et 

åbent spørgsmål.  

Til gengæld er det helt sikkert, at der lå en uhyggeligt veltilrettelagt plan bag den militære 

aktion, der kulminerede aftenen og natten til mandag i den middelstore pakistanske by 

Abottabad. For det var her – blot 100 kilometer nord for hovedstaden Islamabad – at al-

Qaeda-lederen blev dræbt af de amerikanske elitesoldaters skud. Osama bin Laden skjulte sig 

ikke, som så mange havde troet, i en bjerghule i stammeområderne mellem Pakistan og 

Afghanistan, hvor USA løbende affyrer sine missiler fra fjernstyrede førerløse fly. Men 

derimod i et fæstningsværk af et bygningskompleks i Granernes By – Abbottabad, der er 

kendt som et yndet turistmål og hjemsted for en stor militærbase og et militærakademi ikke 

langt fra bin Ladens gemmested. 

Hvis man skal tro de store amerikanske aviser som New York Times, Washington Post og 

Los Angeles Times, kom efterretningstjenesten CIA allerede for fire år siden på sporet af en 

vigtig kurer med kontakt til både Osama bin Laden og den selverklærede hjerne bag 11. 

september-angrebet: Khalid Sheik Mohammed. Han afventer nu en militær retssag på 
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Guantanamobasen i Cuba, hvor oplysningerne om kureren skal være fremskaffet gennem 

afhøringer. 

Ifølge de ubekræftede oplysninger brugte den amerikanske efterretningstjeneste de følgende 

år på at finde frem til mandens sande identitet og hans præcise opholdssteder. Man kan roligt 

regne med, at kureren har været så sikkerhedsbevist, at han har kunnet få Blekingebanden til 

at ligne sludrechatoller og kun har benyttet sig af telefoner computere og andre former for 

elektronisk kommunikation med den største grad af forsigtighed. 

Kæmpevilla med pigtråd 

Med gennem overvågning lykkedes det amerikanerne at finde frem til det hus i Abottabad, 

hvor Osama bin Laden i hvert fald siden august sidste år holdt sig skjult. Den hvide bygning 

var i sig selv med til at skærpe mistænksomheden, da CIA omsider fandt frem til den for 

enden af en støvet vej med bakkelandskaber i baggrunden. Det var ikke kun det faktum, at 

huset bygget omkring 2005 var otte gange større end de nærliggende ejendomme. Det var 

også udstyret med meterhøje sikkerhedsmure, pigtråd og et særligt sted til at brænde affald i 

stedet for at slæbe det ud på vejen. 

Samtidig havde huset hverken telefon eller internetforbindelse, selv om det skønnes at have 

kostet over 5 millioner kroner at opføre.  

»Alt hvad vi så, passede perfekt med, hvordan vores eksperter forestillede sig, at bin Ladens 

gemmested måtte se ud«, siger en efterretningskilde til Washington Post.   

Fange i sit fængsel 

Når Osama bin Laden har været så svært at fange for alverdens efterretningstjenester, skyldes 

det, at han har undgået alle former for elektronisk kommunikation og kun har meddelt sig til 

omverden gennem personlig kurer for ikke at blive afsløret af overvågningstjenester som det 

amerikanske National Security Agency (NSA). Inden for de senere år er det kun sket et 

begrænset antal gange, at al-Qaeda-lederen har udtalt sig på lydspor, hvilket han blandt andet 

gjorde i marts 2008, da han opfordrede til hævn over Muhammed-tegningerne.  

Ifølge sikkerhedseksperter har Osama bin Ladens muligheder for at deltage i al-Qaedas 

operationelle planlægning været yderst begrænset, og derfor har han mere været ikon og 

samlingsfigur end aktiv deltager i tilrettelægelsen af nye terrorangreb, der ikke har ramt 

Vesten siden selvmordbomberne i 2005 i London. Han har været fanget i sit eget fængsel. 

Der har været utallige spekulationer om, hvorvidt terrorlederen overhovedet var i live, og så 

sent som i April 2009 erklærede den pakistanske præsident, Asif Ali Zardari, Osama bin 

Laden for død: 

»Amerikanerne fortæller mig, at de ikke ved, om det er rigtigt, og de har langt flere tekniske 

muligheder for at efterspore ham end vi. Men vores egne efterretningstjenester mener oplagt, 

at han ikke eksisterer mere...«. 

Alle tyder på, at USA har indsamlet efterretninger og planlagt den militære operation mod al-

Qaeda-lederen bag om ryggen på Pakistan, der igennem længere tid har haft et anstrengt 

forhold til stormagten på grund af droneangrebene i stammeområderne og en CIA-ansats 

mord i januar på to lokale i byen Lahore. Risikoen for, at nogen i eksempelvis den magtfulde 

pakistanske efterretningstjeneste Inter-Services Intelligence (ISI) kom til at tale over sig, har 

givetvis været for stor, og en topembedsmand siger til New York Times »at vi delte ikke 

efterretninger med nogen om bygningskomplekset, herunder Pakistan«. 

USA’s præsident, Barack Obama, og hans nærmeste sikkerhedsrådgivere har i knap et år 

vidst, at CIA kunne være på sporet af al-Qaeda-lederen. Eller som præsidenten selv forklarede 

forløbet, da han i går afslørede nyheden om terrorlederens død: 

»Sidste år i august blev jeg så efter mange års omhyggeligt arbejde fra vore efterretningsfolk 

orienteret om et muligt fingerpeg, der kunne føre til bin Laden. Det var langtfra sikkert, og det 

tog mange måneder at følge op på tippet. Jeg mødtes jævnlig med mine nationale 
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sikkerhedsrådgivere, i takt med at vi indsamlede mere materiale om den mulighed, at vi havde 

lokaliseret bin Ladens skjulested i et område dybt inde i Pakistan. Og så endelig i sidste uge 

besluttede jeg, at vi havde nok oplysninger til, at vi kunne skride til handling, og autoriserede 

således en operation om at fange Osama bin Laden og stille ham til ansvar«. 

Aktionen 

I ly af natten lettede amerikanske helikoptere fra en militærbase i enten Pakistan eller 

Afghanistan, og omkring 25 elitesoldater fra specialstyrker som Navy Seals lod sig fire ned i 

Osama bin Ladens bygningskompleks i Abottabad. 

»Kort efter midnat så jeg flere soldater omkring bygningen, mens tre helikoptere cirklede i 

luften. Pludselig blev der åbnet ild mod helikopterne. Det kom til en intens skudsveksling, og 

jeg så en af helikopterne falde mod jorden«, fortæller en beboer fra et af de nærliggende huse 

til nyhedsbureauet Reuters.  

Aktionen varede i 40 minutter, hvor elitesoldaterne dræbte flere personer, mens de selv slap 

uskadte fra ildkampen. 

Blandt de døde skal være en af Osama bin Ladens sønner, en kvinde og den kurer, der 

oprindelig ledte CIA på sporet af terrorlederen. 

Ifølge de internationale medier fik Osama bin Laden muligheden for at overgive sig frivilligt, 

men valgte at tage kampen op, hvorefter han blev skudt flere gange, herunder i hovedet. 

Under operationen blev der sendt live-billeder hjem til USA, hvor eksperter lynhurtigt var i 

stand til at identificere Osama bin Ladens ansigt. Dna-prøver skal allerede med 99 procent 

sikkerhed have fastslået, at det var terrorlederen. Til gengæld menes fotografierne, der i går 

florede på internettet af den afdøde terrorleder, at være rent fup. 

Begravet på havet 

Osama bin Ladens lig blev taget med af de amerikanske specialstyrker, og verdens mest 

eftersøgte mand gennem de seneste ti år menes nu at befinde sig et sted i havet. 

USA ville for enhver pris undgå, at al-Qaeda-lederens gravsted blev et udflugtsmål for hans 

tilhængere, men han blev dog begravet inden for de 24 timer, som de muslimske regler 

tilsiger, forlyder det. 

Mens eksperter verden over nu tygger på, hvilken betydning Osama bin Ladens død vil få for 

kampen mod terror, tilbagestår en række ubesvarede spørgsmål. Til dem hører, hvordan 

terrorlederen kunne gemme sig i en pakistansk by spækket med soldater og så tæt på 

hovedstaden? Vidste nogen i de pakistanske sikkerhedsmyndigheder, hvor han befandt sig, 

men så en interesse i at holde ham i live.  

På en eller anden måde må de pakistanske myndigheder være blevet inddraget umiddelbart før 

den militære operation, for i går gjorde præsident Obama en dyd ud af at understrege, hvilken 

stor hjælp amerikanerne har fået: 

»I årenes løb har jeg flere gange gjort det klart, at vi ville handle i Pakistan, hvis vi vidste, 

hvor bin Laden var. Det er, hvad vi har gjort. Men det er vigtigt at notere sig, at vores 

samarbejde om antiterorisme med Pakistan hjalp os til at finde bin Laden og det område, hvor 

han gemte sig«. 

Ifølge den pakistanske premierminister Gilani, kendte han ikke på forhånd til detaljerne i den 

militære operation, men sagt kort har der været et efterretningssamarbejde, forklarede han i 

går, mens der andre steder i landet blev demonstreret til fordel for Osama bin Laden.  
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3.3.5 BERLINGSKE: OSAMA BIN LADEN SKUDT EFTER LYNANGREB 

Berlingske, 3. května 2011, sekce 1, strana 6 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Z formálního i obsahové hlediska lze text zařadit mezi zpravodajské útvary. Základními 

otázkami, kterými se autor textu zabývá, lze shrnout následujícím způsobem: 

Co se stalo? → Usáma bin Ládin byl zastřelen. 

Kdo to udělal? → Byl zneškodněn americkým vojenským zásahovým komandem. 

Kdy a kde k tomu došlo? → Událost se stala 2. května 2011 v pákistánském Abbottábádu.  

Cílem autora je vylíčit okolnosti odhalení bin Ládinova úkrytu a zároveň popsat způsob, 

jakým proběhl útok americké armády, při němţ byl bin Ládin zneškodněn. Článek je otištěn 

na dvojstraně, která obsahuje celkem tři články týkající se stejného tématu, jímţ je smrt bin 

Ládina. Kromě textu se zde nachází fotografický materiál, který spoluvytváří celkový obraz 

popisované skutečnosti. Fotografie jsou nedílnou součástí zpravodajského ţánru, neboť mají 

významnou komunikační hodnotu. Zároveň zde nechybí ani mapa Pákistánu i města 

Abbottábádu, jelikoţ právě informace o místě, kde k události došlo, patří mezi klíčové. 

Článek je kratšího rozsahu, a proto se autor nezaobírá nepodstatnými detaily, nýbrţ přistupuje 

rovnou k samotnému jádru věci. Na první pohled je patrné, ţe text byl napsán do seriózního 

deníku, a to především podle slovní zásoby, která se vyznačuje neutrálními výrazy, 

spisovným jazykem, ale i uţitím slov formálního charakteru. Autor se snaţí vytvářet dojem 

seriózního zpravodajství tím, ţe v textu uvádí pouţité zdroje. Je zde patrná i důsledná práce 

redaktora, neboť se zde nevyskytují ţádné překlepy ani pravopisné chyby.  

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Nadtitulek:] 

Lynaktion. Da amerikanske endelig fandt Osama bin Laden, blev han angiveligt skudt i hovedet ved en 

operation, der kun varede 40 minutter. 

[Titulek:] 

Osama bin Laden skudt efter lynangreb  

[Byline:] 

Af Michael Bjerre // mic@berlingske.dk 

 

Před samotným titulkem stojí nadtitulek, který se téměř výlučně pouţívá v deníku Berlingske. 

Vyznačuje se tím, ţe shrnuje téma článku a je umístěn nad vlastním textem. Nadtitulek má 

svůj vlastní vnitřní titulek, který je vytištěn tučným písmem. Na této dvoustraně najdeme 

mnoho vizuálních prvků, mimo jiné pět fotografií opatřených komentářem a dvě mapy. Vedle 

obrázků je v bodech shrnuto, jak útok na Usámu bin Ládina probíhal. Titulek článku je krátký 
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a výstiţný. Oproti předchozím článkům zde chybí podtitulek, ale je zde naopak nadtitulek (v 

dánštině "manchet").           

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

London. Da to amerikanske militærhelikoptere søndag aften fløj af sted mod byen Abbottabad i Pakistan, var 

elitesoldaterne om bord klar over, at de var på deres livs operation.   

[Mezititulky:] 

Helikopter nødlandede 

Bisat til havs 

[Citáty:] 

Text neobsahuje žádný citát. 

 

Text se úvodním odstavcem snaţí čtenáře vtáhnout do děje a přináší odpověď na otázky kdo, 

co a kde. Na rozdíl od jiných textů je prvním slovem úvodního odstavce věta jednočlenná – 

London. – jeţ označuje místo, kde byl text napsán. Tento prostředek se běţně pouţívá 

v ţurnalistické praxi. Jedná se o stylově příznakový prostředek zpravodajských textů. 

V úvodu se současně dozvídáme podstatu celého článku, ale vlastně jiţ ze samotného titulku a 

nadtitulku je čtenáři zřejmé, co je stěţejním tématem textu. Jelikoţ text popisuje událost, o 

které většina čtenářů uţ slyšela z jiných médií, snaţí se autor vše popsat novým a originálním 

způsobem. Článek obsahuje dva mezititulky: Jsou krátké, výstiţné a vţdy vyjadřují 

nejdůleţitější informaci příslušného oddílu.          

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text se skládá ze tří částí. Jiţ v prvních dvou odstavcích se autor zabývá nejdůleţitějšími 

informacemi. V textu je uplatněn princip obrácené pyramidy, který je typický pro ţánr 

zprávy. Cílem autora je zaujmout čtenářovu pozornost hned v úvodu textu. V dalším odstavci 

se čtenář seznamuje s okolnostmi, které předcházely samotné operaci. Ve střední části 

označené mezititulkem Helikopter nødlandede se autor cyklicky vrací k vojenské operaci 

v Abbottábádu. Událost popisuje krok za krokem a své líčení ponechává v minulém čase. 

Dramatičnost situace je posílena uţitím krátkých vět a sviţným plynutím textu. V závěrečném 

oddíle se čtenář seznamuje s tím, co bezprostředně následovalo po bin Ládinově smrti. 

Zajímavým prvkem textu je zvýšený výskyt jmenných tvarů slovesných, které přispívají k 

efektivnější kondenzaci informací. Co se týče kompozice jednotlivých částí textu, i zde platí 

princip obrácené pyramidy. První odstavec oddílu zpravidla obsahuje nejdůleţitější 

informace, které jsou dále uţ jen rozvíjeny a doplňovány.                 

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 8  



61 

 

Řádky: 45 

Slova: 508 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 27 čárek, coţ odpovídá 5 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje párově a to celkem dvakrát:  

… – angiveligt med et skud gennem hovedet –…  

… – to vagthold på skift – …  

Odděluje vsuvku, ale ve většině dánských publicistických textů se místo toho pouţívají čárky 

nebo závorky. Je to běţný jev například v britském tisku.   

Dvojtečka: V textu se nevyskytuje.  

Uvozovky: V textu se nevyskytují a to z toho důvodu, ţe autor nepouţívá přímou řeč.  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Fonologickou rovinu textu lze charakterizovat tím, ţe se zde střídají dlouhé věty s krátkými, 

aby byla posílena dynamičnost textu.   

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 1 odstavec  

2 věty – 2 odstavce  

3 věty – 3 odstavce 

4 věty – 2 odstavce  

Modalita vět: oznamovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V uvedeném textu se však vyskytuje pouze jeden příklad: 

… oplyser Reuters.  

Elipsa 

Elipsa patří mezi charakteristické znaky zpravodajského stylu a ani tento text není v tomto 

směru výjimkou: 

Osama bin Laden skudt efter lynangreb – chybí sponové sloveso blev (gramatická elipsa)  

Bisat til havs – chybí podmět a sponové sloveso han blev (gramatická elipsa) 

Iniciální adverbia 
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V textu se iniciální adverbia vyskytují hned několikrát, jelikoţ se řadí mezi hlavní prostředky 

textové koheze. Všechny plní funkci temporálních ukazatelů: 

Lørdag morgen … 

Siden august 2010 … 

Klokken 22.30 … 

På et tidspunkt … 

 3.2.1.2. Parataxe, hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 2 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.8 % 

Nejběţnějšími spojkami je men a og.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 7 

adjektivní: 6 

adverbiální: 3 

V textu se vyskytuje téměř shodný počet vět substantivních a adjektivních. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován častým výskytem rozvitých větných členů, nicméně 

v tomto textu se tyto prostředky příliš neuplatňují. Přesto se zde jeden příklad rozsáhlé 

modifikace vyskytuje – jedná se o modifikaci předmětu a to jak přívlastkem shodným, tak 

neshodným: 

et kæmpe (1) hus … med kun få vinduer (2) omkranset af fem meter høj mur (3)  

Modifikace se vyskytuje především v popisných pasáţích, přesněji řečeno v odstavci, kde 

autor líčí, jak vypadal bin Ládinův úkryt. V textu se kromě toho nachází velký počet 

vedlejších vět adjektivních, které rovněţ rozvíjejí větné členy jako například předmět či 

příslovce.      

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost. A 

proto se zde často vyskytuje přístavek. Zde však pouze jednou: 

USAs præsident, Barack Obama, … 

Tempus 

Préteritum: 36 

Perfektum: 2 

Plusqamperfektum: 7 
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Prézens: 0 

Futurum: 0 

V textu se vyskytují převáţně slovesa v préteritu, coţ lze vysvětlit tím, ţe autor textu 

uplatňuje vyprávěcí techniku charakteristickou pro popis. Líčí zde průběh události, která se 

odehrála v minulosti.  

Modální slovesa jsou v textu zastoupena jen zřídka, celkem se v textu vyskytují tři. Dvakrát 

jsou v textu pouţity disjunkty, které mají stejnou funkci: 

Bin Laden boede angiveligt i det treetagers hus … 

 … angiveligt med et skud gennem hovedet … 

Těmito prostředky se autor distancuje od obsahu promluvy, přičemţ dává najevo, ţe některé 

informace jsou stále čerstvé a doposud neověřené. Tento způsob zacházení s informace je 

typický pro seriózní tisk.   

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 10 x anafora & 1 x katafora 

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 18 

V textu se věty typu SVA vyskytují poměrně často, neboť autor popisuje událost z hlediska 

místa a času. Pro text je klíčové kdy a kde k události došlo.  

Aktivum a pasívum: 

blive-pasívum: 6 

-es-pasívum: 0 

V textu je překvapivě velmi málo pasivních konstrukcí, ty se jinak hojně uplatňují 

v popisných pasáţích. Zde však autor upřednostňuje aktivní rod.  

B. Lexikální koheze 

Reiterace: 

bin Ladens hus = skjulested, et kæmpe hus, det opsigtsvækkende hus, skjulested, det treetagers 

hus, huset 

Kolokace: 

at have fået vished for 

gik galt  

satte sig til modværge 
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skik og brug 

C. Junkce 

Konjunkty: 

efter en årelang jagt omsider havde fundet frem til … (enumerativní) 

Faktisk gik den hemmelige operation ... (koncesivní)  

der derfor skød ham (resultativní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Osama bin Laden skudt efter lynangreb  

Titulek věcně shrnuje obsah článku. Ze sémantického hlediska jsou pouţité výrazy 

neutrálního charakteru, není totiţ nutné posilovat obsah promluvy. Popisovaná skutečnost je 

sama o sobě šokující a nepotřebuje nikterak zvýraznit v titulku. V tomto případě je tedy zájem 

čtenářů zaručen.   

Sloţeniny: lynangreb, militærhelikoptere, elitesoldaterne, efterretningstjeneste, skjulested, 

klippehule, gemmested, pigtråd, politistation, al-Qaeda-soldat, telefonlinje, motorproblemer 

internetforbindelse, specialenheden, skudvekslinger, terrorlederen, sikkerhedstjeneste 

Tropy a figury:  

haft det i kikkerten (metafora) 

gik der forskellige historier (metafora) 

Klišé: ironisk nok 

Velmi spisovné výrazy:  

efter at have fået vished for 

Efter at have destrueret 

fandt det bemærkelsesværdigt 

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: vished, jagt, bevogtning, skift, mistanke, larm 

ii) deverbativní adjektiva: overbevist, omkranset, opsigtsvækkende, omfattende, 

bemærkelsesværdigt, opskræmte 

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy: 

operation, aktionen, tip, destrueret, landede, identificerede 

i) gramatický kalk: terrorlederen 

 ii) hybridní kalk: militærhelikoptere, elitesoldaterne, specialenheden 
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4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text představuje zpravodajský útvar, a to hned z několika důvodů. Především z hlediska 

výstavby textu, který se vyznačuje informačním slohovým postupem. Dalším typickým 

znakem je uţití kompozičního principu obrácené pyramidy, a to jak na úrovni textu jako 

celku, tak i z hlediska jeho jednotlivých částí. Text zároveň nese prvky seriózního 

zpravodajství, jelikoţ se zde objevuje několik velmi spisovných výrazů, ale také polovětných 

vazeb, sloţenin a anglicismů, které vytvářejí dojem odborného jazyka. Autor se snaţí 

popisovat událost nezaujatým způsobem, vyhýbá se přílišné dramatičnosti a snaze o senzaci, 

jak dokládá jiţ samotný titulek, kde je uţita neutrální slovní zásoba. Tento text se odlišuje od 

zbývajících tím, ţe se zde místo podtitulku uplatňuje nadtitulek, typický pro příslušný deník. 

Zároveň se zde vyskytují pomlčky ve funkci závorek, zřejmě se ale jedná o znak autorského 

stylu.              

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Lynaktion. Da amerikanske endelig fandt Osama bin Laden, blev han angiveligt skudt i 

hovedet ved en operation, der kun varede 40 minutter. 

Osama bin Laden skudt efter lynangreb  

Af Michael Bjerre // mic@berlingske.dk 

London. Da to amerikanske militærhelikoptere søndag aften fløj af sted mod byen Abbottabad 

i Pakistan, var elitesoldaterne om bord klar over, at de var på deres livs operation. 

Lørdag morgen havde USAs præsident, Barack Obama, givet ordre til aktionen efter at have 

fået vished for, at den amerikanske efterretningstjeneste nu var overbevist om, at den efter en 

årelang jagt omsider havde fundet frem til Osama bin Ladens skjulested. 

Men soldaterne fløj ikke med retning mod en klippehule i uvejsomme bjerge, som i årevis har 

været omtalt som hans gemmested, men mod et kæmpe hus i et velhavende område med kun 

få vinduer omkranset af fem meter høj mur med pigtråd og kameraer. Fæstningen af et hus var 

fire gange større end af andre huse i kvarteret, og ironisk nok lå kun få hundrede meter fra en 

politistation. 

Siden august 2010 havde amerikansk efterretningsfolk haft det i kikkerten. For al-Qaeda-

soldat, som amerikanerne havde fanget, havde givet dem et tip om, at hans bror blev brugt 

som kurér af Osama bin Laden, og da amerikanerne fulgte efter den pågældende kurér, fandt 

de frem til det opsigtsvækkende hus i Abbottabad. Ikke blot størrelsen på huset og den 

omfattende bevogtning – to vagthold på skift – af det vækkede mistanke. Amerikanerne fandt 

det bemærkelsesværdigt, at der hverken var etableret telefonlinje eller internetforbindelse til 

huset.    

Helikopter nødlandede 

Faktisk gik den hemmelige operation søndag først galt. Den ene af de to helikoptere fik 

motorproblemer og måtte nødlande. Efter at have destrueret helikopteren fortsatte 

specialenheden i den anden. 
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Klokken 22.30 svævede helikopteren hen over Osama bin Ladens skjulested og landede uden 

for den høje mur, der omkransede fæstningen. Opskræmte lokale blev beordret til at blive i 

deres huse og slukke lyset. Gemt bag deres gardiner kunne de nu kun høre høj larm fra 

skudvekslinger. Snart stod flammer og røg op inde fra fæstningen. 

Bin Laden boede angiveligt i det treetagers hus med sin yngste kone og deres søn og sammen 

med bin Ladens loyale kurér og en af hans brødre. De amerikanske soldater dræbte Osama bin 

Laden – angiveligt med et skud gennem hovedet – og alle de øvrige. Ifølge anonyme kilder 

satte bin Laden sig til modværge over for de amerikanske soldater, der derfor skød ham, 

oplyser Reuters. 

Bisat til havs 

Soldaterne bjærgede bin Ladens lig og identificerede det, men i løbet af mandagen gik der 

forskellige historier om, hvad der var blevet af liget. På et tidspunkt forlød det, at 

amerikanerne overvejede at vise det frem, men senere sagde en talsmand fra den amerikanske 

regering til ABC News, at de jordiske rester af terrorlederen allerede var blevet bisat til havs 

for ikke at efterlade et monument. Det er efter sigende gjort i henhold til islamisk skik og 

brug.  

Operationen blev efter alt at dømme udført uden at informere de pakistanske myndigheder af 

frygt for, at bin Laden ville blive advaret, idet den pakistanske sikkerhedstjeneste.  
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3.4 REPORTÁŽ – STYLISTICKÁ ANALÝZA  

 

3.4.1 B.T.: HÆVNEN  

B.T., 3. května 2011, sekce 1, strana 6 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Text klade velký důraz na bezprostřední dojem. Palcový titulek je nepřehlédnutelný, stejně 

tak jako emotivní fotografie tvořící osmdesát procent dvojstrany. Ještě dříve neţ čtenář 

přistoupí k četbě samotného textu, je mu ihned zřejmé, ţe se jedná o bulvární tisk. 

Analyzovaný text patří mezi zpravodajské útvary. Autor v textu odpovídá na otázky kde, kdy 

a co. Popisuje oslavy v ulicích New Yorku u příleţitosti usmrcení Usámy bin Ládina a 

zároveň se i vrací k událostem 11. září a současně hovoří s účastníky oslav. Text tak stojí na 

rozhraní mezi reportáţí a zprávou. Autor kromě informačního slohového postupu uplatňuje i 

analytické zpracování informací. To je patrné například v pasáţi, kde hovoří o důsledcích 

dopadení bin Ládina na volební preference amerického prezidenta Baracka Obamy. Text je 

kratšího rozsahu, a proto není ve svých analýzách příliš podrobný. Autor informace 

zpracovává povrchně, jeho cílem je spíše vyvolat emoce a údiv.                 

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Hævnen 

[Podtitulek:] 

Endelig: 3.520 dage efter mareridtet i New York 11. september 2001 fik USA ram på nationens onde ånd 

[Byline:] 

Af Christian Krabbe Barfoed og Henning Høeg 

 

Text je druhým hlavním článkem věnujícím se smrti bin Ládina. Součástí textu jsou dvě 

fotografie. První z nich se nachází v levém dolním rohu a zobrazuje prezidenta Baracka 

Obamu. Druhá je umístěná napravo od textu s přesahem do protější strany. Tato fotografie 

patří mezi nejznámější záběry pořízené v den teroristického útoku na Světové obchodní 

centrum v New Yorku. Zachycuje zoufalý čin muţe, který před smrtí v plamenech 

obchodního centra volí sebevraţdu skokem z okna. Fotografie obsahuje krátký doprovodný 

text objasňující identitu muţe. V deníku B.T. má obrazový materiál přednost před textem. 

Fotografie a titulek společně vytvářejí dojem vypjatých emocí a senzace. Titulek chce být 

úderný, a proto obsahuje jen jedno slovo a svou velikostí výrazně dominuje celému textu. Je 

napsaný tučným hůlkovým písmem. Podtitulek je rozdělený na dvě části. První část obsahuje 
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slovo Endelig a dvojtečku. Po té následují vysvětlující a upřesňující informace. První část 

podtitulku slouţí jako přemostění titulku a podtitulku, a proto je napsaná hůlkovým písmem.       

        

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Klokken var 9.41 amerikansk tid den 11. september 2001, da manden på billedet, efter alt at dømme den 43-årige 

Jonathan Briley, valgte at kaste sig i døden frem for at blive omspændt af flammerne i det brændende North 

Tower i World Trade Center. 

[Mezititulky:] 

Hævnen kom i går  

Kulminationen på en lang rejse 

Obama sad i vigtige møder med CIA 

Tættere på valgsejr 

[Citáty:] 

Text neobsahuje ţádný citát, který stojí zároveň mimo něj.  

 

Úvodní odstavec postupně seznamuje čtenáře s hlavním tématem textu tím, ţe vysvětluje 

okolnosti předcházející smrti muţe, který je zobrazený na fotografii. Autor v jedné větě 

odpovídá na základní otázky: 

Kdy? → Klokken var 9.41 amerikansk tid den 11. september 2001 … 

Kdo? → … manden på billedet, efter alt at dømme den 43-årige Jonathan Briley … 

Co? → … valgte at kaste sig i døden frem for at blive omspændt af flammerne … 

Kde? →  … i det brændende North Tower i World Trade Center. 

Snaţí se tak čtenáři na konkrétním příběhu ukázat význam celé situace.  

Mezititulky jsou v textu celkem čtyři. Jejich cílem je shrnout, co následuje v příslušném 

odstavci. Čtenář nemusí text číst chronologicky, ale můţe si vybrat pouze tu část, která ho 

zajímá. Mezititulky proto slouţí jako vodítko, podle kterého se čtenář můţe snadněji 

orientovat v textu.      

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text kombinuje přístup zpravodajského stylu s analytickým. První část textu popisuje 

okolnosti smrti muţe, který je zachycený na ústřední fotografii. Autor zde vykresluje poslední 

okamţiky člověka, který byl pouze jednou ze tří tisíc obětí teroristického útoku Al-Kajdy. 

Autor tak pouţívá kompoziční princip výstavby textu, kdy od konkrétního příběhu přechází 

na obecnou rovinu popisované události. V druhé části textu označené nadpisem Hævnen kom i 

går líčí jádro události. Popisuje průběh oslav v ulicích a text oţivuje rozhovorem s účastníky 

těchto shromáţdění. Takto pokračuje i v části nazvané Kulminationen på en lang rejse. V třetí 

části nesoucí název Obama sad i vigtige møder se zabývá významem celé situace pro Baracka 
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Obamu a v samotném závěru textu analyzuje, jaké bude mít usmrcení Usámy bin Ládina 

dopad na jeho úspěšnost v prezidentských volbách.          

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 16 

Řádky: 57 

Slova: 652 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 34 čárek, coţ odpovídá 1 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje čtyřikrát. Odděluje upřesňující informace: 

Og Obama havde virkelig andet at tage sig af – han har siddet i adskillige møder med CIA-

toppen og lederne af de amerikanske militære værn for at planlægge årtiets mest succesfulde 

militær-operation – angrebet på Osama bin Laden i et hus i Pakistan.  

A osamostatňuje část výpovědi na konci věty: 

– at dræbe manden, der var ansvarlig for terrorangrebet i 2001. 

– bookmaker-bureauet Intrade hævede … 

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Endelig:   

Uvozovky: V textu se nachází obrácené francouzské uvozovky, které uvozují přímou řeč: 

»Jeg har andet at tage mig af,« … 

A rovněţ slouţí k vyznačení názvu: 

i restauranten »Windows on the World« 

»The Star Spangled Banner« den amerikanske nationalmeloldi. 

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 9 odstavců  

2 věty – 5 odstavců  

4 věty – 1 odstavec 

5 vět – 1 odstavec 

Modalita vět: oznamovací  

3.2.1.1. Větné členy 
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Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází dva příklady: 

… siger 52-årige Barbara Salvadore … 

… siger Monica Fletcher … 

… sagde brandmand Patrice McLeod … 

… sagde en nærmest irriteret Obama … 

Elipsa 

V textu se vyskytuje pouze v mezititulku: 

Tættere på valgsejr – chybí podmět a přísudek han er (gramatická elipsa) 

Iniciální adverbia 

Počáteční pozice příslovečného určení ve větě lze označit za stylově příznakový prostředek, 

který v textu slouţí především jako prostředek textové koheze: 

3.520 dage efter mareridtet i New York 11. september 2001 … urč. času 

Blot halvanden time efter … - urč. času 

I går … urč. času 

I New York … urč. místa 

I otte år … urč. času 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.2 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.4 % 

Nejběţnějšími souřadicími spojkami jsou og a da. Překvapivě se zde vůbec nevyskytuje 

spojka men.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 2 

adjektivní: 11 

adverbiální: 1 

V textu výrazně dominují vedlejší věty adjektivní. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován častým výskytem rozvitých větných členů. Rozvitý 

přívlastek se v textu objevuje hned několikrát:  

den 43-årige Jonathan Briley 

52-årige Barbara Salvadore 

næsten 10 års intensiv jagt 
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80-årige Monica Fletcher 

i hans to år og tre måneder lange tid som præsident 

en nærmest irriteret Obama 

Genitivní konstrukce 

Jedním z charakteristických prostředků zpravodajského stylu je genitivní konstrukce, protoţe 

umoţňuje vytvoření sémanticky nasycené výpovědi. V textu se vyskytuje celkem dvakrát:    

nationens onde ånd 

rigmanden Donald Trumps præsidentdrømme 

Obamas vinder-chancer 

årtiets mest succesfulde militær-operation 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost. A 

proto se zde často vyskytuje přístavek: 

Bagmanden og selve symbolet på terroren, al-Qaeda-lederen Osama bin Laden …   

… sin søn, 37-årige Andre, … 

I går, præcis 3.520 dage efter terror-angrebet, … 

Tempus 

Préteritum: 29 

Perfektum: 9 

Plusquamperfektum: 1  

Prézens: 15 

Futurum: - 

V textu se vyskytují převáţně slovesa v préteritu, coţ lze vysvětlit tím, ţe autor popisuje 

událost, která se jiţ uskutečnila. Z textu je však patné, ţe byl autor bezprostředním svědkem 

popisované situace, nicméně dává přednost tomu, aby vyprávění bylo v minulém čase. 

Přítomný čas se tak vyskytuje pouze v pasáţích, kde autor cituje osoby, s nimiţ dělal 

rozhovor.    

Autor obsah promluvy příliš nehodnotí a zároveň uvádí informace, o jejichţ platnosti je 

přesvědčený, a proto se v textu téměř nevyskytují modální slovesa. To samé platí o modálních 

příslovcích – v textu chybí. 

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 9 x anafora   
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ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 26 

Orientace v čase a prostoru hraje v textu důleţitou roli, protoţe odpovědi na otázky kdy a kde 

patří k základním informacím, které se čtenář v textu dozvídá. 

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 3 

-es-pasívum: 1 

Pasívum se v textu vyskytuje jen zřídka, autor dává přednost činnému rodu.  

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

11. september = mareridtet, terror-angrebet, den dag 

Kolokace:  

fik ram på … 

som sædvanlig 

C. Junkce 

Konjunkty:  

Endelig: 3.520 dage efter mareridtet … (enumerativní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Hævnen 

Autor zvolil jednoslovný titulek, který je výstiţný a zároveň dostatečně úderný. Význam 

slova v češtině je "odplata". Toto slovo nepotřebuje další komentář. V případě, ţe by autor 

titulek rozšířil, ztratil by svou účinnost.      

Sloţeniny: dødsofre, terror-angrebet, brandmænd, brandkorpset, brandbil, brandfolk, 

pressemøde, rigmanden, præsidentdrømme, fødselsattest, militær-operation, bookmaker-

bureauet, vinder-chancer    

Tropy a figury: 

onde ånd (metafora) 

plantede en frygt og en vrede (metafora) 

i sin hule (metafora) 

Det Hvide Hus (metonymie) 

Klišé: 

 bogstaveligt talt 
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Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: ånd, døden, arbejde, kravet, frygt, angrebet, jagt, ledelse, jublen, 

kampen, livet, kulminationen, afslutning, følelse, møder, valgsejr, operation, drabet 

ii) deverbativní adjektiva: brændende 

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  

North Tower, terroristerne, terroren, kulminationen, jobbet, bookmakere, eksperter 

i) gramatický kalk: brandkorpset, vinder-chancer 

ii) hybridní kalk: terror-angrebet, pressemøde, militær-operation, bookmaker-bureauet  

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text patří obsahem i formou mezi zpravodajské útvary, není však ţánrově zcela vyhraněný. 

Z hlediska kompozice i tematického zpracování stojí na rozhraní mezi zprávou, analytickým 

textem a reportáţí. Cílem autora je do textu vmísit prvky z různých ţánrů, aniţ by se drţel 

určitých standardních postupů. Text se tak na prvním místě vyznačuje informační slohovým 

postupem. Autor popisuje určitou situaci, ale zároveň se zabývá i jejími důsledky. Událost 

zaznamenává na základě vlastního proţitku, sám je bezprostředním svědkem události, avšak 

místo autentického líčení upřednostňuje povrchní a leckdy poněkud neoriginální způsob 

zprostředkování proţitku. To lze částečně vysvětlit tím, ţe text je kratšího rozsahu. Text se 

vyznačuje snahou o expresivní líčení, jednoduchými syntaktickými vazbami a důrazem na 

vizuální zpracování. Těmito znaky ho lze zařadit k bulvárnímu zpravodajství.  

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Hævnen 

Endelig: 3.520 dage efter mareridtet i New York 11. september 2001 fik USA ram på 

nationens onde ånd 

Af Christian Krabbe Barfoed og Henning Høeg 

Klokken var 9.41 amerikansk tid den 11. september 2001, da manden på billedet, efter alt at 

dømme den 43-årige Jonathan Briley, valgte at kaste sig i døden frem for at blive omspændt 

af flammerne i det brændende North Tower i World Trade Center. 

Blot halvanden time efter han som sædvanlig var mødt på arbejde i restauranten »Windows 

on the World« på 106. etage af North Tower, blev Jonathan Briley et af de 2.995 dødsofre for 

terror-angrebet, der på nogle ganske få øjeblikke plantede en frygt og en vrede i USA, som 

store dele af det amerikanske folk har levet med lige siden.  

Kravet om hævn over terroristerne har været tæt forbundet med både frygten og vreden.  

Hævnen kom i går  
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I går, præcis 3.520 dage efter terror-angrebet, fik amerikanerne deres hævn. Bagmanden og 

selve symbolet på terroren, al-Qaeda-lederen Osama bin Laden blev efter næsten 10 års 

intensiv jagt under ledelse af to amerikanske præsidenter, bogstavelig talt fundet og dræbt i 

sin hule. 

I New York var jublen blandt pårørende til ofre for angrebet 11. september stor.  

»Jeg er lykkelig. Jeg er virkelig overvældet. Det har vi ventet på i lang tid,« siger 52-årige 

Barbara Salvadore til New York Daily News. Hendes bror Peter Freund var en af de 

brandfolk, der mistede livet i kampen mod flammerne 11. september. 

»Jeg er taknemmelig over for alle, der har gjort dette muligt. Jeg er stolt af at være 

amerikaner,« siger Barbara Salvadore. 

Kulminationen på en lang rejse 

80-årige Monica Fletcher mistede sin søn, 37-årige Andre, der også var brandmand og 

mistede livet på jobbet 11. september. 

»Manden, der dræbte min søn, er død. Jeg har håbet på at opleve denne dag lige siden den 

dag, han døde,« siger Monica Fletcher til New York Daily News. 

Hundreder af newyorkere strømmede i går morges amerikansk tid spontant ud på gaderne 

omkring Ground Zero for at fejre nyheden om Osama bin ladens død.  

»Det føles som kulminationen på en meget lang rejse. Det giver os en afslutning på en tragisk 

del af vores historie. Vi mistede en masse brandmænd den dag. Jeg er sikker på, deres familier 

har en stor følelse af tilfredsstillelse nu,« sagde brandmand Patrice McLeod, 36, til New York 

Daily News, inden han vendte tilbage og dansede videre. 

Sammen med sine kammerater fra brandkorpset i New York festede han på toppen af en 

brandbil til tonerne af »The Star Spangled Banner« den amerikanske nationalmeloldi. 

Obama sad i vigtige møder med CIA 

Det var ikke kun for de heltemodige brandfolk, der var grund til fest i går. I otte år jagtede 

George W. Bush uden held Osama bin Laden, og for hans efterfølger Barack Obama kom den 

største personlige triumf i hans to år og tre måneder lange tid som præsident på det bedst 

tænkelige tidspunkt. 

»Jeg har andet at tage mig af,« sagde en nærmest irriteret Obama forleden på et pressemøde i 

Det Hvide Hus, da han hårdt presset af rigmanden Donald Trumps præsidentdrømme måtte 

fremlægge en fødselsattest, som beviser, at han er født i USA. 

Og Obama havde virkelig andet at tage sig af – han har siddet i adskillige møder med CIA-

toppen og lederne af de amerikanske militære værn for at planlægge årtiets mest succesfulde 

militær-operation – angrebet på Osama bin Laden i et hus i Pakistan. 

Tættere på valgsejr 

Dermed har han indfriet det vigtigste løfte, han gav efter valgsejren i 2008 – at dræbe 

manden, der var ansvarlig for terrorangrebet i 2001. Og ifølge bookmakere og politiske 

eksperter hos CNN og MSNBC er belønningen fra de amerikanske vælgere kontant – 

bookmaker-bureauet Intrade hævede øjeblikkelig chancerne for, at Obama bliver genvalgt fra 

60 til 70 procent. 

Ifølge eksperter fra CNN og MSNBC har den succesfulde operation og drabet på Osama bin 

Laden forbedret Obamas vinder-chancer i 2012 med 50 procent.     
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3.4.2 EKSTRA BLADET: USA JUBLER 

Ekstra Bladet, 3. května 2011, sekce 1, strana 11 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Na první pohled je zřejmé, ţe se nejedná o běţný zpravodajský text, nýbrţ o reportáţ. 

Přestoţe zde převládá funkce informativní, lze text také charakterizovat z hlediska 

beletrizovaných publicistických textů. Hlavním cílem textu je zprostředkovat atmosféru 

popisované situace. Vzhledem k tomu, ţe je text kratšího rozsahu, nezachází autor ve svém 

popisu do detailů a spíše volí povrchní zpracování. Zároveň se zde nachází několik pasáţí ve 

formě interview, coţ bývá pro ţánr reportáţe charakteristické. Autor se také snaţí 

komunikovat se čtenářem pomocí vizuálních prvků. Textu totiţ dominuje fotografie, která 

zaujímá stejný prostor jako samotný text.  

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

USA jubler 

[Podtitulek:] 

Folkefest i hele landet: Hans død smager lidt af sejr oven på 11. september 

 

Text se nachází na straně 11 a patří do série článků věnujících se smrti bin Ládina. 

Rozprostírá se v horních dvou třetinách strany, nicméně hlavním dominantním prvkem je zde 

fotografie zachycující oslavy z ulic New Yorku. Kromě toho je zveřejněna fotografie menšího 

formátu, která přímo nesouvisí s obsahem textu, ale dokresluje celkovou atmosféru, kterou se 

autor snaţí zprostředkovat. Titulek je umístěný přímo na fotografii a to záměrně, protoţe 

vystihuje, co je na ní zachycené. Titulek i fotografie mají čtenáři vyslat jasný signál, o čem 

text pojednává. Titulek je stručný, ale výstiţný. Snaţí se o maximální kompaktnost a 

informativnost. Čtenář se poté dozvídá vysvětlující informace v podtitulku. Podtitulek je 

rozdělený na dvě části, tou první je věta Folkefest i hele landet:, je napsaná tučným písmem a 

zakončená dvojtečkou, která slouţí k vyznačení upřesňujících informací. Současně ale jde o 

citaci vytrţenou z kontextu. Část podtitulku před dvojtečkou slouţí jako jakési vizuální 

přemostění mezi titulkem a podtitulkem. Jedná se o běţný kompoziční prostředek 

zpravodajských textů.          

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Amerikanerne fejrede til den lyse morgen nyheden om Osama bin Ladens død med spontane gadefester, 

nationalsang – og store mængder øl. 
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[Mezititulky:] 

Rødt, hvidt og blåt 

Samling ved Ground Zero    

[Citáty:] 

Text neobsahuje žádný citát. 

 

Autor se hned v prvním odstavci snaţí vykreslit atmosféru popisovaného prostředí. První 

odstavec má podobu jednoduché věty. Objevuje se zde triáda spontane gadefester, 

nationalsang – og store mængder øl. Jedná se o oblíbený rétorický prostředek, díky němuţ 

informace mající stejnou váhu dosáhnou paradoxně jakéhosi vyvrcholení. 

Článek obsahuje dva mezititulky. První z nich má podobu triády Rødt, hvidt og blåt a 

odkazuje na závěr oddílu, kde se hovoří o tom, ţe lidé byli oblečení v barvách americké 

vlajky. Druhý mezititulek upozorňuje na nejdůleţitější informaci následujícího oddílu. 

Mezititulky tak přispívají k větší přehlednosti textu.  

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text má podobu zpravodajského útvaru, konkrétně reportáţe a od toho se odvíjí i jeho 

výstavba. Autor popisuje skutečnost na základě autentického proţitku. Současně se snaţí 

uplatnit smysl pro detail. Text má ale i částečně podobu interview. V první části autor 

zachycuje atmosféru oslav a vzápětí přináší první rozhovor s účastníkem průvodu v 

Kalifornii. V druhé části označené mezititulkem Rødt, hvidt og blåt popisuje průběh oslav 

před Bílým domem. V závěrečné části zachycuje atmosféru v New Yorku a nakonec uvádí 

rozhovor s lidmi ţijícími v Arizoně – tedy na americkém venkově. Autor se tak vrací 

k samotnému titulku, kterým chce dát najevo, ţe oslav se zúčastňuje celá Amerika.      

 2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 12 

Řádky: 32 

Slova: 339 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 33 čárek, coţ odpovídá 1.6 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje a plní funkci uvozovek -Jeg skulle egentlig have læst til 

eksamen, siger Amy Chandler, 21, ... V deníku Ekstra Bladet se jedná o úzus. A dále 

osamostatňuje část výpovědi na konci věty – og store mængder øl. 

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Folkefest i hele landet: 
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Uvozovky: V textu se nachází jednoduché uvozovky – ’God bless America’, které v tomto 

případě označují název písně.  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

V textu nejsou pouţité ţádné zvláštní fonologické prostředky.  

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 6 odstavců 

2 věty – 6 odstavců  

Modalita vět: oznamovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází tyto příklady: 

... siger Dave Smith, ... 

... siger han til Ekstra Bladet. 

... jublede folkemængden, ... 

... lyder det fra en tidligere brandmand, ... 

... siger Amy Chandler, ... 

... siger hun. 

... spørger pensionerede Dale Schultz eftertænksomt, ... 

... siger han.      

Elipsa 

siger Dave Smith, 40, ... (kontextová elipsa) 

siger Amy Chandler, 21, ... (kontextová elipsa) 

... da euforien er afløst af eftertænksomheden under morgenturen med konen Tempe, Arizona. 

(kontextová elipsa) 

V textu se uplatňuje kontextová elipsa. První dva příklady jsou čísla označující věk osob, 

které autor cituje. V dalším případě se jedná o místní určení. Z kontextu je patrné, ţe rozhovor 

byl pořízen ve státě Arizona. Spatio-temporální ukazatele jsou součástí zpravodajského stylu.     

Iniciální adverbia 

V textu se vyskytují pouze dvě iniciální adverbia. Počáteční postavení adverbia ve větě je 

stylisticky příznakovým jevem a pouţívá se především jako prostředek textové koheze.  
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Samtidig  ... urč. času  

På kort tid  ... urč. času 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 1.5 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.5 % 

Nejběţnější souřadnou spojkou je og. V textu se vyskytuje na rovině větných členů i několik 

příkladů tzv. triád: 

spontane gadefester, nationalsang – og store mængder øl  

rødt, hvidt og blåt 

stearinlys, hjemmelavede bannere og fællessang 

Jedná se o prostředek lexikální textové koheze.   

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 9 

adjektivní: 5 

adverbiální: 0 

V textu dominují vedlejší věty substantivní. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Pro zpravodajský styl bývá příznačný zvýšený výskyt rozvitých přívlastků. Zde se však 

nachází pouze jeden příklad:   

verdens mest berygtede terrorist 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost, a 

proto se v něm často vyskytuje přístavek. Zde však není tento prostředek uplatněn. 

Tempus  

Préteritum: 20 

Perfektum: 2 

Plusquamperfektum: 1 

Prézens: 22 

Futurum: 0 

V textu se vyskytují převáţně slovesa v přítomném čase, a to z toho důvodu, ţe autor popisuje 

událost odehrávající se před jeho očima. Cílem autora je zachytit atmosféru, jíţ je on sám 

svědkem. Jedná se o typický rys reportáţního zpravodajství. 
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Modálních sloves je v textu celkem pět. Modalitu lze rovněţ vyjádřit pomocí příslovcí, avšak 

jedná se spíše o jev vyskytující se ve zprávách, kdy autor není přímým účastníkem situace, 

kterou popisuje, a tudíţ je nucen platnost svých výroků revidovat.    

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 5 x anafora a 1 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory:  

Orientace v čase a především prostoru je v textu klíčová, neboť souvisí s tematickou rovinou 

textu, která se věnuje tomu, kde probíhaly oslavy usmrcení Usámy bin Ládina.      

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 0 

-es-pasívum: 2 

Pasívum se v textu téměř nevyskytuje. Autor volí pasivní konstrukci pouze tehdy, kdyţ chce 

upozornit na samotný děj, spíše neţ na jeho činitele: 

 … fællessang til ’God bless America’ og ’Amazing race’ kunne høres i gaderne.        

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

Osama bin Ladin = terrorist, bin Laden 

Kolokace:  

… sat … stævne på … i ... 

… fået sin straf … 

C. Junkce 

Konjunkty:  

V textu se nevyskytují. 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: USA jubler 

Sloţeniny: folkefest, gadefaster, nationalsang, 11. september-angrebet, stamværtshus, 

dresskode, kontorkomplekset, stearinlys, fællessang, terrorangrebet, morgenturen  

Kompozita patří mezi prostředky lexikální komprese, a proto se často vyskytují ve 

zpravodajském stylu. Většinou se jedná o ustálené výrazy, avšak lze se i setkat s 
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okazionalismy např. 11. september-angrebet, které jsou jedním z charakteristických rysů 

ţurnalistiky.     

Tropy a figury: 

Hans død smager … af … (synestezie) 

Det Hvide Hus (metonymie) 

Klišé: V textu se nevyskytuje. 

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: sejr, lettelse, samling, angrebet, festen, eftertænksomheden, straf   

ii) deverbativní adjektiva: berygtede, nærliggende  

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  

bannere 

i) gramatický kalk: kontorkomplekset 

 ii) hybridní kalk: terrorangrebet, dresskode 

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text patří mezi zpravodajské útvary, neboť se v něm uplatňuje informační slohový postup. 

Autor formuluje informace tak, aby měl čtenář pocit, ţe je svědkem popisované události. Text 

je také prolnut pasáţemi, které mají formu interview. Autor se snaţí zprostředkovat pocity 

přímých účastníků popisované události. Snaha o ekonomičnost projevu je patrná nejen 

v ţánru zprávy ale i u reportáţe. Vyskytuje se zde větší počet sloţenin, několik deverbativ i 

participií. Převaţuje Prézens, neboť autor popisuje událost, které se sám účastní. Kompozice 

textu je kruhová. V závěru se autor vrací k tomu, co jiţ bylo řečeno na začátku textu. Neplatí 

zde tedy princip obrácené pyramidy. 

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

USA jubler 

Folkefest i hele landet: Hans død smager lidt af sejr oven på 11. september 

Amerikanerne fejrede til den lyse morgen nyheden om Osama bin Ladens død med spontane 

gadefester, nationalsang – og store mængder øl. 

-Jeg synes, det er værd at skåle. Jeg husker tydeligt 11. september-angrebet, og bin Ladens 

død smager lidt af sejr, siger Dave Smith, 40, der havde sat venner stævne på stamværtshus i 

San Francisco, Californien. 

-Det er en stor lettelse, at han er død. Jeg var begyndt at tvivle på, at vi nogen sinde ville 

fange ham, siger han til Ekstra Bladet.  



81 

 

Rødt, hvidt og blåt 

Da præsident Barack Obama klokken 5 dansk tid gik på tv og fortalte amerikanerne, at 

verdens mest berygtede terrorist var dræbt, strømmede folk straks til området omkring Det 

Hvide Hus i Washington. 

-USA, USA, jublede folkemængden, som især bestod af studerende fra det nærliggende 

Gerogetown Universitet. 

Foklefestens dresskode var patriotisk røde, hvide og blå farver. 

Samling ved Ground Zero    

Samtidig samledes hundreder af newyorkere ved Ground Zero, hvor knap 3000 mennesker 

omkom under angrebet på kontorkomplekset World Trade Center. Stearinlys, hjemmelavede 

bannere og fællessang til ’God bless America’ og ’Amazing race’ kunne høres i gaderne.  

-De døde ikke forgæves. Det var krig, og jeg føler, at lige har vundet, lyder det fra en tidligere 

brandmand, der mistede 343 kolleger i terrorangrebet i 2001.  

På kort tid nåede nyheden om bin Ladens død alle afkroge af USA. 

-Jeg skulle egentlig have læst til eksamen, siger Amy Chandler, 21, der er studerende på 

Arizona State University.  

-Men min veninde tekstede mig, at bin Laden var dræbt, så sluttede jeg mig til festen til på 

kollegiet. Det er jo historisk, siger hun. 

-Betyder det at vi har vundet i Afghanistan, og kan vi trække soldaterne hjem nu, spørger 

pensionerede Dale Schultz eftertænksomt, da euforien er afløst af eftertænksomheden under 

morgenturen med konen Tempe, Arizona. 

-Det varer nok lidt, før soldaterne kan vende hjem, men det er da rart at vide, at bin Laden 

omsider har fået sin straf, siger han.      
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3.4.3 JYLLANDS-POSTEN: JUBEL I GUDS EGET LAND 

Jyllands-Posten, 3. května 2011, sekce 1, strana 8 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Text formou i obsahem naplňuje ţánrová očekávání. Jedná se o zpravodajský útvar s rysy 

analytického a beletristického zpracování popisované skutečnosti. Na první pohled je zřejmé, 

ţe text nepatří mezi klasické zpravodajské ţánry, protoţe autor událost popisuje a zároveň i 

komentuje. Cílem autora není anonymním způsobem referovat o události, ale naopak 

zprostředkovat vlastní pohled na skutečnost. Autor je přímým účastníkem události, kterou se 

snaţí vylíčit věcně a současně s důrazem na detail. Součástí jeho metody je kromě vlastního 

pozorování i kontakt s ostatními účastníky, s nimiţ pořizuje rozhovory, které následně 

zapracovává do textu. Výsledný produkt se snaţí působit emocionálním dojmem. V textu se 

vyskytují expresivní i obrazná pojmenování a snaha o ekonomičnost zde není na prvním 

místě.          

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Jubel i Guds eget land 

[Podtitulek:] 

Folkefest: Tusindvis af amerikanerne strømmede til Det Hvide Hus, da nyheden om Osama bin Ladens død blev 

bekendtgjort. Morgenavisen Jyllands-Posten var til stede. 

 

Text se nachází na straně 8 a 9. Součástí článku je fotografie zachycující oslavy před Bílým 

domem. Autor záměrně volí velký formát, aby zaujal čtenářovu pozornost. Cílem autor je 

ovlivnit čtenáře, aby se jeho zrak přesunul od fotografie směrem k titulku a následně 

k podtitulku. Komunikační záměr fotografie a titulku je identický. Funkce titulku je 

informativní, protoţe se v titulku nachází odpověď na otázky co a kde. Avšak místo 

explicitního konstatování, ţe oslavy probíhají v USA, upřednostňuje autor metaforické 

vyjádření Guds eget land. Podtitulek je rozdělený na dvě části, tou první je slovo Folkefest: 

vytištěné tučným písmem. Po něm následuje dvojtečka. V druhé části podtitulku se pak 

vyskytují upřesňující informace. V závěru podtitulku autor konstatuje, ţe deník byl přítomen 

u těchto oslav. Čtenáři tak dává jasně najevo, ţe následující text je přímým svědectvím 

popisované události.             

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 
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Sergent Joshua Williams havde svært ved at tro det, da han sent søndag aften blev ringet op af en ven. Han sad i 

den lune forårsaften i en baghave i det sydvestlige Washington, spiste barbecue og nød en øl i gode venners lag.  

[Mezititulky:] 

Nationalt symbol 

Planter flaget  

Plads til latter 

Helt knust 

[Citáty:] 

Jeg har været gennem et helvede, men lige nu føler jeg, at det har været et hele værd, selv om det lyder 

mærkeligt. 

 

První odstavec textu pozvolna seznamuje čtenáře s popisovanou událostí. Autor v úvodu 

představuje bezprostředního svědka oslav, na jehoţ příběhu vystavěl svůj text. Nejdůleţitější 

informace ale ponechává stranou, aby je zveřejnil aţ v následujících odstavcích. Zde se 

v čtenáři pouze snaţí podnítit zvědavost. Autor tak v úvodu textu uplatňuje beletristickou 

techniku vyprávění, která je typická pro reportáţní styl.  

V textu se vyskytují celkem čtyři mezititulky. Mezititulky Nationalt symbol, Planter flaget a 

Plads til latter shrnují hlavní myšlenku příslušného oddílu. Mezititulek Helt knust je citací 

výroku osoby, s kterou dělal autor rozhovor. 

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

Text je kombinací zpravodajského a analytického stylu s prvky beletristického vyprávění. 

Hlavním tématem textu je zachycení atmosféry oslav bezprostředně po zveřejnění zprávy, ţe 

Usáma bin Ládin byl zabit. Autor se ocitá v ulicích Washingtonu a popisuje průběh oslav. 

Součástí jeho vyprávěcí metody jsou i rozhovory s lidmi, které se této události účastní. 

V první části textu se tak čtenář setkává s prvním svědkem události, vojákem Joshua 

Williamsem. Popis však začíná uţ u něj doma, kdy se dozvídá, ţe bin Ládin byl zastřelen. 

Autor se tak obloukem dostává k líčení atmosféry oslav před Bílým domem, jímţ je Williams 

také přítomen. Zároveň připomíná, ţe Bílý dům měl být 11. září 2001 rovněţ terčem 

teroristických útoků. V druhé časti textu uvozené titulkem Nationalt symbol přechází 

k vyprávění v přítomném čase a zachycuje momenty, kterých je bezprostředním svědkem. 

Poté se ale opět vrací k vojákovi Williamsovi a tentokrát čtenáři vysvětluje, co se mu 

přihodilo před sedmi lety v Afghánistánu. V třetí části nazvané Kæmpe lettelse se čtenář opět 

ocitá v ulicích Washingtonu. V následujících dvou částech se autor věnuje popisu 

bezprostředního proţitku, přičemţ klade velký důraz na detail. V samotném závěru přináší 

další tři rozhovory a celý text uzavírá shrnutím významu celé situace.      

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 42 
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Řádky: 113 

Slova: 1359 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 92 čárek, coţ odpovídá 1.4 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje celkem třikrát. Osamostatňuje část výpovědi na konci věty: 

 – hvorfor os? a odděluje vsuvku:  – uansat hvad – 

Dvojtečka: Objevuje se v podtitulku Folkefest: 

Uvozovky: V textu se nachází dvojí typ uvozovek – obrácené francouzské, které uvozují 

přímou řeč »USA, USA, USA« a jednoduché dvojité, kterými se označuje název, zde 

konkrétně název písně "God Bless America". 

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Autor se snaţí vytvořit dojem dynamického plynutí řeči, a proto v některých pasáţích namísto 

dlouhých souvětí uplatňuje věty jednoduché či jednočlenné. 

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 23 odstavců 

2 věty – 9 odstavců  

3 věty – 6 odstavců 

4 věty – 2 odstavce 

5 vět – 2 odstavce 

Modalita vět: oznamovací, 2 x tázací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se tato konstrukce vyskytuje celkem osmkrát, zde několik příkladů: 

… spurgte han … 

… hujede mængden, … 

… skråles der. 

… fortæller Sherman, … 

Elipsa 

Zpravodajský styl se vyznačuje ekonomičností, a proto se často vyskytují eliptické 

konstrukce. V textu se objevuje v mezititulcích: 
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Planter flaget – chybí podmět han (gramatická elipsa) 

Helt knust – chybí podmět a přísudek jeg var (gramatická elipsa)   

Iniciální adverbia 

V textu se vyskytuje sedm iniciálních adverbií. Všechna jsou příslovečným určením času. 

Počáteční postavení adverbia ve větě je stylisticky příznakovým jevem a pouţívá se 

především jako prostředek textové koheze.  

En halv time senere …  

I 10 år …  

I foråret 2004 … 

I to år … 

I 2001 … 

Nu …  

Først … 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 2.2 % 

Parataxe na rovině větných členů: 0.8 % 

Nejběţnější souřadnou spojkou je og, dále men a nakonec da a for.  

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 15 

adjektivní: 13 

adverbiální: 9 

V textu dominují vedlejší věty substantivní. 

Věty jednočlenné 

Urørligt og med en udstråling af ro og magt. 

Amerikans magt.  

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Pro zpravodajský styl bývá příznačný zvýšený výskyt rozvitých přívlastků:  

modige passagerers snarrådige indgreb 

En yngre mørkhåret kvinde 

den dengang 21-årige sergent 

En ung muskuløs mand med en stor tatovering 

Apozice 
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Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost, a 

proto se často vyskytuje přístavek: 

Det Hvide Hus, symbolet på Amerika, … 

Et andet nationalt symbol, det amerikanske flag … 

… striber, rød, blåt og hvidt 

Tempus  

Préteritum: 58 

Perfektum: 10 

Plusquamperfektum: 3 

Prézens: 90 

Futurum: 2 

V textu se střídá préteritum s présentem, avšak jasně dominuje Prézens. Uţ ze samotného 

charakteru textu vyplývá, ţe přítomný čas je nejvhodnějším prostředkem, jak čtenáři vylíčit 

událost, které je autor svědkem. Metodou tvorby reportáţe je právě přímá účast.     

Modálních sloves je v textu celkem deset. Modalita je rovněţ vyjádřena pomocí příslovcí:  

Det symbol, som Osama bin Laden, sandsynligvis ville ramme … 

... må sandsynligvis resten af livet leve med … 

Forsamlingen er tydeligvis ikke tilhænger af Trump. 

 3.2.2. Prostředky textové koheze 

i) reference: 20 x anafora   

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 41 

Orientace v čase a především prostoru je v textu klíčová, neboť souvisí s tematickou rovinou 

textu. 

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 7 

-es-pasívum: - 

Pasívum se v textu vyskytuje jen výjimečně.  

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  

Sergent Joshua Williams = Williams, Joshua Williams, den dengang 21-årige sergent 

Kolokace:  



87 

 

… tændte for fjernsynet … 

… får frit løb … 

… lagt vejen forbi … 

 … draget til ansvar … 

C. Junkce 

Konjunkty:  

Først troede han … (enumerativní) 

… og således blev der sat … (resultativní) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Jubel i Guds eget land 

Sloţeniny: folkefest, forårsaften, specialoperation, elitesoldater, landsmænd, mørkhåret, 

nattehimlen, vejsidebombe, bilvraget, militærhospital, ansigtsudtrykket, lygtepæl, 

manddomsprøve, folkehavet, folkemængden, pizzakarton, engelsktime, projektmanager, 

tvillingertårnene, fødselsdagsgave, militærtjeneste, luftvåbnet 

Tropy a figury: 

Guds eget land (metafora) 

Det Hvide Hus (metonymie) 

USA blødt fra et åbent sår (personifikace) 

er såret begyndt at hele (personifikace) 

Som om en sten er faldet fra deres hjerter (přirovnání) 

nu har vi fjernet en sten i skoen (idiom) 

sur i skralde (idiom) 

Klišé: takket være 

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: jubel, indgreb, udstråling, ro, magt, betydning, begejstring, 

førlighed, lettelse, liv, lidelser, påmindelse, manddomsprøve, angreb, tilstand, chok, 

forvirring, sorg, følelse, tilhænger, arbejde, søvn, kørsel, udsendelsen, ansvar 

ii) deverbativní adjektiva: kaprede, snarrådige, urørligt, sølvlysende, sølvfarvede, øredøvende 

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  

stewardesse, reality-show, invalid, tatovering, triumf, bizar, sweatshirt, fatale 

i) gramatický kalk: pizzakarton, vejsidebombe, militærhospital, tvillingertårnene, 

militærtjeneste 

ii) hybridní kalk: specialoperation, elitesoldater, projektmanager 
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4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text patří mezi zpravodajské útvary, protoţe zde převládá informační slohový postup. Jedná 

se o reportáţ, která si klade za cíl zprostředkovat autentické svědectví z "místa činu". Autor 

má moţnost popisovanou událost hodnotit i komentovat. Zároveň se snaţí vtisknout 

vyprávění vlastní rukopis, a to především volbou lexikálních prostředků a výstavbou textu. 

Záměrem autora není událost vylíčit co nejstručněji, naopak se lze v textu setkat se smyslem 

pro detail a snahou o zprostředkování aktuálního proţitku. Výstavba textu se neřídí principem 

obrácené pyramidy, nejdůleţitější informace se nachází aţ uprostřed textu.       

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Jubel i Guds eget land 

Folkefest: Tusindvis af amerikanerne strømmede til Det Hvide Hus, da nyheden om Osama 

bin Ladens død blev bekendtgjort. Morgenavisen Jyllands-Posten var til stede. 

Sergent Joshua Williams havde svært ved at tro det, da han sent søndag aften blev ringet op af 

en ven. Han sad i den lune forårsaften i en baghave i det sydvestlige Washington, spiste 

barbecue og nød en øl i gode venners lag.  

»Er det sandt?« spurgte han vantro og tændte for fjernsynet.  

Jo, den var god nok.  

CNN kunne bekræfte, at Osama bin Laden var blevet dræbt i Pakistan i en specialoperation 

udført af en lille gruppe amerikanske elitesoldater. 

En halv time senere stod Joshua Williams på gaden foran Det Hvide Hus og strakte i triumf 

højre arm i vejret sammen med tusindvis sine landsmænd. 

»USA, USA, USA« hujede mængden, der voksede minut for minut, mens projektører fik Det 

Hvide Hus, symbolet på Amerika, til at lyse op i natten. Det symbol, som Osama bin Laden, 

sandsynligvis ville ramme den 11. september 2001 med det kaprede United Airlines 93, men 

som takket være modige passagerers snarrådige indgreb aldrig nåede sit mål og i stedet 

styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Alle om bord blev dræbt. 

Nationalt symbol 

Nu er Osama bin Laden død, og Det Hvide Hus står stadig. Urørligt og med en udstråling af 

ro og magt.  

Amerikansk magt. I 10 år har USA blødt fra et åbent sår. Denne nat på dette sted er såret 

begyndt at hele. Man kan se det på folks ansigter. Som om en sten er faldet fra deres hjerter, 

og man kan høre det på, hvad de siger. 

En yngre mørkhåret kvinde i mængden erklærer ligefrem, at Det Hvide Hus fra dette øjeblik 

har fået en ny betydning for hende.  

Et andet nationalt symbol, det amerikanske flag med stjerner og striber, rød, blåt og hvidt, 

bliver svunget i begejstring med nattehimlen som den perfekte kulisse. 
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 »Obama killed Osama, Obama killed Osama,« skråles der. 

Det er en særlig aften og nat for alle amerikanerne, men for Joshua Williams er den helt 

specielt. I foråret 2004 blev hans bil i det nordlige Irak ramt af en vejsidebombe, som bin 

Ladens kampfæller ifølge Williams stod bag. Hårdt såret kravlede den dengang 21-årige 

sergent ud af bilvraget og i sikkerhed. 

Han blev senere fundet bevidstløs af sine kammerater og derpå fløjet til et militærhospital i 

Tyskland, hvor lægerne kæmpede for hans førlighed. 

Kæmpe lettelse  

I to år var han lænket til en kørestol, og kunne hverken gå eller stå. I triste stunder følte han, at 

hans liv, før det havde fået en retning, var blevet ødelagt. I dag kan han bevæge sig ved egen 

kræft, omend han halter lidt. Williams er erklæret invalid. Han kan ikke længere gøre tjeneste 

i hæren, må sandsynligvis resten af livet leve med smerter i arme og ben, som holdes i ave af 

smertestillende medicin. 

»Det føles som en kæmpe lettelse,« fortæller Williams om bekendtgørelsen af bin Ladens 

død. 

»Jeg har været gennem et helvede, men lige nu føler jeg, at det har været et hele værd, selv 

om det lyder mærkeligt. Jeg føler, at mine lidelser ikke har været forgæves. Det føles utroligt 

godt,« tilføjer han. 

Ansigtsudtrykket afslører, at han mener hvert eneste ord. Øjnene stråler om kap med en 

selvlysende, sølvfarvet ring i det ene øre.   

Jeg må flere gange bede Williams gentage sine ord, for larmen foran Det Hvide Hus er 

øredøvende.  

En ung muskuløs mand med en stor tatovering på armen kravler som en trænet gymnast op i 

en lygtepæl med et amerikansk flag, mens mængden hepper på ham.  

»Tråd ikke på mig« står det på flaget som en påmindelse om, hvordan det rundt omkring i 

verden er blevet skændet af folk, der hylder Osama bin Laden og Al Qaida. 

Planter flaget  

Da den unge mand når til tops og planter flaget, knytter han næven i triumf, mens folk i jubel 

råber »USA, USA, USA«. 

Andre følger hans eksempel som en bizar manddomsprøve over for omverden af, at USA kan 

klare hvad som helst.  

En fyr med nøgen overkrop stiller sig op på toppen af lygtepælen efter at være kravlet til vejrs 

og gør med alvorlig mine honnør for det plantede amerikanske flag. 

De patriotiske følelser får frit løb. Men folkehavet viser sig ikke kun fra sin muskuløse side. 

Der strømmer også en poetisk åre gennem mængden. Måske ved nogen ligefrem, at 

medlemmer af Kongressen den 11. september 2001 på trapperne foran Capitol Hill i den 

anden ende af Pensylvania Avenue spontant brød ud i den samme patriotiske sang, efter det 

blodige angreb ramte USA og hensatte amerikanerne i en tilstand af chok og forvirring – 

hvorfor os? 

Irving Berlins klassiker "God Bless America", som oprindelig blev skrevet under Første 

Verdenskrig, men under indtryk af Hitlers fremmarch i Europa i 1938 fik tilføjet nye vers, 

klinger ud over pladsen foran Det Hvide Hus. I 2001 istemte landets folkevalgte sangen i 

sorg. 
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Nu går der en følelse af glæde gennem folkemængden. 

»God Bless America/ Land That I Love/ Stand beside Her and guide Her/ Thru the night with 

a light from above/ From the mountains to the praires/ To the oceans white foam/ God bless 

America, my sweet home«. 

Plads til latter 

Men alt er ikke alvor. Der bliver også tid til spas. Latteren bryder løs, da en ung kvinde iført 

en mørk sweatshirt og med bare fødder i sandalerne løfter en brugt pizzakarton op over 

hovedet, hvorpå nogen i al hast har nedfældet: »Donald Trump vil kræve en dødsattest.« 

Det er en hilsen til den republikanske præsidentkandidat og milliardær, der for nylig påstod, at 

præsident Obama ikke er født i USA og derfor ikke har ret til at være landets præsident, indtil 

han i sidste uge præsenterede sin fødselsattest for offentligheden. Forsamlingen er tydeligvis 

ikke tilhænger af Trump. 

Flertallet af den, der strømmer til Det Hvide Hus, er unge mennesker. Amerikanere, der var 

børn den fatale septembermorgen for godt 10 år siden.  

Steve Sherman er en af dem. Han har i nattens anledning iklædt sig det amerikanske flag fra 

top til tå. Han husker, som var det i går, at han sad midt i en engelsktime, da nyheden om 

angrebet på USA nåede Falls.park Highschool i staten Virginia. 

Helt knust 

»Det var forfærdeligt, jeg var helt knust,« fortæller Sherman, der er projektmanager og skal på 

arbejde om fire timer. 

»Men nu har vi fjernet en sten i skoen. Jeg ved godt, at det ikke er slut, men vi har vist verden, 

at vi – uansat hvad – nok skal få ram på dem, der vil os det ondt. Jeg er så lykkelig, jeg får 

ikke megen søvn i nat, men jeg elsker mit land.« 

Ashley Smith har for første gang i sit liv lagt vejen forbi Det Hvide Hus, selv om hun bor blot 

kvarters kørsel herfra. En af hendes venners mor var stewardesse på et af de fly, der tørnede 

ind i tvillingertårnene i New York. Hun håber, at Osama bin Ladens død, kan være med til at 

lukke et tragisk kapitel i vennens liv. Nyheden kom, mens hun var midt i at fejre sin 24 års 

fødselsdag. 

»Det er den bedste fødselsdagsgave, jeg har fået, men det er underligt. Vi jubler over et 

menneskes død. Det har jeg aldrig prøvet før.« 

Christopher Blowe gør militærtjeneste i luftvåbnet. Han fortæller om sin stolthed over at være 

amerikaner og tænker på de tusindvis af mennesker, hvis død Osama bin Laden er skyld i.  

»Jeg er glad for, at han kom til at betale for sine ugerninger. Det sender et vigtigt signal til bin 

Ladens tilhængere. Det er ikke gratis at angribe USA. Det er en stor tilfredsstillelse.« 

Afbrød yndlingsprogram 

Blowe sad derhjemme og så et populært reality-show, da udsendelsen blev afbrudt med den 

ekstraordinære nyhed om bin Ladens død.  

Først troede han ikke på det. 

»Jeg tænkte: jeg håber, at det er sandt, for ellers bliver jeg sur i skralde. Det var mit 

yndlingsprogram,« ler den garderhøje pilot. 

Men det var sandt, og således blev der sat punktum for næsten 10 års jagt på den mand, de 

fleste amerikanere har ønsket draget til ansvar for historiens værste angreb på USA. 
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3.4.4 POLITIKEN: JUBEL I USA OVER TERRORLEDERENS DØD 

Politiken, 3. května 2011, sekce 1, strana 6 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Text patří mezi zpravodajské útvary, protoţe zde autor uplatňuje informační slohový postup. 

To je patrné jiţ v samotném titulku. Autor však informace zprostředkovává reportáţním 

způsobem, jelikoţ je sám přítomen situaci, kterou popisuje. Událost tak líčí "svýma očima", 

coţ se projevuje především snahou o originální a nevšední způsob zpracování popisované 

situace. Autor si všímá marginálních detailů, které však napomáhají přesvědčivějšímu 

zachycení celkové atmosféry. V textu se však vyskytují i postupy analytického zpravodajství. 

Autor tak kromě popisu události také komentuje a analyzuje její důsledky, aby textu dodal 

větší důvěryhodnost. Cituje několik relevantních zdrojů, avšak jeho osobitý styl prostupuje 

celý text. Objevuje se zde velké mnoţství idiomatických frází, ale i publicismů, coţ svědčí o 

tom, ţe autor je ovlivněn modelovostí zpravodajského stylu.            

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Titulek:] 

Jubel i USA over terrorlederens død 

[Podtitulek:] 

Nyheden om Osama bin Ladens død blev mødt med små glædesdemonstrationer over hele USA – og kommer 

belejligt for præsident Obama. 

 

Text nepatří mezi hlavní články, a proto se nachází aţ v závěru hlavního sešitu novin. 

Rozprostírá se v horní polovině strany 6 a je doprovázen fotografií zachycující oslavy před 

Bílým domem. Fotografie představuje hlavní záchytný bod, a to především díky své velikosti. 

Zároveň je doplněná krátkým vysvětlujícím textem, který má čtenáři ve stručnosti představit 

obsah hlavního textu. Stejný záměr má i titulek, jelikoţ odpovídá na otázky co, kde a proč. 

Titulek se tak snaţí vyjádřit všechny podstatné informace a shrnout obsah textu. Autor titulek 

nevyuţívá k tomu, aby čtenáře šokoval či překvapil, ale naopak se snaţí být maximálně 

informativní. Podtitulek rekapituluje informace, které se nacházejí v titulku, a současně 

analyzuje, jaký bude mít dopadení Usámy bin Ládina vliv na amerického prezidenta Baracka 

Obamu. Jiţ v úvodní fázi textu je zřejmé, ţe text není pouhým zpravodajským útvarem, ale 

vyskytují se zde i prvky analytického stylu.             

2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Det er længe siden, der sidst er blevet jublet igennem ved Ground Zero i New York. Men sent søndag blev de 

højtidelige sækkepiber, der sørgmodige toner fra ’Amazing Grace’ og vrede sloganer, der plejer at bølge over de 
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hyppige mindehøjtideligheder og demonstrationer ved det synlige ar for terrorangrebet i 2001, afløst af glade 

toner, endnu inden præsident Barack Obama formelt var kommet med den meddelelse, der ifølge flere iagttagere 

kan vise sig at være et afgørende vendepunkt i hans forsøg på at blive genvalgt til næste år. 

[Mezititulky:] 

Små jubelfester i hele landet 

Obama skrev selv talen 

»Et politisk kup« 

[Citáty:] 

Sidste år i august blev jeg så efter mange års omhyggeligt arbejde fra vore efterretningsfolk orienteret om et 

muligt fingerpeg, der kunne føre til bin Laden. Barack Obama, USA’s præsident 

 

Z textu úvodního odstavce je patrné, ţe autor událost popisuje ze subjektivního hlediska. Je 

jejím bezprostředním účastníkem, a tak se snaţí čtenáři zprostředkovat autentické záţitky. 

Charakteristickým rysem je smysl pro detail, který se projevuje především líčením atmosféry, 

kdy pouţívá následující výrazy - de højtidelige sækkepiber, der sørgmodige toner fra 

’Amazing Grace’ og vrede sloganer. Vyskytuje se zde i obrazné vyjádření det synlige ar, 

které textu dodává osobitý charakter. V závěru odstavce se opakuje, co jiţ bylo zmíněno v 

titulku a to, jaký obrovský význam má tato událost pro politickou kariéru Baracka Obamy. 

Mezititulky jsou v textu celkem tři. První z nich Små jubelfester i hele landet shrnuje obsah 

příslušného oddílu, druhý mezititulek - Obama skrev selv talen upozorňuje na nejzajímavější 

informaci třetího oddílu a závěrečný mezititulek je přímou citací, coţ i autor vyznačuje 

pouţitím uvozovek »Et politisk kup«. To ovšem ve zpravodajských textech nebývá pravidlem.  

2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

První část textu je napsaná v reportáţním stylu. Autor zachycuje událost způsobem líčení 

vlastního proţitku. Tyto pasáţe jsou velmi popisné a lze si povšimnout zvýšeného důrazu na 

detail. V druhé části textu přechází k interview, kdy autor zpovídá přímého účastníka oslav. 

Třetí část textu popisuje způsob, jakým o celé věci referoval americký prezident. Autor se tak 

dostává k čistě zpravodajskému stylu, který v závěru textu prolíná s analytickým. V této části 

cituje autor relevantní zdroj, aby textu dodal důvěryhodnost a zvýšil tak jeho informační 

hodnotu. Text ovšem postrádá obecnější závěr.         

2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 17  

Řádky: 86 

Slova: 1052 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 81 čárek, coţ odpovídá 1.5 % z celkového počtu znaků.  
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Pomlčka: V textu se vyskytuje ve dvou odlišných funkcích. Osamostatňuje část výpovědi na 

konci věty: ... – og kommer belejligt for præsident Barack Obama. A vyčleňuje vsuvku: ... – 

ud over i New York – ... 

Dvojtečka: Uvozuje přímou řeč: ... en mail fra Bolen til kollegerne: »Låget er taget af igen, 

og præsidenten kommer med en udtalelse, måske så tidligt som 22.30«. 

Uvozovky: V textu se nachází dvojí typ uvozovek – jednoduché ’Proud to be an American’ a 

tzv. obrácené francouzské »tabte boldet i Tora Bora og årene derefter«. První typ označuje 

název – v tomto případě písně – druhý typ uvozuje přímou řeč.  

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

V textu se nevyskytují ţádné výrazné fonologické prostředky.  

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 6 odstavců  

2 věty – 9 odstavců  

3 věty – 2 odstavce 

Modalita vět: oznamovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se ale vyskytuje jen jednou: 

… siger Mets-spilleren Pedro Beato … 

Autor totiţ v případě citací upřednostňuje syntaktický vztah S-V. Nejprve uvádí zdroj a poté 

jeho výrok:  

Meningsmålingseksperten Andrew Kohut fra Pew Research siger til Los Angeles Times, at 

»det er den stærkeste symbolske sejr, Obama overhovedet kunne opnå«. 

Elipsa 

V textu se nevyskytuje. 

Iniciální adverbia 

Počáteční pozici příslovečného určení ve větě lze označit za stylově příznakový prvek, který 

v textu slouţí především jako prostředek textové koheze: 

I søndags klokken lidt over 14 lokal tid ... – urč. času  

Klokken blev 23.35 ... – urč. času 
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I sin officielle udtalelse ... – urč. místa 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné: 2 % 

Parataxe na rovině větných členů: 1.3 % 

Nejběţnějšími spojkami jsou og a men. V textu se vyskytuje nezvykle vysoký počet 

jednoduchých vět, které jsou uvozeny souřadicí spojkou. 

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 18 

adjektivní: 17 

adverbiální: 9 

V textu se vyskytuje téměř shodný počet vedlejších vět substantivních a adjektivních. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován častým výskytem rozvitých větných členů. V textu se 

ale přívlastek rozvitý objevuje jen dvakrát:  

sin ni minutter lange tale  

den stærkeste symbolske sejr 

Apozice 

Popisnost a současně snaha o ekonomičnost vede k tomu, ţe se ve zpravodajských textech 

vyskytuje apozice.  

… Mets-spilleren Pedro Beato … 

CIA’s direktør, Leon Panetta, ...  

Det republikanske flertals leder i Repræsentationernes Hus, Eric Cantor, ... 

... tidligere guvernør i Massachusetts Mitt Romney ... 

Tempus  

Préteritum: 38 

Perfektum: 7 

Plusquamperfektum: 5  

Prézens: 41 

Futurum: 3 

V textu se střídá minulý čas s přítomným. V první části autor popisuje události posledních dní 

a zde téměř výlučně uplatňuje minulý čas. Naopak v části, kde cituje, analyzuje a komentuje, 

pouţívá přítomný čas.  
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Vztah autora k obsahu promluvy je vyjádřen modálními slovesy. Text jich obsahuje celkem 

sedm. Disjunkty se v textu nevyskytují. 

3.2.2. Prostředky textové koheze 

A. Gramatická koheze 

i) reference: 3 x anafora a 1 x katafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 23 

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 5 

-es-pasívum: - 

Pasívum se v textu vyskytuje minimálně. Autor i v popisných pasáţích upřednostňuje činný 

rod.  

Reiterace:  

Basseballholdet = The Mets, en af de New York-institutioner 

Fester = gladefester, glædedemonstrationer, jubel, jubelscener, gadefester, jubelfester  

Kolokace:  

uløseligt knyttet til 

kommer med en udtalelse 

overtog embedet 

gav … ordre til 

at gå i aktion 

C. Junkce 

Konjunkty:  

Efterhånden som nyheden om Osama bin Ladens død begyndte … (temporální) 

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Jubel i USA over terrorlederens død 

Titulek se snaţí čtenáři sdělit co nejvíce informací. Deverbativem jubel je vyjádřena hlavní 

informace, dále zde čtenář nachází odpověď na otázky kde a proč. Záměrem autora není 

čtenáře překvapit ani šokovat, hlavním cílem titulku je být co nejvíce obsáhlý.  

Sloţeniny: terrorlederens, glædesdemonstrationer, sækkepibe, terrorangrebet, jubelfester, 

gadefester, New York-institutioner, Mets-spilleren, sportsbegivenhed, nyhedstjenesten, 



96 

 

jubelscener, specialstyrkers, nyhedsbureauet, nettjenesten, venstrfløjsmagasinet, 

præsidentvalget  

V textu se vyskytuje celá řada sloţených slov, coţ je typickým znakem publicistického stylu, 

neboť sloţeniny představují prostředek lexikální komprese neboli zhuštění informací.   

Tropy a figury: 

det synlige ar (metafora) 

i tykt og tyndt (idiom) 

er der låg på (metafora) 

Låget er taget af (metafora) 

tabte boldet (idiom) 

skud for boven (metafora) 

velkommen til helvede (hyperbola) 

Det Hvide Hus (metonymie) 

Klišé:  

afgørende vendepunkt  

nyheden … begyndte at sive 

et politisk kup 

den politiske potens 

en passede reaktion på 

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: jubel, demonstrationer, meddelelse, iagttagere, forsøg, påskriften, 

udgaver, gadefester, spillere, råbene, talen, udtalelse, ytringer, angrebet, forløbet, 

modstandere, aktion, sejr, vagt, passende, ansvar   

ii) deverbativní adjektiva: afgørende, uløseligt, afdæmpet, målrettet 

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy: 

 sloganer, præsidentiel, potens, kompetence, dysfunktionel, reaktion  

i) gramatický kalk: nyhedstjenesten, topprioritet 

 ii) hybridní kalk: terrorangrebet, pressepool, specialstyrkers 

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

Text se vyznačuje prvky zpravodajského stylu, jelikoţ zde převládá informační slohový 

postup. Současně se zde mísí několik různých ţánrů. Text je především reportáţí z ulic 

Washingtonu, kde lidé slavili smrt Usámy bin Ládina. Autor přináší autentické proţitky, ale i 

rozhovory s bezprostředními účastníky oslav. Text se rovněţ zabývá i důsledky této události, 
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a tak se v textu vyskytuje i analytický styl s prvky komentáře. Vizuální rovina textu není 

v tomto případě na prvním místě. Je zde pouze jedna fotografie a další obrazový materiál 

v textu není. Lexikální prostředky pouţité v textu lze označit za výrazně modelové, neboť se 

zde nachází celá řada ţurnalistických klišé a publicismů. V textu se také vyskytuje relativně 

velké mnoţství obrazných vyjádření, která mají text více zpřístupnit čtenářům. 

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Jubel i USA over terrorlederens død 

Nyheden om Osama bin Ladens død blev mødt med små glædesdemonstrationer over hele 

USA – og kommer belejligt for præsident Barack Obama.  

Det er længe siden, der sidst er blevet jublet igennem ved Ground Zero i New York. Men sent 

søndag blev de højtidelige sækkepiber, der sørgmodige toner fra ’Amazing Grace’ og vrede 

sloganer, der plejer at bølge over de hyppige mindehøjtideligheder og demonstrationer ved det 

synlige ar for terrorangrebet i 2001, afløst af glade toner, endnu inden præsident Barack 

Obama formelt var kommet med den meddelelse, der ifølge flere iagttagere kan vise sig at 

være et afgørende vendepunkt i hans forsøg på at blive genvalgt til næste år. 

Efterhånden som nyheden om Osama bin Ladens død begyndte at sive, kunne man på 

internettet købe T-shirts med påskriften ’Obama fik ram på Osama’, og jublede amerikanere 

dukkede op ved Ground Zero og på Times Square i New York, hvor de stemte i med 

kraftfulde U-S-A! U-S-A! og glade udgaver af nationalsangen ’Star-Spangled Banner’ og Lee 

Greenwoods sang ’Proud to be an American’. 

Små jubelfester i hele landet 

Der var kun nogle hundrede mennesker, men samme scene gentog sig flere steder rundt i 

USA. Folk samledes til spontane gadefester i bl.a. Boise i Idaho, Seattle i staten Washington 

og i Detroitforstaden Dearborn i Michigan, der har USA’s største koncentration af muslimske 

indbyggere.   

Men de mest markante fester var – ud over i New York – foran Det Hvide Hus i Washington 

og på et stadion i Philadelphia, hvor de lokale spillere fra Phillies og New York-holdet Mets 

først ikke forstod, hvorfor publikum pludselig begynde at råbe USA. 

»Jeg stod ude på sidelinjen, og jeg blev helt forvirret, da jeg først hørte råbene. Men så var der 

en, der sagde, at de havde dræbt bin Laden«, siger Mets-spilleren Pedro Beato til avisen New 

York Daily News. 

Baseballholdet The Mets er en af de New York-institutioner, der er uløseligt knyttet til 

terrorangrebet for ni et halvt år siden. Holdets stadion, Shea, blev i 2001 brugt til at huse 

nogle af de mange redningsarbejdere. Og da The Mets 10 dage efter angrebet mødte Atlanta, 

var det første sportsbegivenhed i et USA, der endnu ikke var kommet sig over chokket.  

Obama skrev selv talen 
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I søndags klokken lidt over 14 lokal tid havde en af de journalister, der følger USA’s 

præsident i tykt og tyndt ellers via Det Hvide Hus’ pressepool meddelt sine kolleger rundt i 

USA, at »det blev kun til 9 huller golf i dag«, og 14.28.24 skrev Cheryl Bolen fra 

nyhedstjenesten BNA til kollegerne, at »så er der låg på, nyd resten af jeres weekend«. Men 

godt syv timer senere var der endnu en mail fra Bolen til kollegerne: »Låget er taget af igen, 

og præsidenten kommer med en udtalelse, måske så tidligt som 22.30«. 

Klokken blev 23.35, inden Obama talte. Men inden da var nyheden ude, og præsidenten 

havde ifølge flere amerikanske kilder i Det Hvide Hus brugt den ekstra tid på selv at skrive 

sin ni minutter lange tale.  

Flere kommentatorer har hæftet sig ved, at der ikke er offentliggjort jubelscener eller –

ytringer fra præsidenten, der holdt sin tale i et afdæmpet sprogbrug, samtidig med at han var 

omhyggelig med flere gange at betone sin egen rolle i hele forløbet op til de amerikanske 

specialstyrkers angreb på den villa, hvor Osama bin Laden gemte sig. Det gør det ifølge 

nyhedsbureauet AP’s politiske korrespondent »sværere for Obamas politiske modstandere at 

betvivle, at han er hårdhændet nok til at beskytte Amerika, og så tvivl om, hvorvidt han er 

erfaren nok til at være militærets øverstkommanderende«. 

Obama sagde blandt andet, at »jeg, kort efter at jeg overtog embedet, gav CIA’s direktør, 

Leon Panetta, ordre til at gøre det til vores topprioritet i kampen mod al-Qaeda at dræbe eller 

fange Osama bin Laden«, at »jeg i sidste uge vurderede, at vi havde efterretninger nok til at gå 

i aktion«, og at »USA på min ordre i dag gennemførte en målrettet operation«. 

Politisk redaktør Howard Fineman fra nettjenesten Huffington Post konstaterer i sin 

kommentar, at Obamas sejr kommer i en tid, hvor »vi har et underskud på 70 billioner kroner, 

vi spøger nervøst med, at kineserne ejer os, stadig udkæmper to en halv krig i den muslimske 

bue fra Libyen til Afghanistan«. Og nu ser vi så ifølge Fineman »præsidenten som effektiv 

øverstkommanderende« i skarp kontrast til forgængeren George W. Bush, der »tabte boldet i 

Tora Bora og årene derefter«.  

»Et politisk kup« 

John Nichols fra venstrfløjsmagasinet The Nation mener, at Obama fremstår mere 

»præsidentiel«, og betegner det som »et politisk kup, der vil gavne Obama i måneder, måske 

år, fremover«, fordi det er »svært at undervurdere den politiske potens (...) især for en 

præsident, der altid er på vagt for at bekæmpe republikanske angreb på hans karakter og 

kompetence«. Nichols formoder, at Obama vil blive styrket i meningsmålingerne, og at 

republikanernes forsøg på at fremstille Obama som »uengageret eller dysfunktionel i 

udenrigspolitikken generelt og især i krigen mod terror har fået et alvorligt skud for boven«. 

Meningsmålingseksperten Andrew Kohut fra Pew Research siger til Los Angeles Times, at 

»det er den stærkeste symbolske sejr, Obama overhovedet kunne opnå«. 

Både Fineman og flere andre kommentatorer noterer sig også, at hvordan flere af de 

potentielle republikanske kandidater til præsidentvalget til næste år har haft svært ved at finde 

en passede reaktion på at Obama evnede det, Bush ikke kunne klare. 

Det republikanske flertals leder i Repræsentationernes Hus, Eric Cantor, roser »præsident 

Obama, som har været lige så opsat som præsident Bush på at få stillet bin Laden til ansvar«. 

Bush selv blev informeret telefonisk af Obama, kort før præsidenten talte til nationen. I sin 

officielle udtalelse siger Bush, at »denne gigantiske bedrift markerer sejr for Amerika (...). 
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Kampen mod terrorisme fortsætter, men Amerika har til andre sendt et umisforståeligt 

budskab: Retfærdigheden vil ske fyldest, uansat hvor land tid det tager«. 

Både tidligere guvernør i Massachusetts Mitt Romney og Minnesotas tidligere guvernør Tim 

Pawlenty, der re... som et par af Obamas stærkeste potentielle udfordrere ved præsidentvalget, 

roser Obamas indsats i så få ord som muligt. Mens en anden af de mulige republikanske 

præsidentkandidater, tidligere guvernør i Arkansas Mike Huckabee, i sin første kommentar 

slet ikke nævner præsidenten, men glæder sig over, at »galningen, morderen terroristen 

Osama bin Laden er død« og ønsker terrorlederen »velkommen til helvede«.    
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3.4.5. BERLINGSKE: DET FORVENTELIGE DRAB 

Berlingske, 3. května 2011, sekce 1, strana 1 a 4 

 

1. BEZPROSTŘEDNÍ DOJEM 

Uvedený text patří mezi publicistické útvary, a to především proto, ţe zde dominuje funkce 

persvazivní nad informativní. Čtenář se o tom přesvědčí hned v úvodu textu, kde redakce 

zveřejňuje postoj k obsahu komunikace – konkrétně v nadtitulku. Text následně kromě 

nových informací přináší názory autora, popřípadě názory těch, s kterými se autor ztotoţňuje. 

Způsob, jakým jsou informace zpracovány, naznačuje, ţe se jedná o seriózní deník. Autor se 

snaţí předkládaná fakta analyzovat do hloubky a zdrţuje se povrchních názorů. Vizuální 

aspekt zde hraje aţ druhotnou roli a veškerá pozornost je soustředěna na samotný text, který 

je delšího rozsahu, z čehoţ vyplývá, ţe je určen spíše náročnějším čtenářům.          

2. KOMPOZICE 

2.1. Titulky, podtitulky a fotodokumentace 

[Nadtitulek:] 

Osama versus Obama. Drabet på Osama bin Laden sender et budskab til terrorledere og til statsledere som 

Gaddafi: Uansat hvor godt de gemmer sig, så vil de en morgen blive trukket ud af sengen og stillet til regnskab, 

skriver Berlingskes Poul Høi om bin Ladens endeligt.  

[Titulek:] 

Det forventelige drab 

 

Tento text je specifický tím, ţe obsahuje místo podtitulku nadtitulek, který je 

charakteristickým znakem deníku Berlingske. Text je hlavním článkem vydání, protoţe se 

nachází na titulní straně novin, kde začíná a následně pokračuje na straně 4. Kromě textu se 

na titulní straně nachází i fotografie zachycující oslavy před Bílým domem. Podtitulek stojí 

samostatně v pravé části mezi fotografií a titulkem a je doplněn fotografií autora textu, který 

je zmíněn v podtitulku. Text tak přestává být anonymní a naopak chce autora zviditelnit. 

Podtitulek je rozdělený na tři části. První část Osama versus Obama je vytištěná tučným 

písmem a představuje samostatný vnitřní titulek. Druhá část Drabet på Osama bin Laden 

sender et budskab til terrorledere og til statsledere som Gaddafi: je zakončená dvojtečkou, 

která naznačuje, ţe následující informace jsou upřesňujícího charakteru. Titulek nijak 

nekoresponduje s obsahem nadtitulku ani fotografie. Vzhledem k významu události, je titulek 

velmi střídmý a neutrální. Paradoxně tím však čtenáře zaujme. Málokdo by totiţ v takové 

situaci čekal podobný titulek.          
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2.2. Úvodní odstavec, mezititulky a citáty 

[Úvodní odstavec:] 

Den moralske vægt af verden blev lidt lettere, og mørket fik en fyrste. Selvfølgelig går kampen mod terrorisme 

videre, og terrorismen vil – som en slange i et hjørne – være mere farlig og mere desperat i morgen end i går, og 

selvfølgelig forgår ondskaben ikke. Den er ikke i ét menneske, men i alle mennesker.  

[Mezititulky:] 

Da lysene i Europa gik ud 

Gammeldags politiarbejde  

Regnskabets time  

Hørte fortiden 

Døden som huskekage 

[Citáty:] 

 

Úvodní odstavec je charakteristickým příkladem způsobu výstavby publicistických textů. 

Oproti zpravodajským textům, které hned v úvodu obsahují nejdůleţitější informace, 

v publicistických textech se uplatňuje spíše pozvolné uvedení do problematiky. Autor 

v prvním odstavci pouţívá několik obrazných výrazů, kterými se snaţí ozvláštnit text. Jeho 

cílem je vyjádřit význam smrti Usámy bin Ládina a současně tak čtenáři lehce naznačit obsah 

textu. 

 V textu je celkem pět mezititulků. První z nich Da lysene i Europa gik ud je citací britského 

ministra zahraničí, která se objevuje v příslušné sekci. Další mezititulek Gammeldags 

politiarbejde je opět doslovným přepisem slov z třetího oddílu textu, které zároveň odkazují k 

hlavnímu tématu této sekce. Třetí mezititulek Regskabets time shrnuje nejzajímavější 

informaci čtvrté části textu. A čtvrtý a pátý mezititulek Hørte fortiden a Døden som 

huskekage shrnují hlavní myšlenku příslušných oddílů. Čtenáři však nesdělují informaci 

přímo, ale spíš se snaţí podnítit jeho zájem a fantazii.  

 2.3. Hlavní část komunikátu a závěr 

První část textu bezprostředně komentuje popisovanou událost – usmrcení Usámy bin Ládina. 

Konkrétně je popsán způsob, jakým byl zneškodněn. Autor událost analyzuje a dospívá 

k názoru, ţe právě způsob, jakým byl bin Ládin zlikvidován, vypovídá o tom, ţe Barack 

Obama chtěl počet neţádoucích obětí co nejvíce minimalizovat. A právě v tom je zásadní 

rozdíl mezi bin Ládinem a Obamou. V druhé části textu autor zkoumá, jak byl boj proti 

terorismu nákladný a kolik si vyţádal obětí. V třetí části popisuje, jak se podařilo americkým 

tajným sluţbám přijít na stopu bin Ládina. V části nazvané Regnskabets time se autor zamýšlí 

nad tím, ţe terorismus jiţ pro USA nepředstavuje největší hrozbu – tou se stala ekonomická 

krize. V další části srovnává význam události se smrtí Adolfa Hitlera. V závěru textu autor 

shrnuje, ţe smrtí bin Ládina končí éra strachu, která společnost paralyzovala a odváděla od 

skutečných problémů.          
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2.4. Další rámcové složky textu 

2.4.1. Počet odstavců, řádků a slov 

Odstavce: 26 

Řádky: 124 

Slova: 1564 

2.4.2. Interpunkce 

Čárka: Text obsahuje 133 čárek, coţ odpovídá 1.4 % z celkového počtu znaků.  

Pomlčka: V textu se vyskytuje opakovaně. Odděluje vsuvku:  

… og terrorismen vil – som en slange i et hjørne – være mere farlig … A osamostatňuje část 

výpovědi na konci věty: Osama angreb USA og den vestlige verden i 2011 – på sin måde. 

Dvojtečka: Objevuje se v nadtitulku Drabet på Osama bin Laden sender et budskab til 

terrorledere og til statsledere som Gaddafi:  

Uvozovky: V textu se nachází tzv. obrácené francouzské uvozovky, které buď uvozují přímou 

řeč, nebo vyjadřují uvědomělý postoj autora ke zvolenému výrazu. Slouţí k vyznačení názvu 

např. knihy: »The Icarus Syndrom«     

3. STYLISTICKÉ PROSTŘEDKY  

3.1. Fonologická rovina 

Osama versus Obama.  

3.2. Gramatická rovina 

3.2.1. Syntax 

Počet vět v jednotlivých odstavcích 

1 věta – 11 odstavců  

2 věty – 6 odstavců  

3 věty – 7 odstavců 

4 věty – 1 odstavec 

5 vět – 1 odstavec 

Modalita vět: oznamovací, 1 x rozkazovací 

3.2.1.1. Větné členy 

Vedle primárního syntaktického vztahu S-V existuje ve zpravodajském stylu i syntaktický 

vztah V-S. V textu se nachází několik příkladů: 

… skriver Berlingskes Poul Høi … 

… oplyser ABC News, … 

… fastslog Obama. 
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Elipsa 

Dalším typickým znakem zpravodajského stylu je častý výskyt eliptických konstrukcí. Elipsa 

se v textu vyskytuje v mezititulku: 

Hørte fortiden – chybí podmět de (gramatická elipsa) 

Ale i v samotném textu: 

Men historien er historieløs, og pointer pointelæse … - v druhé větě chybí přísudek er 

(gramatická elipsa) 

Iniciální adverbia 

Počáteční pozici příslovečného určení ve větě lze označit za stylově příznakový prostředek, 

který v textu slouţí především jako prostředek textové koheze. V tomto textu se však 

vyskytuje pouze třikrát:  

I modsætning til hans religiøse forgængere … - urč. způsobu 

I februar i år … - urč. času 

Under kampene i Tora Bora bjergene i december 2001 … - urč. času 

3.2.1.2. Parataxe a hypotaxe 

Parataxe na rovině větné:  4.5 % 

Parataxe na rovině větných členů:  2.1 % 

Nejběţnějšími spojkami jsou og a men. V textu se rovněţ vyskytuje velký počet 

jednoduchých vět uvozených spojkami og či men. Např.: Og det er en vigtig pointe for 

historien. 

Druh vedlejších vět a jejich počet 

substantivní: 11 

adjektivní: 22 

adverbiální: 7 

V textu výrazně dominují vedlejší věty adjektivní. 

3.2.1.3. Nominální syntagma a verbální syntagma 

Zpravodajský styl bývá charakterizován častým výskytem rozvitých větných členů. V textu se 

však tyto prostředky nachází spíše výjimečně:  

en tilsvarende monumental anti-terrorsejr 

påtrængende økonomiske problemer 

forskellige militante muslimske strømninger 

V textu se však vyskytuje velké mnoţství několikanásobných větných členů, jejichţ 

jednotlivé výrazy jsou na rozdíl od rozvitého větného členu na sobě syntakticky nezávislé: 
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af praktiske, politiske og symbolske grunde 

Apozice 

Zpravodajský styl se vyznačuje zvýšenou popisností a současně snahou o ekonomičnost, a 

proto se zde často vyskytuje přístavek: 

Hans levnedsbeskriver, David Remnick, … 

… forfatteren Anne Applebaum … 

… Peter Beinart, professor og forfatter … 

… mellemøstanalytikeren Marc Lynch … 

Tempus  

Préteritum: 60 

Perfektum: 3 

Plusquamperfektum: 6  

Prézens: 90 

Futurum: 7 

V textu dominuje přítomný čas, protoţe text má převáţně analytickou povahu. Autor událost 

analyzuje a komentuje její důsledky. Popisné pasáţe spjaté s préteritem se v textu téměř 

nevyskytují. 

Vztah autora k obsahu promluvy je vyjádřen modálními slovesy. Text jich obsahuje celkem 

třináct. Modalita je často vyjádřena i pomocí disjunktů. V textu se však tyto prostředky 

nevyskytují. 

A. Gramatická koheze 

i) reference:  22 x anafora  

ii) substituce a elipsa: viz větné členy 

iii) ostatní morfologické a syntaktické prostředky gramatické koheze: 

Spatio-temporální indikátory: 35 

Aktivum a pasívum:  

blive-pasívum: 4 

-es-pasívum: 1 

V textu se pasívum téměř nevyskytuje, a to především proto, ţe článek patří mezi ţánry 

analytického zpravodajství, a tudíţ se zde nenachází mnoho popisných pasáţí, pro které je 

pasívum typické. 

B. Lexikální koheze 

Reiterace:  
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Osama bin Laden = Osama, bin Laden  

Barack Obama = Obama, præsident Obama 

Co se týká reiterace není text příliš rozmanitý, avšak ve srovnání s ostatními analyzovanými 

texty, jsou pouţitá synonyma neutrální povahy. Neobsahují tak ţádné stylově zabarvené 

konotace.  

Kolokace:  

… slog ihjel … 

… gik lysene … ud … 

… sprængte … i luften … 

… overtage ledelsen … 

… at vække den opsigt … 

C. Junkce 

V textu se konjunkty nevyskytují.  

3.2.3. Lexikální prostředky 

Titulek: Det forventelige drab 

Titulek obsahuje neutrální výrazy. Přestoţe většina článků o smrti Usámy bin Ládina referuje 

jako o senzaci, volí autor tohoto textu opačný postup a událost líčí jako zcela předvídatelnou a 

očekávatelnou.      

Sloţeniny: statsledere, statsmænd, magtmænd, bryllupsgæster, politikadetter, togpassagerer, 

efterretningstjeneste, til-vished-grænsende, velhaverhus, bombeangreb, børnesygehus, B2-

bomberfly, mand-til-mand, lokalavis, levnedsbeskriver, ærkehertug, politiarbejde, 

efterretningsagenter, Guantanamo-fange, GPS-koordinaterne, terrorsejr, anti-terrorsejr, 

terrortiden, netundertrøje, guldlammépyjamas, statsgælden, antiteror-bestræbelser, 

ressourcefattig, hjemebane, massedemonstrationer, mellemøstanalytikeren 

V textu se vyskytuje celá řada sloţených slov, coţ je typickým znakem publicistického stylu.  

Sloţeniny představují prostředek lexikální komprese neboli zhuštění informací. Většina z nich 

patří mezi běţně pouţívané výrazy, ale například slovo Guantanamo-fange představuje 

okazionalismus.  

Tropy a figury: 

stillet til regnskab (metafora) 

mørket fik en fyrste (metafora) 

som en slange i et hjørne (přirovnání) 

den gamle garde (metafora) 
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vil lægge ... i graven (metafora) 

døden som huskekage (přirovnání) 

Klišé: V textu se nevyskytuje.  

Deverbativa: 

i) deverbativní substantiva: drabet, kampen, overvejelse, formodning, angreb, begrundelse, 

overenstemmelse, mangel, raseri, betragtning, reaktion,modsvar, regnskab, trussel, frygt 

ii) deverbativní adjektiva: afgørende, ukendt, medfødt, mellemliggende, indiskutalbelt, 

betroet, ustandseligt, påtrængende, urørlige, kendetegnende, rigmandssønen  

Slova přejatá, internacionalismy a anglicismy:  

terrorisme, desperat, breaking news, assasinere, komplekset, desperation, unik, pointe, 

knockout, overdimensioneret, eksperter, paradigmer, irrelevant, terrorisme, distraktion  

i) gramatický kalk: militæraktion  

ii) hybridní kalk: terrorledere, to-fold, terrorangrebet 

4. VÝZNAM A CÍL TEXTU 

V textu kromě informačního slohového postupu převládá persvazivní funkce, z čehoţ 

vyplývá, ţe analyzovaný článek patří spíše mezi publicistické útvary, přestoţe i v mnoha 

ohledech splňuje charakteristiku zpravodajských textů. V textu se však nevyskytuje – pro 

zpravodajské texty tak typické – schéma obrácené pyramidy. Autor nejdůleţitější informace 

umísťuje do střední části textu, přesto je zde patrná snaha o zhuštění informací – autor toho 

dosahuje uţitím deverbativ, apozic či sloţenin. V textu se také vyskytuje několik obrazných 

vyjádření, která nepatří mezi aktualizované výrazy a naopak se snaţí posílit naléhavost a 

ţivost sdělení. Autor se vyhýbá emociálním a expresivním výrazům a obecně volí neutrální 

způsob vyjadřování. Text lze proto zařadit mezi seriózní publicistiku.      

5. TEXT 

Vysvětlivky: 

Anafora   Katafora  Spatio-temporální indikátory Pasívum  

Modální slovesa Konjunkty   Tropy & figury 

 

Osama versus Obama. Drabet på Osama bin Laden sender et budskab til terrorledere og til 

statsledere som Gaddafi: Uanset hvor godt de gemmer sig, så vil de en morgen blive trukket 

ud af sengen og stillet til regnskab, skriver Berlingskes Poul Høi om bin Ladens endeligt. 

Det forventelige drab 

Den moralske vægt af verden blev lidt lettere, og mørket fik en fyrste. Selvfølgelig går 

kampen mod terrorisme videre, og terrorismen vil – som en slange i et hjørne – være mere 

farlig og mere desperat i morgen end i går, og selvfølgelig forgår ondskaben ikke. Den er ikke 

i ét menneske, men i alle mennesker.  
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Men i bare ét øjeblik inden næste breaking news er der alligevel grund til at sætte tiden i stå 

og lade et lig og nyheden synke til bunds: Osama bin Laden er død, og lige så vigtig som hans 

død er måden, han døde på, for den fortæller om uensartetheden i den kamp, han førte, og den 

kamp, som vi – det vestlige vi – fører. Han sprængte bygninger i luften, han rev fly ud af 

luften, og han fyldte luften med had, og hans spor – fra Nairobi til New York, Luxor til 

Lahore, Aden til Samarra – blev ikke trukket af døde statsmænd og magtmænd, men af 

»fattige irakiske shiiter, jordanske bryllupsgæster, pakistanske politikadetter og europæiske 

togpassagerer,« som George Packer skrev i går. I modsætning til hans religiøse forgængere – 

middelalderens assasinere – var det underordnet hvem, han slog ihjel, bare han slog ihjel. 

Sammenlign det med den overvejelse, som præsident Barack Obama gjorde sig for at slå kun 

de rigtigste ihjel. I februar i år havde den amerikanske efterretningstjeneste en til-vished-

grænsende formodning om, at Osama bin Laden skjulte sig i et velhaverhus i en forstad til 

Islamabad, barrikaderet bag flere meter høje mure pigtråd og med bl.a. et børnesygehus i 

nabolaget.  

Præsident Obama overvejede i første omgang at lade to B2-bomberfly dænge komplekset til 

med to-tusind punds bomber, men han opgav ideen og beordrede i stedet det mand-til-mand 

angreb, som vi så natten til i går, oplyser ABC News. Hans begrundelse var to-fold: Et 

bombeangreb ville lægge velhaverhuset i ruiner og slette ethvert spor af en bin Ladin, og et 

bombeangreb ville dræbe alle i komplekset og måske i nærheden, inklusive tjenestefolk, 

kvinder og børn. 

Det er en afgørende forskel på Osamas krig og Obamas krig, og det er i overensstemmelse 

med, hvad en ukendt Barack Obama skrev i sin lokalavis efter terrorangrebet 11. september 

2001. Hans levnedsbeskriver, David Remnick, gravede citatet frem i går: 

»Kernen i angrebet (9/11, red.) er en fundamental mangel på empati … Sådan en mangel på 

empati, sådan en følelseskoldhed over for et barns smerte eller en forælders desperation, er 

ikke medfødt, og den er heller ikke unik for nogen kultur, religion eller etniciteten … Vi må 

sørge for trods vores raseri – et enhver amerikansk militæraktion tager uskyldige liv i 

betragtning,« fastslog Obama.  

Det gjorde han. 

Osama angreb USA og den vestlige verden i 2011 – på sin måde. 

Og det er en vigtig pointe for historien. 

Da lysene i Europa gik ud 

En anden pointe handler om de mellemliggende år. En reaktion kan blive så dramatisk, at den 

i virkeligheden bliver værre end det, som den reagerer imod. Det værste eksempel er Første 

Verdenskrig. En serbisk anarkist dræbte eb ærkehertug, og måneder senere »gik lysene i 

Europa ud«, som den britiske udenrigsminister sagde. Knap 17 mio. mennesker døde i krigen. 

Historikere kan diskutere, om reaktionen på 9/11 var sådan en reaktion, men det er 

indiskutabelt, at reaktionen ikke nåede, hvad den ville nå. Under kampene i Tora Bora 

bjergene i december 2001 undslap Osama bin Laden og hans følge, og siden har den såkaldte 

kamp mod terror kostet USA mellem én og tre billioner dollars, og de menneskelige 

omkostninger kan ikke måles i billioner, men i tårer. 

Det er en typisk reaktion siger forfatteren Anne Applebaum i state.com: 
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»For ofte er den amerikansk reaktion at gå efter et knockout stød. I vores sejriver kaster vi 

mennesker og penge efter problemerne uden at overveje, hvordan vi skal bruge dem … og 

vores reaktion på 9/11 var i den forstand absolut amerikansk.« 

Gammeldags politiarbejde  

Men det var ikke massiviteten, som fældede Osama bin Laden, men gammeldags 

politiarbejde. En Guantanamo-fange oplyste i 2007 navnet på en betroet al-Qaeda kurér, og 

amerikanske efterretningsagenter fulgte tålmodigt kuréren og endte ved et overdimensioneret 

hus i Abbottabad. 

Det var klogskab og skolæder, der førte til bin Laden, og det er også en pointe, som er værd at 

erindre.  

Men historien er historieløs, og pointer pointelæse, hvis de ikke giver os GPS-koordinaterne 

for fremtiden, og Osama bin Ladens død giver os de koordinater – og den giver et modsvar til 

de eksperter og politikere, der dagen derpå siger, at »bin Laden forgår, men al-Qaeda består«, 

og at »organisationen er et mangehovedet uhyre«, og »nu skal vi være ekstra på vagt«. 

Der er andre ledere i al-Qaeda, og der er mange filialer og fraktioner i al-Qaeda, men det 

samme kunne man sige, hvis al-Qaeda havde dræbt den amerikanske præsident. USA er ikke 

præsidenten, mange amerikanere bryder sig på et givet tidspunkt ikke om præsidenten, og 

andre vil overtage ledelsen af USA, hvis præsidenten bliver dræbt. Drabet vil ikke desto 

mindre være en monumental terrorsejr. 

Regnskabets time  

Drabet på Osama bin Laden er en tilsvarende monumental anti-terrorsejr, af praktiske, 

politiske og symbolske grunde, og sejren sender et budskab til terrorledere som Ayman al-

Zawahiri og Naser al-Wahishi, og statsledere som oberst Gaddafi. Uanset hvor godt de 

gemmer sig, og om de barrikaderer sig bag meterhøje mure med pigtråd, så vil de en morgen 

blive trukket ud af sengen – i netundertrøje eller guldlammépyjamas – og stillet til regnskab.  

Men sejren fortæller os også, hvordan vi skal besejre Osama bin Ladens kolleger og 

ligesindede: ved at opgive kampen mod terroristerne, siger Peter Beinart, professor og 

forfatter til »The Icarus Syndrom«, en historie om amerikansk overmod. 

Det er muligt at Barack Obama ikke som sin forgænger ustandseligt taler om »kampen mod 

terror« og gør »kampen mod terror« til et politisk brand, men vi lever stadig i skyggen af 

terrortiden – og alt, hvad den førte til at xenofobi og dens simple og besnærende paradigmer, 

siger Beinart, og vi er stadig besnærer af det – og vi fokuserer kræfterne, hvor de ikke skal 

fokuseres. 

»Det arabiske forår havde allerede gjort Osama bin Laden irrelevant. Præsident Obama har nu 

sin bedste chance for at anerkende nogle enkle sandheder, som har været sande alt for længe: 

Terrorisme repræsenterer ikke den største trussel mod amerikansk sikkerhed, det gør derimod 

statsgælden, og vores antiterror-bestræbelser forværrer det problem. Vi står ikke som i 

1930erne over for en totalitær fjende med global ideologisk appel, men vi står over for rivaler, 

som på forskellig måde har importeret aspekter af vores demokratiske kapitalisme og nu slår 

os – og endda på vores hjemmebane.« 

Kampen mod terror er dermed en politisk distraktion og – for nogle politikere – et let sted at 

søge hen i stedet for at løse påtrængende økonomiske problemer, siger han. 

Hørte fortiden 
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Sagen havde givetvis stillet sig anderledes, hvis Osama bin Laden stadig havde haft et 

publikum – så ville hans død måske have ført til massedemonstrationer i de arabiske lande og 

til endnu mere bestialske terrorangreb. Men han tilhørte den gamle garde, han hørte til tiden 

med stilstand, korruption og urørlige faraoer som Hosni Mubarak, Ben Ali og oberst Gaddafi, 

og hans opbakning var til sidst enten så minimal eller så ressourcefattig, at den minder om et 

andet dødsfald, som blev annonceret akkurat samme dag 66 år tidligere – Adolf Hitlers. Hans 

dødsfald var vigtigt, af praktiske, politiske og symbolske grunde, og amerikanerne og briterne 

dansede i gaderne, men dødsfaldet førte ikke til en tysk eller nazistisk folkerejsning, for der 

var intet folk at rejse. 

Den gennemsnitlige araber kerer sig ikke længere om al-Qaeda, men om den virkelighed, som 

udspiller sig foran ham – og de muligheder som nu viser sig – vurderer mellemøstanalytikeren 

Marc Lynch i Foreign Policy, og det er kendetegnende, at da en al-Qaeda-filial i sidste uge 

slog 16 mennesker i Marrakesh ihjel med en bombe, demonstrede marrokanerne mod al-

Qaeda - og ikke mod kongen, regeringen eller amerikanerne. 

Osama bin Laden var den eneste, som gav al-Qaeda en smule politisk gennemslagskraft, og 

når han udsendte sine taler, prægede de stadig mellemøstlige aviser og Tv-stationer i dagevis, 

bl.a. hans personlige historie – rigmandssønen, der opgav det hele og blev hellig kriger. Ingen 

af de andre terrorledere har den historie eller er i stand til at vække den opsigt, ikke engang 

den rappende terrorleder Jihadi Hammami. 

Et målrettet efterretnings- og politiarbejde og succesfulde arabiske reformer vil lægge al-

Qaeda og de forskellige militante muslimske strømninger endeligt i graven, vurderer Lynch. 

Og det er budskabet i Osama bin Ladens død, siger disse eksperter.            

Døden som huskekage 

Mark Twain sagde, at han aldrig havde ønsket et andet menneske dødt, men at han havde læst 

nogle nekrologer med større fornøjelse end andre, og Osama bin Ladens død er i mere end én 

forstand andres brød. Hans død demonstrerer de værdier, der adskiller ham fra os – og er en 

huskekage til dem, der vil gøre os til ham – og hans død demonstrerer vigtigheden af 

skolæder, klogskab, og skolæder, frem for det massive og dramatiske. 

Og hans død giver os allervigtigst koordinaterne for fremtiden, væk fra den kamp mod terror, 

som distraherer os fra de reelle problemer, og som fanger os i frygt og fobier. 

Det er nekrolog, der er værd at læse.         
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4. SHRNUTÍ 

 

A. ZPRÁVA 

1. Bezprostřední dojem  

Na první pohled je zřejmé, ţe texty patří mezi zpravodajské útvary. Všechny texty se 

vyznačují informačním slohovým postupem. Autoři se snaţí událost vylíčit tak, aby zároveň 

poskytli odpověď na otázky co, kdo, kde a kdy (Meilby 2001: 263). Texty z deníku B.T. a 

Ekstra Bladet charakterizuje důraz na obrazový materiál, kterému je věnován větší prostor neţ 

samotnému textu. Rovněţ se zde projevuje snaha o dramatičnost a vyvolání dojmu senzace. 

V textech se tak vyskytuje mnoho irelevantních informací (např. "na podlaze byly kaluţe 

krve", "v této posteli zemřel bin Ládin", "manţelku pouţil jako ţivý štít"), které mají čtenáře 

šokovat svou syrovostí a vyvolat v něm pocit zvědavost. Text z deníku Jyllands-Posten nemá 

sice tak bulvární charakter, přesto i zde chybí analytičtější zpracování a chvílemi text působí 

značně nesourodě. Text z Politiken se naopak vyznačuje analytickým přístupem a obsáhlejším 

zpracováním. Pátý text, který vyšel v Berlingske, působí velmi věcně a seriózně a tomu 

odpovídá i nevýrazná vizuální rovina textu.       

2. Kompozice 

Typografický layout a vizuální rozloţení textu hraje v kaţdém textu odlišnou roli. Deník 

B.T. a Ekstra Bladet upřednostňuje výrazné titulky a podtitulky a především doprovodný 

obrazový materiál, který zastiňuje samotný text. Autoři těchto textů vycházejí z předpokladu, 

ţe dnešní čtenář chce informace vstřebávat snadno a rychle. I v ostatních textech hraje 

vizuální rozměr textu nezastupitelnou roli, protoţe často rozhoduje o tom, jestli čtenář vůbec 

přistoupí k četbě textu.  

Dalším takovým prvkem jsou titulky a podtitulky.
11

 Titulky B.T., Politiken a Berlingske jsou 

obsahově plně vypovídající, mají formu resumé např. Her dræbte de bin Laden. Jsou věcné a 

informativní. Titulek z Politiken mimo jiné obsahuje aluzi – Jagten på bin Laden endte i 

Granernes by. Ekstra Bladet a Jyllands-Posten volí jinou funkci titulku, chtějí především 

vyvolat šok a to pomocí obrazného vyjádření s výraznými expresivními konotacemi. Je 

zajímavé, ţe se v obou titulcích vyskytuje slovo hund, nicméně s naprosto protikladným 

významem – Skudt ned som en hund (Ekstra Bladet) a USA’s hårde hunde gjorde selv 

                                                      
11

 V dánštině se pro tyto prostředky pouţívá označení "blikfangere" (Meilby 2001: 297). 
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arbejdet (Jyllands-Posten). Podtitulky plní ve všech textech shodnou funkci – doplňují a 

rozšiřují informace obsaţené v titulku. V deníku B.T. se v podtitulku objevuje informace 

senzačního charakteru, která je však v kontextu popisované události spíše irelevantní – Skjold: 

Superterroristen gemte sig bag en af sine koner. Deník Berlingske jako jediný ze zkoumaných 

deníků místo podtitulků uţívá nadtitulky, které plní shodnou funkci. Úvodní odstavec textu 

má rovněţ posílit zájem čtenáře. Některé texty upřednostňují odstavec kratšího rozsahu 

(Ekstra Bladet, Jyllands-Posten), jiné jsou naopak obsáhlé a popisné (B.T., Politiken, 

Berlingske). B.T. v prvním odstavci pouţívá velmi sugestivní a emotivní popis plný 

expresivních výrazů, coţ je typické pro bulvární tisk – I denne blodige seng endte klodens 

absolutte topterrorist sine dage. Natten til søndag gennemborede en amerikansk kugle Osama 

bin Ladens hoved … Texty jsou dále rozčleněné do jednotlivých úseků, které mají vţdy 

vlastní mezititulek. Mezititulky napomáhají text učinit přehlednějším. Nejvíce se jich 

objevuje v Politiken, který zároveň obsahuje nejvíce slov. Mezititulky se v mnohém podobají 

titulkům – často obsahují elipsu či obrazné vyjádření např. Langsommeligt puslespil, Aldrig 

set på stedet. Jsou výstiţné a často bývají i jednoslovné např. Aktionen.            

Délka zkoumaných textů se výrazně liší. Přestoţe jsou texty ţánrově i tématicky shodné, 

mají odlišný rozsah. Nejkratší text pochází z deníku Ekstra Bladet (352 slov) a nejdelší 

z Politiken (1426 slov). Ostatní texty stojí svým rozsahem někde uprostřed. Obecně lze říci, 

ţe texty vycházející v bulvárních novinách bývají podstatně kratší neţ texty seriózních 

deníků.  

Interpunkce vykazuje určité specifické stylistické rysy. Ve velké většině textů se vyskytuje 

dvojtečka v příznakové funkci – a to v podtitulcích. Dalším typickým interpunkčním 

znaménkem jsou uvozovky, které slouţí k vyznačení přímé řeči. Uţívají se výhradně 

obrácené francouzské uvozovky, které jsou typické pro dánský publicistický styl. V deníku 

Ekstra Bladet se však vyskytují místo uvozovek pomlčky. Ty se jinak v dánštině často 

pouţívají pro vyznačení přímé řeči v beletristických textech.            

3. Stylistické prostředky 

Na fonologické rovině se obecně nevyskytují stylisticky příznakové prostředky. Pouze 

v denících B.T. a Berlingske je patrné, ţe autor pracuje s rytmem řeči, neboť se zde střídají 

krátké věty s dlouhými, coţ posiluje dynamiku textu a přispívá k celkové dramatičnosti. 

V deníku Jyllands-Posten zase autor pouţívá aliteraci, aby zaujal čtenáře – Hvem hjalp ham.  

Gramatická rovina se vyznačuje mnoha příznakovými stylistickými prostředky.  
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Srovnáním bylo zjištěno, ţe počet vět v jednotlivých odstavcích je ve všech zkoumaných 

textech podobný. Jednotlivé odstavce nejčastěji obsahují jednu větu, případně dvě. Nejvíce 

vět se vyskytuje v odstavci textu pocházejícího z deníku Ekstra Bladet. V jednom odstavci je 

celkem šest vět. Nejběţněji se odstavce skládají pouze z jedné věty, coţ napomáhá lepší 

orientaci v textu a dynamickému plynutí projevu. V některých pasáţích se rovněţ uplatňuje 

převáţně pro estetický dojem kontrast délky sousedních odstavců.  

Co se týče modality vět, objevují se v textech téměř výlučně věty oznamovací. V deníku 

Jyllands-Posten se objevují i dvě věty tázací vyjadřující řečnickou otázku. Autor textu se takto 

snaţí komunikovat se čtenářem a zvýšit jeho zájem. 

Výrazně příznakovým rysem zpráv je inverzní slovosled V-S, který se pouţívá po přímé řeči, 

kdy autor odkazuje na zdroj sdělení. Týká se to především performativních sloves např. sige, 

fortælle, oplyse a udtale.  

Dalším typickým znakem zpravodajského stylu je výskyt eliptických konstrukcí. Ve většině 

textů se objevují v titulcích či mezititulcích. Jedná se zpravidla o gramatickou elipsu např. 

Konen brugt som skjold. Text deníku B.T. obsahuje elipsu i v samotném textu např. En af 

hans sønner. Autor tím dosahuje většího napětí. Elipsa patří mezi hlavní prostředky 

ekonomičnosti a způsoby, jimiţ lze zdůraznit výrazy mající vysokou výpovědní hodnotu.  

Všechny texty dále obsahují velký počet iniciálních adverbií, která slouţí jako prostředek 

textové koheze a zvyšují dramatičnost popisu. Převáţně se jedná o příslovečná určení času a 

místa.      

Ve zkoumaných textech se vyskytují parataktické konstrukce. Parataxe existuje na úrovni 

vět, kdy nejběţnějšími spojkami je og a men. Nejvíce se jich vyskytuje v textu, který vyšel 

v deníku Berlingske (2 %) a to se týká i parataxe na rovině větných členů (1.8 %). Nejméně 

parataktických konstrukcí je naopak v textu z deníku B.T (1.3 % a 0.5 %).     

V textech se vyskytují různé druhy vedlejších vět. Tři texty obsahují nejvíce vedlejších vět 

substantivních (Jyllands-Posten, Politiken, Berlingske) a ve zbylých dvou dominují vedlejší 

věty adjektivní (B.T.. Ekstra Bladet). Ve všech textech je vţdy nejméně vět adverbiálních. 

V analyzovaných textech se nachází několik rozvitých větných členů. Zpravodajské texty se 

vyznačují zvýšenou popisností, a proto se zde často vyskytují rozsáhlé modifikace, které 

zároveň umoţňují zkoncentrovat informace do jedné větné konstrukce např. den pakistanske 

hærs vigtigste officersskole. Nejvíce se jich vyskytuje v Politiken a Ekstra Bladet. 

V Berlingske se překvapivě objevuje pouze jeden rozvitý přívlastek.    
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Dalším společným rysem všech textů je apozice, která nachází své uplatnění především 

v pasáţích, kde autor popisuje zdroj obsahu promluvy. Jedná se o apozice konkretizující např. 

CIA’s direktør, Leon Panetta. Tento prostředek opět umoţňuje zkondenzovat více informací 

do jedné konstrukce.  

Tempus má ve všech pěti zprávách společný rys, kterým je výrazná převaha préterita. 

Druhým nejvíce pouţívaným časem je prézens, nicméně préteritum vţdy jasně dominuje. 

Tento jev lze vysvětlit tím, ţe text popisuje událost, která se jiţ odehrála. 

Modalita textů vykazuje rovněţ určité charakteristické rysy. Modálních sloves se v textech 

obvykle příliš nevyskytuje. Výjimkou je pouze text z deníku Politiken, kde se jich vyskytuje 

celkem 17. Většina sloves vyjadřuje jistotní modalitu, autor prezentuje neověřené informace, 

a proto musí k obsahu promluvy zaujmout stanovisko. Kromě modálních sloves slouţí 

k vyjádření modality disjunkty. Nejvíce se jich vyskytuje v textu z deníku B.T. a Jyllands-

Posten. Patří mezi ně například výrazy tilsyneladende, angiveligt a givetvis.        

Dalšími stylotvornými faktory jsou prostředky textové koheze.  

Gramatická koheze je vyjádřena pomocí reference. Ve všech textech převládá anaforická 

reference nad kataforickou. Nejvíce se vyskytuje v textu z deníku Politiken a Jyllands-Posten. 

Kataforická reference se nejčastěji nachází v textu B.T. Dokonce se zde objevuje i v titulku, 

aby záměrně podnítila čtenářovu zvědavost. Dalším důleţitým prostředkem jsou spatio-

temporální indikátory, které slouţí k lepší orientaci v textu. Současně jsou odpovědi na 

otázky "kdy a kde k události došlo", klíčovými tématy textu, a tudíţ jsou zde tyto indikátory 

hojně zastoupeny. Do gramatické koheze se počítá i uţívání aktiva a pasíva. Ve všech 

textech dominuje činný rod, nicméně pasívum se v několika případech také vyskytuje – 

nejvíce v B.T. a Jyllands-Posten a převáţně v pasáţích, kde činitel není relevantní či případně 

není známý.   

Lexikální koheze reflektuje typické jazykové prostředky zpravodajské komunikace. 

V textech se často vyskytuje reiterace, protoţe se autor k popisovaným jevům vrací 

v průběhu textu několikrát. Největší počet reiterací se váţe k postavě bin Ládina a domu, kde 

se ukrýval. Jedná se o synonymní výrazy, které vyjadřují odlišnou míru expresivity a mají 

odlišné konotace. V deníku B.T., Ekstra Bladet a Jyllands-Posten se vyskytuje nejvíce 

expresivně zabarvených výrazů jako např. superterroristen, verdens mest eftersøgte mand a 

USA’s fjende nr. ét. V deníku Politiken a Berlingske se nachází neutrálnější výrazy – Al-

Qaedas nu afdøde leder či bin Laden.   
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Textová koheze se projevuje i na úrovni vět a odstavců, kde zásadní roli hraje junkce, 

přesněji řečeno míra výskytu konjunktů. Nejvíce se jich vyskytuje v deníku B.T. a Politiken, 

kde autoři textů přikládají soudrţnosti textu velký význam. Nejčastěji se v textech vyskytují 

koncesivní konjunkty jako např. til gengæld, derimod a dog.                   

Charakter lexikálních prostředků přispívá k diferenciaci stylové vrstvy ţánru zprávy. Na 

základě analýzy bylo zjištěno, ţe v textech se nachází velký počet složených slov, které 

odráţejí snahu o jazykovou ekonomii. Zpravodajský styl často reflektuje nové trendy 

v komunikaci, a proto se zde vyskytují nové, méně běţné sloţeniny jako např. 

superterroristen či CIA-terroranalytiker. Často se jedná o kalky přejaté z angličtiny např. 

Guantanamo-basen, ale i okazionalismy s cílem ozvláštnit text např terror-fæstning. 

Analýza prokázala, ţe se v textech běţně vyskytují frazeologické prostředky, a to jak 

v seriózním tisku, tak i v bulvárních novinách. V méně seriózních denících (B.T., Ekstra 

Bladet a Jyllands-Posten) je jejich výskyt mírně vyšší. Nejčastěji se v textech nachází 

metafora, např. langsommeligt puslespil, menneskeligt skjold  či hårde hunde. Pro bulvárnější 

deníky je typická hyperbola a intensifikace – hårdeste hunde, gulvet var sølet til med blod či 

klodens absolutte topterrorist. Tyto výrazy mají silný příznak expresivity a v některých 

případech i nízkého stylu např. et urørligt fantom.  

V textech se nezřídka vyskytují klišé a publicismy. Příkladem můţe být výraz bogstaveligt 

talt z deníku B.T. či er et åbent spørgsmål z Politiken. Výskyt těchto prostředků svědčí o tom, 

ţe se zpravodajské texty vyznačují modelovostí a automatizací vyjadřování. 

Dále bylo zjištěno, ţe texty obsahují velký počet deverbativ. Některá z nich jsou 

nepříznaková, ale v řadě případů je zřejmé, ţe je autor pouţil záměrně, aby dosáhl hutnějšího 

sdělení. Nejvíce se vyskytují v deníku Politiken.  

Analýza také potvrdila, ţe se zpravodajské texty vyznačují uţíváním anglicismů, přejatých 

slov a internacionalismů. Do velké míry se jedná o gramatické či hybridní kalky, které se 

vyskytují napříč všemi novinovými ţánry (např. forcerede, militærbase, missiler, 

elitesoldater). Většina výrazů pochází z oblasti vojenství. Výskyt těchto výrazů svědčí o tom, 

ţe zpravodajský styl je velmi ţivý a aktuální, přestoţe někdy můţe působit stereotypně.            

4. Význam a cíl textu  

Všechny analyzované texty plní funkci informačně-sdělnou. Texty z deníku B.T., Jyllands-

Posten a Berlingske jsou vystavěny na principu schématu obrácené pyramidy. Nejdůleţitější 

informace se nacházejí v úvodu textu. V textech Ekstra Bladet a Politiken funguje odlišný 

způsob kompoziční výstavby. Autor umísťuje klíčové informace do střední části textu. 
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V případě Politiken a částečně i Ekstra Bladet lze zvolený typ kompozice vysvětlit 

analytičtějším zpracováním tématu. Autoři těchto textů popisovanou událost komentují i 

doplňují vysvětlujícími informacemi. Všechny sledované texty se jinak vyznačují ekonomií 

jazyka, standardizovaností určitých syntaktických vazeb a modelovostí některých lexikálních 

prostředků. Na druhé straně se však texty snaţí působit originálně, čehoţ docílují pouţíváním 

obrazných vyjádření a aktualizovanou slovní zásobou.         

B. REPORTÁŽ 

1. Bezprostřední dojem  

Analyzované texty se vyznačují tím, ţe nejsou zcela běţnými zpravodajskými útvary, jelikoţ 

neplní pouze informativní funkci. Většina textů popisovanou skutečnost hodnotí a komentuje. 

Všechny texty kromě Berlingske se snaţí zprostředkovat bezprostřední atmosféru určité 

situace. Autor je přímým svědkem události, kterou líčí objektivně s důrazem na detail, čímţ se 

vymezuje vůči běţnému zpravodajství. Součástí textů jsou zpravidla rozhovory, které 

autorovi umoţňují událost vykreslit originálním způsobem. Celkový dojem dotváří obrazový 

materiál, který apeluje na čtenářovy smysly. V některých textech si lze povšimnout i určité 

snahy o beletrizaci, která je typická pro ţánr reportáţe. Texty proto nejsou tak výrazně 

ovlivněny jazykovou ekonomičností jako v jiných zpravodajských textech.         

2. Kompozice 

Typografický layout má svá zvláštní specifika. Některé texty dávají přednost palcovým 

titulkům a výraznému doprovodnému obrazovému materiálu. Jedná se především o B.T. a 

Ekstra Bladet. Fotografie v těchto článcích zaujímají větší rozlohu neţ text. Deník Politiken a 

Berlingske volí skromnější vizuální efekty, fotografie jsou však i zde nedílnou součástí textu. 

Avšak ţádný z analyzovaných textů neobsahuje více neţ jednu fotografii. Chybí zde 

vysvětlující tabulky, vizualizace i mapky. Přesto je typografický layout hlavním faktorem při 

rozhodování čtenáře, zda bude text číst či nikoliv.  

Bezprostřední dojem ovlivňují i titulky. Snaţí se především o maximální výstiţnost a 

informativnost. V B.T. se vyskytuje jednoslovný titulek – Hævnen, který má rovněţ 

expresivní náboj. Tři z pěti titulků obsahují stejné výrazy – USA jubler (Ekstra Bladet), Jubel 

i Guds eget land (Jyllands-Posten) a Jubel i USA over terrorlederens død (Politiken). Titulek 

v Jyllands-Posten se vyznačuje metaforou - Guds eget land, a Politiken zase největší 

informativností, protoţe zde autor odpovídá na otázky kdo, co a proč. Podtitulky dále 

rozvíjejí informace v titulcích a většinou jsou velmi obsáhlé. V Jyllands-Posten a Berlingske 

napomáhají ţánrovému zařazení, neboť dávají explicitně najevo, ţe následující text je 
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reportáţ např. Morgenavisen Jyllands-Posten var til stede. Berlingske se ovšem od ostatních 

textů liší tím, ţe obsahuje nadtitulek. Jedná se o charakteristický prvek tohoto periodika.  

Úvodní odstavec má rovněţ vliv na to, zda čtenář bude mít zájem číst text dál nebo ne. Ekstra 

Bladet a Jyllands-Posten se vyznačují poměrně krátkým úvodním odstavcem. Pro všechny 

texty – kromě B.T. – je příznačné, ţe úvodní odstavec čtenáře postupně seznamuje 

s popisovanou skutečností. Není zde uplatněn princip vršení nejdůleţitějších informací 

v úvodu textu. Mezititulky usnadňují čtenáři lepší orientaci v textu. Většinou shrnují obsah 

příslušného oddílu, nebo jsou přímou citací z textu a někdy obsahují elipsu.    

Délka zkoumaných textů se překvapivě výrazně liší. Ekstra Bladet obsahuje 339 slov, 

zatímco Berlingske 1564 slov, coţ je téměř pětkrát víc. Druhým nejkratším textem je B.T. 

Reportáţe v Jyllands-Posten a Politiken jsou delšího rozsahu a obsahují okolo tisíce slov. 

Berlingske popisovanou skutečnost hodnotí a analyzuje, a proto je jeho text výrazně delší neţ 

ostatní. 

Interpunkce se v analyzovaných textech vyznačuje některými společnými rysy, coţ svědčí o 

tom, ţe se jedná o příznakový stylistický prostředek. Charakteristickým interpunkčním 

znaménkem je dvojtečka, která se vyskytuje ve třech podtitulcích např. Folkefest i hele 

landet: Hans død smager lidt af sejr oven på 11. september. První část podtitulku před 

dvojtečkou pomáhá přemostit titulek a podtitulek. Přímá řeč je v textech uvozena zpravidla 

obrácenými francouzskými uvozovkami, avšak v Ekstra Bladet plní tuto funkci pomlčka. Ta 

jinak v textech slouţí k oddělení upřesňujících informací.                            

3. Stylistické prostředky 

Na fonologické rovině nelze identifikovat výrazné stylistické prostředky. Výjimkou je text 

Jyllands-Posten, kde autor v některých pasáţích záměrně pouţívá krátké jednočlenné věty, 

aby zvýšil dynamiku textu. V Berlingske se zase četně vyskytuje paralelismus např. Osama 

versus Obama, historien er historieløs, og pointer pointelæse.   

Gramatická rovina naopak vykazuje široké spektrum stylistických prostředků. 

Na základě analýzy bylo zjištěno, ţe počet vět v jednotlivých odstavcích se v průměru 

pohybuje mezi jednou a dvěma větami. Často se jedná o několikanásobné souvětí, coţ můţe 

vést k horší orientaci v textu. Nejvíce bylo v jednom odstavci napočítáno celkem pět vět, a to 

v deníku B.T., Jyllands-Posten a Berlingske. Takový odstavec se ale v textu obvykle 

vyskytuje jeden, maximálně dva, čtenář zpravidla preferuje kratší úseky textu.  
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Modalita vět analyzovaných textů je téměř vţdy oznamovací. V Jyllands-Posten se vyskytují 

dvě věty tázací, které jsou však součástí citace. V Berlingske se nachází jedna věta 

rozkazovací, která má typický řečnický charakter – Sammenlign det med den overvejelse … .  

V reportáţních textech se také vyskytuje inverzní slovosled V-S na konci přímé řeči. Autor 

většinou uvádí zdroj sdělení aţ v závěru. Typickými výrazy této konstrukce bývají 

performativní slovesa např. skriver, fastslog, siger, hujede, spurgte, fortæller či oplyser.      

Texty obsahují eliptické konstrukce, avšak ne v tak rozsáhlé míře jako v ţánru zprávy. 

Obvykle se vyskytují v mezititulcích, kdy se většinou jedná o gramatickou elipsu např. 

Planter flaget. V Ekstra Bladet se několikrát objevuje kontextová elipsa např. Amy Chandler, 

40, … . Číslo odkazuje k věku osoby, avšak jedná se o irelevantní údaj. Tento prostředek je 

typický pro bulvární deníky.  

Iniciální adverbia jsou charakteristickým prostředkem zpravodajských textů, nicméně 

v analyzovaných textech se vyskytují spíše výjimečně. Reportáţ totiţ nepopisuje událost krok 

za krokem, nýbrţ ji komentuje a zachycuje její atmosféru. Informace o místě a času zde 

nehrají tak důleţitou roli. 

V textech se vyskytují parataktické konstrukce. Nejběţnějšími spojkami jsou og a men. 

Deník Berlingske výrazně převyšuje svým počtem parataktických konstrukcí ostatní texty, a 

to jak na rovině větné (4.5 %), tak i na rovině větných členů (2.1 %). Nejméně se jich naopak 

na rovině větné vyskytuje v deníku B.T. (1.2 %) a na rovině větných členů v Jyllands-Posten 

(0.8 %).  

Ţádný druh vedlejších vět nedominuje ve všech pěti textech. Ve třech textech převládají 

vedlejší věty substantivní (Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Politiken), ve dvou vedlejší věty 

adjektivní (B.T., Berlingske). Počet vedlejších vět substantivních a adjektivních je ve všech 

textech téměř vyrovnaný. 

V textech se objevují rozvité větné členy. Především se jedná o řetězení přívlastků shodných 

a neshodných např. en ung muskuløs mand med en stor tatovering. Nevyskytují se však 

v takové míře jako v ţánru zprávy. 

Poměrně často se zde nachází genitivní konstrukce, které umoţňují zkondenzovat více 

informací do jedné vazby např. Obamas vinder-chancer, modige passagerers snarrådige 

indgreb. V deníku B.T. se jich vyskytuje nejvíce.       

Mezi prostředky jazykové kondenzace patří rovněţ apozice. Vyskytuje se v pasáţích, kde je 

uţita přímá řeč a autor zde konkretizuje zdroj promluvy. Nejvíce se vyskytuje v Politiken a 
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Berlingske. Jedná se především o konkretizující apozice např. Peter Beinart, professor og 

forfatter.                 

Tempus se vyznačuje určitými společnými rysy. Ve čtyřech z pěti textů převládá prézens. 

V deníku B.T. dominuje préteritum. Reportáţ se však snaţí zachytit bezprostřední atmosféru, 

a proto se prézens pouţívá nejčastěji.      

Modální slovesa se vyskytují nejvíce v deníku Berlingske, a jelikoţ je text převáţně 

analytického rázu, tak zde autor vyjadřuje postoj k obsahu promluvy víckrát neţ v ostatních 

textech. Velký počet modálních sloves se také nachází v deníku Jyllands-Posten, kde se mimo 

jiné objevují tři disjunkty, které slouţí k vyjádření modality např. sandsynligvis a tydeligvis.   

Dalšími stylotvornými faktory jsou prostředky textové koheze.  

Gramatická koheze bývá v textu vyjádřena pomocí reference, která se nejčastěji vyskytuje 

v denících Politiken a Berlingske. Ve všech textech převládá anafora. Dalším prostředkem 

gramatické koheze jsou spatio-temporální indikátory, jeţ jsou nejčetněji zastoupeny 

v denících Jyllands-Posten a Berlingske. Autoři těchto textů kladou větší důraz na místní a 

časové zařazení. Součástí kohezních prostředků je i slovesný rod, přičemţ ve všech textech 

dominuje činný rod a pasívum se vyskytuje pouze okrajově. Nejvíce sloves v pasívu se 

nachází v deníku Jyllands-Posten.  

Lexikální koheze poukazuje na typické jazykové prostředky zpravodajských textů. Můţe být 

vyjádřena pomocí reiterace. Ve zkoumaných textech se však tento prostředek příliš 

neuplatňuje. Přestoţe se v kaţdém textu vyskytuje nosné téma, nejsou dílčí témata dále 

rozvíjena. Výjimkou je Politiken, kde se nachází šest synonymních výrazů pro slovo jubel 

např. gladefester, jubelscener, gadefester, jubelfester. V B.T. a Ekstra Bladet se reiterace 

vyskytuje jen okrajově a pouţité výrazy jsou neutrálního charakteru. 

Významným faktorem textové koheze je junkce. Ve sledovaných textech byl však 

zaznamenán nízký výskyt konjunktů. Texty se věnují více tématům najednou, a proto zde 

nevzniká výraznější dějová kontinuita, která jinak vyţaduje důslednější soudrţnost textu. 

V deníku Ekstra Bladet a Berlingske se konjunkty neobjevují vůbec. V dalších textech se 

vyskytují jen sporadicky a patří mezi ně výrazy jako např. endelig, først, således a 

efterhånden.  

Lexikální prostředky se významně podílejí na stylistické vytříbenosti ţánru reportáţe. 

Společným rysem analyzovaných textů je výskyt složených slov, která se nacházejí napříč 

všemi zpravodajskými ţánry, jelikoţ patří mezi hlavní prostředky kondenzace textu. Často se 

jedná o příleţitostné neologismy tzv. okazionalismy, které slouţí k oţivení textu např. 11. 
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september-angrebet, Guantanamo-fange. Sloţeniny jsou často i výrazy, které byly přejaty 

z angličtiny a přizpůsobeny dánské slovní zásobě např. militæraktion, tvillingertårnene, 

elitesoldater. Většina sloţených slov je z oblasti vojenství. 

Na základě analýzy bylo zjištěno, ţe se ve všech textech vyskytují frazeologické prostředky. 

Nejběţnější je metafora např. onde ånd, Guds eget land, i tykt og tyndt. Dalšími prostředky 

jsou metonymie např. Det Hvide Hus, synestezie např. hans død smager af, personifikace 

např. USA blødt fra et åbent sår, přirovnání např. som en sten er fladet fra deres hjerter a 

idiom např. sur i skralde. Nejvíce frazeologických prostředků se nachází v Jyllands-Posten a 

Politiken.  

Dalším typickým znakem zpravodajských textů je výskyt klišé a publicismů. Opakujícím se 

výrazem je bogstaveligt talt, který se objevuje v B.T. Velký počet publicismů se nachází 

v Politiken např. et politisk kup, afgørende vendepunkt. V Berlingske se ţádný podobný výraz 

nevyskytuje.  

Deverbativa jsou nedílnou součástí zpravodajského stylu, protoţe umoţňují zhustit 

informace do jedné konstrukce. Mezi příznaková deverbativa patří např. formodning, 

overvejelse čí meddelelse. Nejvíce se jich nachází v Politiken a Berlingske.  

V textech je také mnoho anglicismů, přejatých slov a internacionalismů, protoţe 

zpravodajský styl odráţí aktuální jazyk. Jyllands-Posten a Berlingske obsahují nejvíce těchto 

výrazů např. breaking news, desperation, knockout a sweatshirt. Mnoho výrazů představuje 

buď gramatické či hybridní kalky např. terror-angrebet, bookmaker-bureauet či pressepool.            

4. Význam a cíl textu  

Sledované texty patří mezi zpravodajské útvary, protoţe v nich dominuje informační slohový 

postup. Všechny si kladou za cíl zprostředkovat autentický proţitek. Výjimkou je pouze text 

Berlingske, kde převládá persvazivní funkce. Tématem tohoto textu je analýza důsledků smrti 

bin Ládina, nejedná se tak o typickou reportáţ. Princip obrácené pyramidy se většinou v 

analyzovaných textech neuplatňuje. Nejdůleţitější informace jsou obvykle ve středu textu. 

Lexikální prostředky textů jsou velmi pestré. Reportáţ se vyznačuje zvýšeným výskytem 

frazeologických prostředků, které se podílejí na originalitě textu. Součástí textů jsou i 

prostředky, které umoţňují zkoncentrovat více informací do jedné konstrukce – jsou jimi 

např. deverbativa, genitivní konstrukce či rozsáhlé modifikace. Snaha o jazykovou 

ekonomičnost však není stěţejní jako v případě jiných útvarů. Spíše se zde projevuje autorský 

styl, který často bývá stereotypní, ale současně se snaţí o aktualizaci.  
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ZÁVĚR 

 

Stylistická analýza zpravodajských textů vybraných dánských deníků prokázala, ţe 

zpravodajský styl v dánštině uţívá specifickou stylovou vrstvu jazykových prostředků na 

všech rovinách jazyka, tzn. na fonologické, morfologické, syntaktické i sémantické rovině. 

Hlavním cílem analýzy bylo na základě analyticko-srovnávací metody charakterizovat styl 

zprávy a reportáţe, které se řadí mezi nejdůleţitější zpravodajské útvary.  

Z výsledků vyplývá, ţe zpráva se vyznačuje informačním slohovým postupem, zatímco 

reportáţ událost nejen popisuje, ale i hodnotí a komentuje. Zpráva obvykle obsahuje více 

faktografických údajů neţ reportáţ, která se snaţí především zprostředkovat autentickou 

atmosféru, a proto vyjadřuje i postoj autora.  

Typografický layout se vyznačuje důrazem na vizuální obsah sdělení. Zpráva většinou 

obsahuje více fotografií, ale i tabulky, ilustrace a grafy. Rámcové sloţky textu (titulky, 

podtitulky, úvodní odstavec atd.) plní v obou útvarech stejnou funkci – mají buď formu 

resumé, nebo obsahují informace částečné. Typickými interpunkčními znaménky jsou 

dvojtečka, pomlčka a uvozovky.      

Fonologická rovina obou útvarů se vyznačuje střídáním krátkých a dlouhých vět, coţ přispívá 

k větší dynamičnosti. V ojedinělých případech se vyskytuje aliterace a paralelismus. 

Gramatická rovina obsahuje nejvíce stylistických prostředků. Odstavce tvoří zpravidla jedna 

nebo dvě věty, coţ přispívá k lepší orientaci v textu. Zpráva se vyznačuje vyšším výskytem 

eliptických konstrukcí a iniciálních adverbií, coţ svědčí o tom, ţe klade větší důraz na 

ekonomičnost a hutnost sdělení.  

V obou útvarech dominují vedlejší věty substantivní. Ve zprávě se často vyskytují rozvité 

přívlastky, reportáţ naopak obsahuje více genitivních konstrukcí. Společným stylistickým 

prostředkem je apozice. Útvary se liší v uţitých časových formách sloves. Ve zprávě 

dominuje préteritum, zatímco v reportáţi prézens, reportáţ totiţ zaznamenává bezprostřední 

atmosféru okamţiku. Zpráva obsahuje častěji disjunkty, neboť informace jsou většinou 

zprostředkované. 

Prostředky textové koheze se ve zkoumaných útvarech vyznačují rovněţ určitými 

charakteristickými rysy. Zpráva obsahuje vyšší počet reiterací, neboť se k popisovaným 

jevům vrací v průběhu textu. A častěji uplatňuje konjunkty, coţ souvisí s lineárním slohovým 

postupem. 
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Lexikální prostředky charakterizuje snaha o ekonomičnost, jelikoţ se v obou útvarech hojně 

vyskytují sloţeniny a deverbativa. V obou útvarech se uplatňuje aktualizovaná slovní zásoba, 

která se projevuje zvýšeným výskytem frazeologických výrazů, přejatých slov, 

internacionalismů, ale i okazionalismů. Současně se oba útvary vyznačují modelovostí a 

stereotypností vyjadřování, coţ se projevuje velkým počtem klišé a publicismů.   

Zpráva se řídí informačně-sdělnou funkcí, a proto se zde zpravidla uplatňuje kompoziční 

princip obrácené pyramidy, kdy nejdůleţitější informace stojí na začátku textu. 

V reportáţních útvarech se výstavba textu liší, hlavní sdělení se nachází nejdříve po úvodním 

odstavci. 

Z výsledků vyplývá, ţe stylová vrstva zpravodajského stylu je vnitřně diferencována. 

Stylistickou analýzou zpravodajských textů byla potvrzena hypotéza, ţe se zpravodajské 

útvary – zpráva a reportáţ – vyznačují určitými shodnými stylovými jevy a současně uplatňují 

i odlišné stylistické prostředky.    

Zároveň byla ověřena hypotéza, zda je v denících B.T., Ekstra Bladet a Jyllands-Posten 

kladen větší důraz na emociální a expresivní vyjadřování neţ v denících Politiken a 

Berlingske. Analýza zpravodajských textů prokázala, ţe se v denících B.T., Ekstra Bladet a 

Jyllands-Posten vyskytuje zvýšený počet frazeologických prostředků, zejména hyperboly a 

intensifikace. Ve všech zkoumaných denících se nachází klišé, publicismy a okazionalismy. 

Deníky B.T., Ekstra Bladet a do jisté míry i Jyllands-Posten se však vyznačují expresivně 

zabarvenými výrazy, které mají příznak nízkého stylu.    

 

Tato práce se pokusila zmapovat hlavní rysy zpravodajského stylu v dánštině na základě 

stylistické analýzy vycházející z analyticko-srovnávací metody. Přestoţe bylo mnoţství 

shromáţděného materiálu limitované a zkoumaných stylových jevů naopak mnoho, věřím, ţe 

budou závěry výzkumu, zejména srovnání stylové vrstvy zprávy a reportáţe, přínosné nejen 

pro studenty dánštiny, ale i pro ty, kteří se zajímají o publicistický styl.        
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