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Abstrakt 

Diplomová práce přináší vlastní výzkumný postup zkoumání řečových útvarů. Zabývá 

se zkoumáním televizní politické debaty. Použitou metodu lze charakterizovat 

jako uspořádanou hermeneutickou analýzu politického diskurzu. Analyticko-

filosofickým přístupem (např. využitím teorie maxim, hodnocením ilokucí, 

nebo rozborem argumentů až po ověřování jejich pravdivosti) dokáže blíže stanovit 

nejen objektivní fakta debaty, ale také též některé osobní vlastnosti řečníků. 

Ke zkoumání textu byly využity teoretické poznatky uznávaných autorů (J. Austina, K. 

Bayera, T. A. van Dijka, N. Fairclougha, H. P. Grice, J. Habermase, J. Krause, G. N. 

Leeche, J. R. Searla a dalších). Kromě literárního přehledu zahrnuje práce argumentaci 

k volbě metody, výběr pořadů, přepis debat z obrazového záznamu, úpravu textu 

do analyzovatelné podoby a metodiku zkoumání. Podle ní je navržen vlastní 

komunikační model pořadu, provedena analýza diskurzu pořadu jako celku, zkoumán 

styl a analyzována argumentace vybraných účastníků a konečně provedeno jejich 

souhrnné hodnocení. V diskuzi na závěr jsou dosažené výsledky porovnány 

s hodnocením podle metodiky BBC používané výzkumnou organizací Media Tenor 

pro Českou televizi.  

 

Abstract 

The diploma thesis presents own research method for examination of speech formations.   

It focuses on examination of televised political debates. The method applied here may 

be characterized as an organized hermeneutic analysis of political discourse. Through 

the application of an analytical – philosophical approach (e.g. application of the theory 

of maxima, illocutionary acts evaluation, and analysis of arguments and verification 

of their truthfulness), the method allows us to establish objective facts of the debate 

as well as some personal features of debate participants. To examine texts, 

the theoretical knowledge of distinguished authors (J.  J. Austin, K. Bayer, T. A. 

van Dijk, N. Fairclough, H. P. Grice, J. Habermas, J. Kraus, G. N. Leeche, J. R. Searl, 

and others) have been made use of. In addition to the literary survey, the thesis also 

includes the argumentation in respect of selection of the method, selection of talk 

shows, transcript of debates from TV records, transformation of the text into 

an analysable form, and research methodology. Accordingly, a specific communication 

model of programme is drawn up, the talk show discourse is analysed as a whole, 



   

and the styles and argumentation of selected participants are examined and analysed, 

which is followed by a comprehensive assessment of the same. Within the final 

discussion the achieved results are compared with the assessment obtained through the 

application of the BBC methodology that is used by the Media Tenor research group 

for the Czech Television.      
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Argumentace, analýza stylu, Česká televize, diskurz, jazyk, komunikační model, 

pragmatika, rétorika, televizní debata, teorie maxim 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Většina dosavadní dostupné literatury se zabývá rozborem argumentace v psaném textu. Menší 

část zpracovává tematiku řečovou, tj. zabývající se neformálními jazykovými a dalšími 

výrazovými prostředky. Za argumentaci můžeme považovat soubor tvrzení, jakými jsou 

myšlenkové a řečové struktury složené z východisek a z nich vyplývajících závěrů. 

Předpokladem je ovšem relevance premis pro zdůvodňovaný záměr. (Kraus, 2008). Cílem 

řečníků je prezentovat určité tvrzení tak, aby si adresát z něho sám mohl odvodit tvrzení jiné 

(inference) – zejména takové, které je se záměry a zájmy mluvčího v souladu. Záměrem je tedy 

adresáta dovést k tomu, aby platnost předkládaných názorů přijal nebo alespoň připustil. Aktéři 

debaty k tomu užívají logiky, jazykovědy, sociologie, staví na poznatcích a zkušenostech 

všeobecného mínění. V mluveném dialogu argumentaci dotváří i její implicitní složka. Takový 

přístup k jazykové komunikaci nazývá Goeffrey N. Leech pragmatikou. Zájem o tuto disciplínu 

vedl k vytvoření teorie diskurzu. Jestliže je diskurs chápán jako soubor předpokladů 

a východisek, které podmiňují vznik a interpretaci jazykové komunikace, tak pragmatika je 

obor, jenž s mediálním diskurzem pracuje jako prvkem, který vytváří dynamickou rovnováhou 

mezi mnoha sémiotickými systémy. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

Česká televize na svém programu ČT1 a zpravodajském kanálu ČT 24 uvádí každou neděli 

v poledne pravidelný aktuálně-publicistický pořad Otázky Václava Moravce. Jde 

o nejsledovanější pořad všech televizí v českém teritoriu této kategorie. Dostupné učební texty 

téměř výhradně pracují s texty psanými, které představují uzavřený a situačně nezávislý diskurs 

(Svoboda, 1998). V řeči jako takové se běžněji setkáváme s argumentací zakládanou 

na implicitnosti, účinnost gest a mimiky, řeči těla nebo na předpojatosti účastníků debaty. 

V mluveném dialogu opakujících se respondentů Otázek Václava Moravce budou proto detailně 

popsány argumentační schopnosti, řečová strategie zúčastněných osob a s tím spojené jejich užití 

prostředků pro prosazování zájmů, moci a autority. Snahou bude i zhodnotit daná vystoupení 

z hlediska pragmatiky. Rozebrány budou rovněž ostatní složky textu – lexikální, gramatická, 



   

zvuková a obrazová, které společně činí text komplexní. (Roulet et al., 2001). Z projevů řečových 

partnerů je cítit empatie/antipatie, se kterou k sobě vzájemně diskutéři přistupují, strategie 

řečového chování upravují rovněž ustálené zdvořilostní normy. Na základě výše popsaných jevů 

budou stanoveny přednosti aktérů a zároveň odhaleny nedostatky a chyby, které snižují kvalitu 

vystupování. Aktivními účastníky v debatě jsou rovněž moderátor, režisér a kameraman. Jejich 

práce dotváří celkový obraz, využíváním svých možností zachycují gestické a mimické reakce 

řečových partnerů. (Kraus, 2004). V práci bude proto diskutována i jejich role. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

1. Úvod (vymezení problému) 

 

2. Teoretická část  

2.1 Přehled související problematiky v literatuře 

2.2 Metodika 

2.2.1 Vymezení základních pojmů 

2.2.2 Výběr respondentů (kriteria výběru) 

2.2.3  Metoda zkoumání (parametry pořadu, popis respondentů, analýza argumentačních 

schopností, řečová strategie, užití jejich prostředků, analýza diskurzu, ...) 

2.4    Metoda interpretace výsledků (analýza, syntéza, diskuse) 

 

3.      Vlastní práce 

3.1 Stručný popis vybraného pořadu a vybraných dílů  

3.2 Respondenti 

3.3 Analýza obsahová, lexikální, gramatická, zvuková a obrazová 

3.4 Analýza diskurzů 

 

4.       Diskuse, shrnutí 

 

5.       Závěr 

 

6.       Seznam literatury 

 

7.       Přílohy 

 

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou analyzovány): 

3 až 5 dílů debaty České televize Otázky Václava Moravce s opakujícím se respondentem 

(s opakujícími se respondenty) na základě aktuální politické situace 

Září 2010 –  duben 2011 

Metody (techniky) zpracování materiálu: Argumentační analýza 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

Leech, G. N.: Principles of Pragmatics. Longman, 1983. 

Práce rozvíjí teorii řečové komunikace. Zabývá se nejen naplňováním jejích konkrétních cílů, 

ale i principy vhodného komunikačního přístupu, což autor nazývá pragmatikou. Zaměřuje se taky 

na model pragmatiky v rámci běžného používání jazyka. Překračuje rozdělení Griceových maxim 

a přidává vlastní, zejména v oblasti interpersonální rétoriky. 

 



   

Grice, P.(1975): Logic and Conversation. In: Syntax and Semantics. Všeobecně se předpokládá, že 

lidské učení a struktury lidského jazyka jsou úzce spojené. Grice jako první odděluje to, co mluvčí říká 

a co bylo zamýšleným poselstvím výpovědi. V knize představuje své konverzační maximy – kvality, 

kvantity, relevance a způsobu, které se staly základem pro mnohé texty z oblasti pragmatiky a filozofie 

komunikace. Argumentuje proti představě, že přirozený jazyk postrádá racionalitu a jednoznačnost. 

Austin, J. L. (2000): Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia. Autor se pokouší formulovat obecnou 

teorii lidského jednání na základě toho, jak vyřčením nějakých slov nějak jednáme. Nejdůležitější roli 

pak podle Austina sehrává právě jednání verbální. Přichází se třemi řečovými akty; aktem lokučním 

(který se týká významu promluvy), ilokučním (ten souvisí s ilokuční silou promluvy, tedy s otázkou, 

zda jde o tvrzení, otázku, rozkaz apod.) a perlokučním (v němž jde o to, abychom skrze nějaký řečový 

akt dosáhli mimojazykového cíle). Rozdělení je jen pracovní, jednotlivé kategorie podle Austina 

vykazují i společné rysy. 

Kraus, J.: Jazyk v proměnách komunikační médií. Praha, Karolinum 2003 

Publikace představuje ucelený a aktuální úvod do analýzy textu. Uvádí do problematiky 

komunikačních médií s důrazem na mezioborový kontext a na praktické používání jazyka 

a interpretování nejrůznějších strategií. Lingvistické pojmy jako význam, reprezentace, informace, 

recepce, řečové akty, styl, tropy a figury, diskurz ad. se zde objevují v sondách do oblastí každodenní 

řečové praxe i soudobých teoretických a metodologických koncepcí, reprezentovaných významnými 

proudy a osobnostmi.  

 

Brown, P., Levinson, S. C.: Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1987. 

Studie se zabývá principy pro výstavbu zdvořilé řeči. Opírá se o začátky Esthera N. Goodyho, 

rozšiřuje je o užití zdvořilosti a taktu v lingvistice, psychologii a jiných společenských vědách 

a navrhuje nové směry výzkumu. Autoři popisují několik paralel v jazykové výstavbě promluvy, 

s nimiž se lidé vyjadřují v různých jazycích a kulturách. Nastiňují univerzální model principů 

zdvořilosti vycházející z podrobné studie tří jazykových kultur, který zahrnuje zdvořilostí formality 

a zvyklosti. 

 

Doubravová, J. (2002): Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál. Se znaky se setkáváme každý 

den: jako znak lze vnímat dopravní značky a reklamní poutače, gesta a oblečení lidí kolem nás, každé 

umělecké dílo apod. Znakům pomáhá porozumět sémiotika - věda zabývající se znaky a zároveň 

metoda užívaná mnoha jinými vědami. Zahrnuje sémantiku, zabývající se vztahem označování, 

syntaktiku, zkoumající vztahy mezi znaky, a pragmatiku, zabývající se vztahy mezi označením 

a uživatelem. Stručný úvod představuje základní principy oboru s důrazem na jeho historický vývoj 

ve světě i u nás, rozdílná pojetí a otevřené otázky i aplikace. 

 

Kraus, J.: Rétorika a řečová kultura. Karolinum Praha 2004 

Kniha přináší přehled tematických okruhů, které se vztahují k stylistické stránce jednotlivých žánrů 

řečnického vystoupení. Autor se opírá o znalost jak tisíciletého vývoje oboru, tak moderních, na 

rétorice založených interpretativních metod. Prostřednictvím vybraných příkladů ze současného 

českého mediálního diskurzu spojuje tendence rétoriky: teoretickou, úvahovou a praktickou, 

návodnou. 

 

Culler, J.: Krátký úvod do literární teorie. Host Brno 2002. Autor teorii literatury nechápe nutně 

jako neměnnou znalost daných a nezpochybnitelných pojmů, regulí a schémat, ale především jako 

myšlení o literatuře, které je neustále v pohybu a které se odvíjí v těsném sousedství s jinými 



   

disciplínami, jako jsou filozofie jazyka, hermeneutika, sémiotika, psychoanalýza či kulturní studia.  

Eco, U.: Meze interpretace. Karolinum Praha 2004, 330s.  V souboru patnácti prací autor shrnuje 

a hodnotí interpretační přístupy od Aristotela až po Derridu, přechází k formulaci svých názorů na 

"otevřenost díla", "modelového čtenáře" nebo interpretační meze. Nedotýká se přitom jen čistě 

teoretických otázek a termínů sémiotických a lingvistických, ale nabízí i konkrétní pohledy na literární 

texty.  

Eco, U.: Mysl a smysl. Sémiotický pohled na svět. Vize 97 Praha 2000, 183s. Kniha textů italského 

spisovatele, literárního kritika, sémiotika rozebírá dnešní svět z pohledu sémiotiky; vědy o znakových 

systémech. Všímá se neodmyslitelného zastoupení znaků okolo nás. Znaky jsou podle Eca 

všudypřítomné. 

Čmejrková, S., Daneš, F., Kraus, J., Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. 

Academia, 1996. Jaká dnešní čeština skutečně je? – Jak se mění a jak reaguje na okolní svět? – Jak se 

vyvíjí samo poznání jazyka? Autoři chtějí přesvědčit, že dobrá znalost jazyka nevyplývá jen ze 

školních pouček, ale že je výsledkem mnoha pozoruhodných, často překvapivých souvislostí. 

Publikace navíc rozebírá přechod jazyka ke komunikaci, věnuje se verbální složce jazyka. 

Čmejrková, S.: Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice. In 

Šrámek, Rudolf (ed.) Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996. Publikace přináší pohled 

do současného českého jazyka a školské praxe. Objasňuje pojem „jazyková kultura“, popisuje 

současné trendy a řeší stírání hranice mezi spisovným a nespisovným jazykem v současné době. Text 

Světly Čmejrkové pak popisuje užívání spisovných a nespisovných forem jazyka v aktuální televizní 

a rozhlasové publicistice. 

Černý, J., Holeš, J.: Sémiotika. Praha: Portál, 2004. Kniha vymezuje obor sémiotiky jako vědy 

o znakových systémech. Objasňuje základní pojmy a stanoví předmět zkoumání, všímá si vývoje 

a metod studia. Sémiotika se především věnuje nejdůležitějšímu typu znaků, a to znakům jazykovým. 

Kromě slov se však člověk denně setkává s řadou jiných znaků (v matematice, meteorologii, 

kartografii apod.). Na příkladech je ukázáno fungování těchto systémů. 

Schulz, W., Scherer, H., Hagen, L., aj.: Analýza obsahu mediálních sdělení 2. vyd. Praha: 

Karolinum, 2004. Druhé, přepracované vydání knihy poskytuje úvod do problematiky politické 

komunikace a obsahové analýzy masově mediovaných textů. Seznamuje s metodami analýzy obsahu 

mediálních sdělení. Součástí knihy je praktická část zaměřena na kvantitativní obsahovou analýzu. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

Způsoby argumentace v diskusních pořadech [rukopis]/Iva Bláhová; Univerzita Karlova 

(Praha). Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra masové 

komunikace. 99 s. Vedoucí diplomové práce Jiří Kraus. Praha, 1999. 

 

Neverbální komunikace v televizi [rukopis]/Viktor Meca; Univerzita Karlova (Praha). Fakulta 

sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 179 s. 

Vedoucí disertační práce Jiří Kraus. Praha, 2005.  

Datum / Podpis studentky 
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1. ÚVOD 

 

 Umberto Eco ve své práci Mysl a smysl v kapitole „Televize: ztracená 

transparentnost“ začíná pohádkou. „ Byla jednou jedna Paleotelevize, … a byla určena všem 

divákům bez rozdílu, povídala jim o tom, jak ministři odhalují pomníky a starala se, aby 

se nedozvěděli nic závadného, i kdyby kvůli tomu měla lhát. Pak se televizní stanice 

rozmnožily a objevily se různé elektronické čertoviny. Tak jsme vkročili do éry 

Neotelevize.“
1
 Dále: „U každého z pořadů patřící do kategorie informačních (druhou velkou 

kategorií jsou programy založené na fantazii a fikci, obvykle označované jako podívaná, 

dramata, komedie, opery, filmy a televizní inscenace) diváci očekávají, že televize koná svoji 

povinnost, a to tak, že za a) říká pravdu, za b) říká ji ve shodě s kritérii závažnosti 

a proporčnosti a za c) odděluje od sebe informaci a komentář.“
2
  Podle Eca za všech okolností 

existují a jsou k dispozici parametry, s jejichž pomocí se dá rozpoznat, kdy televize informuje 

korektně a kdy ne. A tak se lze společně s Ecem ptát: jak je na tom česká Neotelevize? 

Je tady, aby mluvila s diváky, nebo to alespoň předstírala, což běžně Paleotelevize dělávala, 

nebo o okolním světě stále méně mluví a mluví stále víc sama o sobě? Je pravdomluvnost 

sdělení posuzována podle toho, co kdo říká, nebo podle toho, co je řečníkovi obecně 

přisuzováno, nebo dokonce co je mu přisouzeno televizí? Co se pravdy týče, pak zdravý 

rozum označí sdělení za pravdivé, jestliže ve světle jiných kontrolních metod je možné uznat, 

že odpovídá faktickému stavu věcí. Ale je tento způsob hodnocení konformní s vědeckými 

analytickými metodami? Tato práce bude případovou studií do moderní televizní politické 

debaty a ve shodě s Ecem se pokusí odpovědět na výše položené otázky. 

 „Mediální produkty je možné charakterizovat z hlediska jejich obsahu, významu 

a předpokládané interpretace. Každý mediální produkt má nějaký smyslově rozlišitelný obsah, 

složený zpravidla z nějakých prvků.“
3
 Mediálním produktem významného typu 

se specifickým obsahem, s jasně definovatelnými prvky a hranicemi je právě politická debata. 

Její interpretace, respektive interpretace vyřčeného má určité sociální dopady. Proto při 

analýze promluvy nelze vycházet pouze z čistě textuálního – gramatického pojetí rozboru, 

nýbrž analýzu provádět v kontextu znalosti přítomných sociálních jevů. K tomu slouží 

tzv. diskurzivní analýza. 

                                                 
1
 Eco, U., 2000, s. 89. 

2
 Eco, U., 2000, s. 90. 

3
 Jirák, J. – Köpplová, B., 2003, s. 148. 
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Nejsledovanější politickou debatou všech televizí v českém teritoriu, alespoň 

průzkumy sledovanosti všech obdobných programů to dokazují
4
, je publicistický pořad 

„Otázky Václava Moravce“, který vysílá Česká televize na svých programech ČT1 

a zpravodajském kanálu ČT24 pravidelně každou neděli v poledních hodinách. Debatu vede 

moderátor (mluvčí 1), který si spolu s dramaturgickým týmem předem připraví scénář 

a formou otázek, které klade účastníkům (mluvčím 2 – n), a dalšími prostředky, jako např. 

opakováním, reformulací výroků, souhlasem či nesouhlasem se snaží usměrňovat debatu tak, 

aby daný scénář naplnil. „Slova, která se nacházejí v textu, do značné míry ztrácejí své 

fonetické vlastnosti. Stejně jako v psaném textu lze v mluveném dialogu ukázat 

na argumentační schopnosti, řečovou strategii mluvčích a s tím spojené jejich užití prostředků 

pro prosazování zájmů, moci a autority.“
5
 Z projevů aktérů lze vycítit empatii či vzájemnou 

antipatii. Neméně důležité jsou i ostatní složky řeči – lexikální, gramatická, zvuková 

a obrazová, které společně činí mluvený text komplexní. „V mluvené řeči musí mít mluvené 

slovo tu či onu intonaci nebo musí být vyjádřeno určitým tónem hlasu – živě, vzrušeně, 

poklidně, rozzuřeně, rezignovaně apod. Není možné pronášet slovo ústně bez jakékoliv 

intonace.“
6
 Dalšími spolupracovníky, kteří se byť „neviditelně“ zúčastňují pořadu, jsou 

spolupracovníci ve studiu, např. režisér, střihač, zvukař či kameraman. Využíváním svých 

možností zachycují to, co „mluvený text“ doprovází. „Řeč je protkána gesty, výrazy obličeje, 

pohyby a pozicí řečníka do takové míry, že nemůže být správně pochopena bez znalosti 

významu těchto jevů.“
7
 Fairclough tyto externality souhrnně nazývá „vizualitami“. V našem 

prostředí se pro ně vžil termín „neverbální komunikační praktiky“.  

Původním záměrem bylo analyzovat i roli těchto neverbálních komunikačních praktik. 

To by však podstatně rozšířilo nad únosnou míru rozsah práce. Znamenalo by to rozebrat 

scénáře konkrétních dílů – např. úlohy pro kameru, režijní a zvukové pokyny a posléze 

vyhodnocovat obrazové záznamy (mimiku, pohledy, gestiku, kineziku, posturalitu, 

chronemiku a paralingvistiku účastníků) a srovnávat je s vyřčeným. Lze odhadnout, že jen 

tato část by vydala na samostatnou knihu. Ke zkoumání bylo nejprve vybráno pět dílů a byly 

pořízeny jejich přepisy. Poté, co byla vytvořena podrobná metodika zkoumání, se ukázalo, 

že předběžné výsledky hodnocení vystupování zvolených řečníků byly natolik podobné, 

že ke kompletní analýze stačilo zkoumat podrobněji pouze dvě debaty.  

                                                 
4
 www.ato.cz 

5
 Roulet et al., 2001, s. 31. 

6
 Ong W. J., 2006, s. 119. 

7
 Fairclough N., 1989, s.27. 

 



 18 

Diplomová práce se zaměřila na dva základní cíle. Jednak popsat a podrobněji 

analyzovat pořad jako celek z hlediska mluveného slova, analyzovat projev a argumentaci 

jeho účastníků, v rámci analýzy pak nastínit komunikační model pořadu a pokusit 

se vyhodnotit jeho diskurzní podstatu. Za druhé blíže vybrat účastníky debaty a rozebrat jejich 

vystupování, popsat jejich přednosti a zároveň se pokusit odhalit nedostatky a chyby, které 

kvalitu jejich vystupování snižují.  

 

2. TEORETICKÁ ČÁST  

Cílem této části je nastínit základní okruhy tematicky se dotýkající vlastní analýzy tak, 

jak jsou uváděny v odborné literatuře. 

2.1 Vědní disciplíny pokrývající práci 

„Dovednost komunikovat, působivě oslovit a přesvědčit řečového partnera, 

jednotlivce, ale častěji početné auditorium, vždy byla a dosud v nemenší míře stále je ideálem 

mnoha kultur....nikdy nebyla záležitostí pouhého praktického osvojování komunikačních 

návyků, ale velice často se spojovala s filosofií, pedagogikou, psychologií, etikou, s naukou 

o jazyce a stylu, literární teorií, technikou argumentace, s hermeneutikou (naukou 

o exegenezi, výkladu textů) apod.“
8
 Oborem, který se již od antiky zabývá touto dovedností, 

je rétorika a je jedním ze základních pilířů moderní teorie komunikace. Dalším z jejích pilířů 

je sémiotika, nauka o významu a smyslu znaků. Její kořeny souvisejí s počátky logiky. 

„Sémiotika je oborem i metodou. Překrývá se s teorií komunikace, a to tam, kde se jedná 

o znakovou složku komunikace.“
9
  

Teorie komunikace však nezahrnuje pouze rétoriku a sémiotiku, které byly 

od pradávna až zhruba do poloviny 20. století svázány zejména s klasickými disciplinami jako 

filosofií, psychologií a sociologií, ale od druhé poloviny 20. století vychází z poznání mnoha 

dalších nově se rozvíjejících oborů, jakými jsou literární teorie, lingvistika, politologie, 

výzkumy veřejného mínění, sociální psychologie, teorie médií, analýza reklamy 

a propagandy, pragmatika, neorétorika a další, včetně technických oborů zkoumajících 

komunikační technologie - fyziku, kybernetiku, teorii přenosů informací, matematické 

a počítačové teorie. Na teorii komunikace lze tedy nahlížet, a to zcela jednoznačně, jako 

na interdisciplinární obor. 

                                                 
8
 Kraus J. (2), 2008, s. 36.  

9
 Doubravová J., 2008, s. 23, 29. 
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Ústředním pojmem komunikace je přirozený jazyk ve své ústní i písemné podobě 

(verbální systémy). V komunikaci se však vyskytují i další systémy, neverbální. Jejich 

popisem se zabývají kinezika (studium pohybů), gestika, mimika a proxemika (studium 

vzdálenosti mezi komunikujícími osobami při vzájemném kontaktu), haptika (studium 

tělesných kontaktů, např. podávání rukou), chronemika (zkoumání časových souvislostí) nebo 

zkoumání paralingválních jevů (intonace, proměny intenzity hlasu).
10

  Televizní debata je 

charakteristická i tím, že neverbální prostředky zde používané jsou často zesilovány jejich 

slovním popisem. např. když moderátor usměrňuje účastníky  debaty: „…pane ministře, to je 

to, na co se vás ptá...“ (příloha 1, str. 22, ř. 20), když účastník debaty kritizuje moderátora 

„Tak za prvé, pane redaktore, …to je mediální klišé, které tady někdo rozbalil…“ (Martin 

Pecina v reakci na promluvu moderátora, že čelil veřejné kritice za vstupování do živých 

případů, OVM 5. 9. 2010, s. 9, ř. 30), nebo když účastník debaty glosuje vystoupení svého 

oponenta: „…My si počkáme na to, jak to zadlužíte vy.“  (Jeroným Tejc v reakci 

na prohlášení Radka Johna „Zadlužili jste stát (pozn. aut. myšleno ČSSD), OVM 3. 2. 2011, 

2, str. 11, ř. 22). 

 2.2 Vymezení základních pojmů 

 Vymezení základních pojmů je nutným předpokladem každé analýzy. Kraus
11

 nazývá 

tento proces nezbytnou komunikační dimenzí vědeckého výzkumu. Tato teze je v přímé 

souvislosti s požadavkem na reprodukovatelnost výsledků výzkumu (viz níže 3.2). Aby byly 

odstraněny možné pochybnosti výrazových prostředků, které v rámci televizní debaty její 

aktéři využívají a následně jsou využívány i v její analýze, jsou definice několika základních 

výrazů, jako např. argument, argumentace, debata, diskurz, komunikace, médium, média, text, 

aj. uvedeny v příloze č. 3. Jistým problémem je, že různí autoři např. již jen z různosti 

vědních oborů, na jejichž základě k definičnímu oboru přistupují, definují tentýž pojem 

různými výrazovými prostředky, i když obsah a smysl je v podstatě shodný nebo podobný. 

V této práci jsou v co možno největší míře používány pojmy a definice, které vycházejí 

z hlavního proudu české, německé, částečně i anglosaské mediální školy.  

2.3 Přístupy ke zkoumání řeči 

 

Ve své podstatě existuje celá řada způsobů, jak jazyk a způsob jeho užívání zkoumat. 

Do hlavního proudu současných metod, „mainstreamu“, lze zařadit přístup z pozice 

                                                 
10

 Doubravová J., 2008, s. 120-126. 
11

 Kraus J. (2), 2008, str. 34. 
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lingvistiky, sociolingvistiky, pragmatiky, kognitivní psychologie, teorie umělé inteligence, 

diskurzní a konverzační analýzy. Fairclough
12

 ze syntézy těchto metod zavádí metodu novou, 

tzv. „kritickou analýzu řeči (CLS)“. Za výraz řeč lze dosadit pojmy „text, promluva, projev, 

vystoupení, debata, diskurz“
*/

. 

Lingvistika v širším pojetí zkoumá jazyk jako akademická disciplina ze všech 

hledisek, v užším pojetí jde o zkoumání gramatiky, fonologie, morfologie, syntaxe včetně 

určitých sémantických hledisek. Dává však malý prostor ke zkoumání aktuální řeči nebo 

okamžitého psaní. Podle Ferdinanda Saussura (viz níže bod 2.9) je vhodná spíše pro 

zkoumání jazyka jako systému tzv. „langue“ než pro zkoumání mluvené řeči tzv.„parole“.  

Sociolingvistika přistupuje ke zkoumání řečového vyjádření obdobně jako lingvistika 

v užším pojetí, navíc však z pozic sociálních jevů, tj. zejména  hlediska sociálního statutu 

účastníků a jejich vzájemného sociálního poměru. Je však značně ovlivněna pozitivistickým 

přístupem sociálních věd, tj. popisem jevů a jejich zkoumáním analogicky přírodním vědám, 

tj. silná v odpovědích na otázky „co?“, avšak slabá v odpovědích na otázky „proč?“ a „jak?“. 

Pragmatika zkoumá rozdíly mezi tím, co bylo řečeno, nebo napsáno a co tím bylo 

míněno a jak to bylo použito. V pojetí evropském jde o „vědu o používání jazyka“, v pojetí 

americkém resp. anglosaském jde o užší pojetí souboru disciplín, které se zabývají 

používáním jazyka včetně citované sociolingvistiky nebo psycholingvistiky. Její představitelé 

Austin a Searle využívají metod analytické filosofie. Přitom za slovním vyjádřením, psaným 

či mluveným vidí určitou formu jednání a tedy manipulaci jazykem k dosažení určitých 

strategických cílů. Tato metoda bývá kritizována pro svůj individualistický přístup k jazyku, 

zkoumány jsou jednotlivé řečové akty za určitých podmínek a nehodí se tedy k zobecňujícím 

sociálním studiím. Pragmatika dává důraz na kooperativní přístup (viz dále P. Grice a jeho 

teorie maxim, nebo Leech a jeho teorie zdvořilosti) a proti přístupu ideologickému, který 

klade důraz na střet názorů, je značně utopická. „Pragmatika často popisuje diskurz, jak by 

v lepším světě měl vypadat, než jaký skutečně je.“
13

  

Kognitivní psychologie a teorie umělé inteligence se zabývají procesem vytváření 

mluvených či psaných textů a metodou jejich porozumění. Pro analýzu je důležité, že se klade 

důraz nejenom na prosté dekódování sdělení, ale zejména na aktivní proces interpretace 

na základě sdílených společenských znalostí – zdrojů uložených v dlouhodobé paměti 

                                                 
12

 Fairclough N., 1989, s. 5 a dále. 
*/

 Pozn: Terminologie řeč=promluva=text=diskurz v užším slova smyslu je použita v celé práci 
13

 Fairclough N., 1989, s. 10. 
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mluvčího a příjemců (Pozn: autoři je nazývají různě, např. „zdroje účastníků komunikace 

(MR)“
14

, „background“
15

 - blíže viz  následující kapitola 2.4. o komunikačních modelech). 

Kognitivní psychologie a teorie umělé inteligence však ze své podstaty věnují 

nedostatečnou pozornost sociálnímu původu a významu těchto sdílených společenských 

zdrojů. 

Analýza diskurzu a konverzační analýza jsou ve stručnosti průřezovými analytickými 

metodami, které za využití v podstatě všech citovaných disciplín usilují o rozbor jazyka jako 

formy sociální praxe. Tyto metody jsou rozebrány v následujících kapitolách 2.6. až 2.8. 

2.4 Komunikační modely 

Jedním z definovaných cílů práce je pokusit se najít komunikační model pro politickou 

debatu „Otázky Václava Moravce“. V následující části je proto uveden stručný výběr 

ze stěžejních komunikačních modelů, jak byly zejména v průběhu minulého století vytvářeny. 

Zpočátku technicistní modely zaměřené na kódování a dekódování se s rozvojem teorie 

mediální komunikace v posledních dekádách 20. století stále více zabývaly a i dnes zabývají 

jejich sociologickou stránkou, tj. dosahování komunikačních účinků v procesu jejich 

interpretace.  Nejjednodušším modelem je lineární model, který vychází z předpokladu, že jak 

autor, který chce něco sdělit prostřednictvím nějakého média, tak příjemce zprávy, jsou před 

začátkem komunikace vybaveni kompatibilním příslušenstvím technického rázu a zároveň 

rázu interpretačního. Základní model komunikace je spojen se jménem Karla Bühlera
16

 

z r. 1934, který v lineárním vyjádření vypadá asi takto: 

  1. člen modelu                      2. člen modelu                      3. člen modelu 

  Někdo (mluvčí)     mluví       o něčem (podmět)               k někomu (posluchač) 

 

Obr. 2.1  Karl Bühler, Organon – model jazyka  

 

Jednoduchý lineární model pak obohatili Shanon a Weaver (1946) o zpětnou vazbu. 

Model Ladislava Tondla (obr. 2.2)
17

 předpokládá, že během přenosu zprávy mohou v průběhu 

zprávy existovat různé druhy šumů (akustické, významové), a proto je nutné, aby 

se předmětná oblast vysílatele a příjemce minimálně alespoň částečně překrývaly, přitom 

společná oblast je tvořena nejenom její předmětnou (technickou) částí, ale též stavy či vztahy 

                                                 
14

 Fairclough N., 1989 
15

Janatová M. – Sedláček M., In Sborník Kultura-Média-Komunikace, sv. II, 2009. 
16

 Bühler  K., 1934, „Organon – model jazyka“, In: Doubravová, 2008, s.22. 
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obou komunikujících partnerů. Nestačí jen společný slovník, ale nutná je znalost řečového 

kontextu. Tento princip rozvíjí pragmatika, např. pragmatika Habermasova. Schematicky lze 

jeho model znázornit následovně: 

 

vysílač     (šum)     kanál     (šum)     příjemce 

 

Obr. 2.2  Tondlův lineární model 

  

 Doubravová
18

 uvádí, že pro lingvistiku a teorii literatury jsou významné Bühlerův 

a Jakobsonův model (tab. 2.1), pro sémiotiku model Morrisův. 

 

Tab. 2.1 Jakobsonův model komunikace  

1. člen model 

funkce 

2. člen modelu (přenos) 

Funkce 

3. člen modelu 

funkce 

mluvčí (účastník, 

moderátor) 

emotivní 

kontext 

referenční, vztažená k předmětu 

příjemce (objekt, divák) 

volní, konativní, 

vztažená ke snaze  

pochopení a využití 

sdělení 

poselství  

poetická, související s literárním 

stylem a stavbou sdělení 

kontakt 

fatická, založená na kontaktu 

účastníků dorozumívacího procesu 

kód 

metalingvistická, popisující 

komunikační kód 

Pon. aut: termíny v závorkách byly doplněny s ohledem na jednotnost v používané terminologii 

 následujících kapitol. 
 

Jakobson již ke své klasifikaci přistupuje ze sociologického hlediska. K jednotlivým členům 

Bühlerova modelu přiřazuje šest funkcí komunikace, z toho čtyři vztahující se k prostřednímu 

členu, viz tab. 2.1.  

Vzájemné překrývání znalostí mluvčího a příjemce při jejich interpersonální 

 komunikaci lze rozšířit na vztah mezi procesy sociální komunikace a vytváření společně 

sdílené kultury a vytvořit tzv. kulturální model. „Kulturální model komunikace vychází 

z předpokladu sdílení prostoru významů, v němž se příslušníci dané kultury pohybují, 

                                                                                                                                                         
17

 Tondl L., 1966, s. 34 
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tj. berou jako samozřejmost společné významy dávno předtím, než k formulaci nějakého 

sdělení dojde.“
19

 

2.5 Analýza stylu 

K lepšímu způsobu vyjadřování může pomoci znalost teorie rétoriky, jejíž nedílnou 

součástí je znalost funkčních stylů - žánrů a na nižším stupni pak zobecnění stylových 

postupů a stylových útvarů. Řada teoretiků se zabývá klasifikací stylů podle jejich funkce. 

Literatura je v tomto směru velmi bohatá a také klasifikace značně různorodá. Na jedné straně 

je styl vyjadřování autora objektivně ovlivňován tzv. vnějšími stylotvornými činiteli, které 

vyplývají ze zažitých konvencí (lze je nazvat normovanými) a na druhé straně je styl, který 

autor používá subjektivně; je dán jeho vnitřní individualitou (celkovým vzděláním, odbornou 

znalostí, talentem, pohlavím, generační příslušností, společenským postavením). „V umění 

dobře stylizovat se tak spojuje vědomí respektu k dodržování jistých zásad a konvencí 

se schopností tyto zásady a konvence (čtenářská nebo posluchačská očekávání) funkčně 

přiměřeným způsobem narušovat a projevit tak svou individualitu.“
20

 Dodržování 

normovaných stylistických zásad, resp. způsob jejich porušování může být tedy při znalosti 

dalšího (tj. zatřídění ke stylu - řečnickému, konverzačnímu, publicistickému, zpravodajskému, 

administrativnímu, učebnímu, literárnímu aj., dále standardního slovníku, standardních 

syntaxí a standardizované koheze textu) jedním z kritérií, které lze při analýze textu využít 

(viz vlastní metodika). Pro rozlišení stylových postupů lze uvést pět základních stylových 

kategorií, jež se v rámci jednoho stylu - žánru mohou střídat: stylový postup věcný 

(informační), popisný (deskriptivní), vyprávěcí (narativní), výkladový (argumentativní) 

a úvahový (reflexivní).
21

  

2.6 Analýza diskurzu 

Diskurz a teorie analýzy jeho masmediálních sdělení se vyvíjely zhruba od 70. let 

minulého století, „nikoliv již jen jako proměnná stojící mezi institucionální formou masmédií 

nebo novináři na jedné straně a posluchačstvem na straně druhé, nýbrž jako předmět studia 

sám o sobě, jako zcela zřejmý, ústřední kulturní a sociální produkt, kterým jsou vyjadřovány 

nebo reprodukovány významy a ideologie.“
22
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 Doubravová J., 2008, s. 22. 
19

 Jirák, J.- Köpplová, B., 2003, s. 49. 
20

 Kraus J. (2), 2008, s. 89. 
21

 Kraus J. (1), 2004, s. 118 – 121. 
22

 Dijk, T. V., Discourse Analysis in (Mass) Communication Research, s. 5, In Sborník, Dijk, T. V, 1985. 
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Teorie komunikace je výše charakterizována jako interdisciplinární obor. Teorie 

diskurzu, jako jedna z jejích základních kategorií nemůže mít jiný charakter. Interdisciplinární 

přístup však znamená, že každý z různých vědních oborů přistupuje k tomuto pojmu i jiným 

způsobem a používá i jinou terminologii, a tak „se pojem diskurzu často kryje s výrazy 

jazykový projev, nadvětný útvar, promluva, promluvový komplex, text, sdělení, komunikát 

apod.“
23

 Pojem diskurz v sobě zahrnuje takovou mnohotvárnost, kterou psaný nebo mluvený 

text jako jeho reprezentant představuje, a to z hlediska svého původu, obsahu, vzájemných 

vazeb jeho prvků a výsledku jeho působení až po vyvolání společenských jevů a nastolení 

jejich institucionálních forem, že přístup k jeho analýze je extrémně různorodý a mnozí autoři, 

už jen proto, jak jej pojímají, se spíše zaměřují na jeho jednotlivé části.  

„Způsob zpracování slovních, obrazových a zvukových složek zpravodajského textu 

se vyznačuje hodnotovým zatížením, ať vědomě, či bezděčně – úlohou kritické analýzy 

tohoto zatížení je zkoumat témata zpravodajství, toho, jak využívají přitažlivé příběhy 

a dominující paradigmata, z jakých vycházejí zdrojů, jak usilují o vytváření konsenzu, jak se 

blíží nebo vzdalují otevřené propagandě, co považují za samozřejmé (obecně přijímané) 

premisy pro svá tvrzení, jak jsou ve zpravodajství zastoupeny a privilegovány nebo 

umlčovány hlasy a názory. Další možnosti kritické analýzy otevírá zkoumání kontextů, 

do nichž jsou texty zařazovány, jaká je jejich kompozice, co zdůrazňují nebo naopak 

odsouvají a potlačují apod.“
24

 Fowler takto zobecňuje přístupy k metodám analýzy diskurzu. 

Jestliže za diskurzivní v užším pojetí považujeme „způsob myšlenkového postupu, při kterém 

si myslící subjekt uvědomuje postupně všechny články spojitého procesu logicko-

deduktivního vyvozování souvislostí“
25

 a diskurz za souhrn záznamů jako produktů jazykové 

komunikace včetně souboru předpokladů a východisek a vazeb mezi nimi, pak tento postup 

definovaný Fowlerem a i dalšími lze modifikovaně použít nejen na televizní zpravodajství 

jako takové, ale i na televizní politickou debatu k aktuálním tématům, tedy i „Otázky Václava 

Moravce“.  

Na vzájemnou interakci řečových partnerů se ve svém zkoumání zaměřili například 

německý filosof J. Habermas nebo anglický filosof H. P. Grice. Zatímco Habermas vychází 

pouze z kooperativního přístupu řečníků (viz dále bod 2.7), P. Grice připouští i polemickou 

výměnu názorů. Předpokládá však, že promlouvající svým řečovým projevem do nějaké míry 

a za určité situace naplní (třeba i negativní) očekávání svých protějšků v debatě. Úplné, 
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 Kraus (2), 2008, s. 112. 
24

 Fowler R., 1991, In Kraus (2), 2008, s. 10. 
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maximální splnění tohoto očekávání definoval jako tzv. „maximu kooperace“, která je 

podmínkou úspěšného vzájemného porozumění. Ve skutečnosti k úplnému porozumění 

nedochází, maxima kooperace je tak teoretickým supremem množiny všech prvků jednání, 

ideálním přenosem obsahu a významu. Kooperativní přístup se neslučuje s agresivitou, ironií, 

výsměchem, zkreslováním výroků jiného účastníka debaty nebo naopak s „podkuřováním“, 

přílišným přeháněním, zaváděním nebo přílišnou dominancí a snahou o ovládnutí rozhovoru. 

Maximu kooperace zosobňují následně podřízené maximy – maxima kvantity, maxima 

relevance, maxima kvality a maxima způsobu.
26

 

Maxima kvantity (přiměřeného množství informací) stručně říká:   

1. Udávejte tolik informací, kolik jich je skutečně třeba (tj. mnoho i málo je špatně).  

2. Příspěvek by neměl obsahovat žádné informace, které jsou nadbytečné. 

Maxima kvality (pravdivosti promluvy): 

1. Nevyslovujte to, o čem jste přesvědčeni, že není pravda. 

2. Nevyslovujte nic, k čemu nemáte dostatek vhodných důkazů. 

Maxima relevance (vzájemného vztahu výroků): 

1. Výrok P plus výrok Q dohromady lze při znalosti společenského pozadí považovat 

za relevantní, jestliže přináší novou informaci, která při znalosti pozadí není 

odvoditelná ani z výroku P ani z výroku Q, jestliže tyto stojí samostatně.  

2. Přepsáno pro případ debaty: „Promluva je relevantní v dané řečové situaci, jestliže 

lze považovat za příspěvek k dosažení cíle debaty“
27

.  

Maxima způsobu (používání důvtipu): 

1. Vyhýbejte se obskurnímu vyjadřování. 

2. Vyhýbejte se nejednoznačnosti. 

3.  Buďte struční (rozvláčnost škodí). 

4. Mějte v projevu řád. 

Je evidentní, že maximy fungují pro budoucí promluvu spíše jako morální nebo etické 

imperativy pro řečníka, pro analýzu, tj. pro popis minulosti, jako kritérium pro hodnocení.  

Teorii maxim rozvíjela řada autorů, např. Wilson a Sperber (1981) nebo Horn (1984), avšak 

bez nějakého výraznějšího přínosu
28

. 
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 Kolektiv autorů, Akademický slovník cizích slov, 2000, s. 170. 
26

 Grice P., 1975, s. 41-58. 
27

 Leech G. N., 1983, s. 95 
28

 Wilson, D. - Sperber, D., 1981; Horn, L., 1984, In Brown, P. – Levinson C., L., Politness: Some Universals in 

Language Use, 1987, s. 4. 
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Leech
29

 dále teorii maxim smysluplně rozšiřuje. Pragmatiku vidí jako přístup 

ke zkoumání chování, které prostřednictvím jazyka směřuje k dosažení určitého cíle. Toto 

chování je podřízeno „významové rétorice“ (textové) a „interpersonální rétorice“ 

(vzájemného chování řečníků), přitom každá z nich je tvořena souborem svých maxim. 

V rámci textuální rétoriky, která stanoví pravidla pro formu textu, definuje:  

1.  princip – maximu zpracovatelnosti (text musí být podán tak, aby byl příjemci ihned 

srozumitelný), 

 2. princip zřejmosti, který se rozpadá do dvou maxim -  

a) maximy transparentnosti (zachovej přímý a průhledný vztah mezi sdělením a použitým 

textem); 

b) maximy jednoznačnosti (vyhni se dvojznačnosti); 

3. princip – maximu ekonomičnosti (buď rychlý a stručný); 

4. princip – maximu vhodného vyjadřování (vhodné využití opakování, zdůrazňování, 

srovnávání, vyvozování, usměrňování a orientace na dosažení cíle). 

V rámci interpersonální rétoriky zavádí místo Griceova termínu „maxima kooperace“ 

termín kooperativní princip (CP – Cooperative Principle). K němu pak přidává tzv. princip 

zdvořilosti (PP – Politness Principle). Jde o řečový akt, který má minimalizovat komunikační 

nedůvěru řečového partnera, tj. očekávání, že partner na vyslovený akt bude reagovat 

záporně. Kooperativní princip sám o sobě nedokáže vysvětlit některé řečové akty, např. proč 

mluvčí často vyjadřují to, co chtějí říci nepřímo, nebo jaký je vzájemný vztah mezi smyslem 

slov (sense) a jednáním (force). (Pozn: Identifikací řečových aktů a vztahem významu 

a jednání se jako první zabýval Austin a později zejména jejich klasifikací a taxonometrií 

Searle, viz dále). V rámci interpersonální rétoriky pak u Leeche fungují nejen Griceovy 

maximy, ale též maximy principu zdvořilosti – maxima taktu, maxima velkorysosti, maxima 

uznání, maxima skromnosti. Maximu lze posuzovat na stupnici 0,1; tj. zda je porušena 

či zachována, nebo na jemnější, např. procentické stupnici „náklady – prospěch“, která může 

vyjádřit míru naplnění maximy, tj. jaká je použitá míra zdvořilosti ilokučního aktu, jaké 

náklady nebo prospěch přináší řečníkovi versus jeho řečovému partnerovi. Čím větší 

je vyřčená míra zdvořilosti, tím vyšší náklady pro řečníka a vyšší prospěch pro osloveného. 

Znalost obecných Griceových a Leechových závěrů pro komunikaci jako takovou 

uplatňují někteří autoři detailněji pro svá vlastní zkoumání komunikace v mediálním prostoru. 

„Mluvený projev ve sdělovacích prostředcích se nejenom podílí na konstrukci reality tím, 
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že určuje způsob jejího pojetí, ale též organizuje vztah mezi řečníkem a posluchačem 

využitím různých možností lingvistiky...“
30

 Hartley a Montgomery kromě dalšího uvádějí, 

že při analýze je třeba rozlišit dvě roviny – textovou (tzv. ideologickou), která jevy popisuje 

a kulturální, která je dána vztahy účastníků, tj. zejména dominace a subordinace. 

Je charakterizována takovými rysy jako deixe, způsoby oslovení, způsobem vyjadřování 

(výkladu, komentáře), ale také i pohybem kamery, výběrem a vzájemným ovlivňováním 

se obrazového a zvukového materiálu, atp. Pro účely analýzy diskurzu proto zavádějí dvě 

kategorie a to „reprezentační“, která je charakteristická volbou výrazového slovníku 

a „relativní“ – vztahovou, která je charakteristická tím, že prvky způsobu vyjadřování zkoumá 

ve vzájemné souvislosti v širším tzv. „kulturáním měřítku“. První skupinu reprezentuje 

ideologie a její slovník, tj. z hlediska analytického přístupu je třeba zkoumat podstatu sdělení, 

druhou skupinu reprezentuje vyjádření této ideologie, tj. zkoumání způsobu, jak se sdělení 

prosazuje - dominancí, či zda je v subordinaci nebo kontradikci. Dělení na reprezentační 

(slovník a znalostní, zkušenostní vybavení řečníka) a relativní (vztah řečníka k protějšku 

v debatě a k auditoriu) používá pro svou kritickou analýzu i dále uvedený N. Fairclough. 

V analýze přistupují Hartley a Montgomery ke zkoumání většinou opozičních dvojic výrazů 

(např.  koalice - opozice, vláda – separatisté, zaměstnavatelé – odbory, Rusové – Američané). 

Zkoumání výskytu těchto opozičních dvojic (tzv. polarizaci) považuje později i Van Dijk
31

 

za nejdůležitější kategorii jím pojaté ideologické analýzy medilálního diskurzu.  

Hartley a Montgomery v rámci jimi výše definované relativní kategorie zkoumají 

sdělení z hlediska pozice, tj. – pozice mluvčího, nebo příjemce sdělení. K tomu využívají 

textuální metodu gramatického zkoumání psaného či vysloveného a přepsaného sdělení. 

Za základní považují postavení podmětu a předmětu vyjádřeného byť třeba i nepřímo (typické 

např. pro český jazyk) v první, druhé nebo třetí osobě.  Pro televizní vysílání zpráv, potažmo 

pro debatu, jsou typické všechny linie těchto vztahů: 

1. „já (resp. my) = aktéři debaty (resp. my všichni) x (versus) on, ona, ono, oni = 

subjekty, o kterých se hovoří“; 

2. „já (my) = aktéři debaty x vy = diváci“; 

3. „vy = diváci x on, ona, ono, oni = subjekty, o kterých se hovoří“.  
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 Hartley J.- Montgomery M., In Dijk, T. A. v., Sborník, 1985, s. 233 – 269. 
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Podle autorů, a vyplývá to i z logiky věci, se tištěné zprávy na rozdíl od televizní 

debaty pohybují pouze v první a třetí linii. V těchto liniích pak lze zkoumat výše uvedenou 

dominaci, subordinaci či kontradikci. 

Podobný přístup ke zkoumání diskurzu používá C. L. Lehrman
32

, který na příkladech 

komentářů k postupným vystoupením prezidenta Nixona během aféry Watergate zavádí tzv. 

odkrývání neosobní formy diskurzu, kterou  používají  analytici, moderátoři a tiskoví mluvčí 

v komentářích až po samotného prezidenta v jeho vystoupeních, u něho zejména v linii č. 1. 

„Nikoliv já, to oni, ti druzí“.  

 Metodologicky rozvinul analýzu diskurzu na principu opozičních dvojic ve svých 

pozdějších pracích zejména již citovaný T. A. van Dijk. Z českých autorů využili jeho 

koncept např. Janatová a Sedláček k ideologické analýze případové studie „Jak diskurz 

o státním svátku 17. listopadu v českých sdělovacích prostředcích diskvalifikoval alternativní 

diskurz k otázce nesouhlasného postoje české veřejnosti k výstavbě radaru americké 

protiraketové obrany na území České republiky". Rozčlenili postup analýzy do 5 kroků: 

1. analýza backgroundu, 2. analýza kontextu, 3. analýza polarizací a ideologických kategorií 

4. analýza sémantických struktur, 5. analýza formálních struktur.
33

  

Norman Fairclough  k analýze diskurzu přistupuje jako k analýze sociálního jevu. Text 

je pouze první částí diskurzu, protože se stává reálnou hodnotou za podmínky, jestliže 

vyplývá z určitých sociálních vztahů. Následující část je pak interpretací ze strany řečníků, 

která je možná pouze tehdy, jestliže diskurz lze vůči něčemu porovnávat. Tento srovnávací 

etalon lze nazvat „backgroundem“ - základní společenskou zkušeností, která dává textovým 

prvkům hodnotu (viz též pojetí kulturálního modelu, Jirák – Köplová, s. 9).  Sociální kontext 

diskurzu politické debaty je pak třeba vysvětlit, tj. je zapotřebí objasnit s jakou ideologií je 

ve shodě, s jakou v rozporu, jaké partikulární mocenské zájmy reprezentuje. Analytik, tj. ten, 

kdo rozbor provádí, pak vychází z vlastních zkušeností, které jsou odrazem společenských 

zkušeností. Proto k tomu poznamenává, že je také vždy třeba přihlížet k postavení toho, kdo 

text analyzuje. Za tři základní prvky diskurzu lze považovat samotný text (promluvu), jeho 

vzájemnou interakci se sociálními jevy a v neposlední řadě jeho sociální kontext. Tomu 

odpovídají i tři stupně kritické analýzy diskurzu; 1) popis textu, 2) interpretace vzájemného 

vztahu mezi textem a jeho působením a 3) analýza vztahu mezi tímto působením a sociálním 
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kontextem. Na rozvedení těchto tří stupňů vystavěl Fairclough svůj postup kritické analýzy 

diskurzu – tzv. „Critical Language Study (CLS)“.
34

  

Pro prakticky uskutečnitelnou metodiku v citovaném postupu klade Fairclough deset 

základních otázek, na jejichž vyhodnocení je analýza založena. Předem definuje pojmy 

„empirická (zkušenostní) hodnota slov“, tj. hodnocení mluvčího vycházející z toho, jaká slova 

řečník používá ve srovnání s obecně přijímanou praxí pro jejich používání; „relativní 

(vztahová) hodnota“, tj. zhodnocení a návod, jak z použití slov charakterizovat vzájemné 

vztahy mezi účastníky, zejména sociální vztahy, a „expresivní (vyjadřovací) hodnota“ 

tj. zhodnocení toho, jak řečník díky použití určitých slov vnímá a sám vyhodnocuje okolní 

realitu. Otázky ještě rozděluje do tří podskupin: slovník, gramatika a struktura textu (debaty). 

 

A. Slovník 

1. Jakou empirickou hodnotu (ve smyslu výše uvedené klasifikace) mají 

použitá slova? (podotázky: Jaké je uspořádání textu (slov)?; Jsou 

přítomna slova ideologicky neregulérní?; Vyskytuje se opakování slov 

nebo přílišné nadužívání výrazů?; Jaké, ideologicky významné 

významové vztahy jsou mezi slovy? (synonyma, hyponyma - asociace, 

antonyma); 

2. Jakou relativní hodnotu mají použitá slova? (podotázky: Vyskytují 

se v textu eufemismy?; Jsou zde zřetelně formální nebo naopak 

neformální výrazy?) 

3. Jakou expresivní hodnotu mají použitá slova? 

4. Jaké metafory jsou používány? 

B. Gramatika 

5. Jakou empirickou hodnotu má použitá větná stavba? (podotázky: Jaké 

druhy větné stavby převažují a jaké jsou používány větné členy?; 

Existuje jasně definovatelný původce děje?; Používají účastníci 

odpovídající věty vyjadřující činný proces s původcem děje, věty 

vyjadřující události a věty vyjadřující nějaký stav nebo vlastnost 

adekvátně? Používají „nominalizaci“ – tj. místo slovesných tvarů 

podstatných jmen?; Jsou používány věty v činném nebo trpném tvaru? 

Převažují věty kladné nebo záporné?) 
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6. Jakou relativní hodnotu mají věty? (podotázky: Jakého způsobu řečník 

používá? (způsob oznamovací, tázací, rozkazovací); Používají se 

zájmena my a vy, a jestliže ano, tak v jakém vztahu?) 

7.  Jakou expresivní hodnotu mají věty? (podotázka: Jsou přítomny nějaké 

důležité znaky vyjadřování míry pravděpodobnosti děje?) 

8. Jak jsou jednotlivé jednoduché věty spojovány do souvětí? (podotázky: 

Jaké spojky jsou používány a jsou správně logicky použity?; Jsou 

používaná souvětí charakteristická souřadným nebo podřadným 

vztahem?; Jaké prostředky se používají při odkazování na jevy dovnitř 

a vně textu?) 

C. Struktura textu 

9. Jakými konvencemi pro vzájemnou komunikaci se řečníci řídí? 

(podotázka: Lze najít metodu, kterou jeden účastník debaty ovládá 

pořadí ostatních účastníků?) 

10. Jakou strukturu mají delší pasáže textu?   

Diskurz lze tedy ve shodě s Faircloughem chápat jako komplexní sociální pojem. 

Za jeho první stavební kámen lze považovat sdělení (text), úžeji větu, resp. myšlenku. „Věta 

představuje ucelenou strukturu jak v aspektu výrazovém (formálně gramatickém), tak 

sémantickém. Organizačním centrem této struktury je predikát.
35

 „Ne všechny věty jsou však 

tvrzením (pozn: nebo výrokem v logickém pojetí)...tradičně vedle tvrzení existují také otázky, 

zvolání a věty vyjadřující příkazy nebo přání, nebo připouštění...Není nikterak snadné už jen 

rozlišit otázky, příkazy atd. od tvrzení pomocí toho mála gramatických znaků, které jsou 

k dispozici, jako je slovosled, slovesný způsob atp...“
36

 Austin rozlišuje věty, které nepopisují 

ani nekonstatují vůbec nic, věty, které něco konstatují (tzv. konstativní) a věty, jejichž 

vyslovení znamená vykonání nějakého činu (tzv. performativní). Pro analýzu je pak velmi 

důležité, jaká je definice a jaké jsou hranice každé z nich. „Čím více považujeme nějaké 

tvrzení nikoliv za větu či výrok, ale za řečový akt, tím spíše zkoumáme celou věc jako určité 

konání.“
37

. K posouzení, zda se jedná o řečový akt či nikoliv, zavedl Searle
38

 metodu jejich 

klasifikace. Řečové ilokuční akty rozdělil na asertiva (akty navrhující), direktiva (akty 

nařizovací), komisiva (akty zavazující), expresiva (akty vyjadřující vztah vůči něčemu 
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v budoucnu, např. chválu, či výtku) a deklarace (akty, vyslovované oficiální autoritou při dané 

proceduře, např. rezignuji, křtím tě apod.)  S tříděním tohoto typu polemizuje Leech
39

, který 

udává, že jde o překonaný přístup. 

Použijeme-li však primární Austinovu klasifikaci vět na konstativní a performativní 

a jeho metodou jejich zkoumání, resp. z tohoto přístupu odvozené zkoumání aktů lokučních, 

ilokučních a perlokučních
*/

, je tento přístup vhodnou pomůckou při odhalování výpovědních 

aktů v politické debatě, a to jak aktů zdařilých, tak zejména aktů tzv. selhání. Projevy lze pak 

rozdělit na ty, které jsou pravdivé či nepravdivé, nesmyslné, matoucí nebo záměrně či 

neúmyslně maskované (viz dále teorii analýzy argumentace v bodu 2.7 a metodiku v bodu. 

3.4.2). Analýzou účinku, dopadu (perlokucí) se dnes zabývají teoretikové mediální 

komunikace, marketingoví odborníci a v neposlední řadě aktéři politického diskurzu.
40

 

Otázky Václava Moravce jsou v současnosti nezastupitelným příkladem tohoto politického 

diskurzu na české mediální a politické scéně. 

Další z přístupů k analýze mediálního diskurzu jako sociálního jevu uvádí George 

Gerbner
41

. Rozděluje zkoumání sdělení do čtyř kategorií - dimenzí, které jsou charakteristické 

následujícími otázkami a parametry:  

1. Oč se jedná? (Jaký jev je hoden veřejné pozornosti? V jakém množství a jak často? Tzv. 

dimenze existence, měřítkem je míra věnované pozornosti.)  

2. Jak je to důležité? (V jakém kontextu? Tzv. dimenze priorit, měřítkem je míra relativní 

důležitosti, tj. např. řazení, důraz, intenzita sdělení, atd.) 

3. Co na tom je dobře, špatně? (Z jakého hlediska se jev posuzuje? Jaká jsou související 

tvrzení? Tzv. dimenze hodnot; jde o kvalitativní měřítko, kterým se posuzuje trend, resp. 

kvalitativní parametry jevů, např. v rovinách dobře – špatně, pozitivní - negativní, aktivní 

– pasivní, silný – slabý, úspěšný - neúspěšný, chytrý – stupidní, atd. (Pozn: také zde 

vidíme obdobu maxim resp. využívání opozičních dvojic v textu, viz Grice, Hartley 

a Montgomery.)   

4. Co s čím souvisí a jak? (Jaká je struktura daného vyjádření – přibližná, logická, nebo 

kauzální? Tzv. dimenze souvislostí, měřítkem je struktura sdělení, vzájemné vztahy částí, 
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seskupování, struktura sdělení. (Pozn: i tato dimenze koresponduje s výše citovanou 

relativní kategorií Hartleyho a Montgomeryho, nebo Fairclougha). 

2.7 Analýza argumentace  

V roce 1961 předložil ve své práci Teorie komunikačního jednání Jürgen Habermas
42

 

teze racionální pragmatické komunikace. Pragmatickým cílem komunikace by mělo být 

nalezení porozumění a konsenzu mezi jejími účastníky. K tomu zavedl normativní model 

komunikačního dialogu (ideální řečovou situaci), která se vyznačuje konsenzuálními prvky: 

žádného účastníka nelze umlčet, všichni účastníci debaty mají rovné právo vystoupit, všichni 

ale musí skutečně mínit to, co vyjadřují, hlavním krédem účastníků musí být podloženost 

argumenty a na žádného účastníka nesmí být vyvíjen vnější nátlak. Můžeme si pomoci 

analogií, že Habermas na pomyslném měřítku komunikativní interakce vidí ideální řečovou 

situaci (konsenzus) jako 100% a na opačném pólu 0% interakci strategickou, v níž 

komunikující účastník sleduje pohrůžkami, sankcemi nebo naopak pozitivní stimulací 

prosazení pouze vlastních zájmů bez ohledu na souhlas dalších aktérů debaty nebo auditoria.  

Stojí za zmínku, že od tohoto pohledu je již jen krok k Habermasovu zobecnění 

na celý sociální systém a legitimitu jeho politického zakotvení. Konsenzuální cíl komunikace 

v širším pojetí vidí jako společenský souhlas s demokratickým diskurzem a jeho 

institucionálním zakotvením. Tato teze je však rozporována v řadě prací, např. 

u Fairclougha
43

, a to zejména při rozboru úlohy ideologie jako klíčového faktoru 

k prosazování zájmů až po ospravedlňování použití donucovacích metod. Ve svých 

pozdějších dílech pak Habermas zavádí a rozpracovává pojem diskurzivní etiky, podle níž je 

nejvhodnější procedurou k řešení morálně-praktických otázek právě metoda argumentace.
44

 

Podobně v anglosaské oblasti se teorií „kooperativních zásad konverzace“ zabývá např. Paul 

Grice ve své teorii maxim
45

 viz výše.  

Konsenzuální přístup však není převažujícím principem politické debaty, jakými jsou 

Otázky Václava Moravce. „Jestliže cílem komunikace je obecně zmenšit stupeň nejistoty, což 

je zvláště patrné v komunikaci odborné, pak cílem persuazivní komunikace není, jak by 

se mohlo zdát, pouze přesvědčit o něčem, ale navodit nejistotu, na jejímž základě je možné 

příjemce zpráv manipulovat (nebo se alespoň o to pokoušet)…Mistry persuazivní komunikace 

                                                 
42

 Habermas J., 1961. 
43

 Fairclough N., 1989, s. 33, 43. 
44

 Habermas J., 2000, s. 39. 
45

 Griece H. P., 1975, s. 45. 
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jsou přirozeně všechny druhy podvodníků…“
46

 Také Fairclough udává, že i živá diskuse 

„tváří v tvář“ v sobě obsahuje dva druhy prosazování síly: přímou, danou mj. přináležitostí 

účastníků k určitým sociálním skupinám a jejich vzájemnou pozicí (sobě rovní nebo nerovně 

postavení) a nepřímou, jež je dána samotným médiem jako nástrojem daného vládnoucího 

establishmentu.
47

 

Ke správnému uchopení analytické metody rozboru textů je dále třeba objasnit, co lze 

a co nelze považovat za argument. Logickou analýzou argumentace se mezi jinými zabývá 

K. Bayer
48

. Každý argument se sestává ze závěru a jedné nebo více premis. Argumenty se dají 

klasifikovat jako deduktivní nebo induktivní, viz definice pojmů dedukce a indukce v příloze 

3, jiným klasifikačním měřítkem je charakter argumentů podle typu jejich premis nebo závěrů 

– deskriptivní nebo normativní. Jestliže deskriptivní věta popisuje většinou 

neoddiskutovatelný fakt, pak z jedné nebo několika deskriptivních premis vyplývá 

i deskriptivní závěr. Na rozdíl od toho normativní věta v sobě obsahuje prvek něčeho 

žádoucího, např. přání, žádosti, příkazu, normami daného jednání, atd. Normativní argument 

tedy z logiky věci obsahuje závěr ve formě normativního vyjádření. Tato klasifikace 

je ve shodě s klasifikací vět podle Austina
49

. Součástí každé analýzy argumentů dle Bayera 

musí být čtyři přípravné kroky:  

1.  Je nutné argument rozpoznat, tj. že mluvčí ve své řeči pouze něco netvrdí, nýbrž 

prezentuje tvrzení jako závěr plynoucí z určitých premis; 

 

2.  V různě vystavěných argumentech je třeba najít premisy a závěr i přes jejich 

skryté zamaskování v řeči a následně je od sebe jednoznačně rozlišit; 

 

3. Použité, i když neformulované premisy, musejí být doplněny stejně jako 

případně chybějící závěr; 

 

4.  Argument je ve stávající a posléze jeho explicitně vyjádřené podobě před 

analýzou nezbytné zapsat. 

Abychom mohli prohlásit, že se jedná o argument, musí tvrzení obsahovat nejméně 

dvě premisy a nejméně jeden závěr, který z nich vyplývá. Některé z premis nebo závěr 
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nemusejí být ani vysloveny a smysl argumentu zůstane zachován. Podstatnými vlastnostmi 

každého argumentu, jak udává Bayer, musí být stálost (Haltbarkeit) a relevance (Relevanz) 

jeho premis. 

 V pracích, které se zabývají metodologií argumentační analýzy, řada autorů
50

 shodně 

odkazuje na primární schéma argumentu (obr. 2.3), který vyvinul Stephen E. Toulmin
51

.  

Argument je přechodem od něčeho známého, daného (D) k něčemu novému (C). Tento nový 

závěr (C), vyplývající z premis (D), platí za určité pravděpodobnosti (Q) a eventuálně 

s určitou výjimkou (R). Přechod od premis k závěru nesmí být ovšem arbitrární, potřebuje 

na jedné straně logické odůvodnění (W) z již existujících forem příslušných argumentů, které 

jsou postaveny na ověřených vědeckých teoriích, zákonných ustanoveních nebo nesporných 

obecně sdílených pravidlech (podpora tvrzení B)
52

. Bayer dále uvádí dva základní způsoby 

argumentace – deduktivní; něco se z něčeho logicky vyvozuje na základě jednotlivých dílčích 

kroků a induktivní; něco se odvodí na základě obecného nebo analogie. 

 

                    proto, tudíž 

   premisy (D)                                 (modalizátor Q), závěr = tvrzení (C) 

 

 

                    protože                                kromě toho, když 

              odůvodnění (W)             výjimka z pravidla, námitka (R)       

 

            na základě toho, že 

                       podpora tvrzení (B) 

   

 Obr. 2.3  Schéma argumentu podle Toulmina 

(Pozn: označení jednotlivých částí argumentu písmeny je uvedeno podle originálu; 

D – data, C – Claim, Q – Qualifier,  W –Warant, R – Rebuttal, B – Backing)  

 

Příkladem argumentu může být vyjádření poslance M. Peciny ke zrušení institutu akcií 

na doručitele (příloha 1, str. 4, ř. 24-34): „…sociální demokracie chtěla zrušit institut akcií 

na doručitele, tenkrát řekla ODS, že to není potřeba, stačí, když se těm společnostem 

znepřístupní vstup do výběrových řízení. Na příští schůzi, která začíná v úterý, dvě 
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poslankyně Věcí veřejných dávají novelu zákona, která toto jakoby předvolební gesto ODS 

zase škrtne, protože ono je skutečně špatné, já jsem na to tenkrát upozorňoval, že to prostě 

nejde, že nemůžeme nahradit to, že zrušíme ten institut tím, že těm firmám znemožníme 

vstup, to prostě nejde, to je protiústavní, soudy nám to zruší, je to nesmysl, teď se to bude 

rušit, ale všimněte si, že jen to, co my jsme říkali, že je prostě potřeba proti těm společnostem 

neprůhledným zasáhnout, tak o tom už nikdo nehovoří, čili my budeme mít dále akcie 

na doručitele, budou moci dále vstupovat do výběrových řízení…(domyslíme závěr: dál bude 

existovat v této oblasti korupce). 

Přepis do formy argumentu: 

ODS chce odstranit korupci zákonem (premisa D), tím že se znemožní akciovým 

společnostem, které mají akcie na anonymního doručitele vstup do veřejných výběrových 

řízení (premisa D2), ale protože soudy to zruší (odůvodnění W), na základě toho, že je to 

protiústavní (podpora tvrzení B), k odstranění korupce tímto způsobem určitě 

(pravděpodobnost 100 % - modalizátor Q) nemůže dojít (tvrzení C), jenom kdyby se zákonem 

zrušil institut akcií na anonymní doručitele jako takový (výjimka z pravidla R).  

Austin udává, že pravdivost komunikačního sdělení se dá posuzovat pouze u tvrzení, 

tedy u té části komunikace, kterou lze nazvat popisnou, nebo podle něho lépe „konstativní“.
53

 

Argument je takovým tvrzením. Vyvstává však otázka, zda k jeho hodnocení postačuje 

logika. Bayer a mnozí další autoři např. W. C. Salmon, G. Frege
54

 aj. uvádějí, že čistá 

výroková logika k vyhodnocení argumentace nepostačuje. Argumentace je podle nich proces 

utváření argumentů, ve kterém mluvčí hledá k závěrům ve své hlavě odpovídající premisy, 

nebo obráceně k určitým premisám hledá relevantní závěr na základě asociací, analogií, a to 

často opakovaně, neboť některé z cest se ukázaly špatné a musí proces opakovat. Logika 

nezachycuje ani nevyslovené premisy, které jsou dány obecnou společenskou zkušeností 

mluvčího, stejně jako nezachytí podtóny významu, humor, ironii.  

I když hodnocení logických výroků není pro analýzu promluvy postačující, výroková 

logika vrhá světlo na ověřování pravdivosti či nepravdivosti minimálně u „konstativního“ 

typu argumentace. Výroková logika je postavena na zjednodušení spočívající v tom, 

že interpretace výroků je redukována na určení jejich pravdivostní hodnoty, tj. popis 

mnohotvárného světa kolem nás a jeho diskurzní podstata jsou redukovány do podoby 

binárního modelu: (pravda – true, 1) – (nepravda, false, 0). I tento zjednodušený model 
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používá svůj vlastní jazyk výrokové logiky, se slovníkem (symboly, abecedou) syntaxí 

(konstrukčními a syntaktickými pravidly) a sémantikou (interpretací výroků). Argumenty 

se většinou dají přepsat do formy výroků se základními druhy syntaxí, kterými jsou negace 

(non p), logický součet – konjunkce (p nebo q), logický součin – disjunkce (p and q /tj. krát/), 

podmíněnost – implikace (jestliže p pak q) a ekvivalence (p rovno q) – tzv. dvojitá 

podmíněnost, což lze jinak vyjádřit jako ((jestliže p pak q) and (jestliže q pak p)). Pro snazší 

zápis výroků a jejich vyhodnocení existují i jiné logické spojky, logické formule a pravidla; 

těchto pět syntaxí však dokáže kompletně popsat všechny druhy výroků (blíže viz např. Jirků 

- Vejnarová
55

). 

U výrokové argumentace „normativní“ podle Bayera, čemuž odpovídá argumentace 

performativní podle Austina (z anglického perform – vykonat, odtud lze tento typ výroků 

nazývat “performativ“), pak jestliže vyslovením slov něco konáme a současně musí 

proběhnout ještě řada věcí, nelze říci, že jde o pravdu či nepravdu, ale spíše, že se něco 

zdařilo, nebo že výpověď o aktu je úspěšná, nebo proběhla špatně
56

. Příkladem může být 

výrok strany Věci veřejné „Nebude-li náš předseda ministrem vnitra, nejdeme do vlády“, 

kterou zopakoval ve svém úvodním vystoupení moderátor Václav Moravec (OVM 5. 9. 2010, 

příloha 1, strana 1, ř. 36-37). Tento výrok v okamžiku jeho pronesení nelze skutečně označit 

ani jako pravdivý, ani jako nepravdivý. Lze jej však při znalosti dalšího posoudit. Jedná se 

o představitele performativu. Austin tamtéž uvádí, jaké znaky jsou nutné pro zdařilé 

fungování nějakého performativu a následně třídy nezdarů – selhání. 

 Kriteria úspěšnosti (felicity conditions) podle Austina: 

„A.1 Musí existovat nějaká konvence, která má určitý účinek – přijímaná procedura, 

jež se naplní po vyslovení určitých slov určitými osobami za určitých okolností. 

A.2 Jednotlivé osoby a okolnosti musí být v daném případě přiměřené tomu, aby 

konkrétní procedura, která má být použita, mohla být uplatněna. 

B.1  Procedura musí být provedena všemi zúčastněnými správně.  

B.2 Procedura musí být všemi zúčastněnými provedena úplně. 

Z.1 Kde tato procedura (jak tomu často bývá) má být použita lidmi, kteří mají určitá 

mínění, city či záměry, nebo jako základ určitého následného chování některého z účastníků, 

pak osoba, která se na ní podílí (a takto se jí dovolává), musí ona mínění pocity či záměry 

fakticky mít, a účastníci musí mít záměr chovat se tak a tak a ne jinak. 

Z.2 Účastníci se následně skutečně musí takto chovat.“ 
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Jestliže se řečník prohřeší vůči kterémukoliv z těchto pravidel, jeho performativní 

výpověď lze označit za nezdařilou. 

Nezdary na úrovni A1 jsou tzv. chybnými evokacemi procedury (Misinvocations); 

k selhání dojde proto, že použitá procedura není platná. U nezdarů na úrovni A2  sice máme 

regulérní proceduru, ale je špatně aplikována, tudíž neplatná (Misaplicatinon). V případech 

B máme sice regulérní proceduru správně použitou, ale při její aplikaci se stane chyba, např. 

formální závada, nebo není dotažena do konce (tzv. Misexecution). Případy Z.1 a Z.2 jsou 

abecedně odlišeny od předchozích, neboť stojí v protikladu proti předchozím v tom, 

že procedura - akt sice vykonán byl, avšak nebyl z různých důvodů realizován, došlo k selhání 

(Misfire), nebo ještě hůře nebyl záměrně realizován, došlo ke zneužití (Abuse). 

 K tomu lze citovat J. Krause: „V politickém diskurzu je ovšem třeba si neustále 

uvědomovat hranici mezi kontingencí (kontextovou podmíněností názorů a výroků) 

a neodpovědností za vlastní výroky, manipulací, kličkováním, snahou využít změněnou 

situaci pro vlastní prospěch.“
57

 Ještě je třeba zmínit i to, že mezi uvedenými třídami nezdarů 

podle Austina neexistuje výlučnost, současně může řečník postupovat i dvěma nesprávnými 

způsoby, a také to, že způsoby vedoucí k nesprávnému výsledku se vzájemně mohou 

překrývat nebo splývat. Výsledek zhodnocení je však vždy stejný: řečový akt byl nezdařený.  

 Aby bylo možno uvedený postup pro analýzu použít, je třeba umět v přepisu debaty 

performativy nalézt a využít. Tato otázka není vůbec jednoduchá. Neexistuje žádné 

univerzální kritérium, které by vedlo k prohlášení - toto je performativ. Existuje však několik 

postupů a dílčích kritérií
58

. Vždy je však třeba mít na paměti, že vyhodnocení by mělo 

probíhat v kontextu jejich použití. Kromě používání tzv. explicitních performativních sloves 

(slibuji, děkuji, omlouvám se, nesouhlasím, vznáším protest, vítám vás, blahopřeji) jde 

o případy tzv. asymetrických sloves. Asymetrická slovesa lze definovat jako ta, která v první 

osobě přítomného času, nebo v trpném rodu v třetí osobě a to jak ve zvratné formě (oznamuje 

se, dává se na vědomí), tak v příčestí (je zakázáno), vyjadřují akt, zatímco v dalších 

slovesných tvarech jde o konstatování, popis.  Prohlášení ministra vnitra R. Johna (OVM 5. 9. 

2010, str. 6, ř. 30) „...čili tímto vyzývám všechny policisty, na které byl činěn tlak 

(dovozujeme: aby to oznámili) a já z toho vyvodím personální důsledky a bude veliký 

masakr...“, lze díky asymetričnosti sloves „vyzývám a vyvodím“ prohlásit za performativní. 

V minulém čase by šlo o konstatování, popis – vyzval jsem, vyvodil jsem. Z dalších 

pomocných kritérií jde např. o to, zda se můžeme zeptat: lze konstatovat, že to, co bylo 
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vysloveno je pravdivé nebo nepravdivé? Jestliže ano, jde o konstativ a nikoliv performativ. 

Dalším z kritérií je, zda má smysl říci: Je tomu opravdu tak, skutečně? Jiným kritériem je, zda 

může k výkonu aktu dojít, aniž by se cokoliv řeklo (neverbální performace). Jinou pomůckou 

je, zda, aniž by se změnil smysl, můžeme před sloveso vložit výraz vůle, např. příslovce jako 

„záměrně“ nebo výraz „opravdu chci“. V některých jiných „maskovaných“ případech lze před 

řečový akt doplnit explicitní performativní sloveso, čímž se performativnost řečového aktu 

zviditelní. 

Na principech zejména logických posuzování „konstativů“ je založeno i internetové 

zkoumání, zda politici v televizních debatách mluví pravdu, nebo lžou. Ve Slovenské 

republice po vzoru amerických serverů „factcheck.com“ a „politifact.com“ je již téměř čtyři 

roky provozován sever „Demagog.sk“ Ze slovenských statistik vyplývá, že přibližně jen 60 % 

výroků pronesených politiky ve sledovaných debatách je pravdivých, 25 % nepravdivých 

a zbytek jsou neověřitelná tvrzení.
59

 

Obdoba slovenské verze byla v České republice spuštěna v březnu 2012. Server 

„Demagog.cz“ se začal zabývat posuzováním pravdivosti tvrzení politiků z pořadu „Otázky 

Václava Moravce“. Činnost je finančně sponzorována a provádí ji každý týden jedenáct 

studentů Masarykovy univerzity. Na stránkách serveru se dočteme, že pro hodnocení jsou, 

obdobně jako u výše citovaného serveru na Slovensku, vytvořeny čtyři základní kategorie 

hodnocení – tvrzení nepravdivé, pravdivé, zavádějící a neověřitelné. Předpokladem zařazení 

výroku do prvních třech skupin, řečeno terminologií výše uvedenou, je jeho relevance 

(tj. ověřitelnost premis z dostupných zdrojů) a následně vyhodnocení jeho pravdivosti. 

Aby nedocházelo k zahlcování zkoumání nepodstatnými věcmi, provádí tým spolupracující se 

serverem předvýběr výroků podle jejich věcného obsahu, který musí odpovídat 15 

definovaným kategoriím (např. zahraniční politika, evropské záležitosti, ekonomika, sociální 

oblast, národnostní politika, otázky menšin atd.)
60

 Výsledkem statistik mohou být nejen 

obecné poznatky, ale informace o tom, nakolik jednotliví politici lžou či mluví pravdu, 

a informace, jak to vypadá souhrnně za strany, které tito politici reprezentují.  

2.8 Konverzační analýza 

Specifickým druhem analýzy řečového vyjadřování je tzv. konverzační analýza. 

Zakladatelem metody i autorem jejího pojmenování byl Harvey Sachs, americký sociolog 

z poloviny 20. století. Na rozdíl od analýzy čistého textu, přináší jeho metoda nejen způsoby 
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hodnocení konverzace a běžného hovoru, ale též klasifikaci jevů a to, jak aktéři debaty svým 

protějškům rozumějí (viz též pojem překrývání u komunikačního modelu, část 2.4). Dnes 

se výzkumem v této oblasti zabývá např. tzv. Birminghamská škola, jejíž autoři zkoumají 

sociální interakci různých etnik (etnometodologie) na základě jimi používaných jazykových 

odchylek. Analýza rozhovoru tohoto typu dokáže odpovědět na otázku, pro jaké prostředí je 

typická, a o jak sociálně postavené účastníky se jedná. Využívá i hodnocení dalších 

neverbálních charakteristik jako intonace, odmlk, přeřeknutí, skákání do hovoru, přebírání 

iniciativy a kinezických a paralingválních jevů v debatě. Fairclough
61

 udává, že tento typ 

analýzy je specifickou podmnožinou analýzy diskurzu, která pracuje s rozšířenými vzorky 

z reálné konverzace. Analýzy dokazují, že tato konverzace je systematicky strukturována, její 

aktéři jsou do ní zapojeni formou kooperace, jejíž pravidla ovládají, a do které mohou 

plnohodnotně přispívat. Nemívá však širší sociální záběr a sociolingvisté umějí na základě 

této analýzy odpovědět na otázky typu „Co?“, nikoliv však na otázku „Jak?“ a „Proč?“. 

Bayer nazývá tento typ analýzy „Analýzou argumentace všedního dne (Die Analyse 

von Alltagsargumentation)“
62

. Tvrdí, že v ní lze odkrýt navíc i řadu stylistických, rétorických 

a pragmatických hledisek, které v čistě logické analýze zůstanou skryty. Je tedy například 

možné najít odpovědi na následující otázky: Jaký vliv na debatu mají vztahy, pocity a řečové 

chování účastníků? Jaké vlivy mají vnější podmínky (zasedací pořádek, osvětlení, velikost 

prostor)? Jaké rétorické metody ke své argumentaci používají? (Konstatování, otázky, výzvy 

atd.) Jak je zorganizováno vystupování účastníků? Mají přestávky a přerušení nebo tematické 

skoky vliv na její obsah? Jakou roli hrají specifické stylistické prostředky?
63

 To však nic 

nemění na tom, že při jejím vyhodnocení nelze odpovědět na základní otázku „Proč?“. 

 Zvláštní formu polemické diskuze, konverzace tvoří způsob kladení otázek a jejich 

funkce v debatě. Ve shodě s Krausem
64

 lze klasifikovat čtyři základní roviny posuzování 

těchto otázek. Prvé dvě mají formální charakter: 

1.  Lingvistická rovina (kladení otázek zjišťovacích - kdo, co, jaký, který...? a určovacích, 

resp. doplňovacích – jste? máte? zda...?, kde je odpovědí ano, ne). Jako příklad lze 

uvést otázku Václava Moravce na tehdejšího policejního prezidenta Petra Lessyho: 

„A kdo bude tedy náměstkem policie?“ (OVM, 3. 2. 2011, příloha č. 2, s. 15,  ř. 40.) 

2.  Logická rovina (kladení otázky typu proč...?, na níž očekáváme logicky zdůvodněnou 

odpověď). Jako např. v dotazu Václava Moravce na tehdejšího ministra vnitra Radka 
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Johna „…je to na místě, že nemáte (= proč nemáte) půl roku obsazený post vládního 

zmocněnce pro lidská práva?“ (OVM 3. 2. 2011, příloha č. 2, s. 27, ř. 49.)  

Druhé dvě jsou pragmaticko - sémantického charakteru a představující prostor 

pro polemický, přesvědčovací a dokonce manipulativní diskurz: 

3. Rétorická rovina (otázky dialektické řečnické, které nevyžadují odpověď a eristické 

s cílem destabilizovat postoj protivníka v debatě až po otázky agresivní). Příkladem je 

otázka Václava Moravce na tehdejšího poslance, stínového ministra vnitra za ČSSD 

Jeronýma Tejce: „S dovolením můžete prosím nechat pana Langera Langerem?“ 

(Reakce na neustálé výpady J. Tejce, který v debatě opakovaně poukazoval na jednoho 

z předchozích ministrů za ODS; OVM, 13. 2. 2011, příloha č. 2, s. 13, ř. 28.) 

4.  Pragmatická rovina, která se zabývá analýzou jak samotných otázek, tak odpovědí, 

a to, nakolik jsou otázky resp. odpovědi na ně přiměřené, konsenzuální nebo zda 

otázky a zdůvodnění jsou manipulativní, arogantní, přednesené z pozice silové, 

ovládající. Důležitou součástí pragmatického přístupu k diskurzu je i to, jak strategie 

otázek tázajícího předznamenává obsah a formu odpovědí řečového partnera, a zda 

vztah mezi tázajícím se a partnerem je korektní, neutrální nebo podjatý, tj. nakolik 

porušuje maximy zdvořilosti. Jestliže se Václav Moravec ptá místopředsedy 

policejních odborů Alexandra Burdy (OVM 3. 2., příloha č. 2, s. 8, ř. 15.): „Chápu to 

správně, že jste nespokojeni s ministrem vnitra a jeho vystupováním a teprve pak jde 

o peníze?“, pak předem zná postoj odborů, které hrozí peticí a demonstrací. Otázku tak 

pokládá jen proto, aby řečník buď lhal (nejde o peníze, nýbrž o slova ministra vůči 

policistům) nebo aby přiznal podstatu věci, tj. že o finance jde především.  

2.9 Metodologická východiska 

Použité metody zkoumání komunikačních procesů závisí na tom, co od výzkumu 

požadujeme. Dvěma hlavními směry přístupu pro mediální zkoumání jsou analýza 

hermeneutická (kvalitativní), tj. textová a obrazová analýza na základě literárně vědní 

interpretace textů a řeči a kvantitativní obsahová analýza, která vychází ze sociálněvědních 

metod šetření, měření a kvantifikace. První z metod velmi závisí na invenci výzkumného 

pracovníka, neboť pod povrchem textu hledá jeho hlubší strukturu a k tomu využívá svou 

subjektivní znalost argumentační, stylistické a diskurzní analýzy. Rozsahem se hodí pro texty 

menšího rozsahu (např. články, publikace, záznamy debat atd.), avšak zevrubně zkoumaných 
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z různých hledisek. Druhá je vhodná pro zpracování velkého množství textů, pořadů a jiných 

útvarů, které pak matematicko-statistickými metodami zpracovává. H. Scherer
65

  udává, 

že „mezi těmito dvěma ideálními stavy leží široká škála smíšených forem.“ Uvádí dále hlavní 

klasické zásady výzkumného postupu, aplikované na mediální sféru: 

„1. Systematičnost (všechny mediální obsahy se zpracovávají stejným způsobem); 

2.  Intersubjektivita (všichni ostatní musí být při aplikaci použitých výzkumných metod 

schopni reprodukovat námi dosažené výsledky); 

3. Spolehlivost (reliabilita – všechny postupy jsou zdokumentovány tak, že každý, kdo je 

použije na stejném souboru textů, bude schopen získané výsledky reprodukovat); 

4. Přiměřenost (validita – zkoumané soubory – texty a výzkumné metody musí být 

navrženy tak, aby zkoumaly to, co se opravdu zamýšlí zkoumat).“  

(Pozn: Tyto zásady, jakkoliv hlavní, nejsou jediné. Mezi další lze např. jmenovat 

efektivitu výzkumu (náklady - přínos) a časové hledisko (rychlost - náklady)). 

Obdobně u argumentační analýzy je třeba si nejprve odpovědět na některé 

z následujících otázek: „Je cílem si jenom udělat přehled o argumentech, aby si člověk mohl 

potvrdit pravdivost či nepravdivost určité teze? Nebo je třeba podrobit argumentaci detailní 

analýze za účelem získání vlastního názoru a pomůcky pro další rozhodnutí, co se této teze 

týká? Bude argumentace podrobena detailní kritice? Bude cílem hledat falešné závěry nebo 

nevěcnosti? Bude snahou ozřejmit implicitní a pravděpodobně úmyslně zamlčené názory? 

Bude si člověk z argumentace chtít utvořit obrázek o světonázoru a zájmech aktérů debaty? 

Bude cílem odkrýt kulturní a specifické skupinové argumentační vzorce? Bude analýza 

sloužit k urovnání sporů, které plynou z nevěcnosti nebo jen ze zdánlivé neshody? Budou 

zkoumány řečové formulace argumentů? Má být v popředí výstavba textu nebo uspořádání 

rozhovoru? Nebo se jen člověk připravuje sám na účast v pozdějších argumentačních 

debatách?“
66

  

Rozhodovací proces pro výběr témat v politické debatě je v podstatě velmi podobný 

procesu rozhodování o propouštění zpráv do vysílání, tzv. gatekeepingu. Teorii gatekeepingu 

aplikoval do oblasti žurnalistiky jako první David Manning White. V práci „The Gatekeeper: 

A Case Study in the Selection of News“
67

 zjišťoval, jak se editoři při výběru témat rozhodují 

a jestli jde o činnost intuitivní nebo o činnost, která vychází z racionálních pravidel. White 
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funkci „dveřníka“ pro svůj výzkum nazval „Mr. Gates – pan Brána.“ Zkoumal kritéria, podle 

nichž se pan Brána rozhodoval při výběru. Zjistil, že se pan Brána rozhodoval velmi 

subjektivně a konzervativně. Kategorizace zpráv podle tématu při jeho výběru nebyla až tak 

důležitá, nicméně ve sledovaném období ukazoval zcela zřejmou nechuť ke zprávám, které 

obsahovaly příliš mnoho čísel a statistických údajů, nebo upřednostňoval zprávy politické 

a lidsky zajímavé příběhy. White navíc zkoumal, zda pan Brána může odmítnout zprávu, 

jestliže všechna okolní konkurenční média zprávu zveřejnila. Na základě výše uvedeného 

položil panu Bránovi čtyři otázky. 1. Ovlivňuje kategorie zprávy váš výběr? 2. Existují nějaké 

předsudky, které by mohly ovlivnit váš výběr? 3. Pro jaké publikum zprávy vybíráte a koho 

považujete za průměrného čtenáře? 4. Máte nějaký svůj zvláštní způsob vybírání zpráv nebo 

psaní o nich? Po vyhodnocení odpovědí White konstatoval, že pan Brána k výběru přistupoval 

intuitivně, podle svých zkušeností a očekávání a na základě skutečnosti, že čtenáři mají 

tendenci považovat za pravdivé pouze ty události, které odpovídají jejich vlastnímu 

přesvědčení. K tomuto zjištění dospěli i White a někteří další po něm (Bleske, Berkowitz, 

Shoemakerová, Reese, aj.)
68

, kteří zjistili, že při výběru témat postupuje „Gatekeeper“ 

subjektivně, intuitivně, podle zkušeností a očekávání. Uvedené platí i pro jednotlivé díly 

televizní debaty, jakou jsou i Otázky Václava Moravce. Spoluautor pořadu, moderátor v něm 

plní úlohu „gatekeepera“ (vrátného, dveřníka), který se podílí na výběru témat a událostí, 

které budou zahrnuty do debaty, podílí se tedy na tom, „co projde branou a co do procesu 

mediace zařazeno nebude“
69

.  

Ženevský lingvista Ferdinand Saussure, ve shodě se principem strukturní teorie jazyka 

pohlížel na zkoumání jazyka jako na posuzování komplexního sociálně - komunikačního 

systému se všemi jeho obecnými vazbami a zákonitostmi tzv „langue, nebo jako na zkoumání 

„individuálního aktu vůle a inteligence“.
70

 Saussure jednoznačně preferoval ve vztahu 

mluvenost – psanost jako objekt zkoumání pouze jazyk mluvený. „Jazyk a jeho písemný zápis 

jsou dva odlišné systémy znaků, z nichž druhý slouží pouze jedinému účelu -  reprezentovat 

ten první.“
71

 V tomto duálním dělení jazyka pokračuje následně Chomsky
72

, který tyto 

kategorie nazývá jazykovou kompetencí a jazykovou performancí. K problematice pochopení 

vztahu mluvenosti a psanosti přispěl W. J. Ong. Ukazuje, že psaní i ústní vyjádření má svá 

vlastní pravidla, zákonitosti a mechanismy jak „vysílání“ tak „příjmu“ a že pojetí psaní jako 
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analogie ústního promlouvání je neudržitelné a navíc neproduktivní. „Psaní je proti řeči zcela 

umělé. Je vynálezem, technologií, která vyžaduje nástroje…. Mluvená řeč prýští do lidského 

vědomí přímo z hlubin nevědomí, třebaže ve vědomé i nevědomé součinnosti 

se společností… Psaní, či písmo se od mluvené řeči liší v tom, že nutně nevyvěrá z hlubin 

nevědomí… Prohlásíme-li, že psaní je umělé, nejde o odsudek, ale o chválu. (Ong, W. J.: 

2006, s. 97, 98).  Moderní sociolingvisté však poukazují na to, že ona individuální vůle není 

tak individuální, nýbrž že řeč jako produkt řečníka vždy vyvěrá z nějakých sociálních vazeb, 

vždy řečník patří k nějaké sociální skupině, a ať si to uvědomuje či nikoliv, je svým 

„kognitivním vybavením“ vždy sociálně determinován. 

S ohledem na charakter práce, tj. analýzu televizní debaty, je mluvené slovo 

primárním a psané slovo - jeho přepis, sekundárním zdrojem. Toto metodologické východisko 

bude používáno při vědomí sociálních vazeb. Stejně tak jako vědomí dvojího chápání pojmu 

diskurz., které používají např. představitelé německé kritické teorie diskurzu (duisburské 

školy - S. Jäger, J. Link, aj.). První jej určuje jako běžnou řeč, mluvení, rozhovor, druhé pojetí 

vyplývá ze zobecnění poznatků toho prvého a to „obsahově a tematicky vymezené, 

institucionalizované podoby produkce textu, ze kterého vyplývá, že se jím rozumí veřejný 

projev, mediálně zprostředkovaný, který je součástí všeobecné společenské debaty na témata 

veřejného zájmu, nejčastěji politická.“
73

 Z dvojího chápání diskurzu pak plyne i dvojí možná 

orientace jeho zkoumání. První přístup je zaměřen na zkoumání jazyka a stylu promluvy, 

druhý, sociologicko-historický zkoumá všechny okolnosti včetně historických, za kterých text 

vzniká, motivy autora, a funkce, které pak působí na jeho příjemce (např. přesvědčovací, 

regulativní, represivní). Pro účel analytického rozboru televizní debaty je třeba nejprve vyjít 

od zachycené promluvy a zkoumání použitých jazykových prostředků a jejich funkcí, tedy 

evidentně použít první typ uvedeného přístupu. Historicko sociologický kontext bude zmíněn 

okrajově formou tzv. „zarámování diskurzu“. 

Účelem této práce není zkoumat jazyk jako obecný institucionalizovaný teorém, nýbrž 

jde o případovou sondu do televizní debaty, tj. do mluveného slova. K systematickému 

zkoumání – analýze je však nejvhodnějším psaný text, který jinak než přepisem nelze získat. 

Televizní debaty se záznamovým zařízením nejprve musejí nahrát (dnes již přímo 

do digitálního tvaru) a poté se záznamy musejí převést do formy psaného textu. Následuje 

jeho nutná editace a formátování do klasické podoby, jakou má např. scénář divadelní hry.   
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Zvláštní kapitolou samou pro sebe zůstává věrnost takového přepisu. I samotný přepis 

záznamu debaty může změnit charakter sdělení, zasáhnout do stylu a již vůbec nedokáže 

postihnout jazyk na rovině zvukové, resp. v oblasti celé neverbální komunikace. Psaní a čtení 

se liší od ústní komunikace. JUDr. Karel Lorenc, komorní stenograf (těsnopisecky 

zaznamenává schůze obou komor Parlamentu), na dotaz k věrnosti přepisu uvedl: „Snažíme 

se o co nejvěrnější záznam mluveného slova, který poté přepisujeme. Řečník se však většinou 

odklání od spisovného jazyka, opakuje se, přeříkává, někdy jde o vyložené nesmysly. Takový 

text musíme jazykově upravovat, nesmíme však měnit jeho význam. Záznam z jednání 

se archivuje. Aby se však stal oficiálním úředním dokumentem po jeho prvotním zachycení 

a přepsání, tomu slouží tzv. autorizace. Vše, co je přepsáno, musí řečník eventuálně opravit 

a svým podpisem znovu ověřit.“
74

 

Na rozdíl od této praxe, pro potřeby analýzy mluveného slova by měl být přepis 

vystoupení řečníků ve sledované debatě – text co nevěrnější, bez oprav, včetně hovorových 

výrazů, chybných výkonů, gramatických chyb, přeřeknutí, odmlk, vzájemného se přerušování. 

Přesto to není vždy možné, neboť výslovnost, slovní frázování ve větách a intonace v debatě 

nebývají vždy jednoznačné, nebo lépe řečeno, jednoznačně rozlišitelné a zejména v oblasti 

větné interpunkce je lze zachytit různým způsobem. 

3. METODIKA 

Osnova pracovního postupu: 

 

1) Volba metody 

2) Výběr pořadů 

3) Přepis pořadů ze záznamu, úprava textu do zkoumatelné podoby 

4) Metodika zkoumání 

4.1) Komunikační model pořadu 

4.2) Analýza diskurzu pořadu jako celku 

4.3) Zkoumání stylu, stylových postupů a stylových útvarů 

4.4) Analýza argumentace vybraných účastníků 

5) Diskuze výsledků 
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3.1 Volba metody 

Na otázku podle bodu 2.9 (Co se od práce požaduje?), lze odpovědět: „Případová 

studie Argumentace a přesvědčování v televizní debatě“ je stručnou studií v rámci diplomové 

práce. Jde o poměrně malé řečové soubory (dva záznamy) převoditelných do textů uceleného 

charakteru, pro které je vhodná spíše hermeneutická analýza než kvantitativní obsahová 

analýza. Za využití principů 1 až 4 uvedených v bodu 2.9 je proto použita převážně 

hermeneutická analýza. I pro hermeneutickou analýzu je však výhodné využít určitého 

technického způsobu kategorizace a kvantitativního vyhodnocení jevů, viz dále vlastní 

postup
*/

. 

3.2 Výběr konkrétních pořadů a aktérů debaty 

V metodologických východiscích pod bodem 2.9 je uvedeno, že prvotní výběr 

ze strany gatekeepera (témata, účastníci) je subjektivní. Výběr v této práci je výběrem 

z takového výběru a nelze tedy očekávat, že by tomu bylo jinak, tudíž je výběr také 

subjektivní. Pro výběr konkrétních pořadů pro případovou studii ze škály možností, které 

se v daném období sledování nabízely, není zásadní otázkou téma, jako spíše to, aby volba 

konkrétních pořadů a aktérů debaty splňovala principy uvedené výše v bodu 2.9, zejména aby 

respektovala princip validity. Množina účastníků je omezená a dále ji zužuje i požadavek 

opakované účasti vybraného subjektu v pořadu. V podstatě jde o členy vlády, vedoucí 

pracovníky vládních úřadů, poslance nebo významné, veřejně známé osobnosti. Dále bylo 

zvoleno kritérium frekvence účasti, tj. dostatek pořadů, aby následná analýza měla 

vypovídající schopnost. V neposlední řadě předpokládaná atraktivita řečníka, tj. aby byl 

jazykově a „komunikačně kompetentní“
75

, a teprve poté ve shodě s výše uvedeným 

zajímavost témat.  

3.3 Přepis pořadů ze záznamu, úprava textu  

 Přepis záznamu je pořizován z digitální nahrávky. Řečníci jsou identifikováni, jejich 

jména jsou uvedena před promluvami velkými písmeny, za jménem je uvedena jejich pozice 

a v závorce příslušnost k politické straně, vše v normálním písmu. Následuje dvojtečka 

a jejich výpověď v uvozovkách uváděná v kurzívě. Nedokončení promluvy, přerušení jiným 
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účastníkem atd. jsou symbolizovány třemi tečkami před nebo za textem. Přepis rozlišuje mezi 

„reálným časem“, tj. vysíláním debaty ze studia, a záznamy (synchrony), které jsou uvedeny 

v závorkách s odkazem: „obrazový záznam“. Text těchto záznamů je uváděn standardním 

typem písma, forma záznamu je jinak obdobná. Do textu jsou pro oddělení různých témat 

v debatě, nebo při změně účastníků vloženy nadpisy, které její jednotlivé části od sebe 

oddělují. Přepisy záznamů jsou v přílohách č. 1 a 2, obrazové záznamy debat na přiložených 

DVD. 

3.4 Metodika zkoumání  

Pro účel zkoumání a vyhodnocení pořadu jako celku i vystupování jednotlivých 

řečníků je použita vlastní upravená a doplněná metoda hodnocení textu založená na kritické 

analýze řeči, kterou nastínil Fairclough., viz výše, str. 15 - 17. Předmětná metoda je sestavena 

do tabulky 3.1. 

Přístup Fairclougha ke zkoumání hodnoty slovníku, gramatické konstrukce 

a textových struktur na základě ideologického přístupu (ve smyslu definice v příloze 3) 

se hodí pro zkoumání politické debaty. Ač ideologický přístup, je postaven na relativní 

objektivizaci hodnocených prvků promluvy. K vyhodnocení debaty přistupuje z hlediska 

zdrojového („experiential“), tedy tak, jak účastníci využívají řeč na základě svých znalostí, 

sociálního zatřídění a postojů, relativního - vztahového, tj. v jakém postavení jsou vůči sobě 

a jak interpretují vystoupení svých protějšků, dále pak z hlediska expresivního - 

vyjadřovacího, tj. co řečníci sledují a eventuálně jaké lze očekávat dopady jejich vystoupení. 

U analytického zkoumání kromě interpretace mezi účastníky k tomu přibývá i interpretace 

zkoumajícího, jak chápe a vykládá vyřčené analytik. Nelze si nevšimnout, že všechny tyto 

roviny přístupu jsou pokryty funkcemi uvedenými v Jakobsonově modelu komunikace (tab. 

2.1). Použitá metoda v sobě zahrnuje jak hodnocení diskurzu, tak vyhodnocení konverzační 

analýzy, ztotožníme-li se s myšlenkou, že konverzační analýza je podmnožinou analýzy 

diskurzu
76

. Pro účely hodnocení argumentace je „Kritická analýza řeči (CLS)“ podle 

Fairclougha doplněna o některé výše uvedené přístupy podle Austina (hodnocení řečových 

aktů a jejich selhání, poř. č. 6.1 tabulky 3.1), o přístup Hartleye a Montgomeryho (hodnocení 

diskurzu z hlediska opozičních dvojic, subordinace a dominace včetně Lehrmanova 

posuzování neosobního diskurzu, poř. č. 6.2 až 6.4 v tabulce 3.1) a dále o přístupy plynoucí 

ze specifik českého jazyka, např. používání modalizátorů a s tím spojené zdůrazňování určité 
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preference nebo negace, posuzování vztahů mezi činiteli, významové a syntaktické struktury 

vět - agens a patiens, využívání základních tropů – metafory (a její kognitivní funkce), 

metonymie, synekdochy, a ironie
77

, viz např. poř. č. 5.7 nebo 6.1 tabulky 3.1. Při bližším 

posouzení lze vidět, že použitá metoda v sobě zahrnuje i aspekty pragmatiky Habermasovy, 

resp. Griceovy a Leechovy teorie maxim
*/

, tj. zda a do jaké míry se debata vyznačuje 

konsenzuálními prvky. Obdobně se použitý postup v principu shoduje s metodickým 

přístupem dle Janatové a Sedláčka
31

, i když v jiném členění.  

 

Tab. 3.1 Obecná metoda hodnocení textu (promluvy) 

 

Hodnocený účastník; počet vystoupení; počet vyslovených jednoduchých vět 

Hodnocený parametr Hodnocený prvek textu, 

promluvy 

(kvantifikace výskytu v textu) 

Hodnocení (tj. rozbor prvku a co výskyt 

hodnoceného prvku v textu většinou 

znamená) 

1.  Empirická hodnota 

používaných slov 

(„experiential 

value“ - hodnota ze 

zkušenosti, 

presupozice) 

 

1.1 Použití slova v běžně 

užívaném významu nebo 

mimo standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Přítomnost slov ideologicky 
**/

 „neregulérních“. 

 

 

 

 

1.3 Opakování slov, nadužívání 

1.1 Použití výrazu je/není standardní:  

Výskyt slov lze posoudit individuálně 

nebo v kontextu celého diskurzu – 

např. používání slov jako zdraví, 

diagnóza, léčba implikují, že řečník má 

co do činění se zdravotní 

problematikou. Nestandardní použití 

výrazu, tzv. přepisování významu, 

implikuje vědomou opozici k jeho 

používání a snahu řečníka na sebe např. 

nějak upozornit.    

     Použití výrazů samých o sobě: má/nemá 

ideologický
**/

 tón; např. výrazy jako 

solidarita, sociální implikují levicový 

ideologický rámec; výraz jako tradice, 

odpovědnost, implikují rámec 

pravicový. 

 

1.2 Výskyt některých výrazů jako např. 

socialismus, kapitalismus automaticky 

implikuje vztah k té či oné ideologii 

(zde z hlediska marxistické definice 

tříd) a též pozici řečníka z hlediska 

sociálního postavení.  

 

                                                 
77

 Kraus J. (2),  2008, s. 70. 
*/ Pozn: Poř. č. 1 – 10 v tabulce 3.1 v sobě v podstatě zahrnují Gricovy a Leechovy maximy, pouze jsou jinak 

řazeny a někdy i jinak popsány; např. poř. č. 6. je ekvivalentní maximě kvality (Grice), poř. č. 3.1, 8.1 – 

významová rétorika, maxima transparentnosti a maxima vhodného vyjadřování (Leech); 

 
**/

 Pozn: Termín ideologie, ideologický se používá ve smyslu definice v příloze 6, jako „soudržný soubor 

přesvědčení, postojů a názorů a obecně přijímaných hodnot určitou společenskou skupinou“. 
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výrazů. 

 

 

 

 

 

1.4 Ideologicky významné 

vztahy ve významu mezi 

slovy (synonyma, 

hyponyma, asociace, 

antonyma, atd). 

 

1.3 Opakování významů, přílišné 

používání synonym může znamenat, že 

řečník je v zajetí určitého hlediska a 

tudíž evokuje nějaký ideologický 

přístup.  

 

1.4 Neexistuje absolutní 100% 

synonymum, tj. většinou má slovo 

stejný význam v určitém kontextu, 

v jiném kontextu mívá význam odlišný. 

Poznání, v jakém kontextu je slovo 

použito jako synonymum tj. jakým 

synonymem lze nahradit, určuje 

i kontext, tj. charakter typu diskurzu a 

nastínění ideologické platformy, pro 

kterou je slovo použito. Podobně 

hyponymum a antonymum (definice 

viz příl. 3). 

2.  Relativní hodnota 

používaných slov 

(vztahová hodnota) 

2.1 Zkoumání vztahů z textu.  

 

 

 

 

 

2.2 Výskyt eufemismů. 

 

 

 

2.3 Výskyt zřetelně formálních 

výrazů. 

 

 

 

 

2.3 Výskyt neformálních 

výrazů. 
 

2.1 Zkoumání určuje, jak je text, který 

řečník používá, ovlivněn jeho 

sociálním postavením nebo jak jím 

zamýšlí ovlivnit příjemce. Např. 

použití slova cikán, cigoš přiřazuje 

řečníka k určité etnické skupině a 

reprezentuje jeho rasistický přístup a 

snad i příslušnost k rasistické ideologii.  

2.2 Použití eufemismů znamená, že řečník 

se chce vyhnout negativním hodnotám, 

které by na účastníky a objekty debaty 

působily a zhoršily tak jeho pozici.   

2.3 Formálnost vyjadřování znamená, že 

řečník usiluje o zachování si 

důstojnosti před účastníky debaty 

a diváky s ohledem na postavení, které 

zastává a také s ohledem na míru 

formálnosti situace. 

2.4 Totéž obráceně, účastník usiluje 

o vytvoření dojmu sounáležitosti s tou 

částí auditoria, které je debata podle 

jeho názoru určena, zároveň evokuje 

snahu o lepší pochopení auditoriem. 

3.  Expresivní hodnota 

používaných slov 

(hodnota vyjádření)  

 

3. Schopnosti řečníka nalézt 

vhodné výrazy v rámci 

určité ideologické 

příslušnosti.    

3.  Používání slov určitých významových 

kategorií vzhledem k zaměření debaty 

svědčí jednak o tom, jak se řečník sám 

zatřiďuje do určité ideologické skupiny 

a také vyjadřuje míru jeho schopnosti, 

jak použitím vhodně volených slov 

dokáže přesvědčovat.  

4.  Metafory 4.1 Výskyt tropů – zejména 

metafor, obdobně výskyt 

metonymií a synekdoch 

s ideologickým obsahem.  

4.  Využití metafory v politickém diskurzu 

může znamenat záměnu problému, 

resp. odklon od problému (digrese), 

tím, že se jeho metaforickým popisem 
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částečně problém zastře a nastíněné 

řešení plyne z řešení metafory a nikoliv 

z problému samotného. Nebo naopak 

upozornění na problém a jeho 

zdůrazňování, příp. přiblížení významu 

opisem. (Obdobně výskyt metonymií 

a synekdoch, viz definice v příl. 3.)  

5.  Empirická hodnota, 

používané větné 

stavby
***)

 

5.1 Použití věty jako: A - věty 

vyjadřující činný proces 

charakteristické dvěma 

účastníky - původcem děje 

a předmětem, na který 

působí (pomůcka: co 

podmět dělá?), B – události 

charakteristické jediným 

účastníkem (pomůcka: co 

se stalo?), C - věty, která 

vyjadřuje nějaký stav nebo 

vlastnost. Charakteristická 

je též jediným účastníkem.  

Pozn: Klasifikace se týká 

vždy jen jednoduché věty. 

 

 

5.2 Existence definovatelného 

původce děje. 

 

 

 

 

 

5.3 Odpovídající obsah vět. 

 

 

 

5.4 Nominalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Používání činných a 

trpných vět. 

 

 

 

5.6 Používání kladných a 

záporných vět. 

 

 5.1 Rozřazení věty pronesené řečníkem 

do jedné ze tří kategorii použitých vět 

napomáhá určit kausalitu děje, tj. zda 

věta, či tvrzení řečníka vyjadřuje jev, 

jaký ve skutečnosti existuje, nebo 

v minulosti nastal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Jestliže je původce děje (agens) skrytý, 

nebo vyjádřený jako neživotný 

podmět, může to být záměrné. Zkoumá 

se „proč?“. Tím má jev ideologický 

rozměr. Totéž platí pro následující 

body v této části. 

 

5.3 Obsah věty je neodpovídající, jestliže 

podmět není činitelem, který způsobuje 

uvedení události do chodu.  

 

5.4 Vypuštění sloves (např. v „headlines“ 

a dalších nadpisech v psaném textu) 

nebo transformace slovesného 

predikátu, (tzv. substantivizací či 

adjektivizací) umožňuje zhuštěné 

a úsporné vyjádření, avšak ztrácí se 

časová souvislost, vyjádření způsobu, 

a často rozlišení mezi činitelem 

aktivním a pasivním („agens a 

patiens“). 

 

5.5 Jestliže v trpné větě chybí předmět v 

7. pádě jako původce příčiny, pak může 

jít o záměrné vypuštění (viz případy 

výše). 

 

5.6 Negace má většinou empirickou 

hodnotu a intertextuální (dialogový) 

význam; co je negováno porovnáváme 
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5.7 Druhy větné stavby, 

diateze, používané, resp. 

zamlčené větné členy.
***/

 

 

s naší zkušeností, vírou atd., tedy tím, co 

již bylo řečeno, napsáno. Používání 

negativních věty řečníka může 

diskvalifikovat, na rozdíl od pozitivního 

tvrzení, porušuje maximu způsobu a 

řečník se může jevit více scestný až 

záludný. Dále pro český jazyk příznačný 

dvojí zápor může vést navíc 

k matoucímu pochopení tvrzení. 

 

5.7 Postavení – pořadí větných členů, 

zejména podmětu a předmětu v rámci 

věty, určuje též důraz na ten či onen 

větný člen, tj. to, co řečník považuje 

za důležité (viz Kraus (2) s. 70). 

Zdůraznění je třeba posuzovat současně 

s empirickou hodnotou slova podle bodu 

1. Neméně důležité je zamlčení větného 

členu, např. převedením věty do formátu 

události (viz 5.2). Používání 

modalizátorů a tím zdůrazňování určité 

preference nebo negace zatřiďuje 

účastníka k určité ideologii. 

6.  Relativní hodnota 

používaných vět  

6.1 Jakého způsobu řečník 

používá? (Způsob 

oznamovací, tázací, 

rozkazovací); posouzení 

pravdivosti výroků a 

posouzení řečových aktů 

(viz Austinova metoda, str. 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Použití způsobu oznamovacího, 

tázacího a rozkazovacího je hrubou 

orientací při určení postavení mluvčího 

a příjemce sdělení (vztah dominace a 

subordinace, např. rozkaz, zdvořilá 

žádost, žádost otázkou atd.). Již jen 

početní převaha v použití vět 

s významem rozkazu, žádosti, návrhu 

atd. znamená pozici řečníka z hlediska 

síly. Vzájemná pozice řečníků, zejména 

hodnocení rovnosti, podřízenosti 

a nadřízenosti). Lze hodnotit podle 

používaného tázacího způsobu (viz 

rozdělení pokládání otázek a odpovědí 

na ně dle Krause, str. 21), a to v rovině 

rétorické: 

 - otázky dialektické řečnické, které 

nevyžadují odpověď, 

 - otázky eristické s cílem destabilizovat 

postoj protivníka 

 - otázky agresivní: 

 v rovině, pragmatické (podle odpovědí):  

 - odpovědi na otázky jsou přiměřené, 

konsenzuální  

 - odpovědi jsou manipulativní, arogantní, 

                                                 
***/ 

Pozn: Fairclough vychází při analýze textu podle bodu 5 z rozboru pevného postavení větných členů 

v anglické větě a jeho průmětu do nalezení původce a příjemce děje. Tato metoda se pro český jazyk nedá 

použít. Dá se použít rozdělení vět na věty vyjadřující činný proces s původcem děje, na události a na věty 

vyjadřující nějaký stav nebo vlastnost.  
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6.2 Používání dvojic my – vy, 

V jakém významu? 

     (Pozn aut: v českém jazyce 

bývá zájmenný podmět 

zamlčován, např.  

„Slíbili jsme odborářům...“ 

(OMV 5.9.2010, příloha 1 

str. 23, ř.12) 

 

 

 

 

6.3 Používání dvojic my – oni. 

V jakém významu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Používání dvojic vy – oni.  

 

přednesené z pozice síly, ovládající. 

V lingvistické rovině - typově lze otázky 

rozdělit na určovací a zjišťovací. 

    

    

 

 

    Pro hodnocení kvality textu (promluvy) 

lze zhodnotit, zda jde o větu konstativní 

– K, či performativní - P; u vět 

konstativních, zda je pravdivá, resp. zda 

je výrok, jehož je součástí, pravdivý; 

u vět performativních, zda v rámci 

řečového aktu dochází k selhání řečníka 

a eventuálně k jakému druhu selhání 

(viz Austinova metoda str. 21 a dále 

postup k bodu 6.1 této tabulky, viz níže). 

 

6.2 Použití dvojic my a vy může být dvojí 

podle toho, kam je při hodnocení těchto 

množin zahrnut příjemce sdělení. 

 a) (já) my = aktéři debaty x vy = příjemci 

sdělení, diváci; nebo 

 b) my (včetně diváků) x vy (ti ostatní).   

Použití této dvojice je spojeno 

s vyjádřením vztahů moci a solidarity. 

Solidarita může být i falešná a zastírat 

nerovnost mezi postavením a potlačovat 

rozdílnost zájmů.  

 

6.3 Také použití této dvojice může být 

dvojí podle postavení příjemce sdělení, 

tj. platí totéž, co pod bodem 6. 2. 

a) já (resp. my) = aktéři debaty x on, ona, 

ono, oni = subjekty, o kterých se hovoří. 

b) my (včetně diváků) x on, ona, ono, oni = 

subjekty, o kterých se hovoří 

zvláštní postavení má negace – ne já, to 

oni (viz Lehrmanova metoda, str. 11) 

 

6.4 vy = diváci x on, ona, ono, oni = 

subjekty, o kterých se hovoří“. 

7.  Expresivní hodnota 

věty  

 

7.1 Přítomnost nějakých 

důležitých znaků 

vyjadřování míry 

pravděpodobnosti děje.  

(Pozn aut: v angličtině 

docilované použitím tzv. 

modálních sloves, odtud 

anglické pojmenování 

expresivní modalita)  

7.1 Míra pravděpodobnosti vyjádření 

kolísá od kategorického popření, tzv. 

totální negace = nulové 

pravděpodobnosti, jako např. je, bylo, 

bude zakázáno, nesmíte a dále přes 

nemůžete k výrazům neurčitosti jako 

snad, asi, možná, spíš nebo vyjádřením 

slovesných tvarů mělo by, můžete, 

smíte, je dovoleno, až po jistotu = 100% 

pravděpodobnost, vyjádřená 

konstatováním (prostým přítomným 
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časem, nebo trpným rodem či zvratným 

trpným rodem). Převládá-li ve 

vyjadřování řečníka sklon k vysoké míře 

pravděpodobnosti, ke kategorickému 

vyjadřování, tj., sklonu k „absolutní 

pravdivosti“ znamená to sklon 

k jednoduchosti, tomu, že vidí „svět“ 

jako jasný, čitelný a že nemusí příjemci 

sdělení nic vysvětlovat.  

8.  Větná syntaxe 

a koheze 

jednotlivých partií 

textu (promluvy) 

8.1 Spojování jednoduchých 

vět do souvětí. 

8.2 Jaké spojky jsou 

používány.  

8.3 Správnost použití spojek. 

 

 

 

 

 

8.4 Jaké prostředky 

se používají při odkazování 

na jevy uvnitř a vně textu 

(deixe). 

8.1 – 8.3 Stylistika promluv jednotlivých 

účastníků. Logičnost v návaznosti vět. 

Jsou jednotlivé části promluvy souvislé? 

Vyplývá z vět, i když nejsou spojeny 

spojkami nějaký implicitní závěr? Lze 

z nich vyvodit koherentní závěr? Tento 

parametr indikuje nejen rétorickou 

schopnost mluvčího, ale též jeho 

schopnost logické argumentace. 

 

8.4 Způsob, jakým na sebe navazují 

jednotlivé části promluvy. Má promluva 

nějaké charakteristické schéma? 

9.  Konvence 

pro vzájemnou 

komunikaci řečníků 

 

9.1 Přítomnost snahy 

o ovládání účastníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Způsob, nebo prostředky, 

kterými jeden účastník 

debaty ovládá pořadí 

ostatních účastníků. 

 

 

 

 

 

 

  9.1Přidělování slova v debatě. Způsob 

jeho přidělování klasifikuje postavení 

řečníků vůči sobě. Např. při rovném 

postavení účastníků může jeden řečník 

vybrat jiného řečníka tak, že mu předá 

slovo. Jestliže nepředá, pokračuje 

následující řečník v pořadí, jestliže ten 

jej nepřevezme, může pokračovat první 

řečník. Řečníci jsou si tak rovni 

ve všech ohledech – vybrat jiného, 

vybrat sebe, pokračovat. 

    Při nerovném postavení (např. učitel, 

žák) je diskurz podřízen určité sociální 

hierarchii. Obráceně, existuje-li v debatě 

určitá sociální hierarchie, postavení 

řečníků je nerovné.  

 

9.2 Je-li dáno určité vzájemně definované 

mocenské postavení v rámci diskurzu, 

pak silnější účastník omezuje slabšího 

za využití následujících nástrojů: 

- přerušení 

- silová vyjádření (např.“To měla být 

hrozba?“, „Obviňujete mne ze lži?“ atd.) 

- kontrola nad tématem (např. úvodním 

vyhlášením tématu, nedovolením 

odchylujících se příspěvků, ovládáním 

času atd.)  

- (re)formulace (např. opakováním 

řečeného, řečením závěru 
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implikovaného z toho, co bylo řečeno, 

nebo co se z řečeného předpokládá).  

10. Struktura debaty, 

stylistika promluv  

10.1 Výstavba textu a jeho 

stylistika. 

 

10.2 Logičnost osnovy, tj. zda 

debata není chaotická. 

 

10.3 Schopnost odlišit, co je 

podstatné a co nikoliv. 

 

10.1 – 10.3 Vyšší míra uspořádanosti 

textu, textový vzorec, ujasnění 

a dodržení záměru, logičnost osnovy 

a zejména schopnost odlišit podstatné 

od nepodstatného znamenají lepší 

zběhlost organizátora debaty 

a obeznámenost s tématem, resp. 

v individuálním hodnocení lepší 

stylistické schopnosti řečníka.  

 

 

Postup k určení relativní hodnoty vět dle bodu 6.1: 

 

Promluva (věta) má charakter konstativní                  následuje posouzení, zda-li lze 

větu (souvětí) považovat za hodnotitelný výrok. Jestliže je jednovětým argumentem nebo 

součástí jeho vícevětné formy podle bodu 2.7, str. 20, hodnotí se. Nejde-li o argument, 

nehodnotí se. K hodnocení pravdivosti
*/

 argumentu se použije výrokové logiky, lze-li 

aplikovat.  

Promluva (věta) má charakter performativní             následuje hodnocení řečového 

aktu. Řečový akt bude považován za zdařilý, jestliže všechny podmínky A1, A2, B1, B2, Z1 

a Z2  (str. 18) jsou splněny, pro účel metodiky jim je přiřazena hodnota 1, u nezdařilosti 

hodnota 0. K selhání nedojde, jestliže matice (A1, A2, B1, B2, Z1 a Z2) nemá ani jeden 

nulový člen. 

Pro hodnocení míry dosažení maximy relevance a maximy kvantity a maximy 

zdvořilosti sledovaných prvků by procentické rozdělení (str. 13) šlo stanovit velmi obtížně. 

Podstatně jednoduší je postupovat stupňovitě podle následující pětibodové škály. Vychází 

z upravené šestibodové stupnice klasifikace v základní německé škole, která slovně nejlépe 

odlišuje jednotlivé stupně (1 - gut, 2 - sehr gut, 3 - befriedigend, 4 – ausreichend, 5 - 

mangelhat, 6- ungenügend), kde původní stupně 3 - uspokojivý a 4 - vyhovující byly 

sloučeny.  

 

                                                 
*/

 Pozn: podle způsobů hodnocení promluvy uvedených v literárním přehledu, bod 2.7, odpovídá toto hodnocení 

posouzení maximy kvality.  
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Tab. 3.2. Hodnocení míry naplňování maxim 

Klasifikační stupnice 

Hodnocení kvality prvků 

promluvy 

(maxima relevance) 

(maxima způsobu) 

Hodnocení četnosti: 

(maxima kvantity) 

 

Hodnocení maxim 

zdvořilosti (od maximálního 

prospěchu k maximálním 

nákladům pro příjemce 

sdělení)  

1 - velmi dobré 

2 - dobré 

3 - uspokojivé až dostatečné 

4 - s nedostatky 

5 - špatné 

1 - nevyskytuje se 

2 - vyskytuje se zřídka 

3 - vyskytuje se  

4 - vyskytuje se velmi často 

5 - je nadužíváno 

1 – velmi zdvořilé 

2 – zdvořilé  

3 – uspokojivé  

4 – s nedostatky  

5 –  nezdvořilé  

 

3.4.1 Metoda tvorby komunikačního modelu pořadu 

 Cílem je získat graficky vyjádřenou podobu pořadu Otázky Václava Moravce, aby byl 

v budoucnu porovnatelný s dalšími obdobnými vysílacími schématy. Při zpracování se jako 

základ použije Jakobsonův model (bod 2. 4). S ohledem na to, že jde o televizní vysílání, 

je třeba zachytit všechny tři linie diskurzu (dle Hartleyho a Montgomeryho, bod 2.6, str. 14). 

Při ztvárnění modelu je třeba mít na paměti rozdílnost původních statických „lineárních“ 

modelů od dynamiky živého vysílání. 

3.4.2  Metoda analýzy diskurzu Otázek Václava Moravce  

3.4.2.1 Dislokace diskurzu pořadu a vystoupení (v prostoru, čase a hranicích poznání) 

Jestliže pojem diskurz je definován ve shodě s bodem 2.2 výše, tj. podle definice 

v příloze 3, pak je zřejmé, že diskurz jako takový nevisí někde ve vzduchoprázdnu, nýbrž má 

svůj prostor, který má svůj počátek a je ohraničen nejen místně a časově, ale zejména 

hranicemi dosaženého poznání jeho účastníků. Zarámování diskurzu do těchto dimenzí by 

mělo předznamenat každou jeho analýzu. Fairclough uvádí, že na počátku anylazy je třeba 

provést situační rozbor a rozpoznání typu diskurzu., tj. odpovědět na otázky jaké je téma, 

kdo jsou účastníci, v jakém jsou vzájemném vztahu a jaký jazykový styl je v daném tématu 

využíván.
78

  

3.4.2.2 Metoda analýzy diskurzu pořadu jako celku 

Veřejnoprávní televize je ve svém statutu koncipována jako neutrální a objektivní. 

Politická debata Otázky Václava Moravce by měla toto kritérium naplňovat. To vede 

k vyslovení dílčí hypotézy H: Argumentace v televizní debatě je vedena podle zásady 

objektivnosti a neutrality. K jejímu posouzení slouží zodpovězení následujících otázek: 
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Je tomu skutečně tak? Jestliže ne, nakolik moderátor účastníky ovlivňuje? Uplatňuje 

dominantní postavení, nebo je naopak podřízen účastníkům debaty? Ke zhodnocení hypotézy 

se na vystupování moderátora využije metoda kritické analýzy podle tab. 3.1, zejména 

poř. č. 6 a 9.  Součástí hodnocení je i posouzení dodržení záměru debaty, tj. toho, zda a jak 

definoval cíl moderátor na počátku pořadu a výsledků debaty tj. dle poř. č. 10).  

Širší analýza politického diskurzu, který je zkoumán, by měla odpovědět na tyto 

následující otázky. 

1. Sociální determinace: Jaké mocenské vztahy se na úrovni situační, institucionální 

a sociální podílejí na tvorbě zkoumaného diskurzu? 

2. Ideologie: Které prvky z používaných znalostních zdrojů řečníka mají ideologický 

charakter? 

3. Účinky: Jaké postavení zaujímá zkoumaný diskurz z hlediska jeho dopadu 

do vývoje situačních (okamžitých), institucionálních a sociálních vztahů ve společnosti? 

Je tento dopad skrytý nebo otevřený, veřejný? Podléhá ustáleným normám nebo je tvůrčí, 

tj. prohlubuje znalostní zdroje účastníků a auditoria? Přispívá k udržení mocenských pozic 

establishmentu nebo přispívá k jeho transformaci? 

Uvedené otázky lze přeformulovat do základní hypotézy H1: Diskurz televizní debaty 

Otázky Václava Moravce ovlivňuje společenské vědomí s následnými sociálními dopady, 

tzv. externí relevance. (Pozn: Z pohledu maximy relevance a jejího rozdělení na interní 

a externí by pak Leechova definice
25

 uvedená v literárním přehledu byla maximou interní 

relevance.)   

3.4.2.3 Metoda analýzy argumentace účastníků 

Jedním z předpokládaných cílů práce bylo popsání prostředků, které účastníci debaty 

používají k prosazování zájmu, autority a moci, a také jejich argumentačních schopností 

a řečové strategie. Zhodnocení toho, jak prostředků argumentačních, jazykových-

stylistických, rétorických, gestických a zvukových účastníci využívají a jak dokonale ovládají 

persuazivní komunikaci
79

, lze dosáhnout tím, že zvolíme jednoho nebo více opakovaně 

se účastnících aktérů Otázek Václava Moravce a posoudíme jejich vztahy vůči ostatním 

účastníkům debaty.  

K tomu se za využití metodiky v tab. 3.1 ověří následující dílčí hypotézy: 
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 Fairclough N., 1989, s. 146. 
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 Doubravová J., 2008, kap. Persuazivní komunikace, s. 99 
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H2: vybraný účastník v rámci debaty používá konsenzuální princip.  

H3: vybraný účastník používá zdvořilostní princip. 

 H4: vybraný účastník disponuje vyšší než průměrnou hodnotou kvality prvků promluvy. 

3.4.3 Metoda zkoumání stylu, stylových postupů a stylových útvarů 

 Kraus uvádí, že samotná klasifikace stylů prošla dlouhodobým vývojem a odborná 

terminologie se u různých autorů liší. Za základní, na nejvyšší úrovni rozdělení stylů podle 

funkce, lze považovat tři kategorie: styl běžně dorozumívací, styl věcný s převahou funkcí 

sdělování pracovního a odborného charakteru a styl umělecký. Od tohoto základního třídění 

se pak odvíjejí nižší úrovně klasifikace až po hodnocení stylů jednotlivých jazykových 

projevů řečníků. Ve shodě s  touto klasifikací funkčních stylů
80

 se na základě příkladů z debat 

přiřadí jednotlivé používané styly podle bodu 2.5 do skupin a stručně se charakterizují. Pro 

 posuzování individuálního stylu jednotlivých účastníků v debatě se kromě toho ve shodě 

s použitou teorií míry naplňování maximy způsobu využije následující stupňovité hodnocení: 

pro naplnění maximy způsobu na úrovni hodnocení 1-2 (viz tabulka 3.2) jako styl vyšší, 3-4 

jako styl střední a 4 a méně jako styl nízký.   

3.5 Metoda interpretace výsledků 

Hermeneutická analýza promluvy a její interpretace vždy závisí na pozicích toho, kdo 

analýzu provádí. Tento proces je subjektivní, probíhá v mysli analytika, a i přes objektivizaci 

zkoumaných parametrů a využití standardních analytických postupů (indukce, dedukce, 

analýza, syntéza, zobecnění) jej není možno pozorovat a zachytit fyzickými prostředky. 

Jediným způsobem je, jestliže analytik využije vlastních znalostí (svého znalostního 

backgroundu, svého MR12), aby vysvětlil, jak účastníci debaty využívají vlastní znalostní 

zdroje. Při zkoumání nastolených dílčích hypotéz H1 až H4 se využijí charakteristiky toho, 

co výskyt prvků v textu většinou znamená podle tabulky 3.1. 

4. VLASTNÍ ANALÝZA 

4.1 Stručný popis vybraného pořadu a vybraných dílů 

Zvolený pořad – televizní debata, představuje podle teorie komunikace smíšenou 

komunikaci s převažující verbální složkou, která je doplňována o neverbální část využívající 

znaky výtvarné – podkresové obrázky, grafy, tabulky, a část hudební – znělky, předěly, ruchy. 

I když debata sama o sobě je dialogem moderátora a účastníků resp. vstupujících, 
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tj. je obousměrná, jako pořad má charakter konstitutivní (nebo kulturální
81

), neboť je účelově 

zaměřena jednosměrně na příjemce sdělení – široké televizní auditorium. Debata má tedy 

i masový charakter, i když, jak různí autoři uvádějí, termín masový je obtížně uchopitelný. 

Co se týká četnosti, jde o typický případ periodické komunikace, o pravidelný, opakující 

se pořad s frekvencí 50 debat za rok a s mimořádnými rozšířenými singularitami vysílanými 

při událostech zvláštního zřetele, jako jsou volby, světové katastrofy a další mimořádné 

události. 

4.2 Aktéři debaty 

 Nejprve bylo ve shodě s metodikou nutno zvolit „mluvčí (účastníky, aktéry debaty, 

řečníky)“ a podle jejich účasti, pak v daném intervalu (období bylo definováno od srpna 2010 

do dubna 2011 včetně) i jednotlivé pořady. Prvním a stálým aktérem debaty je samozřejmě 

její moderátor. Dalším požadavkem byl v rámci vymezeného období opakující se účastník 

(účastníci). 

  Při respektování výše uvedeného se do užšího výběru dostali následující osobnosti: 

politici, premiér vlády P. Nečas, někteří tehdejší ministři: R. John (vnitro), V. Bárta 

(doprava), A. Vondra (obrana), M. Kalousek (finance), L. Heger (zdravotnictví), J. Pospíšil 

(spravedlnost). Z opozice lídr ČSSD B. Sobotka a předseda KSČM V. Filip, dále středočeský 

hejtman D. Rath, jihomoravský hejtman M. Hašek a mimo nebo alespoň částečně mimo 

přímou politiku stojící některé další osobnosti, jako např. Petr Lessy, tehdejší policejní 

prezident, David Ondráčka, ředitel české pobočky Transparency International aj. 

 Pro vlastní analýzu argumentace účastníků byl ve shodě s postupem uvedeným v bodu 

3.2 a 3.4.2.2 zvolen jako hlavní sledovaný účastník tehdejší ministr vnitra Radek John (v čele 

MV od srpna 2010 do března 2011). V rámci výběru bylo přihlédnuto i k jeho předchozí práci 

spisovatele, novináře, pozdějšího redaktora televizní stanice. Tím vyplynul i další 

ze sledovaných, a to z důvodu porovnání relativních vztahů, jeho hlavní protihráč v debatě 

dne 5. 9. 2012 M. Pecina, z důvodu ověření hypotéz pak i moderátor V. Moravec. „Bohatost 

našeho slovníku může být různá, uvádí se, že u literátů může být až dvojnásobně vyšší.“
82

 

Předpoklad vyšší slovní zásoby, lepší schopnosti jazykově se vyjádřit byly dalšími 

pomocnými kritérii, ke kterým bylo při výběru aktérů přihlédnuto. U R. Johna, na rozdíl 

od jiných, lze srovnat jeho výrazové prostředky užívané v jím psaných textech z dřívější 
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doby
83

 s výrazovými prostředky v mluvené řeči či debatě na televizní obrazovce. Atraktivita 

vybraného účastníka je dána i tím, že v době psaní diplomové práce reprezentoval jednu 

z nejnovějších politických stran „Věci veřejné“, která rekrutovala svou voličskou základnu 

v České republice poprvé využitím nového média – internetu a také přímým způsobem 

komunikace vedení s členskou základnou a příznivci strany (kladením otázek elektronicky 

a zaškrtáváním symbolu „V“, odtud „véčkaři“- Věci veřejné). 

 Po volbě hlavního účastníka se výběr zúžil na ty díly Otázek Václava Moravce, kde 

vystupoval, z toho byly vybrány dva. První 5. září 2010, druhý s půlročním odstupem, a to 13. 

února 2011, tedy téměř dva měsíce před koncem sledovaného období - viz přílohy č. 1 a 2. 

4.3 Analýza komunikačního modelu pořadu 

Budeme-li se krátce zabývat teorií komunikačního modelu, pak televizní debata 

v pořadu Otázky Václava Moravce, na rozdíl od modelů komunikace diskutovaných 

v literárním přehledu, má z hlediska modelového vyjádření složitější strukturu. Pořad 

se od případů uvedených v literárním přehledu modelových schémat liší zejména tím, 

že je dynamický, tj. jeho struktura se v průběhu vysílání mění a lze zjednodušeně vyjádřit 

modelem na obr. 4.1.  

Přitom na schéma zde zobrazené lze pohlížet ve shodě s Jakobsonovým pojetím funkcí 

modelu komunikace jako na pyramidu, která se jak v podstavě tak směrem k vrcholu skládá 

z řady funkcí vztažených k obsahu debaty. Šipky znázorňují tedy nejen tok informací mezi 

jednotlivými účastníky – jednosměrnou resp. obousměrnou komunikaci, ale také její funkci, 

např. podle Jakobsona  - referenční, poetickou, fatickou a metalingvistickou. Obsah debaty ve 

vertikále, tj. jeho jednotlivá patra (uzlové body) jsou plánovány scénářem a fakticky 

usměrňovány výkonem moderátora.  

 

účastník 1              moderátor                účastník 2 

mluvčí                    mluvčí                      mluvčí 

 

 

                               obsah 

 

       objekt (příjemce - diváci) 
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Obr.č. 4.1 Pyramidový komunikační model televizní debaty „Otázky V. Moravce“ 

 

Např. v debatě OVM dne 5. 9. 2010 (příloha č. 1) byli moderátorem do debaty pozváni 

dva „stálí“ účastníci, kteří zde setrvali po celou dobu vysílaného pořadu (R. John, ministr 

vnitra a předseda parlamentní strany Věci veřejné a Martin Pecina, předchozí ministr vnitra 

a poslanec, člen České strany sociálně demokratické) a dva „nestálí“ aktéři, kteří se účastnili 

vždy jen jedné tematické části (zastupitelka hl. Města Prahy, Jana Ryšlinková za Evropskou 

demokratickou stranu a Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového svazu Policie 

ČR). Pokrok v komunikačních technologiích totiž umožňuje, aby původně dvoupatrová 

pyramida byla ještě rozšířena, a to když do debaty zasáhnou přizvaní účastníci, kteří nejsou 

fyzicky přítomni v pražském studiu, ale hovoří a reagují ze vzdáleného studia, v přímém 

vstupu např. přes satelit nebo internet (Quicklink, Skype). Z pyramidy se stane polygon 

s počtem vrcholů podle počtu vstupujících, viz obr. 4.2. Navíc lze do debaty aktuálně 

vsunovat již dříve zaznamenaná vystoupení (z režie pouštěné předtočené synchrony) politiků 

odborníků či dalších pro téma klíčových respondentů a požadovat na účastnících jejich reakci, 

nebo alespoň jimi dokumentovat moderátorem nastolenou tematickou agendu. 

V již zmiňované debatě byly takovými vsuvkami např. předtočený synchron Jana Dědiče, 

člena Legislativní rady vlády, spoluautora obchodního zákoníku, nebo Michala Kocába, 

bývalého ministra, vládního zmocněnce pro lidská práva. 

Pořad je nadto možné ještě tematicky rozdělit na okruhy – „poddebaty“ podle věcného 

obsahu diskuze. To plyne z obsahu, který moderátor řídí, mnohdy navíc sám každou 

„poddebatu“ svým vystoupením zcela zřetelně odděluje. Např. zmiňovaný pořad ze dne 5. 9. 

2010 měl včetně úvodu 8 tematických okruhů (1. Úvod („otvírák“), 2. Trojkoaliční vládnutí - 

John na vnitru; 3. Nepolitická policie; 4. Podezřelé zakázky - neprokázané uplácení; 5. Sporné 

zakázky - nekonečné vyšetřování, 6. Boj proti korupci - neprůchodné právo; 7. Dění v policii 

– odchody policistů; 8. Snižování platů - policisté protestují).  

 

          vstupující 1                vstupující 2 

 

účastník 1              moderátor                účastník 2 až n 
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                           obsahy 1... až n 

 

 

             objekt (diváci) 

Obr.č .4.2   Polygonový komunikační model televizní debaty „Otázky V. Moravce“ 

Z nastíněného je patrné, že nejde o jeden statický model, ale model, který 

se s charakterem a obsahem debaty dynamicky proměňuje, jako by jeho jednotlivé části - 

modely „poddebat“ byly za sebou sekvenčně řazeny v jakési pomyslné kartotéce. Zároveň 

je třeba konstatovat, že ani tento relativně složitější model však nezahrnuje zpětnou vazbu 

mezi mluvčími a auditoriem. 

4.4 Analýza stylu, stylových postupů a stylových útvarů 

 Z hlediska stylové klasifikace
84

 lze pořad Otázky Václava Moravce přiřadit podle míry 

zobecnění (tzv. horizontální klasifikace) ke stylu žánrovému - televiznímu, řečnicko-

publicistickému. Samotná vystoupení jednotlivých aktérů pak mají výlučně individuální 

charakter a vyhodnocení jejich individuálních stylů je jedním z předmětů dále uvedeného 

zkoumání. Pokud jde o hodnocení stylu z hlediska maxim, zejména způsobu a relevance, lze 

úvodní části pořadu (vystoupení Václava Moravce), klasifikovat ve stylu středním (až vyšším) 

– zejména úvodní části „poddebat“, které jsou představovány moderátorem podle předem 

připraveného psaného scénáře. Vyznačují se spisovnou češtinou, např. „Vítejte a hezkou 

neděli vám všem. Slova o boji proti korupci zatím do vězení nikoho neposadila. Platí to i pro 

konání současné vlády…“ (OVM 5. 9. 2010, příloha č. 1, s. 1, ř. 15). V dalších vystoupeních 

jednotlivých aktérů jde o styl bližší běžně mluvenému. Nejde jen o nedbalostní výslovnost, 

nýbrž ve vystoupeních jednotlivých aktérů více či méně o používání hovorového, 

nespisovného jazyka občas až se sklouzáváním do slangu. Časté je též přenášení výrazů z cizí 

řeči, aniž by byly v českém jazyce ustáleny. (Radek John: „..ty nejlepší návrhy maj za úkol 

dát dohromady..., výcuc těch všech koncepcí, The Best of…“ OMV 5. 9. 2010, příloha 

č. 1, s. 4, ř. 18). Ze zhodnocení citovaných maxim pak lze vyvodit, že podle této klasifikace 

jde často o styl „nízký“
*/

.  
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 Kraus
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 v souvislosti s výstavbou textu uvádí ještě klasifikaci podle tzv. sekvencí, 

neboli stylových postupů, mj. jak se jí vyučuje na školách (styl informační, popisný, 

vyprávěcí, výkladový a úvahový). Diskuzi v pořadu „Otázky“ můžeme považovat za postup 

ve stylu kombinovaném v tom smyslu, že přepis mluveného slova z televizních debat 

dokazuje, že jsou využívány všechny tyto styly, prolínají se, a to dokonce v rámci vystoupení 

jednoho mluvčího. Převládají styl informační (Václav Moravec: „Setkání starostů měst a obcí 

kvůli napětí mezi většinovou populací a Romy. Uskuteční se už v pondělí v Novém Bydžově 

na Královéhradecku.“ OVM 3. 2. 2011, příloha č. 2, s. 19, ř. 1,2), popisný (Václav Moravec: 

„Mezi ta místa, mezi těch prvních 7 pilotních lokalit se po roce 2008 dostaly například 

Holešov na Kroměřížsku, o kterém byla řeč, který teď agentura opouští, dále pak Brno, 

Broumov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava a Roudnice nad Labem. Po roce 2009 došlo 

k rozšíření o dalších 6 míst, mezi která se zařadila Břeclav, Cheb, Most, Šluknovsko, Ústí nad 

Labem a Litvínov. Loni k nim přibylo dalších 9 míst...“ OVM 3. 2. 2011, příloha č. 2, s. 29, 

ř. 15 - 19) a nejčastější úvahový, neboť debata je ze své podstaty tak konstruována a spočívá 

na názorech řečníků (Petr Lessy, policejní prezident: “Nejsem spokojen s celkovými čísly, 

…myslím, si, že na počet policistů tohoto specializovaného útvaru by ta výslednost v těchto 

činnostech mohla být vyšší“. OVM 3. 2. 2011, příloha č. 2, s. 15, ř. 11,12). 

 Méně časté jsou styl vyprávěcí (Jana Ryšlinková, zastupitelka hl. města Prahy: 

„… já jsem policii kromě samotné žaloby předala relativně velké množství dokumentů, které 

oni si poté potvrdili tím, že, jak víte, tak někdy v červnu vnikli na magistrát a zabavili několik 

desítek, stovek mega, gigabitů informací a postupně je zpracovávali...“ OVM 5. 9. 2010, 

příloha č. 1, s. 13, ř. 37 - 39) a výkladový (Martin Pecina, bývalý ministr vnitra: „Aby 

si člověk zažádal o prověrku, aby ji dostal, to není tak jednoduché, ta procedura trvá obyčejně 

devět měsíců, to je jedna věc, druhá věc je, že ten Národní bezpečnostní úřad prověřuje 

samozřejmě jenom lidi, u kterých to je nezbytné“.  OVM 5. 9. 2010, příloha č. 1, s. 3, ř. 20). 

Pokud jde o kritickou analýzu stylistiky promluvy jednotlivých účastníků k hodnocení 

diskurzu, je tato uvedena pod bodem 4.6. v tabulce, poř. č. 8. 
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4.5 Analýza diskurzu televizní debaty OVM 

4.5.1. Ohraničení diskurzu 

Ve shodě s požadavky Fairclougha nebo Krause, je na počátku analýzy třeba provést 

typologii situačního kontextu zkoumaného diskurzu z hlediska jeho historického a sociálního 

zatřídění, tzv. zarámování. Za nulový bod zkoumaných diskurzů v Otázkách Václava 

Moravce však nelze považovat pouze samotné studio z hlediska místního, nebo počátek 

vysílacího času z hlediska časového. Hlavní účastníci debat se nějakým způsobem podíleli 

na ústředním dění v České republice, jako poslanci, ministři, bývalí ministři, členové 

významných organizací a vědomě či nevědomky za střed místního uvažování pokládali hlavní 

město, kde převážná většina těchto institucí sídlí, což navíc ještě umocňoval moderátor tím, 

že se ve vstupech obracel jakoby z centra směrem ven (Václav Moravec, moderátor: „Tak, 

děkuji předsedovi odborového svazu Policie ČR Milanu Štěpánkovi …přeji vám hezký zbytek 

dne do Hradce Králové.“ OVM 5. 9. 2010, příloha 2, str. 26, ř. 8, 13). Z hlediska časového 

se všechny časově závislé deiktické výrazy (časové odkazy) týkaly ať konkrétně určitého data 

ve sledovaném období, nebo, a to velmi často, se vztahovaly k nějakému úseku momentálního 

volebního období. Za obecný časový počátek analyzovaných diskurzů lze tedy považovat 

počátek 6. volebního období Poslanecké sněmovny, resp. jmenování vlády Petra Nečase. 

Ostatní důležité okamžiky, kolem kterých se diskuze tematicky točily, lze považovat 

za souřadnice na časové ose měřené vůči tomuto obecnému počátku. „Nečasův kabinet se nás 

snaží od svého nástupu přesvědčit…“ OMV 5. 9. 2010, s. 1. ř. 12, resp. „Při sestavování 

trojkoaliční vlády se o ně (pozn. Ministerstvo vnitra) sváděl největší boj.“ Tamtéž, s. 1, ř. 34). 

Totéž se týká i určování souřadnic z hlediska místního, a to vůči Praze, např. debata dne 3. 2. 

2011 (viz příloha č. 2) byla vysílána z přeneseného studia v Novém Bydžově, avšak méně 

pozorný divák, který pořad poslouchal spíše jako kulisu nebo přišel k obrazovce později, 

si tuto situaci ani neuvědomil a měl za to, že diskuze se vede z hlediska obsahu jako 

obyčejně z Prahy.  

Všechny diskurzy v „Otázkách“ jsou po stránce žánru politickou debatou. Ohraničení 

předmětu diskurzu těchto debat je dáno tím, že předmětem diskurzu je Česká republika jako 

celek, resp. její politické záležitosti, po dvaceti letech obnovy demokratické společnosti 

a rekonstrukci kapitalismu (i když sami jej eufemisticky nazýváme tržním hospodářstvím). 

Ohraničení prostoru diskurzu je dáno i politickou scénou České republiky a zatříděním aktérů 

- sociálním zařazením mluvčích v ní.  
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Jestliže ideologii chápeme v souladu s výše uvedenou definicí, pak „každé mediální 

sdělení se nějakým způsobem vztahuje k mimomediálním skutečnostem, a je tedy nositelem 

souboru idejí - ideologií platné v dané době a dané společnosti (Jirák – Köpplová, 2003, 

s. 138). Otázky Václava Moravce tak poměrně věrně odrážejí stupeň momentálního poznání 

společenských jevů o naší „postmoderní české společnosti“ v tomto období, její sociální stav, 

jeho klady a jeho zápory, které jsou vždy prezentovány příslušností mluvčích k dané sociální 

skupině, resp. politické straně, která ji chce reprezentovat.  

4.5.2 Analýza diskurzu pořadu jako celku 

V metodice pod bodem 3.4.2.2 byly uvedeny tři základní otázky a jejich transformace 

do základní hypotézy H. K nalezení odpovědí je využita analýza uvedená v  tabulce č. 4.1.  

 

Odpověď na otázku č. 1 -  sociální determinace 

 

Z hlediska mocenských vztahů na institucionální úrovni byl diskurz v případové studii 

soubojem vládní koalice, reprezentované nejmenší vládní stranou s největší parlamentní 

opoziční stranou ČSSD
*/

.  Situačně byl reprezentován novým a bývalým ministrem vnitra 

Radkem Johnem a Martinem Pecinou. Byl zprostředkován veřejnoprávní televizí – kanály 

ČT1 a ČT24. Šlo o diskurz na „nejvyšší možné úrovni“. Co se týká sociálních vztahů, pak 

účastník debaty R. John reprezentuje stranu Věci Veřejné, která se názorově rekrutuje ze 

středu politického spektra, sociálně se základnou voličů, kteří disponují počítačovou 

gramotností a mají zájem ji využívat i pro netradiční účely – politiku, tj. přísluší většinou ke 

vzdělanější vrstvě obyvatel. (Částečně sledovaný účastník M. Pecina zastupuje stranu ČSSD, 

která má voličskou základnu od středu doleva, převážně se opírající o voliče nižší a střední 

sociální vrstvy obyvatel.) Moderátora lze dle vyhodnocení způsobu jeho vyjadřování 

v tabulce 4.1 počítat k vyšší společenské třídě (viz např. poř. č. 3, tab. 4. 1), označit 

ho za pragocentristu a představitele žurnalistické inteligence (poř. č. 1., 3.).   

 

 Odpověď na otázku č. 2 - ideologie  

 

            Studie případů „Otázky Václava Moravce 5. 9. 2010 a 3. 3. 2011“ prokázaly, 

že debaty měly významný ideologický rozměr, a to nejenom příslušností řečníků k politickým 

uskupením. Podrobně sledovaný účastník R. John byl veden snahou zdůrazňovat vládní 



 64 

program a zejména tu část, kterou reprezentuje jeho strana, viz např. poř. č. 1. 2 nebo 5. 2 

tabulky 4. 1 (obdobně o totéž usiloval i jeho protivník v debatě M. Pecina). Současně 

se diváky snažil výrazově přesvědčit o svém odborném ukotvení a o své příslušnosti 

k politickému establishmentu (též dle definice ideologická příslušnost); ani jedno se mu však 

příliš nedařilo (např. poř. č. 2. 1; 3.; 10. 2). Rozbor ukázal, že se nenaplnil předpoklad učiněný 

při jeho výběru za sledovaného účastníka, totiž, že jeho příslušnost zkušenost s veřejným 

vystupováním bude znamenat vyšší rétorickou schopnost a umění využívat předpokládané 

novinářské a spisovatelské zázemí. Stejně tak se několikrát prokázala jeho neodbornost. Účast 

nekvalifikovaného aktéra tak kvalitu diskurzu politické debaty OVM znatelně snížila.  

Pokud jde o postavení moderátora, pak je dáno, že: „Moderátoři diskusních pořadů ČT 

jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, 

jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícímu zaujímají postoj.
86

“ Zatímco v postoji 

vůči řečníkům moderátor zachovává téměř identickou rovnováhu v počtu „pro a proti“ otázek,  

což znamená vyváženost (poř. č. 6. 1 tabulky 4. 1, používání tázacího způsobu), v postoji 

k diskutovanému problému je to jinak. Moderátor v řadě případů klade otázky, resp. 

komentuje výroky účastníků ideologicky zabarveně (poř. č. 1. 2; 1. 3; 1. 4; 5. 7 v tabulce 

4. 1). V mnoha případech nesouhlasí s politikou vlády a poukazuje na rozpor mezi jejím 

programem a činy. Akcentuje sociální cítění s „veřejností“, ztotožňuje se s ní v názorech 

na korupci a viní vládnoucí garnituru z nedostatečné činnosti na tomto i dalších polích. Tím 

je pak narušena i zdánlivá objektivita v postoji vůči řečníkům, neboť ve většině případů nutí 

zaujímat R. Johna obranný postoj. Vzhledem k tomu, že vládní strany mají v daném okamžiku 

středopravý charakter, je diskurzivní podstata pořadu ideologicky posunuta doleva, aniž by to 

bylo na první pohled zřejmé. 

 

 Odpověď na otázku č. 3 – účinky (pozn. tj., jaké postavení zaujímá zkoumaný diskurz 

z hlediska jeho dopadu do vývoje situačních, institucionálních a sociálních vztahů 

ve společnosti (maxima externí relevance) 

 

Ke zhodnocení této otázky je třeba použít kromě analytické metody podle tabulky 4. 1 

pomocnou úvahu - implikaci. Ve zprávách Rady České televize za rok 2011 a 2012
87

 

jsou uvedeny průměrné hodnoty zásahu sledovanosti na úrovni 48 - 51% (tj. každý týden 

                                                                                                                                                         
*/

  Obsahově byl zaměřen na státní správu, bezpečnostní problematiku a boj s protispolečenskými jevy. 
86

 čl. 6.5 Kodexu ČT 
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se na zpravodajské a aktuálně publicistické ČT pořady dívalo alespoň 15 minut 48 - 51 % 

české populace 15+). V citované zprávě za rok 2011 je uvedeno, že 70 % populace 18+ 

si myslí, že ČT pomáhá porozumět světu, ve kterém žijeme. => (Implikace č. 1): Publicistické 

pořady ČT ovlivňují významným způsobem veřejné mínění.  

Otázky Václava Moravce jsou jedním z hlavních pořadů zahrnutých do tohoto 

průzkumu
**/

. => (Implikace č. 2): OVM přispívají k významnému ovlivnění veřejného 

mínění.  

Téma státní správy bylo nejfrekventovanějším okruhem a oblast bezpečnosti 3. až 5. 

nejfrekventovanějším okruhem v obou sledovaných létech. => (Implikace č. 3): Debata ze dne 

5. 9. 2010 a 3. 2. 2011 (součást cyklu OVM) jako diskurz bezpečnostní problematiky 

a problematiky státní správy pro tuto oblast přispěly k ovlivnění veřejného mínění 

(R. John v průběhu sledovaného období vystupoval v debatách navíc ještě třikrát, vždy 

poměrně podobným způsobem). 

Je známo, že veřejné mínění má vliv na provádění praktické politiky vládou. Analýza 

argumentace ve sledovaných pořadech, zejména v podrobně zkoumaném dílu ze dne 

5. 9. 2010, dokázala nekompetentnost ministra vnitra R. Johna v oblasti ekonomické, 

rétorické i vnějších vztahů (viz tabulku 4.1 např. pod poř. č. 1. 1; 1. 3; 2. 2; 2. 4; 3.; 6. 1; 8. 1; 

8. 3; 8. 5; 10. 1).  

Následně, krátce po druhé sledované debatě byl R. John premiérem odvolán, a to i přes 

nesouhlas strany VV. I když oficiální zdůvodnění nebylo formulováno, kuloární informace 

v Poslanecké sněmovně uváděly jako důvod nekompetentnost. => (Implikace č. 4): Lze mít 

za to, že veřejné mínění, též díky vlivu diskurzu v Otázkách Václava Moravce, kterých 

se účastnil R. John, přispělo k jeho odvolání. Zkoumaný diskurz má tedy dopad 

do okamžitých vztahů ve společnosti, v sociální oblasti působí jako podílník na tvorbě 

veřejného mínění, i když tímto způsobem nelze určit míru tohoto účinku. Dokonce může vést 

až k institucionálním změnám (změně ve složení vlády a následným změnám přístupu 

k některým otázkám bezpečnostní politiky státu
***/

). Tímto se má za to, že platnost hypotézy 

H byla dokázána.  

 

                                                 
**/

 Údaje o konkrétní sledovanosti OVM nebyly k dispozici, a to ani na vyžádání u Media Tenor s.r.o., která 

zpracovává  mediální analýzy pro ČT 
***/

 Jako podpůrný argument k tomuto tvrzení lze uvést, že za nově designovaného ministra vnitra byly 

připraveny a urychleně schváleny některé důležité protikorupční zákony jako např. zákon č. 55/2012 Sb., kterým 

se mění zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.  
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4.6 Analýza argumentace účastníků 

Kraus uvádí, že „komunikační úspěšnost začínají lidé považovat za jeden 

z nezbytných předpokladů pro stále narůstající počet povolání a zájmových činností“
88

. 

V následující tabulce je podle metodiky v bodu 3.1 výše provedena analýza vystupování 

sledovaných účastníků debaty.  

 

Moderátor Václav Moravec; 

počet vystoupení v debatě 155;  

počet vyslovených jednoduchých vět (s výjimkou částic) 652. 

8.2 Příloha 2 - OVM 5.9.2010 

Prvek 

promluvy 

podle 

metodiky  

výskyt v přepisu 

textu 

(strana/řádek
*/
)  

příklady znění Hodnocení 

1.1 

Použití 

slova 

v běžně 

užívaném 

významu 

nebo 

mimo 

standard. 

 

(1/23) 

(1/29) 

(1/14) 

 

 

 

 

 

(1/43) 

 

 

 

 

 

(1/10-24; 1/28-33; 

3/18) 

 

zametla pod koberec 

vrací do hry 

skončili za mřížemi 

 

 

 

 

 

vítejte,  „hezký“ dobrý den 

 

 

 

 

 

korupce, vnitro, policie, státní 

zástupce, nekalé způsoby, armádní 

zakázky, vyšetřovací tým, citlivé 

informace 

 

Moderátor na sebe upozorňuje 

používáním obdobných spojení již 

v úvodu, výrazy mají zároveň upoutat 

pozornost a přitáhout diváka 

k následujícímu obsahu; kromě 

nestandardního výrazu jde o 

metonymii, viz poř. č. 4 1. 

 

Mimo standard, zdůraznění 

modalizátorem - maxima zdvořilosti 

v „otvíráku“ na úrovni: velmi zdvořilé 

(1). 

 

 

Evokace, že debata bude zaměřena 

na protispolečenské jevy.  

Četnost častá až velmi častá, (tj. 

hodnocení maximy kvantity 3 - 4). 

1.2 

Přítom-

nost slov 

ideologic-

ky
 

neregulér-

ních nebo 

ideologic- 

ky zabar- 

vených. 

 

(1/29; 5/36; 6/43; 

7/23; 8/30; 8/42; 

9/24/; 9/26; 9/39-2x; 

10/6;10/16; 11/19; 

12/24; 12/25; 12/26; 

14/13; 14/30; 15/1; 

16/28)   

 

 

 

 

 

 

kauza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používání výrazu kauza ve smyslu 

případ; kauza však znamená předmět 

soudního jednání nebo příčinu něčeho 

vůbec; ideologicky je toto vyjádření 

poplatné novinářskému žargonu 

s cílem zdůraznit „velikost, známost, 

senzaci, aféru“, což není vůči aktérům 

zdvořilé;  dle hodnotící stupnice 

v tabulce 3.2 jde o stupeň, víceméně 

nezdvořilé tj. 4; současně jde 

o nadužívání, tj. porušení principu 

(maximy) kvantity. 

                                                 
88

 Kraus J., 2008, s. 9 
*/

 na stránce jsou v přepsaném textu počítány odshora pouze obsazené řádky  
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(1/13,15; 14/29; 5/25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24/22) 

 

 

 

 

 

 

Česko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…vy s tím souhlasíte, aby policie 

byla vzdálena lidu. 

 

 

 

 

Počkejte, ale ne, tak jak vy to teď 

prezentujete, je to drobná výhra, 

protože nejde o to úplně 

progresivní zdanění, ale jedné 

skupiny, ano, jedné skupiny, 

skupiny bohatších obyvatel. Ale 

ne. 

 

… jestliže jste vládou, alespoň to 

deklaruje vláda, vládou práva a 

boje proti korupci, vy seškrtáte 8,5 

miliardy korun, policisté a záhy o 

tom bude řeč i se šéfem 

policejních odborů Milanem 

Štěpánkem, policie je téměř v 

rozkladu, tak není to tak, že vy jste 

spíš měl vyhrožovat odchodem 

Věcí veřejných, ne kvůli odvolání 

Renáty Vesecké, což jste tady teď 

učinil, ale kvůli tomu, že jak máte 

zajišťovat průchod práva a boj 

proti korupci, když přijdete o 8 

miliard. Bude tady další vlna 

odchodu policistů, která opět 

připraví policii o zkušené 

policisty. 

 

Používání výrazu Česko zastírá 

zastoupení Moravy a Slezska v rámci 

České republiky a je typické pro 

obyvatele Čech, zejména Prahy. Jedná 

se o novinářský žargon, přiřazující 

účastníka k novinářské obci 

s pragocentrickými sklony. Ostatní 

účastníci debaty tento výraz 

nepoužívali. Porušení principu 

(maximy) způsobu; hodnocení 4. 

 

Spojení „ vzdálená lidu“ má výrazně 

ideologický akcent na sociálno a 

posouvá význam; v kontextu debaty šlo 

o slučování policejních služeben 

a dostupnost zásahů.  

 

Další ideologický přístup. Moderátor 

není v tomto případě nestranný, zcela 

evidentně nesouhlasí s programem 

vlády a je na straně progresivní daně 

z příjmu, tedy programu opoziční 

sociální demokracie. 

 

 

Ideologicky zabarvený komentář 

moderátora. Moderátor nesouhlasí 

s praktickou politikou vlády 

v bezpečnostní politice a poukazuje na 

rozpor mezi slovy (programem vlády 

v bezpečnostní oblasti) a činy vlády 

(snižování stavu policistů).  

Z hlediska hodnocení četnosti výskytu 

je tento prvek relativně častý, 

hodnocení maximy 3-4. 

 

1.3 

Opaková-

ní slov, 

nadužívá-

ní výrazů. 

 

(1/10; 1/12; 1/5; 1/21; 

1/31; 2/9; 4/4 4/23; 

4/13; 4/21; 4/23; 

4/39; 5/14; 10/44; 

11/48; 17/28; 17/32) 

 

 

(1/12; 10/44; 11/48; 

17/28; ) 

 

 

protikorupční strategie, strategie 

boje proti korupci, protikorupční 

balíček 

 

 

 

 

vláda práva a boje proti korupci 

 

Z nadužívání těchto synonym divák 

rychle dojde k dojmu, že moderátor je 

přesvědčen o přebujelém rozkrádání 

státního majetku a i když se diskuze 

v dané části debaty primárně netýká 

tohoto tématu, neustále se k němu 

vrací. Hodnocení četnosti - stupeň 5. 

Nadužívání a ironické pojmenování 

vlády, jak se pojmenovala sama 

v programovém prohlášení, evokuje 
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moderátorovo přesvědčení, že tomu 

tak není a nebude a toto ideologické 

“opoziční“ přesvědčení přenáší na 

diváka. Hodnocení četnosti - vyskytuje 

se (3).     

1.4 

Ideologic-

ky 

význam- 

né vztahy 

ve 

významu 

mezi 

slovy 

(synony-

ma, hypo- 

nyma,  

asociace, 

antonyma, 

atd.) 

 

(1/39) 

 

 

 

 

 

 

2/40; 3/32; 5/36; 

9/29; 11/33; 18/10; 

18/45) 

 

 

 

 

  

(1/14) 

 

 

 

 

 

(3/7) 

 

 

 

 

tvář populárního pořadu=John 

 

 

 

 

 

 

pane exministře, exministr 

 

 

 

 

 

 

 

…veřejnost odmítá hrát politickou 

stínohru na boj proti korupci. 

 

 

 

 

Vy tedy nevidíte z opozičních 

lavic důvod kritizovat… 

 

 

 

 

Použití tohoto synonyma navozuje 

přátelskou atmosféru moderátora vůči 

účastníkovi - Johnovi. Velmi zdvořilé 

(hodnocení 1). (pozn. z reálného 

záznamu je zřejmé, že nejde o ironický 

podtón.) 

 

Použití synonyma exministr vůči 

druhému z řečníků M. Pecinovi místo 

oficiálního titulu „pane poslanče“ je 

lehce nezdvořilé, tj. porušení principu 

zdvořilosti – maximy taktu, hodnocení 

4; (současně jde o nadužívání a 

nestandardní výraz).  

 

Použití synonyma „politická stínohra“ 

= ze strany vlády jen zdánlivě řešená 

situace; moderátor se ideologicky 

ztotožňuje s rozhořčenou veřejností 

proti vládnoucí elitě. 

 

Synonymum „z opozičních lavic" = 

Poslanci sedí při jednání v lavicích 

podle ustáleného pořádku - opozice 

vždy proti vládě.  

 

Hodnocení četnosti používání všech 

těchto slov a slovních spojení ze strany 

moderátora: vyskytuje se velmi často, 

tj. 3-4. 

2.1 

Zkoumání 

vztahů 

z textu. 

 

Mnohokrát, např. 

(2/5; 2/40; 3/32; 5/24; 

6/21..14/2; 20/26; 

atd., viz též 1.4) 

 

oslovováním účastníků: pane 

ministře, pane poslanče, pane 

exministře, pane policejní 

prezidente 

 

Tímto stálým oslovováním (a nejen 

oslovováním, i častým titulováním 

v textu) ukazuje moderátor divákovi, že 

debata, kterou on pořádá a které se 

účastní, je na nejvyšší možné 

“politické úrovni. Hodnocení maximy 

zdvořilosti: zdvořilé, tj. 2. 

2.2 

Výskyt 

eufemis-

mů. 

 

(7/18; 7/21) 

 

stínohra kolem státních zakázek 

 

Nahrazuje termín „pouze zdánlivá 

snaha orgánů činných v trestním řízení 

vyšetřit korupční kauzy“; (pozn: výskyt 

eufemismů v projevu moderátora je 

velmi zřídkavý, v podstatě nulový; 

hodnocení četnosti 0 - 1). 

2.3 

Výskyt 

zřetelně 

formál-

 

(1/11) 

(1/19) 

(1/21) 

 

Nečasův kabinet 

institut korunního svědka 

informace z policejních zdrojů 

 

Zřetelně formální výrazy se často 

objevují zejména v „úvodních 

uvozovacích projevech k dílčím 
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ních 

výrazů 

(1/34) 

(7/22) 

(7/40) 

(12/32) 

(16/25) 

(22/11) 

trojkoaliční vláda 

štábní informační systém 

politická objednávka 

Karta Pražana (pozn: Opencard) 

objasněnost kriminality 

personální stav policie 

tématům“. Z hlediska četnosti v rámci 

celého textu jde o stupeň 3 - vyskytuje 

se. 

2.4 

Výskyt 

neformál-

ních 

výrazů. 

 

 

(2/6) 

 

 

 

 

 

 

(10/46) 

 

“šéfuje“  

 

 

 

 

 

 

expresivně řečeno, „kňučíte, že...“ 

 

K tomuto výrazu existují synonyma 

jako např. řídí, je v čele, vede; má 

působit dojmem sounáležitosti ani ne 

tak s diváky, jako s účastníkem debaty 

R.. Johnem, který mluví většinou 

hovorově a velmi nespisovně (viz 

dále). 

Synonyma: naříkáte, pláčete, 

nesouhlasíte. (Pozn: četnost používání 

takových výrazů je u V. Moravce velmi 

malá, téměř se nevyskytuje, tj. dle 

stupnice hodnocení 1 - 2.) 

3. 

Schop-

nosti 

řečníka 

nalézt 

vhodné 

výrazy 

v rámci 

určité 

ideologic-

ké přísluš 

nosti. 

 

(9/19) 

(9/25) 

(9/35) 

(10/16) 

(11/30) 

(11/45) 

(12/4) 

(12/34) 

(17/28) 

 

zahájení úkonů k trestnímu řízení 

živé případy 

v intencích zákona 

závažné korupční kauzy 

ultimatum  

blamáž 

morální spoluzodpovědnost 

trestněprávní odpovědnost 

deklaruje 

 

Expresivní hodnota těchto výrazů 

naznačuje, že se řečník vyjadřuje 

jazykem vyšší společenské třídy, ke 

které se též počítá. Vyskytuje se velmi 

často, hodnocení 4.  

4.1 

Výskyt 

tropů – 

zejména 

metafor, 

obdobně 

výskyt 

metony-

mií a 

synek-

doch 

s ideolog-

gickým 

obsahem. 

 

(10/18) 

 

 

(1/23; 9/28; 10/8;  

13/48)  

 

(2/30) 

(13/46) 

(6/41) 

 

(6/44) 

(23/10) 

 

nafouknutá mediální bublina 

 

 

zamést případ pod koberec 

 

 

pod palbou kritiky 

dostali zelenou 

Nechlubíte se cizím peřím…? 

 

Přišel jste k nim jako slepý 

k houslím… 

. 

 

= záměrně zveřejněný nepravdivý fakt, 

který rychle splaskne (metafora) 

 

= Neodstranit, uklidit jen tak, aby 

nebyla vidět „špína“ (metonymie). 

 

= hojně kritizovaný. 

= nikdo jim nebránil (metafora). 

= přivlastnění si výsledků někoho 

jiného (metonymie). 

= získal náhodou (metonymie).  

 

Většinou jde o příklady přeneseného 

významu na základě vnitřní souvislosti, 

tj. metonymie. Zejména metonymie 

jsou moderátorem používány často, 

neslouží k digresi, avšak mají 

ideologický podtón, neboť vždy 

nějakým způsobem upozorňují 

na negativní společenský jev, nebo 

chyby v jednání účastníka debaty. 

Svědčí o moderátorově jazykové 

kompetenci.  
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Výskyt metonymií v řeči moderátora je 

velmi častý (hodnocení - stupeň 4), 

maxima způsobu (hodnocení dobré – 

stupeň 2).  

5.1 

Použití 

vět typu 

A, B, C 

 

(17/7) 

 

 

 

 

(16/30) 

 

 

 

 

 

 

(16/24) 

 

...chcete tím říci, že Radek John 

svými škrty a úsporami sníží 

objasněnost kriminálních případů 

v této zemi. 

 

V roce 2006 dosáhla objasněnost 

hranici 40 procent.  

Objasněnost klesla z těch zhruba 

40 na 37 procent v roce 2008 a 

letos do 31. července klesla 

objasněnost na 35 procent. 

 

Objasněnost kriminality v zemi 

není nejlepší. 

 

Věta vyjadřující činný proces(A). 

 

 

 

 

Věta vyjadřující událost (B). 

 

Věta vyjadřující událost (B). 

 

 

 

 

Věta vyjadřující stav (C). 

 

Ve vybraném vzorku – v první hodině   

vysílání OMV dne 5.9. (viz bod 8.1A, 

příloha1, str. 1-18) bylo ve vystoupení 

moderátora klasifikováno 167 vět typu 

A; 70 typu B a 117 typu C; Relativně 

velký výskyt vět činných v rámci 

jednotlivých kategorií ukazuje 

na aktivní přístup moderátora 

v debatě, obrací se na účastníky přímo 

s konkrétními dotazy, názory. Součet 

vět B a C však počet vět typu A 

převyšuje. Moderátor uvádí celou řadu 

událostí, nebo jevů neadresně. Proto 

z hlediska kvality prvků promluvy 

(maximy relevance) lze klasifikovat 

pouze jako uspokojivé, tj. 3. 

5.2 

Existence 

definova-

telného 

původce 

děje 

 

(9/6) 

 

 

(23/49) 

 

(23/50) 

 

 

(24/20) 

 

Není žádný zájem zametat cokoliv 

pod koberec. 

 

Dochází k decimaci policejního 

sboru. 

Zásadně se škrtá na provozních 

výdajích, které jsou v policii 

zapotřebí. 

Dojde k rušení místních služeben. 

 

Skrytý agens. Původce nelze definovat, 

resp. jde o vládnoucí garnituru jako 

takovou. 

Skrytý agens. Původce je vláda, která 

snížila rozpočet kapitoly ministerstva, 

a ministr vnitra, který dopustil snížení 

výdajů na policii. (Srovnej poř. č. 5.1 

a 5.3.)  

Výskyt občasný, hodnocení četnosti – 

2, vyskytuje se zřídka. 

5.3 

Odpoví-

dající 

obsah vět 

 

(24/44) 

 

 

 

(21/6) 

 

 

(1/16) 

 

Vy jim vezmete, pane ministře, 

peníze, promiňte, berete jim 

peníze na benzin, vy jim berete 8,5 

miliardy. 

…vy vyčítáte premiérovi, že nemá 

rád policii… 

I proto Česko klesá na žebříčku 

vnímání korupce.  

 

Odpovídající obsah věty, podmětem je 

„Vy, ministr vnitra“. Předmět je též 

definován. Výskyt velmi častý, maxima 

kvantity - hodnocení 4. 

 

 

Neodpovídající obsah vět. Podmět není 

činitelem, který uvádí událost do 
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(1/23) 

 

 

(5/25)  

Na nekalé způsoby kolem 

armádních zakázek upozornil v 
tomto týdnu i případ možného 

nákupu minometů. 

Právo dostává v Česku průchod.  

chodu.  

Vyskytuje se - hodnocení 3. 

Hodnocení z hlediska maximy způsobu 

dobré – 2. 

5.4 

Nominali-

zace 

 

(2/32) 

(6/23) 

 

 

 

(28/14) 

(28/16) 

 

Jednoduchá otázka, už požádal... 

Nejdříve ta zásadní otázka, kolik... 

 

 

 

To znamená vypsání…. 

Vypovězení smlouvy a vypsání. 

 

Nominalizace, hlavní věta:“Mám 

jednoduchou (zásadní) otázku“ je 

transformována, předmět do podmětu 

a je vypuštěn slovesný přísudek. 

 

Nominalizace za účelem rekapitulace, 

zdůraznění. Ztrácí se však 

odpovědnost „kdo“ a „jak“ odpovídá 

za účinek. Vláda? Ministr? Ředitelka 

České pošty? Výběrová komise? 

Právníci? 

Prvek se u moderátora vyskytuje 

zřídka, tj. hodnocení 2. 

5.5 

Používání 

činných a 

trpných 

vět 

 

(1/34) 

 

 

 

 

 

(7/23) 

 

Při sestavování trokoaliční vlády 

se o ně (pozn. Ministerstvo vnitra) 

sváděl největší a nejtěžší boj. 

 

 

 

Plán stínohry se naplňoval, ... 

k dokonalosti byl doveden kauzou 

nákupu obrněnců Pandur. 

 

Trpná věta bez vyjádření předmětu v 7. 

pádu, tj. bez původce děje. Jde 

o záměrné zastření agens, zde s cílem 

moderátora učinit téma atraktivní při 

otevření debaty. V dalším textu je pak 

vše „objasňováno“. 

Moderátor s je vědom, že docházelo 

k manipulaci s armádními výběrovými 

řízeními, avšak ve veřejném médiu 

nesmí jmenovitě ukázat na viníka, 

dokud mu vina nebyla prokázána 

soudem. Chce to však veřejnosti sdělit, 

dokonce zdůraznit. Proto se uchyluje 

k záměrnému zastření agens.  

 

Moderátor celkem použil 39 trpných 

vět ze 652 pronesených (poměr 39/652 

= 0,06; tj 6 %, zbytek jsou věty činné), 

z hlediska četnosti výskytu, tj. 

hodnocení maximy kvantity lze 

hodnotit jako „vyskytuje se zřídka“ tj. 

stupeň 2. 

5.6 

Používání 

kladných 

a 

záporných 

vět 

 

(2/6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13/45) 

 

Tak se vlastně neví, kdo šéfuje 

vnitru, jestli vy, nebo Vít Bárta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pane ministře Johne, nejsou toto 

 

V souvětí jde o otázku eristickou (viz 

níže poř. č. 6.1), negace prvé věty má 

diskvalifikovat tázaného, neboť ono se 

všeobecně ví, jaký vliv měla nebo 

mohla mít tzv. šedá eminence 

a tehdejší místopředseda strany VV Vít 

Bárta, tedy i na konání ministra vnitra 

R. Johna. Svědčí o ironickém nadhledu 

řečníka. Hodnocení maximy 

zdvořilosti:4, víceméně nezdvořilé. 

 

Pozitivní otázka:„Pane ministře, jsou 
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(6/32) 

 

(6/41) 

(9/24) 

varující informace…? 

 

 

 

 

Není tohle prohlášení politickým 

tlakem? 

Nechlubíte se ale cizím peřím? 

Pane ministře, stále jsou tu kauzy, 

které nebyly došetřeny… 

toto varující informace?“ zdaleka 

nemá tu razanci, jako její negativní 

forma. Negace slouží ke zdůraznění, 

svědčí o sofistikovanosti řečníka.  

 

Ve vystoupeních moderátora bylo 

zjištěno 80 negativních vět z celkového 

počtu 652 pronesených, tj. relativně 

vyjádřeno 12,3 %, což bylo zhruba 

stejně jako u R. Johna. Pro 

moderátora je charakteristické, že se 

z velké části jedná o otázky (viz 6.1), 

jejichž negativní podoba však indikuje 

záměrné porušování maximy způsobu 

ze strany řečníka. Podle stupnice pro 

hodnocení četnosti výskytu jde o 3. 

stupeň (vyskytuje se), pro hodnocení 

maximy zdvořilosti lze použít pouze 

stupeň 5 = nezdvořilé. 

5.7 

Druhy 

větné 

stavby, 

postavení 

větných 

členů, 

diateze, 

používané 

resp. 

zamlčené 

větné 

členy 

 

(1/18) 

 

 

 

 

 

(3/7)  

 

 

 

 

 

(4/12) 

 

 

 

 

 

(8/42) 

 

(1/17) 

                                                              

 

Sociální demokraté předloží do 

sněmovny návrh na zavedení 

institutu korunního svědka. 

 

 

 

Vy tedy nevidíte z opozičních 

lavic důvod kritizovat R. Johna za 

jeho personální politiku? 

 

 

 

Ano, zdraví společnosti, to je ta 

strategie,... 

 

 

 

 

Ta poslední kauza 

 

A o jakých tématech se bude po 

dnešních otázkách mluvit? 

 

Ideologicky zabarvená slova  „sociální 

demokraté“ (viz poř. č. 1) na počátku 

věty znamenají zdůraznění. Levicová 

opozice v boji proti korupci postupuje 

progresivněji než vládní koalice.  

 

Podmět – osobní  zájmeno „vy“ na 

začátku věty (normálně zamlčované)  

následované modalizátorem „tedy“ a 

negací je několikanásobným zdůraz- 

něním, kdo je oním původcem děje. 

 

Částice „ano“ a ukazovací zájmeno 

„ta“ jsou modalizátory, které 

zdůrazňují ironický odsudek 

moderátora nad nepovedeným 

vystoupením R. Johna v této části 

debaty.  

Obdobné zdůraznění. 

 

Použití spojky „a“ na začátku věty by 

bylo z hlediska stylu, viz poř. č. 8.4,  

nadbytečné. Zde však má funkci 

zdůrazňujícího modalizátoru. 

6.1  

Používání 

oznamova

cího 

způsobu 

 

 

 

 

 

 

 

většina vět 

např. (19/24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Připomínám, že hlavními hosty 

Otázek zůstávají dva ministři 

vnitra, ten současný ...a také 

bývalý... 

 

 

 

 

 

 

 

Naprostá většina vět promluvy 

moderátora je způsobu oznamovacího.  

Hodnocení výskytu – velmi časté (4). 

 

V případě moderátora lze hodnotit 

pouze používání otázek samotných, 

nikoliv odpovědí, což vyplývá 

z podstaty pořadu, moderátor  pouze 

otázky klade. 
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Používání 

tázacího 

způsobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1/18, ) 

 

 

 

 

(27/2) 

 

 

(2/6) 

 

 

 

 

 

 

(23/7) 

 

 

 

 

 

 

(25/10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jakých tématech se...bude 

mluvit? 

 

 

 

…u jakých skupin dojde 

k progresivnímu zdanění? 

 

Kdo šéfuje vnitru, vy nebo Vít 

Bárta? 

 

 

 

 

 

Pane ministře, jste srozuměn s tím,  

že i proti vám budou protestovat 

policisté? 

 

 

 

 

..pane předsedo Štěpánku, 

(Nezávislý svaz policie ČR) 

monitoruje váš Nezávislý 

odborový svaz případy, kdy bude 

ohrožena služba občanům 

z hlediska policie, protože dojde 

k likvidaci některých místních 

služeben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rovině rétorické jde o otázku 

dialektickou,otázka je směřovaná 

k divákovi; slouží pouze k uvození 

tématu. 

 

Otázka přiměřená, doplňovací.. 

 

 

Ironická, eristická otázka; Moderátor 

ví, že ministrem vnitra je R . John. 

Pozn: v rovině pragmatické jde 

o otázku nepřiměřenou (porušení 

maximy zdvořilosti), typově 

doplňovací.  

 

V rovině pragmatické je to otázka 

destabilizující, typově zjišťovací, 

v rétorické rovině záludná, eristická; 

Moderátor ji ministrovi pokládá jako 

konfrontační vůči policistům a vůči 

veřejnosti. 

 

Otázka s dvojím dopadem; vůči 

tázanému je otázka přiměřená, 

zjišťovací; v pragmatické rovině je 

však určena k destabilizaci jiného 

účastníka debaty – R, Johna, ministra 

vnitra. Jde o eristickou otázku 

s dopadem vůči veřejnosti. 

 

Moderátor položil v debatě celkem 43 

otázek, z  nichž bylo jednoznačně 

možno klasifikovat v rétorické rovině:  

3 jako dialektické, rétorické, 

11 eristických, záludných;  

v pragmatické rovině:  

24 přiměřených (typově 14 

zjišťovacích, a 10 doplňovacích), 

15 nepřiměřených, destabilizujících 

(typově 15 zjišťovacích, 0 

doplňovacích). 

Pozn: podskupiny otázek v různých 

rovinách se navzájem překrývají.  

Na R.. Johna bylo směřováno 21 

otázek, v tom: (1 zdvořilá, 9 

neutrálních; celkem 10 pro, 7 méně 

nezdvořilých, a 4 nezdvořilé; celkem 

11 proti). 

Na oponenta M. Pecinu připadlo 16 

otázek (3 zdvořilé, 5 neutrálních; 

celkem 8 pro, 5 méně nezdvořilých, 3 

nezdvořilé; celkem 8 proti). 

Zbývající otázky byly buď obecně 

rétorické, nebo na další účastníky. 

Téměř shodný poměr pro a proti jak 
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Používání 

způsobu 

rozkazova

cího 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peforma-

tivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3/37; 3/44; 4/38; 

5/13; 6/50; 7/11; 9/9; 

10/39; 11/7; 11/17; 

12/4; 14/5, 16/15; 

16/41; 17/17; 17/23; 

17/27; 17/36; 17/45; 

18/21;  21/3; 23/13; 

23/20; 23/47; 24/31; 

27/24; 28/7) 

 

 

 

(1/36; 1/43; 2/3; 2/23, 

26; 7/23; 13/6, 14/46; 

16/25; 19/24; 25/23)  

 

 

 

 

 

(2/23, 26) 

 

 

 

 

 

 

(7/23) 

 

 

 

 

(14/46) 

 

 

 

 

 

 

(16/25) 

 

 

 

 

(22/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počkejte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…(navrhuji), že on (Bárta) by řídil 

vnitro a vy (John) byste řídil 

dopravu…  

 

 

 

 

 

(tvrdím, že) ho uvidíme (plán 

stínohry kolem stáních zakázek) i 

při dojednávaném nákupu 

minometů. 

 

 

 

Znovu se obracím na Janu 

Ryšlinkovou, opoziční 

zastupitelku (= vyzývám, aby 

řekla…) 

 

Podívejme se teď na data Otázek, 

které máme k dispozici… 

obdobně: 

Podívejme se teď za šéfem 

policejních odborů... 

 

 

Vstoupili jsme do druhé 

hodiny…V jejím úvodu 

dokončíme diskuzi. 

 

 

Odvolání Renáty Vesecké není 

možné dál odkládat. 

 

 

 

 

vůči Johnovi 11/10 =1,1; tak vůči 

Pecinovi 8/8 =1, svědčí o tom, že 

moderátor nenadržuje žádnému 

z účastníků.  

 

Gramaticky jde sice o použití 

slovesa v rozkazovacím způsobu, 

v pragmatické rovině jde o 

zdvořilou žádost, otázku, přerušení 

účastníka atd. Výskyt klasifikován 

stupněm 5 – nadužívání. Přímé 

imperativy se, jako porušení 

principu zdvořilosti (v tom maximy 

taktu), nevyskytují (výskyt 0). 

 

Ironicky míněná věta, která má 

performativní charakter, avšak 

nezdařená (A2 – neplatná 

procedura; mluvčí není schopen 

proceduru výměny ministrů 

uskutečnit, neboť k tomu nemá 

oprávnění).    
 

Performativní věta charakteristická 

tím, že akt, který my všichni provedeme 

– „pozorování a dovození faktů“ je 

vyjádřen budoucím časem, performa-

tivní sloveso bylo pro snazší odhalení 

doplněno. Výpověď je zdařilá. 

 

Tento typ performativu slouží ke 

zdvořilé výzvě účastníkovi 

od moderátora k aktu opětovného 

vstupu do debaty. Výpověď je zdařilá. 

 

Performativní věta, výzva k následné 

činnosti – ukazování a vysvětlování 

grafů a statistik. Příklad výpovědního 

aktu s neverbálními úkony. Výpovědní 

akt je zdařilý, matice zdařilosti 

=(1,1,1,1,1,1). 

 

Performativní akt slouží k pokynu 

účastníkům debaty, jak se bude 

postupovat a současně i divákům, co 

mohou očekávat. 

 

Jiný příklad performativní věty. 

Hodnoty členů matice zdařilosti závisí 

i na okamžiku hodnocení. V okamžiku 

vyslovení má tvar (1,0,1,0,0). Existuje 

postup podle zákona, kterým ministr 

spravedlnosti odvolává nejvyšší státní 
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Zdánlivé 

performa 

tivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(7/23) 

 

 

 

 

 

(7/24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/19) 

 

 

 

 

(9/26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán stínohry se naplňoval už 

v polovině devadesátých let při 

armádní zakázce na štábní 

informační systém. 

 

 

Pokračoval aférou gripeny, 

k dokonalosti byl doveden pak 

kauzou nákupu obrněnců Pandur a 

zřejmě ho uvidíme i teď při 

dojednávání nákupu minometů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální demokraté chtějí co 

nejdříve předložit do Poslanecké 

sněmovny institut korunního 

svědka. 

 

..nejvyšší státní zástupkyně 

podepíše v pátek dohodu 

s Rakušany… 

 

 

zástupkyni (A1=1). Moderátor není 

osobou oprávněnou, tou je ministr 

spravedlnosti (A2=0), ministr 

spravedlnosti umí nejvyšší státní 

zástupkyni odvolat správným postupem 

(B1=1), zatím k tomu neučinil 

potřebné kroky (B =0). V tomto 

okamžiku nevíme, zda má tento záměr 

(Z1=0), i když později se ukázalo, že 

ano. Takže dosud ji neodvolal (i když 

později ano). Přesto je rozhodující, že 

člen B1 bude vždy 0, tudíž tato 

performativní věta bude vždy 

nezdařilá. 

 

Celkem vyslovil moderátor performaci 

21x, což vzhledem k počtu vyslovených 

vět není mnoho. Zbytek byly 

konstativy, nebo věty, které ani jednu 

tuto funkci nemají. Z hlediska výskytu 

je naplnění maximy kvantity možno 

hodnotit jako „vyskytuje se zřídka“. 

 

Příklady konstativní výpovědi. 

K hodnocení pravdivosti není třeba 

využívat výrokovou logiku, lze 

zhodnotit přímo, neboť děj se odehrál 

v minulosti a pravda je známá.  

 

Navazující konstativní výrok 

k předchozímu. Je příkladem 

kombinace dvou konstativních výroků 

se zdařilým  performativním aktem 

(uvidíme, protože se všichni budeme 

chtít dívat na další aféru, až ji např. 

televize uveřejní, a všichni, co budou 

mít zájem, se dívat budou.)   

 

Ve všech kostativních větách 

moderátor mluvil pravdu. Vycházel ze 

statistik, odvolával se na to, co bylo 

vyřčeno někým dříve, nebo komentoval 

politické události. Výrokové logiky 

nebylo třeba používat.   

 

Je sice naplněn akt vůle učinit 

vyslovené, avšak nikoliv řečníkem, 

nýbrž jiným subjektem. Jedná se tedy o 

popis performativního aktu, nikoliv o 

akt samotný. Takových popisů jiných 

osob, kdy má subjekt vůli něco učinit, 

je ve vystoupení moderátora celá řada, 

další nalezené viz sloupec výskytu 

prvků. 
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(1/36, 1/40, 4/3,19, 

8/39, 9/26, 10/4, 

10/21, 12/34; 12/44; 

15/22; 17/7, 

19/39) 

Nalezené případy viz přepis 

debaty, příloha 1. 

 

Z hlediska maximy kvantity jde 

o relativně častý případ, tj. prvek 

se vyskytuje často, hodnocení 4. 

 

6.2 

Používání 

dvojic 

my–vy 

 

 

(10/17) 

 

 

 

 

 

 

(5/25) 

 

...vy za to pak nesete politickou 

spoluzodpovědnost, aby se 

veřejnosti jasně sdělilo…(Pozn: že 

to, co zaznívá v médiích je 

nafouknutá bublina, nebo že se 

tyto kauzy skutečně nevyšetřují) 

 

…vy jste se snažil přesvědčit 

veřejnost,..že policie není pod 

politickými tlaky… 

 

6.2a; nepřímo vyjádřená dvojice vy 

(ministr vnitra) – my (nám, veřejnosti) 

 

 

 

 

totéž 

Zdůraznění, kdo nese odpovědnost 

vůči veřejnosti. 

Výskyt častý, maxima kvantity 

na stupni 4. 

6.3 

Používání 

dvojic 

my–oni 

 

(26/32) 

 

 

 

 

(1/11) 

 

...my to státu ukážeme.. 

 

 

 

 

Nečasův kabinet se nás od svého 

nástupu snaží přesvědčit, že je 

právě vládou práva a boje proti 

korupci. 

 

6.3a; my-oni (my to ukážeme státu, jim 

- těm co sedí nahoře, moderátor však 

tuto konstrukci používá ve formě 

otázky, není tudíž jeho názorem, spíše 

jde o otázku agresivní) 

6.3b; oni (vláda a vládnoucí politické 

strany) – my (nás= diváky, občany) 

6.4 

Používání 

dvojic 

vy–oni.  

 

 

 

 

 

(4/19) 

 

dvojice vy (diváci) x oni (subjekty, 

o kterých se hovoří) 

 

vy (vládní koalice) x dvojice oni 

(opozice) 

Sociální demokraté chtějí 

předložit...institut korunního 

svědka, který vy jste měl...  

 

Nevyskytuje se, moderátor se 

k divákům adresně neobrací (četnost 

výskytu 0). 

 

 

Vyskytuje se, stupeň maximy kvantity 

3. 

7. Přítom-

nost 

znaků 

vyjadřo-

vání míry 

pravděpo-

dobnosti 

děje 

 

(1/19-20) 

 

 

 

 

 

(7/31) 

 

 

 

(19/4) 

 

(19/12) 

 

 

 

 

...politické tlaky na vyšetřování … 

pravděpodobně existovaly. 

 

 

 

 

Údajně měl získat od společnosti 

Unisys necelý milion korun za 

prosazování zájmů této firmy… 

 

šéf kabinetu zřejmě počítal s tím  

 

ministr spravedlnosti ...by měl 

předložit co nejdříve návrh… 

 

 

 

U moderátora bylo v rámci celého 

pořadu nalezeno 33 vět vyjadřující 

nějakou pravděpodobnost, proti 3 

větám s explicitně vyjádřenou „100% 

jistotou – tvrzením“, tj. v poměru 10:1.  

 

Moderátor tak častým vyjadřováním 

pravděpodobnosti děje relativizuje svá 

tvrzení (nebo tvrzení jiných), zřejmě 

z důvodu, aby nebyla napadnutelná. 

K tomu užívá příslovečná určení 

způsobu, např. údajně, zřejmě, 

pravděpodobně a z hlediska slovních 

druhů další relativizující příslovce. 

V porovnání s účastníkem R. Johnem 

jde o výrazný rozdíl. Četnost výskytu = 

4 (vyskytuje se velmi často) 
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8.1 

Spojování 

jednodu-

chých vět 

do souvětí 

 

(1/10, 18/44) 

 

 

 

 

 

 

 

(9/39) 

 

viz text 

 

 

 

 

 

 

 

To znamená, kauza Gripen, kauza 

Pandury to byly. 

 

Úvodní slova („otvíráky“) má 

moderátor dopředu připravena a čte je 

ze čtecího zařízení. Proto mají vyšší 

stylistickou úroveň, jsou podána 

spisovně a mají vyšší logickou stavbu, 

než následná vystoupení jak 

moderátora, tak ostatních řečníků. 

 
V některých případech moderátor věty 

spojuje jen tak, bez adekvátních spojek 

(např. zde chybí spojky že, nebo; navíc 

je špatně slovosled a shoda podmětu 

s přísudkem). Výskyt zřídka, hodnocení 

2. 

8.2 

Používané 

spojky  

 

(6/32,50; 7/11; 11/17; 

12/4; 16/41; 17/27; 

27/2,…) 

 

 

 

 

 

 

 

Počkejte, ale (není to…; tak…; 

to…; ne…; atd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátor používá zcela nadbytečné 

množství spojek. Přitom jich používá 

jen několik stále stejných. 

V podřadných souvětích jsou to 

zejména spojky „že“ (celkem 101x  a 

„takže“ 12x, „protože“ 30x,„aby“ 

11x. V souřadných souvětích spojku 

„a“ celkem 58x a spojku „ale“ 45x, 

která zejména ve spojení „počkejte, 

ale“působí stylisticky velmi negativně. 

Někdy je negativní dojem ještě 

zesilován modalizátorem - částicí „No 

(počkejte)“. Hodnocení četnosti 

výskytu=5, tj je nadužíváno.  

. 

8.3 

Správnost 

použití 

spojek 

 

(6/41) 

 

A řekli vám někdy… 

 

Nechlubíte se ale cizím peřím… 

 

Ve většině případů jsou spojky 

umisťovány ve větě správně. V menším 

počtu případů nikoliv. 

Příklady:Spojka „a“ na počátku věty 

je nadbytečná. 

Odporovací spojka „ale“ nemá 

v kontextu žádné opodstatnění.  

Hodnocení výskytu: vyskytuje se 

občas, stupeň 2. 

8.4 

Prostřed-

ky k 

odkazová

ní na jevy 

uvnitř a 

vně textu 

 

 

 

 

 

 

(1/15; 17/29) 

 

 

 

 

 

(1/16; 19/9-10) 

 

 

 

 

 

...o tom bude řeč... 

 

 

 

 

 

A o jakých tématech se po 

dnešních otázkách začne mluvit? 

 

 

 

 

Odkaz dovnitř debaty na obsah, který 

bude následovat. Svědčí o plánu 

debaty a uspořádanosti tématu ze 

strany moderátora. (Pozn: souvisí též 

s poř. č. 10.) 

 

Odkaz vně textu formou otázky a 

odpovědi na ni, co bude pravděpo- 

dobně na politické scéně následovat 

v příštím období; tím moderátor 

utvrzuje diváka, nejen o své politické 
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(3/45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše vystoupení je považováno za 

„biomasu 2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mimořádné akce, jako Kryštofové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předvídavosti, ale především o tom, že 

z jeho strany jsou nastolována témata 

s širokým společenským dopadem. 

 

Odkaz vně textu (jde též o formu 

metonymie) na nechvalně velmi známé 

televizní vystoupení z minulého vol. 

období místopředsedkyně Strany 

zelených, která nevěděla, co je 

biomasa = totální fiasko, základní 

odborná neznalost.  V tomto případu 

jde o pohotovou reakci na okamžitou 

situaci v debatě. 

 

odkaz vně na zprofanovanou 

jednorázovou policejní akci ke zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu před 

několika lety kódovanou policií jako 

„Kryštof“.  

 

Oba výše uvedené příklady mají 

eristický a ironický charakter vůči 

účastníku - R. Johnovi.Hodnocení 

četnosti: odkazování dovnitř i vně 

textu: vyskytuje se, tj. stupeň 3. 

9.1 

Snaha 

účastníků 

debaty o 

převzetí 

iniciativy 

 

(24/18) 

 

(25/33) 

 

Pane ministře,…, promiňte, nechte 

mne dokončit otázku. 

Pane ministře, nechte, prosím, 

domluvit, nechte. 

 

Moderátor nenechá převzít iniciativu 

ministru Johnovi. 

 

Hodnocení četnosti: vyskytuje se, 3. 

9.2 

Způsob 

ovládání 

účastníků 

debaty 

 

(2/5; 2/40; 3/31; 5/24; 

5/36; 6/21; 9/1; 

9/24; 10/24; 10/39; 

11/34; 13/45; 14/2; 

16/15; 16/34; 17/23; 

18/10; 19/38; 20/26; 

22/20; 23/1; 24/17; 

24/44; 25/33;  26/14; 

26/30; 27/36; 28/26) 

 

(2/33) 

 

(3/8) 

 

 

 

 

 

(3/37; 3/44; 4/38; 

5/13; 6/50; 7/11; 9/9; 

10/39; 11/7; 11/17; 

12/4; 14/5, 16/15; 

16/41; 17/17; 17/23; 

 

Přímé oslovení, jako např: pane  

ministře (John), pane Johne, pane 

poslanče, pane exministře 

(Pecina),… 

 

 

 

 

 

 

Už požádal Váš náměstek Michal 

Moroz o bezpečnostní prověrku?  

Vy z opozičních lavic nevidíte 

důvod kritizovat Radka Johna 

za jeho personální politiku? 

(otázka pro dalšího účastníka 

debaty M. Pecinu) 

 

Počkejte,…(následuje vždy nějaký 

požadavek na účastníka debaty o 

vyslovení se, někdy nepřímý) 

 

 

 

Řízení debaty – udělování slova 

oslovením, jednoznačná pobídka 

k vystoupení. Výskyt velmi častý (4). 

Hodnocení maximy zdvořilosti: 2. 

 

 

 

 

 

 

Udělování slova kladením konkrétních 

otázek jednotlivým řečníkům –

moderátor usměrňuje jednoznačně 

pořadí řečníků. Hodnocení 

četnosti:vyskytuje se (3).  

 

 

 

Jde o žádost moderátora o další 

pokračování promluvy řečníka, o 

vysvětlení, jde též o nadužívání výrazů, 

kterým moderátor přebírá iniciativu 

v debatě = porušení maximy kvantity. 
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17/27; 17/36; 17/45; 

18/21;  21/3; 23/13; 

23/20; 23/47; 24/31; 

27/24; 28/7)  

 

 

(3,17; 6/8; 9/19; 

11/42; 17/36; 27/36)   

 

(20/26) 

 

(12/24; 

 

(13/18; 13/31; 22/20) 

 

(14/12; 

 

(15/18; 22/39; 23/47; 

24/31; 

(17/3; 17/7) 

 

(9/18) 

 

 

(14/29) 

 

 

 

 

 

(14/46)  

 

 

(6/23) 

 

 

 

(25/33) 

 

 

 

 

 

(3/33-49) 

 

 

(14/39 – 45) 

(17/34 – 18/3) 

 

 

 

 

(18/36)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promiňte,…resp., promiňte... 

 

 

Prosím Vás, pane… 

 

No, vidíte… 

 

To znamená… 

 

Myslíte, věříte, že… 

 

Chápu to, že…; Chápu-li to 

správně…; 

Chcete tím říci, že 

 

To znamená, promiňte, to 

znamená... 

 

Podle vás jsou tedy opravdu, podle 

vás jsou tedy opravdu... 

 

 

 

 

Znovu se obracím na… 

 

 

…já vám, já vám dám slovo, ale 

nejdříve ta zásadní otázka… 

 

 

Pane ministře, nechte, prosím, 

domluvit. Nechte. 

 

 

 

 

Viz přepis záznamu 

 

 

Viz přepis záznamu 

 

 

 

 

 

Konstatuje zatím..., konstatoval... 

 

 

(Vyskytuje se velmi často; stupeň 4.) 

 

 

 

 

 

Řízení debaty z titulu definovaného 

nadřazeného mocenského postavení  

(Vyskytuje se často; stupeň 4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderátor tímto způsobem zdůrazňuje 

a ověřuje předchozí tvrzení účastníka, 

tím potvrzuje svou dominanci. Jde 

o nenásilný a relativně zdvořilý způsob 

řízení debaty. Hodnocení principu 

zdvořilosti na úrovni 2 - zdvořilé, 

(za velmi zdvořilé nelze označit – 

moderátor tohoto způsobu záměrně 

využívá ve svůj prospěch na úkor 

ostatních řečníků); četnost výskytu, 

stupeň 4 – vyskytuje se relativně 

často). 

 

Řízení debaty z pozice silnějšího. 

 

 

Výraz další dominace v debatě; 

odpověď na žádost R. Johna o udělení 

slova. 

 

Volání k pořádku. Další případ 

dominace- ovládání debaty přímým 

rozkazem. Míra zdvořilosti, stupeň 

nezdvořilé. Četnost výskytu – zřídka 

(2).   

 

Střídavé přebírání iniciativy (skákání 

si do řeči s účastníkem R. Johnem) 

 

Přerušování a střídavé přebírání 

iniciativy ze strany účastníků debaty. 

Hodnocení maximy způsobu – řádu 

vystupování =5, špatné. Tento prvek je 

však velmi řídký, hodnocení 2. 

 

Ukončení bloku debaty. 
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(29/38) Děkuji za tuto diskuzi a někdy 

příště na shledanou, díky. 

Ukončení debaty. 

 

Po většinu pořadu má moderátor 

debatu pevně v rukou, určuje základní 

scénář, dílčí témata, pořadí řečníků 

a až na výjimky nepřipouští excesy. 

V hodnocení maxim způsobu 

a relevance lze dát stupeň “velmi 

dobré“, tj. 1. V hodnocení maxim 

zdvořilosti bylo až na výjimky 

vystupování zdvořilé, tj. stupeň 

hodnocení 2. 

10.1 

Výstavba 

textu a 

jeho 

stylistika 

 

(12/36) 

 

 

 

 

(14/5) 

 

...v mnoha ohledech se zástupci 

samospráv nechovají v mnoha 

případech hospodárně.  

 

 

Počkejte, co těmi velkými 

důsledky máte? 

 

 

 

Výstavba textu a stylistika u 

moderátora je nadprůměrná, pouze 

v malém počtu případů, jako 

v uvedených příkladech, je text 

nelogický, anomální. Hodnocení 

četnosti výskytu nelogičností (maxima 

kvantity): vyskytuje se zřídka, tj. 

stupeň 2. Z toho plyne hodnocení 

maximy relevance jako dobré až velmi 

dobré, 1-2). 

10.2 

Logičnost 

osnovy 

 

 

(1/18) 

 

 

(1/41) 

 

 

 

 

(1/25; 5/24) 

 

(7/28) 

 

(12/31) 

 

16/24 

 

A o jakých tématech se po 

dnešních Otázkách začne mluvit? 

 

Nejen proto je hostem Otázek 

právě ministr vnitra České 

republiky, předseda Věcí 

veřejných Radek John,...vítejte... 

 

Záznam události (synchron)  

 

Záznam z předchozí debaty OMV 

 

Uvozující přímý vstup 

 

Statistika 

 

Úroveň logičnosti osnovy projevu ze 

strany moderátora je velmi dobrá (1) – 

moderátor na začátku bloku uvede 

téma, poté představí účastníky, 

v každé dílčí části uvede dílčí téma, 

které je uvozeno obrazovým záznamem 

události, rozhovorem s odborníkem, 

statistikou doplněnou grafy, atd. 

(Pozn: Podle metodiky byly dílčí části 

debaty odděleny při přepisu a 

doplněny nadpisy, viz přílohy 1 a 2, 

body 8.1A a 8.2A.) 

Moderátor dodržuje i časové schéma. 

Ve většině případů se mu debatu daří 

udržovat v mantinelech zadání 

vymezeném v úvodu. Hodnocení 

maximy relevance dobré až velmi 

dobré, tj.1 - 2. 

10.3 

Schopnost 

odlišit 

podstatné 

od 

nepodstat-

ného 

 

(1/13-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/23) 

 

Nečasův kabinet se nás od svého 

nástupu snaží přesvědčit, že je 

právě vládou práva a boje proti 

korupci… Česko klesá v žebříčku 

vnímání korupce nevládní 

organizace Transparency 

International. Nejen o tom bude 

řeč v diskusi dvou ministrů vnitra, 

současného Radka Johna a 

bývalého Martina Peciny. (Plán.) 

 

…já vám dám slovo, ale nejdříve 

 

Moderátor postupuje podle vlastního, 

dopředu připraveného scénáře, který 

má logickou strukturu a jehož součástí 

je i definovaný cíl. V průběhu debaty 

usiluje o jeho naplnění. I když se 

debata odchýlí od původního záměru 

a má tendenci sklouzávat, nebo když 

zbývající účastníci porušují maximu 

relevance, nebo dokonce maximu 

zdvořilosti, má několik nástrojů, jak ji 

vrátit na původní trajektorii a zabývat 

se tak podstatným, tj. tím, co bylo 
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(3/37-50) 

ta zásadní otázka, kolik policistů 

od toho vašeho prohlášení se vám 

ozvalo, že byl nějaký případ, který 

byl pod politickým tlakem, kolik 

takových případů máte?“ (Volání 

k pořádku a nový dotaz.) 

 

 

Václav MORAVEC, moderátor: 

„Počkejte, ale to je, to je to, co vy 

jste nebyl schopen zcela 

dostatečně odůvodnit 

v Událostech, komentářích, že jste 

neustále mluvil ...“ Radek JOHN, 

ministr vnitra, předseda strany 

/VV/“ „Já vůbec nechápu ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: 

„... a je to například na sociální 

síti ...“Radek JOHN, ministr 

vnitra, předseda strany /VV/: „... 

strategie dělá, ten dělá ... Václav 

...“MORAVEC, moderátor: 

„…YouTube ...“ Radek JOHN, 

ministr vnitra, předseda strany 

/VV/: „Ne, no, ano ... Václav...“ 

naplánováno. Jde o přerušení řečníka 

např. voláním k pořádku, položením 

dalšího, vhodně voleného dotazu, nebo 

vhodným komentářem (viz poř. č.9). 

Dále mu slouží rozdělení pořadu do 

tematických okruhů; vždy se zde 

začíná nanovo. 

 

Někdy moderátor toto schéma sám 

z různých důvodů porušuje, např. pro 

pobavení diváka. 

 

 

Z hlediska hodnocení maximy 

relevance lze hodnotit logičnost 

výstavby debaty a sledování 

podstatného jako dobré až spíše velmi 

dobré, tj. 2+. 

 

  

 

 

 
Radek John, účastník debaty, ministr vnitra; 

počet vystoupení v debatě 111; 

počet vyslovených jednoduchých vět (s výjimkou částic) 809. 

8.2 Příloha 2 - OVM 5.9.2010 

Prvek 

promluvy 

podle 

metodiky  

výskyt v textu 

(strana/řádek)  

příklady znění hodnocení 

1.1 

Použití 

slova 

v běžně 

užívaném 

významu 

nebo 

mimo 

standard. 

 

(26/20) 

 

 

 

 

 

(20/47) 

 

 

což je „úsměšné“ 

 

 

 

 

tak to sesčítejme 

 

Nestandardní výrazy 

Novotvar použitý namísto výrazů 

„úsměvné nebo směšné“. V tomto 

případu jde spíše o tzv. „chybný 

výkon“ než záměr. 

 

Nesprávný gramatický tvar slovesného 

způsobu. Infinitiv je buď sečíst nebo 

sčítat, od toho rozkazovací způsob 

1.os. mn. čísla „sečtěme“, nebo 

„sčítejme“. Použití je dáno snahou 

řečníka o hovorovou řeč. Výskyt 

občasný, stupeň 2. V souvislosti 

s výskytem dalších obdobných prvků 

(časté užívání hovorové řeči, slangů, 

nesprávná stylistika atd. viz dále) je 

hodnocení maximy způsobu – 5, 

špatné. 
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1.2 

Přítom-

nost slov 

ideologic-

ky
 

neregulér-

ních nebo 

ideologic- 

ky zabar- 

vených. 

(2/8; 4/16; 5/22; 

18/33 

 

(5/14; 16/35; 18/32 

 

 

 

 

 

 

 

(13/49; 14/11, 44) 

boj proti korupci 

 

 

protikorupční  

 

 

 

 

 

 

 

tak, jak „je to nastaveno“ 

Časté používání termínu boj proti 

korupci, též alternující s výrazy 

protikorupční boj, protikorupční 

strategie, činnost protikorupčního 

útvaru, je dáno jednak obsahem 

debaty, která je tímto směrem 

zaměřena, jednak snahou řečníka 

zdůrazňovat vládní a stranický 

program. Četnost výskytu velmi častá, 

hodnocení 4. 

 

Jde o nestandardní obrat (příčestí 

trpné), který řečník několikrát opakuje. 

Ideologicky přiřazuje řečníka do 

skupiny „bezmocných občanů“ vůči 

zákonům a státní administrativě, 

znamená to, že on nemůže a ani se 

nechce pokoušet to řešit, i když jako 

člen vlády má daleko větší možnost 

s tím něco udělat. Trpný rod pak navíc 

indikuje (viz poř. č. 5.5), že je zde 

„ono“, něco nad námi, za co on 

nemůže. Výskyt 3x, hodnocení četnosti 

vyskytuje se – tj.3. 

1.3 

Opaková-

ní slov, 

nadužívá-

ní výrazů. 

 

(2/13; 21; 23; 37x2; 

39…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23/42) 

 

(7/9-10) 

 

 

(2/35 a dále v textu 

celkem 20x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radek John slíbil, že nesáhne na 

platy policistů a to dodržel. 

…to bylo za mě, no, jasně. 

 

 

peníze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen na str. 2 přepisu se osobní 

zájmeno „já“ vyskytlo 6x, celkem 

v debatě explicitně vyjádřené zájmeno 

„já“ použil R.. John 50x. Nadužívání 

osobního zájmena já (v každé 16. 

pronesené větě) zřejmě svědčí o 

nadměrném egu a o vnímání sebe jako 

centra dění. Řečník má velký sklon 

přeceňovat svoje schopnosti. 

Hodnocení výskytu: je nadužíváno, tj. 

5; hodnocení maxima zdvořilostí 

nezdvořilé=5. 

Podpora výše uvedeného tvrzení - 

kromě „jáismů“ dokáže o sobě John 

mluvit i v třetí osobě, nebo jinak 

zdůrazňovat své zásluhy.    

 

Řečník nadměrně používá slovo 

peníze; v mnoha významech nepřesně, 

slangově, z ekonomického hlediska 

nesprávně, např. často by mělo být 

nahrazeno synonymy „účet, finanční 

prostředky, odměny, výdaje, náklady, 

finanční zdroje, mzdy“. Ukazuje to 

nejen na jeho nedostatečné vzdělání 

v dané oblasti, neboť proti ostatním 

aktérům zdánlivě nemá zažitou 

ekonomickou terminologii, ale i na 

ideologické zabarvení; hlavním 

mottem strany VV byl boj s korupcí, 
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(22/22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no, ne, zcela normální, zcela 

normální 

 

 

jejímž činitelem jsou právě peníze 

a zejména program úspor, a snaha 

odůvodnit a prosadit nepopulární 

program škrtů – nejsou peníze, nic 

jiného nezbývá. Cest, jak vyrovnat 

schodek státního rozpočtu, je však víc 

(což  vyplývá i z kontextu debaty), než 

tato ideologicky prosazovaná stranou 

VV a celou vládní koalicí (např. 

prosazením účinnějších opatření 

v monetární politice - cílením na plnou 

zaměstnanost, na fiskální straně 

zaměřením se na opatření ke 

zefektivnění výběru daní a ke zvýšení 

tvorby HDP, přitom nemusí jít pro 

vládu o nepřijatelný Keynesyánský 

model)  .   

 

Opakování. Spíš než o zesilování 

„ideologické“ jde v tomto případu 

o zesílení prohlášení. 

1.4 

Ideologic-

ky 

význam- 

né vztahy 

ve 

významu 

mezi slovy 

(synony-

ma, hypo- 

nyma,  

asociace, 

antonyma, 

atd.) 

 

(5/19) 

 

 

 

 

 

(10/25) 

 

 

 

 

 

 

 

(19/44) 

 

 

 

 

21/23) 

 

…potřebujeme vrátit do zákona 

paragraf o účinné lítosti… 

 

 

 

 

tiskovou konferenci o „cinknutých 

armádních zakázkách“ 

 

 

 

 

 

 

tam platí tak směšné peníze 

 

 

 

 

…bude potřeba strašné peníze. 

 

Odborný výraz „paragraf o  účinné 

lítosti“ ve spojení „vrátit do zákona“ 

přiřazuje řečníka ke skupině těch, kteří 

rozumí trestnímu právu, tedy vyšší 

společenské skupině, advokátů,soudců 

nebo zákonodárců. 

Cinknutých, tj. původně falešně 

znějících mincí, použití metafory zde 

nemá význam k odvedení od problému, 

naopak je případem zesílení, 

upozornění na problémy v kombinaci 

s častým výskytem slov boj proti 

korupci, viz poř. č. 1.2. 

 

Nízké platy; hluboký despekt nad platy 

zaměstnanců v bezpečnostních 

agenturách (ve srovnání s příjmy nebo 

platy dlouhodobě sloužících policistů). 

 

Kromě nesprávné stylistiky (použití 

nesprávné rekce) má být výraz strašný 

synonymem pro slova jako ohromný, 

velké množství, nepředstavitelná suma 

(peněz), atd. Snaha o zdůraznění 

problému a upoutání diváka.  

2.1 

Zkoumání 

vztahů 

z textu. 

(2/28) 

(2/28) 

 

 

 

 

 

manažer na dopravě 

manažer na vnitru 

 

 

 

 

 

na dopravě = na Ministerstvu dopravy 

ČR, na vnitru = na Ministerstvu vnitra 

ČR. Používání této „hantýrky“ je 

rozšířeno v ústřední státní správě 

a mezi novinářskou obcí. Autor výroku 

nezapře, že přísluší do obou těchto 

kategorií. 
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(5/9) balíček pana Peciny Balíček = obecně soubor zákonů, zde 

předložených tehdejším ministrem 

vnitra M. Pecinou. Typický žargon 

zákonodárců v Poslanecké sněmovně 

a Senátu, který přejali i novináři. 

Indikuje ideologickou příslušnost 

k jedné z těchto skupin. Autor výroku 

paří k oběma.Pozn: protivník v debatě, 

poslanec M. Pecina použil tento výraz 

obecně dokonce 4x. 

2.2 

Výskyt 

eufemis-

mů. 

 

(26/5) 

 

Čili občanští zaměstnanci hasičů, 

děkujeme, prima, máme pro vás 20 

milionů… 

 

Eufemismus, neboť jak plyne 

z předchozí debaty, celková potřeba 

na platy do konce roku pro občanské 

zaměstnance Integrovaného 

záchranného systému (policie a hasiči) 

byla 160 mil. Kč, vyjednáno k tomuto 

okamžiku bylo zatím jen 20 mil. Kč pro 

zaměstnance Sdružení záchranných 

hasičských sborů. Přesto je to ze 

strany R. Johna vydáváno za úspěch. 

2.3 

Výskyt 

zřetelně 

formál-

ních 

výrazů 

 

(2/19-20) 

 

 

 

(2/34) 

(3/3) 

 

…jediný resort - ministerstvo 

vnitra – vyjednalo, že škrt 

v rozpočtu bude o 2,2 miliardy 

nižší… 

složitá procedura 

Asociace bezpečnostních Agentur 

ASIS 

 

Na jednu stranu se řečník R. John 

snaží ukázat odbornou kvalifikaci 

používáním formálních názvů a 

výrazů, na druhou stranu ještě v témže 

souvětí ji degraduje používáním 

nespisovných výrazů, viz poř. č. 2. 4. 

Maxima kvantity – výskyt častý, stupeň 

4. 

2.4 

Výskyt 

neformál-

ních 

výrazů. 

 

 

(2/7) 

(2/10) 

(2/13) 

(3/48) 

 

(4/6) 

 

(5/20-21) 

 

(7/9-10) 

 

To je výborný,.. 

..když se teda nepotvrdilo,… 

No já bych šel ještě vejš,… 

Strategie, no. No, tak jasně, 

strategie… 

..jinak teda dělá čerpání 

z evropských fondů… 

…počtvrtý ho to štve…počtvrtý si 

řekne… 

…to bylo za mě, no, jasně. 

 

Ve srovnání s moderátorem používá R. 

John nespisovných výrazů nebo 

spojení velmi často. Porušuje tak 

princip (maximy) způsobu, kritéria 

vyhýbání se obskurnímu vyjadřování. 

Výskyt nespisovných výrazů, zejména 

v pádových koncovkách, sklouzávání 

do slangu, je pravidelné, jde o 

 nadužívání, tj. dle stupnice hodnocení 

v tabulce č. 3. 2 stupeň 5.  

  

3. 

Schop-

nosti 

řečníka 

nalézt 

vhodné 

výrazy 

v rámci 

určité 

ideologic-

ké přísluš 

nosti. 

 

(5/19) 

(5/21) 

 

 

 

 

 

 

(23/22) 

 

vrátit do zákona paragraf 

všechny tyhle legislativní věci 

 

 

 

 

 

 

My jsme vyhádali 2,2 miliardy 

navíc. A pak ta otázka na vládě zní 

a od koho si chcete vzít jako ty 

peníze… (Přeloženo: při jednání o 

 

Použití slov paragraf, legislativní, 

legislativa je pro normální, běžný 

dialog relativně vzácné, řečník se snaží 

ukázat, že se pohybuje v oblasti, kde se 

legislativa tvoří – vláda, parlament, 

nicméně výstup ponižuje nespisovnou 

češtinou (viz výše poř. č. 2. 3). 

 

Časté používání nevhodných výrazů 

může evokovat, že R. John, ať již 

v rovině ekonomické, tak rétorické, 

nedosahuje předpokládané odborné 
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konečné podobě státního rozpočtu 

ve vládě docílil minstr John a jeho 

podřízení, že ministerstvu vnitra 

byl snížen rozsah úsporných 

opatření požadovaných 

ministerstvem financí z 10,5 na 8,3 

mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč) 

a společenské úrovně. Nebo naopak, 

hovorovým a zdánlivě laickým 

přístupem se snaží přiblížit obtížněji 

pochopitelná témata veřejnosti. 

4.1 

Výskyt 

tropů – 

zejména 

metafor, 

obdobně 

výskyt 

metony-

mií a 

synek-

doch 

s ideolog-

gickým 

obsahem. 

 

(2/39) 

 

 

 

(17/1) 

 

(23/10) 

 

(17/41) 

 

vrazit nůž do zad 

 

 

 

…zkušení pardálové šli do 

civilu,… 

…a to jsme krvavě dokázali udělat 

 

…bude jistě ještě nějaká vlna… 

 

 

 

Metonymie.  

= zabít nečekaně zezadu, z vlastních 

řad – synonymum „zradit“. 

 

= policisté se zkušenostmi. 

 

=obtížně, za cenu krvácejících obětí  

 

Metafora 

= dojde k masivnímu náhlému 

odchodu do výslužby. 

 

Výskyt tropů u R. Johna neslouží 

k odvádění pozornosti, naopak spíše 

ke zdůraznění a zaujetí posluchače. 

Obecně jsou v debatě většinou 

používány pro oblast politiky 

a bezpečnostní tematiky, což 

souvisí nejen s obsahem debaty, ale i 

se snahou řečníka stylizovat se do 

pozice odborníka (zkušení pardálové).  

5.1 

Použití vět 

typu A, B, 

C 

 

(20/12) 

 

 

 

(9/7) 

 

 

 

(21/25) 

 

„Já“ (jsem se vrátil z Rakouska, 

kde) „jsem teď jednal s ministryní 

vnitra“… 

 

…trestní řízení dokonce už bylo 

zahájeno. 

 

 

Nejsou peníze na rozdělení, prostě 

neexistujou…  

 

Věta vyjadřující činný proces (A) 

(tj. věta svým typem patřící do skupiny 

5. 3) 

 

Věta vyjadřující událost (B) 

(tj. věta svým typem patřící pod poř.č. 

5. 2) 

 

2x věta vyjadřující stav (C) 

(tj. věta svým typem patřící podpoř. 

č. 5. 2) 

 

(Ve vybraném vzorku – první hodině 

vysílání. OMV dne 5. 9. - příloha 1, 

str. 1-18, bylo ve vystoupení R. Johna 

klasifikováno 139 vět typu A; 77 typu 

B a 126 typu C; poměr činných vět 

zdaleka není takový jako u 

moderátora, navíc ve velkém počtu 

případů u vět A šlo o věty typu „já“ 

moje zásluha - tam, kde se řečník 

domnívá, že tím v debatě získává; a 

naopak je téměř shodný počet vět 

vyjadřujících stav, vlastnost;  sečtou-li 

se věty B a C je zcela zřejmá převaha 
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neosobních vět, jejichž agens je skrytý 

nebo zamlčený. Tím se ukazuje snaha 

v problémových oblastech vyhýbat se 

osobní odpovědnosti.  

Výskyt velmi častý, hodnocení 4.  

5.2 

Existence 

definova-

telného 

původce 

děje 

 

(5/18) 

 

...jsou tam konkrétní termíny, kdy 

se legislativně budou měnit věci, 

které potřebujeme.“ 

 

Příklad skrytého agens, záměrného 

ideologické zkreslení ve prospěch Věcí 

veřejných a R. Johna. VV a R.. John 

nemají moc věci tak snadno měnit, 

protože se na nich podílí celá řada 

činitelů. Po politickém zadání 

z koaliční vlády musí proběhnout cca 

dvouletý standardní legislativní proces 

v posloupnosti → státní administrativa 

připraví návrh (v gesci ministerstva 

vnitra); následuje vnější připomínkové 

řízení, které se musí vyhodnotit; dál 

návrh projedná a upraví Legislativní 

rada vlády; vláda předloží 

Parlamentu; Poslanecká sněmovna 

projedná; Senát projedná; vrátí-li,  

znovu projedná Poslanecká sněmovna;  

následuje prezident; vrátí-li, znovu 

Poslanecká sněmovna; proces končí 

vytištěním ve Sbírce zákonů, teprve 

pak zákon nabývá účinnosti. Výsledek 

může být a bývá často značně odchylný 

od původního záměru. Jde i o příklad 

nezdařilé performace (členy matice 

zdařilosti B1 a B2 budou vždy 0) 

5.3 

Odpoví-

dající 

obsah vět 

 

(23/42) 

 

Radek John slíbil, že nesáhne. 

 

 

Příklad odpovídajícího obsahu věty, 

podmět je konkrétně definován, stejně 

jako předmět (předmětná věta).  

5.4 

Nominali-

zace 

 

(4/1) 

 

 

 

 

(5/28-30) 

 

Čtrnáctého velká tiskovka, manuál 

boje proti korupci. 

 

 

 

„Vydali jsme pokyn…od této 

chvíle žádné politické tlaky na 

vyšetřování, naopak povinnost 

ohlásit jakýkoliv politický zásah 

do vyšetřování.“ 

 

Nominalizace. Účastník se po svém 

předchozím velmi nepřehledném 

vystupování, kde ho moderátor 

zesměšnil, snaží stručností a rázností 

vrátit do diskuze.  

Záměrná nominalizace, typická pro 

„Headline“ řečník pravděpodobně 

využívá svou profesní znalost 

žurnalisty k zaujmutí diváka a 

akcentování tématu;  Ve srovnání 

s moderátorem se k nominalizaci 

uchyluje R. John velmi často 

(hodnocení výskytu 4).  

5.5 

Používání 

činných a 

trpných 

vět 

 

(6/28) 

 

(7/7) 

 

 

...nebyl ohlášen žádný politický 

tlak… 

Podařilo se zadržet pana Pitra. 

 

 

 

R. John celkem použil 47 trpných vět z 

809 pronesených (poměr 47/809 = 

0,058; tj. 5,8 %, zbytek jsou věty 

činné), z hlediska hodnocení četnosti 

(maximy kvantity) lze výskytu trpných 
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vět přiřadit stupeň 2 = vyskytují se 

zřídka. 

5.6 

Používání 

kladných a 

záporných 

vět 

 

(13/49) 

 

 

 

(17/21-22) 

… já bych o tomhle neměl vůbec 

nic vědět, to nemůže ministr…  

 

Protože to nejsou nějaké peníze, 

které se nedávají, ony ty peníze 

nejsou. 

 

 

Kromě uvedeného použití slova peníze 

(bod 1.3) a použití věty se skrytým 

agens (bod 5.2), má zde takto 

zdůrazněná negace intertextuální 

význam. Snadno porovnáváme se svou 

zkušeností, že opravdu peněz je 

nedostatek vždy a všude, nejenom ve 

státním rozpočtu. Jde o to, protivníka 

v debatě a diváky přesvědčit, že se 

v tomto případě nedá nic dělat a šetřit 

v policii (a ve státě) se musí. 

Celkem použil R. John zápornou větu 

v 97 případech z 809 jednoduchých 

vět, tj. ve 12,0 % svého vystoupení. 

Ve srovnání s ním, jeho  protivník 

v debatě M. Pecina tak učinil 105 krát 

v 576 vystoupeních (tj. 18,3 %). 

Johnův přístup je tak podstatně méně 

negativistický než u jeho oponenta, 

opozičního poslance ČSSD. Vyplývá to 

z jeho pozice obhajitele vládní politiky. 

  

5.7 

Druhy 

větné 

stavby, 

postavení 

větných 

členů, 

diateze, 

používané 

resp. 

zamlčené 

větné 

členy 

 

(9/20) 

 

 

 

 

(14/1) 

 

 

 

 

Já přes pana policejního prezidenta 

budu opravdu dbát... 

 

 

 

..dal mi strašlivou informaci, 

…takže jsem zděšeně volal pana 

policejního prezidenta 

 

Využití modalizátoru „opravdu“ 

ve spojení se zájmenem já na začátku 

věty zdůrazňuje agens děje – mluvčího 

a též performaci, kterou tato věta je. 

 

Přívlastek „strašlivou“ a příslovečné 

určení způsobu „zděšeně“ v rámci 

jednoho souvětí jsou modalizátory, 

které mají divákovi záměrně zdůraznit 

(až přehnanou) ministrovu 

starostlivost o vyšetřování takového 

závažného a mediálně známého 

případu, jakou je Opencard. Jde 

o porušování maximy způsobu. Četnost 

výskytu: vyskytuje se (3).  

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/34) 

 

 

(10/34) 

 

 

(11/1) 

 

(20/13) 

 

 

 

 

 

Aby (policisté) oznámili politické 

tlaky? 

 

Ale pozor, kdo tady má 

jednoznačný nástroj, kdo za to 

všechno může,… 

…tak všichni říkali: „ A kdo bude 

státní zástupce?“ 

Jsou ti naši (policisté) hloupější? 

(než rakouští) 

 

 

 

 

otázka přiměřená, zjišťovací 

 

 

otázka řečnická 

 

 

otázka řečnická 

 

otázka řečnická 

Celkem položil v debatě R.. John pouze 

tyto 4 otázky, z toho byly klasifikovány 

3 jako řečnické, pouze 1 v pragmatické 

rovině, přiměřená, typově zjišťovací. 

Hodnocení výskytu: vyskytuje se 
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Používání 

způsobu 

rozkazova

cího 

 

 

 

 

 

Vzájemné 

postavení 

účastníků 

v debatě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performa- 

tivy 

 

 

(25/31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/22) 

 

 

(4/6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2/26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdo nám nic nevezme, nestrašte 

lidi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jinak ale k tomu, co říkal pan 

Pecina, já jsem se ho nechtěl 

dotknout ...“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejte mi jenom slovo, já to 

potvrdím. 

 

…kde musím pochválit pana 

ministra, pan ministr Pecina… 

Moderátor: „… promiňte, pane 

ministře…, tak je to i ve vašich 

rukách, vy jste vicepremiérem této 

vlády...“ John: „Ano.“ 

Moderátor: „Vy jste si napsali do 

programového prohlášení, že jste 

vládou práva a boje proti korupci.“ 

John: „Ano.“ 

Moderátor: „A teď tady, možná 

expresivně řečeno, kňučíte, že…“ 

John: „Ano, ano, já vůbec 

nekňučím, já jenom říkám,…“ 

 

 

 

Nechceme, aby Vít Bárta 

(místopředseda VV) řídil 

(Ministerstvo vnitra)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zřídka, tj. 2. 

 

Použití negativních vět a imperativu 

zde znamená kategorický nesouhlas, 

jde o porušení principu zdvořilosti 

(maximy taktu vůči odborářskému 

funkcionáři, tj. slabšímu účastníkovi 

ve společenském postavení a tím 

i debatě). Hodnocení principu 

zdvořilosti = 5; hodnocení četnosti = 

vyskytuje se zřídka, tj. stupeň 2. 

 

Omluva, snaha o zachování 

konsensuálního přístupu vůči stejně 

postavenému protivníkovi. Z hlediska 

maximy zdvořilosti - hodnocení 1 (jde 

o omluvu za to, co bylo řečeno 

v předtočeném synchronu, nikoliv 

přímo v debatě. R. John reaguje, aniž 

by musel, na předchozí vystoupení M. 

Peciny, „…já jsem si to trošku 

osobně vzal…" str.5/ ř. 39). 

 

Dokumentace konsensuálního postoje 

řečníka vůči protivníkovi i 

moderátorovi. R. John v průběhu 

celého svého vystupování nevolil 

konfrontační, agresivní přístup vůči M. 

Pecinovi a ČSSD, častěji s ním 

souhlasil. Namísto toho kritizoval 

předchozí vládu a tedy své stávající 

koaliční partnery. Výjimkou byly 

pasáže týkající se strany VV, zde 

obhajoval jejich programové postoje.    

 

 

 

 

Obdobně vůči otázkám moderátora 

zaujímal většinou obranný, nikoliv 

útočný, agresivní postoj. 

Hodnocení principu zdvořilosti = 2. 

 

Existuje procedura - A1 (koaliční 

smlouva), podle které mají strany 

rozděleny resorty a mají právo 

navrhovat personální obsazení 

ministrů na nich. R. John je předsedou 

strany, který tak činí - A2. Věci veřejné 

jako strana si přály v tomto okamžiku 

V. Bártu na místě ministra dopravy, 

nikoliv vnitra. Proceduru skutečně 

nechtějí provést, tudíž je provedena 

správně a úplně - B1 a B2. Zúčastnění 

– strana Věcí veřejných a její předseda 
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(6/29;30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11/28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19/34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... já z toho vyvodím personální 

důsledky, čili tímto vyzývám 

všechny policisty, na koho byl 

činěn tlak, potřebuju okamžitě tu 

zprávu a bude veliký masakr.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..pokud to nebude vláda boje proti 

korupci, my v ní nechceme být. 

(my = VV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A můj pokyn je pro všechny 

manažery policie přemlouvat ty 

zkušené (policisty), aby 

neodešli,… 

 

 

tak činí na základě vnitřní stranické 

dohody – Z1. Strana VV a její koaliční 

partneři se podle koaliční smlouvy 

skutečně chovají - Z2. Matice 

(A1,A2;B1,B2,Z1,Z2) má hodnotu 

(1,1,1,1,1,1). Performativní akt je 

zdařilý.  

 

Tři případy použití performativních 

sloves; dohromady se týkají jediného 

performativního aktu – podniknutí 

opatření, proti těm funkcionářům, kteří 

v rámci policie ovlivňují vyšetřování 

korupce. Ministr vnitra je oprávněn, 

má nástroj (inspekci), jak to vyšetřit, 

dokázat a i potrestat, k tomu existuje 

procedura; zúčastnění ji umí správně 

vykonat a mají zájem ji vykonat 

(dokonce jsou vázáni rozkazem). 

Matice (A1,A2,B1,B2,Z1,Z2) má 

hodnotu (1,1,1,1,1,1) Performativní 

akt je zdařilý. 

 

Matice zdařilosti má tentokrát hodnotu 

(1,1,1,1,0,0): A2 = 1, existuje koaliční 

smlouva, která tento závazek definuje, 

A2 = 1, boj proti korupci je jedním 

z hlavních programových cílů strany 

VV, tedy všech jejích členů; B1 =1, 

strana VV může podat kdykoliv demisi 

svých ministrů; B2 = 1, koaliční 

smlouva je plněna, není zatím důvod 

odchodu, Z1=0, ne všichni členové 

vlády se ztotožňují s myšlenkou, že 

pouze nezdar v boji proti korupci by 

měl být důvod k odchodu z vlády; Z2 = 

0, jelikož někteří členové vlády z této 

strany tak nesmýšleli, ani se tak 

nechovali. (pozn. to se později ukázalo 

při odvolání R. Johna z funkce 

ministra vnitra, kdy strana ztratila 

důležitý post v boji s korupcí a při 

korupčním skandálu uvnitř VV, tj. 

porušení vlastních propagovaných 

zásad; ministři z vlády neodešli 

a strana se rozštěpila). Výpovědní akt 

je nezdařilý. 

 

 

A můj pokyn je = dávám pokyn  

(A1,A2,B1,B2,Z1,Z2)= (1,1,1,1,0). 

Perfomativní akt je nezdařilý. U členu 

Z1, lze mít za to, že se funkcionáři na 

manažerských postech snaží zabránit 

ochodu svých podřízených, zejména 
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(23/17-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1/36; 1/26; 6/29;30-

2x; 6/37,38,39; 

7/14,16; 

9/6,11,17,21; 

10/28,29; 11/15,28; 

17/35; 18/4,7,32,34; 

19/26,34; 

20/8,18,22,24,38,46; 

21/22,23; 23/8-3x, 

17,19,30-2x,45; 

24/12,26,28,39,46; 

25/2,6,20,31, 

26/21,23,41,45; 27/4; 

28/10,12,46) 

 

 

 

 

 

 

 

Já na tu demonstraci hrozně rád 

půjdu (tj. podporuji ji)…já tam 

půjdu s ruksakem první (…pro 

peníze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Případy, viz text. 

zkušených policistů do civilu Z1=1, 

s ohledem na to, že nemají prostředky 

na mzdy, dochází k úbytku stavů a 

jejich přesvědčovací činnost není tudíž 

úplně účinná, tj. nevykonávají ji 

správně, Z2=0.) 

 

Kromě toho, že jde o ironii 

a metonymii, lze vyřčené považovat 

za nezdařilý výpovědní akt (A1=John 

podporuje svolanou odborářskou 

demonstraci, A2=všichni zúčastnění 

na ní souhlasí s požadavky, 

B1=demonstrace je povolena, B2 

účastníci jsou organizováni, lze 

předpokládat, že vše proběhne, jak je 

naplánováno. R. John jako ministr 

vnitra však nemá ve skutečnosti 

v úmyslu se jí zúčastnit Z1=0, ani se 

tak chovat, tj. skutečně tam jít Z2=0). 

Akt je nezdařilý.(pozn. demonstrace se 

ve skutečnosti neúčastnil.) 

 

Celkem bylo klasifikováno 58 případů. 

Výskyt byl ve srovnání s moderátorem 

relativně velmi častý, hodnocení 4. 

Míra zdařilosti byla na stupni 

průměrná. Čtyřnásobný počet 

performativů ve srovnání 

s moderátorem mj. svědčí o tom, že se 

účastník - John  snaží diváka 

přesvědčit o svých záměrech, ať už 

ministra, nebo předsedy strany, nebo 

poslance, což moderátor nedělá. 

Průměrná míra zdařilosti znamená, že 

v polovině případů John vědomě nebo 

nevědomě diváka klame. 

V konstativních větách mluví pravdu, 

neboť je lze snadno ověřit. Výroky – 

konstatace nebyly tak složité, aby se 

musely vyhodnocovat výrokovou 

logikou. 

6.2 

Používání 

dvojic 

my–vy 

 

 

(26/7) 

 

 

 

(9/17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

My jednáme pro vás za vás. 

 

 

 

policie se tím opravdu zabývá, 

takže opravdu ručíme za to, já… 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2a; vyjádření solidarity (zde 

konkrétně s občanskými zaměstnanci 

hasičů a policie) 

 

6. 2a; my – vy (my ručíme vám 

veřejnosti, že); zamlčený předmět v 7. 

pádě, lze dovodit z ustálené předmětné 

vazby „ručit komu“; jde o zdůraznění 

pozice moci, policie se opravdu zabývá 

předpokládanou korupcí při nákupu 

obrněnců Pandur.  
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(26/40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/17; 11/8,15; 20/8; 

20/29; 26/7,40; 27/19 

Ano, je to hotovo, vstupujete 

do otevřených dveří…bude 

progresivní zdanění…my jsme 

domluveni...bude zavedeno 

s důchodovou reformou… 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2b; vy (soc. dem.) x my (koalice), 

vaše kritika je neoprávněná = 

odvedení pozornosti od problému 

(Tvrzení je navíc eufemismem. To, že 

příští rok bude snaha o progresivní 

zdanění, neznamená, že bude příští rok 

více zdrojů, protože vyšší zdanění se 

vždy promítne až v roce následujícím 

po zavedení. Navíc ve stávajícím 

rozložení sil v parlamentu k tomu 

nemusí dojít (pozn. navíc výnos ze 

zdanění nejvyšších příjmových skupin 

je odhadován pouze na 2 mld. Kč 

z rozpočtu s výší příjmů 1000 mld. Kč.) 

 

Případů „vy – my“ bylo nalezeno 8, tj. 

z hlediska maximy kvantity „vyskytuje 

se“. Při výskytu tohoto prvku je však 

třeba brát do úvahy i výskyt zájmena 

já, které je nadužíváno, hodnocení viz 

dále poř. č. 6.3. 

 

6.3 

Používání 

dvojic 

my–oni 

 

(7/9) 

 

 

 

(7/16) 

 

 

 

(21/30) 

 

 

 

 

(16/37) 

 

 

 

(7/9,16; 10/50; 11/1; 

12/17,20,21; 16/37; 

17/18; 18/9,34; 

19/45; 20/24; 21/30; 

23/5,7,9,10,23,45) 

 

Já se tím chlubím, jasně, bylo to 

za mě…(že se podařilo zadržet 

Pitra) 

 

oni vědí (policisté), že mají mojí 

podporu a já vím, že dělají, co 

mohou. 

 

…díky minulým politikům...my 

prostě už nemáme co rozdělovat, 

protože to projedli.  

 

 

...nedělejme si iluze, to vláda 

nezohledňuje, že bezpečnost je 

tady prioritou. 

 

výskyt viz text. 

 

6. 3a; dvojice „já – jeho (on)“ je 

použita ke zdůraznění vlastních zásluh.  

 

 

6. 3a; dvojitá dvojice „oni – já“ a „já 

– oni“; vyjádření vztahu solidarity 

ministra vůči  policii. 

 

6. 3a; Lehrmanova negace. (Jinak 

vyjádřeno: My za snižování rozpočtu 

policie nemůžeme, to způsobili 

předchozí politici, to ne my, to oni) 

 

dtto 

 

 

 

Účastník debaty R. John používal 

z dvojic nejčastěji vztah my (já) ve 

vztahu vláda, ministerstvo, které zde 

v debatě reprezentuji – oni, většinou 

policie, státní zástupci, odbory 

(subjekty, o kterých se mluví)  

 (celkem nalezeno 20 případů). 

Společně s výskytem zájmena já (viz 

poř. č. 1.3) jde o typický případ jeho 

vědomí nadřazenosti a postavení na 

společenském žebříčku – on, ministr 

vnitra. Hodnocení maximy kvantity 4, 

hodnocení maximy zdvořilosti 4, 

víceméně nezdvořilé. 
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6.4 

Používání 

dvojic vy–

oni.  

 

 

(26/21) 

 

...jezděte jak vrazi, ten den se vám 

nic nestane... ( z předchozího 

kontextu policisté vám nic 

neudělají) 

 

Ironická (falešná solidarita) s piráty 

silnic je morálním apelem na policisty, 

aby se nepřipojovali k akci 

„nevybírání pokut na protest“. Použití 

velmi zřídka (stupeň 2). 

7.1 

Přítom-

nost znaků 

vyjadřo-

vání míry 

pravděpo-

dobnosti 

děje 

 

(16/39) 

 

 

(17/48) 

 

 

 

(2/28) 

 

 

 

 

 

(10/24) 

 

 

 

(10/36-37) 

 

samozřejmě s méně penězi se asi 

nebude zdvihat objasněnost. 

 

…někteří z nich budou 

samozřejmě odcházet. (pozn. 

policisté) 

 

…stejně jako by byl dobrý 

manažer na vnitru, na 

spravedlnosti, anebo dobrý 

předseda vlády v budoucnu. 

 

 

jistě to není mediální 

bublina...není to bublina…tady se 

prostě nakupovalo draze… 

 

Akorát se bojím se, že zrovna tato 

nejvyšší státní zástupkyně, 

která…, asi nebude tím nejlepším 

kontrolorem… 

 

 

 

 

 

Pravděpodobnost hraničící s jistotou. 

 

 

Dtto. 

 

 

 

Míra vyjádřené pravděpodobnosti je 

dosti vysoká, jde o přesvědčení 

řečníka; (pozn: z hlediska maximy 

relevance lze hodnotit jako špatné, tj. 

5; neposouvá debatu nikam). 

 

Explicitně vyjádřené kategorické 

tvrzení (pravděpodobnost 100 %).  

 

 

Vyjádření pochybnosti. 

 

Celkem bylo u R. Johna nalezeno 15 

vět vyjadřující určitou míru 

pravděpodobnosti, zatímco vět 

s explicitně vyjádřenou jistotou, či 

kategorickým tvrzením (tj. nejenom 

prostým oznamovacím způsobem) bylo 

nalezeno 35, tj. poměr 1:2,33. Jde o 

opačný poměr než u moderátora. 

R. John využívá kategorická vyjádření 

jednak proto, že je o svých vyjádřeních 

přesvědčen a jednak, aby jasnými 

postoji přesvědčil televizního diváka. 

V souvislosti s tím je třeba 

poznamenat, že z oněch 35 

kategorických vyjádření byla většina 

performativy. 

8.1 

Spojování 

jednodu-

chých vět 

do 

souvětí
**/

 

 

(2/36-36) 

 

 

 

 

 

(3/34-36) 

 

…musí se dávat konta, peníze 

a tak, takže mu to trvalo několik 

dní, ale požádal dávno a není 

spojen s ABL, neměl nic 

společného s ABL,… 

 
Já bych dvě drobnosti jenom, on 

už teď má prověrku na vyhrazené, 

která je jednoduchá a on 

 

Chaotické spojování vět, které 

nedávají dohromady význam. 

 

 

 

 

Příklad stylistických pochybení: 

Vynechání přísudku v prvé větě a její 

špatný slovosled, způsob spojování vět 

                                                 
**/

 Posuzování stylistiky spojování vět do souvětí. V případě, že nejsou použity jednoznačné spojky, závisí na tom, jak ten 

kdo záznam pořizuje, vyhodnotí interpunkci ze strany řečníka. Může být tudíž zatíženo značnou chybou vlivem přepisu. 
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nepřichází do styku s tajnými 

informacemi, on dělá teď strategii 

boje proti korupci, která je tajná do 

čtrnáctého… 

vynecháváním spojek, vícenásobné 

použití podmětu vyjádřeného osobním 

zájmenem on a vkládání vedlejších vět, 

(„která je jednoduchá“, „která je 

tajná do čtrnáctého“), které z hlediska 

logiky porušují zásadu – jedna věta 

jedna nosná myšlenka. Hodnocení 

maximy způsobu:s nedostatky až 

špatné, tj. 4-5, neboť porušuje 

kritérium stručnosti a řádu v projevu. 

Z hlediska maximy relevance též 4-5, 

protože příspěvkem k dosažení debaty 

zcela určitě není. 

8.2 

Používané 

spojky  

 

(17/22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…ony ty peníze nejsou, takže to je 

ten problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vystoupení R. Johna je 

charakteristické, že věty své 

promluvy spojuje velkým množstvím 

stále stejných spojek (ostatně totéž 

viz u moderátora). Například 

spojku „že“ použil 74x, spojku 

„protože“ 33x, „aby“ 27x.  Zřejmé 

je nadužívání spojky „takže“ 24x 

(dvakrát více než moderátor); 

v souřadných spojeních pak 

dominuje spojka „a“ celkem 94x 

a odporovací spojka „ale“ – 

celkem 57x). Nadužívání týchž 

spojek z hlediska hodnocení 

maximy kvantity znamená stupeň 5.  
 

8.3 

Správnost 

použití 

spojek 

 

(2/37) 

 

 

 (2/9) 

(7/16) 

(17/20) 

 

 

(6/46) 

(20/11) 

 

 

 

(6/38) 

 

 

 

 

 

(20/18)  

 

Ale já jsem přebíral oba náměstky, 

kteří byli za pana Peciny na 

ministerstvu… 

A včera jsem zjistil… 

A prostě oni vědí,… 

A ta odpověď vlády je 

jednoduchá… 

 

A já vám teda řeknu… 

A já jsem se včera vrátil 

z Rakouska… 

 

 

Taky se hrozně těším, kdo vyvinul 

tlak… 

 

 

 

 

Myslíme, že 40 tisíc policistů je 

možné, aby zajistilo…. 

 

Spojka „ale“ na počátku věty je 

redundantní. 

 

Zbytečné používání spojky „a“ na 

počátku věty. 

 

 

 

Kromě zbytečného důrazu na vlastní  

osobu (viz poř. č. 1. 3) je též jako 

v předchozích případech spojka“a“ 

nadbytečná.  

 

Nesprávné a nelogické zkrácení 

významu – porušení předložkové 

vazby, a tím nesprávné použití 

vztažného zájmena“kdo“ s funkcí 

spojky. 

 

Nesprávně použitá syntaxe. (Myslíme, 

že 40 tisíc policistů může zajistit…) 
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R. John tímto často porušuje maximy 

relevance (vzájemného vztahu výroků) 

a maximy způsobu (zejména kritérium 

jednoznačnosti). Hodnocení 4-5. 

8.4 

Prostřed-

ky k 

odkazován

í na jevy 

uvnitř a 

vně textu 

 

 

 

(2/9-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6/45) 

 

(12/18) 

 

 

 

 

 

 

 

(6/39) 

 

A včera jsem zjistil, že za námi 

stojí Petr Kellner, když se teda 

nepotvrdilo, že Janoušek, tak 

příště to bude řídit Barack 

Obama… 

 

 

 

 

 

Sám pan Pecina řekl v parlamentu 

 

My jsme tady před volbami seděli 

a pan ministr (Pecina) si stěžoval... 

 

 

 

 

 

 

Jinak k tomu, co říkal pan Pecina... 

 

Odkazování vně debaty do veřejného 

prostoru na známé osobnosti s cílem 

využít ironii a bagatelizovat fakt, 

na který upozorňuje v předchozím 

vystoupení moderátor, tj. že stranu VV 

a ani ministerstvo vnitra neřídí 

formální předseda strany a ministr R.. 

John, ale místopředseda strany 

V. Bárta. 

 

Jiný příklady vnější deixe. 

 

Příklad časové deixe. 

 

Odkazování vně je velmi časté, 

hodnocení výskytu 4. Účel odkazování 

je různorodý, při hodnocení maximy 

způsobu lze klasifikovat jako 2, stupeň 

dobré.  

 

Odkazování dovnitř debaty. Méně 

časté. Hodnocení četnosti-vyskytuje se, 

tj 3. 

 

8.5 

Stylis- 

tické 

anomálie 

 

 

(6/31-38) 

 

…bude veliký masakr…bude 

vyšetřování… 

…bude veliký skandál…bude 

veliká kauza… 

 

Neobvyklá nebo ne příliš vhodná 

slovní spojení. Slovesná vazba být + 

předmět jsou náhradou 

za plnovýznamová slovesa. Jinak např. 

dojde k masakru, bude se vyšetřovat, 

provalí se skandál, stane se z toho 

velký případ, kauza. 

John porušuje maximu způsobu. 

(kritérium jednoznačnosti)   

9.1 

Snaha 

účastníků 

debaty o 

převzetí 

iniciativy 

 

(5/4) 

 

(6/16) 

 

(6/22) 

 

Pusťte mne ke slovu… 

 

Dejte mi slovo, dejte mi slovo. 

 

Dejte mi jenom slovo, já to 

potvrdím. 

 

Žádost o přidělení slova mimo pořadí. 

 

Žádosti o udělení slova - řečník si je 

vědom toho, že v debatě je podřízen 

moderátorovi. Občas tento princip 

porušuje, např. dovětky typu„já to 

potvrdím“ vyjadřuje souhlasný postoj, 

aniž byl tázán. 

9.2 

Způsob 

ovládání 

účastníků 

debaty 

  

Nevyskytuje se. 

 

R. John neovládl debatu ani v jednom 

z případů, i když snahu o převzetí 

iniciativy projevoval, viz výše poř. č. 

9.1. Hodnocení četnosti 0. 

10.1 

Výstavba 

 

(23/31-32) 

 

Mysleme na své děti. Takže si teď 

 

Výstavba textu je v řadě vystoupení 
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textu a 

jeho 

stylistika 

 

 

 

 

(9/20) 

 

 

 

 

 

(10/28-9) 

 

 

 

(16/18) 

 

 

 

 

 

(17/47-50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26/22) 

 

 

 

 

 

(27/48) 

 

 

 

(28/44-45) 

 

 

 

(11/4) 

vydemonstrujeme jako ještě víc 

peněz a ty naše děti tady zažijou 

krach. 

 

Ano a já přes pana policejního 

prezidenta opravdu budu velmi 

dbát… 

 

 

 

…co může dělat ministr vnitra, 

který nesmí do živých spisů vůbec 

jako ani náhodou se pokusit,… 

 

…pokusíme se zajistit maximum 

toho na majetku zpátky do 

rozpočtu… 

 

 

 

 my - daňoví poplatníci - tady 

platíme tyto výsluhy, proto 

samozřejmě ti, kteří byli dobře 

placeni, budou někteří z nich tady 

samozřejmě odcházet. 

 

 

 

 

…tak apeluju na příslušníky 

odborů, nebo počet nehod, počet 

mrtvých možná, apeluju na ně, ať 

si to pak srovnají se svým 

svědomím … 

 

To svědčí o tom i to…. 

 

 

 

…všechny nevýhodné věci 

z minulosti jednáme, budeme se 

snažit přejednat… 

 

...nicméně každý další týden je 

špatně. 

neobratná, často chybná, někdy 

nesrozumitelná. Neodpovídají rody, 

pády, předložkové vazby jsou špatně 

používány. Věty nejsou dokončené, 

řečník přeskakuje, apod. Jde 

o porušování maximy způsobu, kritéria 

uspořádanosti vystoupení. Hodnocení 

maximy 4-5. 

 

 

Druhá část vedlejší věty je nelogická 

a redundantní. Porušení maximy 

relevance. 

 

Nadbytečné použití slov „toho na“ činí 

větu špatně srozumitelnou. Také zde 

jde o porušení maximy způsobu, a to 

kritéria jednoznačnosti. 

 

 

Důsledková věta uvozená spojkou 

proto nemá žádný logický vztah 

k  předcházející větě. V souvětí je 

použita řada větných členů špatně, 

např. zdvojený podmět „ti, kteří“  

a „někteří z nich“, dvakrát použité 

příslovečné určení samozřejmě, 

příslovečné určení místa tady.  

 

Příklad alogičnosti. Porušení maximy 

způsobu a maximy relevance. 

 

 

 

 

Vytvoření nové vyvozovací fráze 

(složenina z různých používaných 

variant). 

 

Příklad nesprávné slovesné vazby, 

správně je jednat o něčem nebo ve 

věci. Něco přejednat neexistuje. 

 

Nesprávná stylistika; správně např.  

„prodleva o každý další týden škodí“.  

 

Nadužívání slov, spojek viz výše. 

Z hlediska maximy způsobu 
(obskurní vyjadřování, 

nejednoznačnosti, stručnost a chybějící 

řád v projevu) dochází k porušování 

všech kritérií. 
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10.2 

Logičnost 

osnovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(18/3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale, ale to je úplně jinak, ti, kteří 

budou mít výkon, ti, kteří budou 

mít objasněnost, my zcela měníme 

systém hodnocení a jenom prostě 

ti, kteří odvedou práci, kteří budou 

mít úspěch v boji proti korupci a 

tak dále, budou mít objasněnost, 

samozřejmě že ten systém se 

změní. 

 

 

Logičnost osnovy celého vystoupení 

nelze u tohoto účastníka posuzovat 

jako u moderátora, neboť pořad 

probíhá ve formě otázek, jejichž výběr 

neovlivňuje. Lze hodnotit logičnost 

jeho jednotlivých vystoupení. 

 

Gramatický a logický chaos. 

 

Logičnost dílčí vystoupení R. Johna se 

místy vytrácí, viz poř. č. 10. 1. Jako 

jiný negativní příklad lze uvést záznam 

v této tabulce, poř. č. 10.3, nebo 

v části „Václav Moravec“, též poř. č. 

10. 3 Hodnocení maximy způsobu  

4 - 5, četnost velmi častá (4). 

10.3 

Schopnost 

odlišit 

podstatné 

od 

nepodstat-

ného 

  

…takže samozřejmě, že ta 

objasněnost se dramaticky 

zvyšovat nebude, na druhé straně 

ve statistice jsou i bagatelní trestný 

činy, jo, neplacení výživného 

a podobně a protikorupční boj, tam 

musíme vybrat nejvíc peněz, 

každou miliardu, kterou vybereme, 

ta potom může posílit boj proti 

korupci. My připravujeme strategii 

na jednání o rozpočtu pro další rok 

a že ministerstvo spravedlnosti a 

vnitra společně na tuhle reformu 

musí dostat peníze.“ 

 

 

Aniž by byly rozebírány stylistické 

nedostatky tohoto vystoupení, řečník 

směšuje dohromady statistiku 

neplacení výživného s korupčními činy, 

které vidí jako závažnější. (Pozn: to je 

sice z hlediska trestního práva pravda, 

ale těžko se každý divák ztotožní 

s rozdělením priorit, např. rozvedené 

matky). Řečníkovi se také nepodařilo 

příliš vysvětlit, že příjmy, které by 

mohly do státního rozpočtu plynout 

po objasnění korupce, následnému 

odsouzení viníků a zabavení jejich 

majetku jsou v relaci ke státním 

 výdajům velmi nízké. (I kdyby soudy 

vymohly více miliard, tyto 

nerozpočtovatelné příjmy jsou příjmem 

státního rozpočtu jako celku a nikoliv 

justice, nebo policie; aby tomu tak 

mohlo být, muselo by dojít ke změně 

zákona o státním rozpočtu, což není 

příliš reálné s ohledem na to, že státní 

rozpočet na následující rok se uzavírá 

vždy před koncem roku probíhajícího.)  

 

Jedná se o další příklad základní 

ekonomické a legislativní neznalosti 

řečníka (ostatní příklady viz výše, 

č. 1.2). Jde o evidentní porušení 

maximy kvality. Četnost výskytu 

obdobných porušení: vyskytuje se. 

 
Martin Pecina, další hlavní účastník debaty, poslanec, bývalý ministr vnitra, nehodnocený účastník

***/
;  

počet vystoupení v debatě 54 
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počet vyslovených jednoduchých vět (s výjimkou částic) 576. 
***/

 Základní údaje o vystoupení M. Peciny jsou uvedeny z důvodu možnosti relativního porovnání. 

4.6.1  Souhrnné hodnocení moderátora V. Moravce  

 

Slovník 

Václav Moravec je kognitivně velmi dobře vybaven, jeho výrazový slovník je bohatý. 

Umí jej využít, používá i zřetelně formální výrazy, které dokáže kombinovat tak, aby zaujal 

diváka nebo některé pasáže záměrně zdůraznil (viz poř. č. 1.1 - hodnocení využití běžně 

používaných slov je z hlediska maximy kvantity na stupni časté až velmi časté, poř. č. 2.3 - 

výskyt formálních výrazů na stupni vyskytuje se a poř. č. 2.4 výskyt neformálních výrazů - 

vyskytuje se zřídka). Eufemismy moderátor nepoužívá. V rámci svého slovníku umí 

využít i tropy, zejména metonymie, které se objevují v jeho promluvách velmi často 

(poř. č. 4.1), a z hlediska maximy způsobu také dobře. Jak vyplynulo z analýzy, některé 

výrazy a slovní spojení Václav Moravec používá velmi často, z hlediska četnosti výskytu 

se jedná až o nadužívání (např. boj proti korupci, protikorupční, viz tabulka č. 1. 3.). Zároveň 

moderátor používá slov ideově záměrně nesprávně (kauza). Ve svém vystoupení prokázal, 

že je svým žargonem novinář s mírně pragocentristickými sklony (např. my tady v Praze 

máme; hezký den z Prahy do Hradce Králové).  

Moderátor používá taky ideologicky zabarvené výrazy, tj. ve vztahu k příslušné 

sociální skupině (např. vzdálená lidu, bohatší obyvatelé, viz poř. č. 1.2), což v kontextu 

indikuje ani ne tak jeho levicové smýšlení, jako spíše souznění s celospolečenskou náladou 

obyvatelstva a nesouhlas s praktickou politikou vládnoucí koalice a některými 

celospolečenskými jevy, proti nimž vláda nekoná. Jak již bylo uvedeno výše, to ve svém 

důsledku vychylovalo debatu od politicky neutrální směrem doleva. 

Stavba vět 

Moderátor k debatě přistupuje aktivně, obrací se na účastníky přímo (pane ministře 

Johne, pane exministře, pane policejní prezidente poř. č. 9.2). Většina těchto vět má 

odpovídající obsah (poř. č. 5.3), to znamená, že v převážné většině z nich bývá podnět 

zároveň činitelem děje, který způsobuje uvedení události do chodu. Na druhou stranu 

při komentářích vnějších jevů přistupuje k řadě událostí neadresně, věty obsahují skrytý agens 

(např. Není žádný zájem zametat cokoliv pod koberec; Dochází k decimaci policejního sboru; 

poř. č. 5.1 – 5.2), nebo jsou trpné (Plán stínohry se naplňoval. K dokonalosti byl doveden 

kauzou nákupu obrněnců Pandur; poř. č. 5.6), nebo bez přísudku, tj. nominalizovány 

(poř. č. 5.4 – např. Nejdříve ta zásadní otázka kolik; To znamená vypsání…). Výskyt 
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nominalizací je však řídký. Z hlediska maximy relevance bylo vystupování klasifikováno 

pouze na úrovni uspokojivé. Moderátor používá příliš velký počet vět, které vyjadřují stav 

nebo událost, u které přesně nespecifikuje původce děje. Pravděpodobně i z důvodu možné 

žaloby nemůže bez soudně použitelného důkazu ukázat na konkrétního viníka.  

Ve většině případů se moderátorovi daří vyjádřit patřičným způsobem to, co potřebuje. 

Je tedy pochopitelné, co chtěl sdělit nebo na co se ptá, jednotlivé promluvy jsou jednoznačné. 

V jeho výpovědích nepanuje chaos, naopak, dá se v nich spíš najít řád. Naplnění maximy 

způsobu tak lze hodnotit jako dobré, tj. na úrovni 2. Přestože samotný název pořadu „Otázky 

Václava Moravce“ dává tušit, že půjde především o dotazování a hledání odpovědí, 

při pohledu na relativní hodnotu vět, je většina z pronesených v oznamovacím způsobu (nikoli 

tázacím). Časté je i použití negace. Z celkově napočítaných 652 vět v analyzovaném dílu 

debaty je hned 80 z nich záporných, zhruba polovina z negací pak má charakter otázky (např. 

Pane ministře, nejsou toto varující informace? Viz tabulka, poř. č. 5.6.). Negativními větami 

moderátor záměrně zdůrazňuje jejich zamýšlený obsah, obecně mají v diskusi větší razanci a poutají 

pozornost. Negací při kladení otázek využívá V. Moravec stejně jako modalizátorů a diateze 

(poř. č. 5.7). Především těmito způsoby vyvíjí tlak na zbývající aktéry debaty, což je 

z hlediska naplňování maximy zdvořilosti možné hodnotit jako nezdvořilé. Při kladení otázek, 

které jsou ve prospěch a v neprospěch účastníka, byl poměr vůči oběma aktérům zhruba 

stejný, což mimo jiné svědčí o tom, že se snaží být nestranný. Používání imperativu jako 

porušení principu zdvořilosti se v analyzované diskusi nevyskytuje. Výjimku tvoří nadužívání 

slovesa „počkejte“ hned na úvod promluvy. To je ovšem další z cest, kterou moderátor žádá 

účastníka o vysvětlení, doplnění nebo slouží jako zdůraznění pro diváka či prostředek 

pro úplné převzetí slova. (Počkejte, chcete tím říct, že…; Počkejte, pokud tomu dobře 

rozumím… atd, viz bod 6.1 či 9.2).  

Většina vět má konstativní charakter, nepravdivá tvrzení se v nich nevyskytují. 

V případě performativních aktů, kterých moderátor nepoužívá mnoho, je jejich zdařilost 

na průměrné úrovni. Moderátor se věnuje podstatně více popisu performativních aktů jiných 

subjektů (poř. č. 6.1). Lze vysledovat, že drtivá většina komentářů se odehrává na úrovni 

opoziční dvojice my (já + diváci, resp. veřejnost) – vy (vláda, policie, ti, co za to odpovídají). 

Při hodnocení četnosti jde o výskyt velmi častý (např. Vy za to pak nesete politickou 

spoluzodpovědnost, aby se veřejnosti jasně sdělilo…). Méně frekventované  je užití dvojice my -

 oni (např. Nečasův kabinet se nás od svého nástupu snaží přesvědčit, že je právě vládou práva a boje 

proti korupci.) a dvojice na úrovni vy – oni se pak nevyskytuje vůbec. I to opět nasvědčuje 
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tomu, že se moderátor snaží více se identifikovat s diváky než s přímými účastníky debaty, 

a dává tak najevo svůj postoj proti vládnoucímu establishmentu.  

Při analyzování vět z hlediska vyjadřovacího, resp. jejich expresivní hodnoty 

moderátor daleko častěji než zbývající aktéři svá tvrzení relativizuje. Poměr tvrzení, o kterých 

si je jistý a těch, které určitým způsobem mírní, byl 1 : 10 (např. Politické tlaky 

na vyšetřování pravděpodobně existovaly; Údajně měl získat od společnosti Unisys necelý 

milion korun; viz tabulka, poř. č. 7.) Míru pravděpodobnosti děje nejčastěji vyjadřuje pomocí 

příslovcí (z hlediska větné stavby pomocí příslovečných určení způsobu) jako jsou „zřejmě, 

asi, nejspíš, dost možná“ atd. Také v tomto případě lze hledat důvod ve snaze 

o nenapadnutelnost. 

Struktura textu (debaty) 

V úvodních partiích každého pořadu a vždy na počátku každého bloku má debata 

vyšší stylistickou úroveň. Moderátor (a celý tým spolupracovníků) je na debatu připravený, 

takže zejména počátek bloku působí vždy jako „pod kontrolou“. O tom svědčí například 

předtočené reportáže, synchrony nebo statistické grafy, které se na jeho vyzvání, pokyn 

nebo po naznačení spouští z režie (např. Podívejme se teď na data Otázek, která máme 

k dispozici; To ostatně ještě jednou sami uvidíte…viz příloha 3). Výsledný dojem z dalšího 

vystupování moderátora však kazí jeho způsob spojování vět do souvětí. I když používání 

spojek a jejich umisťování mu nečiní problémy, několik z nich, a to stále týchž, používá příliš 

často (nadužívá). Jejich účinek někdy ještě zesiluje prostřednictvím modalizátoru 

s nespisovnou částicí „no“ (poř. č. 8. 2).  

Odkazování dovnitř a vně debaty je uspořádané a četnost jeho výskytu je na průměrné úrovni. 

Vnější odkazy mívají mít ironický až eristický charakter, zejména vůči R. Johnovi: 

„Vaše vystoupení je považováno za „biomasu 2“ (poř. č. 8. 4). 

Účastníci debaty přijímají fakt, že do studia byli pozváni a že debatu řídí V. Moravec. 

V. Moravec má tedy ze scénáře, z charakteru pořadu a také nabytými zkušenostmi 

vědomostmi a praxí dominantní postavení. Debatu řídí z pozice silnějšího a aktéři tuto pozici 

uznávají. Jen zřídka se stane, že dojde ke střídavému převzetí iniciativy ze strany ostatních 

řečníků, to ovšem obvykle netrvá příliš dlouho (např. Pane ministře,…, promiňte, nechte mne 

dokončit otázku; poř.č. 9. 1). Časový i tematický plán debaty tak řídí moderátor (spolu 

s dramaturgem) podle předem vytyčeného cíle. 

 Výstavba textu a stylistika je nadprůměrná s malým počtem nelogičností 

(poř. č. 10. 2). Když má debata tendenci opustit předem stanovenou trajektorii, využívá 
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několika nástrojů, jak ji do původního směru vrátit, např. přerušení řečníka, položení 

doplňujícího nebo dalšího dotazu, vhodným komentářem nebo až po přímé volání k pořádku. 

Se smyslem pro využití okamžité situace, například když někdo z aktérů pořadu prozradí 

informaci, která není běžně známá, v případě „nachytání“ řečníka, že nemluví pravdu atd., 

je však sám ochoten (časově i obsahově) předem připravené schéma porušit.  Způsob řízení 

debaty a její stylistika jsou podrobněji rozvedeny v tabulce 4. 2 pod body č. 9. 1 až 10.3. 

Pro hodnocení naplnění maximy zdvořilosti pak z analýzy projevu a vystupování moderátora 

plyne, že sám sebe hodnotí relativně velmi vysoko, i když to explicitně nedává najevo. To lze 

dokumentovat například na expresivní hodnotě jeho vyjadřování (poř. č. 3. a 7.) nebo 

odkazováním vně textu formou otázky a odpovědi na ni „A o jakých tématech se začne 

po dnešních Otázkách mluvit?“ (rozuměj – po mých otázkách, po dnešním pořadu; 

poř. č. 8. 4). Moderátor zde odkazuje na to, co bude pravděpodobně následovat na politické 

scéně v následujících dnech či období, čímž utvrzuje diváka nejen o tom, že dokáže předvídat 

dění, ale také, že on sám, resp. diskusní pořad jako takový, má schopnost nastolovat témata 

s celospolečenským dopadem. Dále si pak k tomuto moderátor pomáhá kladením ironických 

nebo eristických otázek účastníkům debaty („Jsou ti naši (policisté) hloupější?“, poř. č. 6.1), 

ovládáním debaty (poř. č. 9.2), nebo jeho projevenou nadřazeností nad ostatními účastníky 

debaty (viz 10.3 – porušování schématu debaty za účelem pobavení diváka na úkor R. Johna). 

Jeho vystupování je však vesměs zdvořilé, uvozované zdvořilými osloveními a obraty 

(například častým oslovováním nebo titulováním aktérů, „pane policejní prezidente“, „pane 

řediteli“; poř. č. 2.1).  

Z výše popsaných důvodů však nelze celkové vystupování moderátora hodnotit stupněm 

velmi zdvořilé (nutného předpokladu ke splnění stanovených hypotéz H2 a H3), pouze 

stupněm zdvořilé až uspokojivé. Pro moderátora tedy hypotézy H2 a H3 (pozn. H2: vybraný 

účastník v rámci debaty používá konsenzuální princip; H3: vybraný účastník používá 

zdvořilostní princip) neplatí.  

 Co se týká kvality promluvy, pak je tato reprezentována zejména naplňováním 

maximy způsobu a maximy relevance při současném posouzení četnosti výskytu jevů. 

Ve srovnání s R. Johnem i (ale i M. Pecinou) své spoluhráče v debatě ve všech kritériích 

při hodnocení maxim způsobu, maxim relevance (viz 1.4; 2.3; 3.; 4.1; 5.3; 5.4, 10.1; 10.2) 

převyšuje a je nad stupněm hodnocení „uspokojivé = 3. A to i přesto, že i v některých 

případech (např. „kňučíte, že…“ atd., poř. č. 2.4; 8.1) a dokonce u některých parametrů (8.2 - 

nadužívání  některých spojek; zejména „že, takže, ale“) bylo naplňování maxim na dolní části 

stupnice hodnocení. Ve většině případů se tedy hodnocení vyskytuje nad hodnotou značící 
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průměr, tudíž z hlediska kvality promluvy je nadprůměrné. Hypotéza H4 (pozn. H4: vybraný 

účastník disponuje vyšší než průměrnou hodnotou kvality prvků promluvy) pro moderátora 

platí.  

4.6.2 Souhrnné hodnocení účastníka Radka Johna 

Slovník 

Z hlediska empirické hodnoty používaných výrazů (ve smyslu výše uvedené 

klasifikace) se R. John pohybuje úplně v jiné oblasti než moderátor. Jím používaná slova jsou 

často mimo běžně užívaný standard, velmi frekventovaně používá (až nadužívá) nespisovných 

výrazů („no; šel bych vejš, počtvrtý si řekne;…“, poř. č. 1. 4), často dokonce slangových, 

používá anglicismy („…výcuc těch všech koncepcí, The Best of…“, příloha č. 1, s. 4, ř. 18) 

a někdy dokonce vytváří novotvary („úsměšné“, viz tabulka, poř. č. 1. 1) Pravděpodobně 

se domnívá, že čím hovorovější, tím přitažlivější, zejména pro diváky s nižším dosaženým 

vzděláním apod., kteří by se s ním, i tím, co říká, mohli více ztotožnit. Na druhou stranu 

tato slova směšuje s vysoce odbornými výrazy a zkratkami (například: paragraf o účinné 

lítosti, procedurální, progresivní, ASIS; viz poř. č. 2. 3), které jsou typické pro relativně úzký 

okruh zasvěcených osob, zejména pro právníky, legislativní odborníky, vyšší státní úředníky, 

nebo poslance. Další skupinou, na kterou se v promluvách obrací nebo jí určuje obsah 

promluv, jsou policisté (např. poř. č. 2. 3, 2. 4). V některých případech slovní zásobu 

zplošťuje do jediného výrazu. Mezi nejčastější příklady patří slovo „peníze“. V mnoha 

významech ho ale používá nepřesně, slangově, z ekonomického hlediska nepřesně (často by 

mělo být nahrazeno synonymy jako odměny, mzda, účet, finanční rezervy, zdroj příjmů, 

výdaje, náklady atd…). Je otázkou, zda-li si je toho řečník vědom a mluví tak v rámci snahy 

o zdánlivé porozumění všemi společenskými skupinami, nebo tak činí nevědomky, 

což pro změnu svědčí spíš o jeho nedostatečné orientaci v dané oblasti. 

Tato rozporuplná směs slovní zásoby a její expresivní forma používání, implikuje 

vždy polovzdělanost. Obdobným, byť jinak obsahově tvořeným, speciálním žargonem 

se např. v dřívějším období za socialismu vyjadřovali příslušníci vládnoucího komunistického 

establishmentu,
89

 kteří se rekrutovali většinou ze slabších společenských vrstev. V rámci 

svého slovníku používá Radek John řadu výrazů relativní hodnoty s ideologickým 

zabarvením, kterými tuto rozporuplnost a snahu přiřadit se ke dvěma protichůdným 

společenským skupinám jenom prohlubuje. Na jedné straně jsou to formální výrazy jako 

„korupce, manažer, balíček zákonů, paragraf, resort, ministerstvo“ (viz poř. č. 2.3), které 
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z hlediska jazyka spíše najdeme např. ve státní administrativě, a na straně druhé slovní spojení 

jako „no tak jasně, výcuc, strašný peníze, počtvrtý ho to štve, to je výborný, atd.“ (poř. č. 2.4) 

patřící spíše do skupiny výrazů, kterou se např. vyjadřují lidé s nižším dosaženým vzdělaní. 

Tato vyjádření porušují evidentně maximu způsobu (poř. č. 2. 4). Kromě toho častým 

používáním nepatřičných slov pro ekonomické pojmy (viz výše; poř. č. 3. – expresivní 

hodnota používaných slov) dokazuje svou neodbornost, což může odporovat obecným 

požadavkům na funkci ministra.  

Využívání tropů není tak časté jako např. u moderátora, avšak vyskytuje se (např. 

„vrazit nůž do zad; zkušení pardálové šli do civilu,…“; v tabulce pod bo č. 4. 1). Neslouží k zastírání 

problémů a odvádění pozornosti, ale naopak ke snaze zaujmout, zdůraznit, akcentovat určitou 

pasáž textu nebo ke zvýšení prestiže osobnosti řečníka. Tento jev souvisí s častým použitím 

tzv. „jáismů“, viz dále.   

Stavba vět 

Ve svých vystoupeních je R. John v podstatně pasivní účastník, což je z části dáno tím, 

že odpovídá „pouze“ na otázky, které mu byly položeny. A z části z toho důvodu, že vytváří 

věty, ve kterých které je činitel uvádějící děj do chodu (agens) skrytý, nebo záměrně 

zamlčený (např. „Jsou tam konkrétní termíny, kdy se legislativně budou měnit věci, které 

potřebujeme; Donesla se mi strašlivá informace…“, viz. poř. č. 5. 2, 5. 7). I když věty s aktivní 

činností převažují, poměr těchto vět vůči větám, které vyjadřující nějakou událost nebo stav, 

je podstatně nižší (o 25 %) než u moderátora („Trestní řízení dokonce už bylo zahájeno; Nejsou 

peníze na rozdělení, prostě neexistujou…“; poř. č. 5.1). V ožehavých tématech se Radek John 

snaží velmi často vyhnout osobní odpovědnosti („Ale já jsem přebíral oba náměstky, kteří byli 

už za pana Peciny na ministerstvu…“, příloha 1, str. 2, ř. 37), někdy s cílem záměrného 

ideologického zkreslení ve prospěch Věcí veřejných, jejichž byl v době analyzovaných debat 

předsedou („Pokud to nebude vláda boje proti korupci, my v ní nechceme být“, příloha 1, str. 11, 

ř. 28). Ve srovnání s moderátorem používá velmi často nominalizaci, typickou pro novinářský 

žargon. Svou profesní znalost využívá k zaujmutí diváka, na druhou stranu i v těchto 

případech opět zastírá původce děje. Z hlediska použitého větného způsobu je většina jím 

pronesených vět činných, trpné věty se pohybují stejně jako u moderátora na úrovni 6 %. 

Ve srovnání s ostatním aktéry si nelze nevšimnout používání osobního zájmena „já“. Radek 

John jím uvozuje každou 16. pronesenou větu (pozn. v českém jazyce, nebo pokud bychom 

hledali i jinde, tak třeba ve španělštině, je zvykem jej explicitně nevyslovovat, srovnej 
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s běžnou praxí v angličtině či němčině). Nejen, že tento jev poutá pozornost v negativním 

slova smyslu, zároveň může ukazovat na nadměrné ego řečníka (egocentrismus), vnímání 

sebe sama jako středobod dění či přeceňování schopností. Ojediněle pak o sobě mluví Radek 

John i ve třetí osobě: „Radek John slíbil, že nesáhne na platy policistů a to dodržel.“ 

(viz poř. č. 1. 3). Ve 12 % případů využívá záporných vět, negace v jeho projevu má sloužit 

především ke zdůraznění obsahu a přesvědčení diváka o správnosti svých názorů. Ve srovnání 

s ním jeho protivník v debatě M. Pecina záporných vět používá 18 %, tj. o třetinu více. 

Johnův přístup je tak podstatně méně negativistický, což je dáno zejména pozicí obhajitele 

vládní politiky.  

Při posuzování vztahových hodnot vět bylo zdokumentováno (poř. č. 6. 1), že R. John 

volí konsensuální princip
90

 vůči stejně postaveným protihráčům, a to jak vůči moderátorovi, 

tak vůči jeho oponentovi. Vůči protihráči na nižší úrovni bylo jeho vystupování naopak 

z pozice síly, nezdvořilé (použití záporného rozkazovacího způsobu). Používání negativních 

vět (viz výše) a imperativů však bylo velmi řídké. Vůči svému oponentovi v debatě nevolil 

konfrontační přístup, místo toho sám kritizoval předchozí vlády svých koaličních partnerů, 

aby ukázal, že jeho nová strana s předchozím vládnutí nemá nic společného. To dokládal 

i relativně důsledným obhajováním programových principů strany Věci veřejné. V celém 

svém vystupování téměř nepoužíval otázek, většina vět měla konstativní charakter. 

Konstativní výroky byly snadno ověřitelné. Ve srovnání s moderátorem však podstatně více 

používal performativních vět (58 z 809 pronesených vět, tj. 4x více než moderátor), což 

souviselo s jeho již citovanou obhajobou programu Věcí veřejných a jím prezentovaných cílů. 

Zdařilost performativních aktů byla průměrná, tj. jinak vyjádřeno, polovina jeho vyjádření 

k budoucím činům byla klamavá, vůči auditoriu manipulativní (např. „Já na tu demonstraci 

hrozně rád půjdu…já tam půjdu s ruksakem první“, poř. č. 6. 1). Při posuzování dalšího 

vztahového kritéria v používání vět – zájmenných dvojic, po započtení zájmena já, zcela 

jednoznačně dominovala vztahová dvojice my (vládnoucí garnitura) – vy (diváci, občané), 

např. „My jednáme pro vás za vás“, tabulka poř. ř. 6. 2. Podobně jako při posuzování empirické 

hodnoty vět, i u relativní hodnoty se výrazným způsobem ukázalo, jak se empirická hodnota 

(superego) promítá do postojů a vztahů, které John zaujímá vůči ostatním, které považuje 

za ty, jež stojí na „nižší“ úrovni než on (např. „nedělejte si iluze; jezděte, jak vrazi; zrovna tato 

nejvyšší státní zástupkyně asi nebude tím nejlepším kontrolorem…“, poř. v tab. 6 - 7). 

Jde o systematické vyjadřování stavu nadřazenosti. Z hlediska naplňování maximy zdvořilosti 
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jde tedy o chování více méně nezdvořilé. Tento přístup potvrdil i další ukazatel, expresivní 

hodnota pronášených vět. R. John daleko více používal tvrzení kategorická (poměr 1 : 2, 3, 

viz poř. č. 7), než vět relativizujících s určitou mírou pravděpodobnosti, tj. přesně v protikladu 

ve srovnání s moderátorem. Svědčí to o tom, že je o svých postojích a konání přesvědčen 

a své přesvědčení se snaží přenést na diváka (např. „někteří z nich budou samozřejmě 

odcházet; stejně jako by byl dobrý manažer na vnitru, na spravedlnosti, anebo dobrý předseda 

vlády v budoucnu; jistě to není mediální bublina, tady se prostě nakupovalo draze.“). 

Struktura textu (debaty) 

 Spojování myšlenek do ucelených souvětí je velkou slabinou hodnoceného řečníka. 

Častěji jsou jím použité jednoduché věty spojovány do souvětí chaoticky, bez logického 

propojení (např. „…musí se dávat konta, peníze a tak, takže mu to trvalo několik dní, 

ale požádal dávno a není spojen s ABL, neměl nic společného s ABL; Já bych dvě drobnosti 

jenom, on už teď má prověrku na vyhrazené, která je jednoduchá a on nepřichází do styku s tajnými 

informacemi, on dělá teď strategii boje proti korupci, která je tajná do čtrnáctého…“, v tabulce viz bod 

8. 1). Některých spojení (spojek a spojovacích vztažných zájmen) nadužívá (např. že, takže,  

a, ale, viz poř. č. 8.2), a to ještě podstatně více než moderátor. Spojky používá i nesprávně, 

nadbytečně na počátku hlavní věty (např. „ A včera jsem zjistil…; A prostě oni vědí,…; 

A ta odpověď vlády je jednoduchá…“, tamtéž). Odkazování vně debaty je častější než dovnitř 

(např. „No a včera jsem zjistil, že za námi stojí Petr Kellner, když se teda nepotvrdilo, 

že Janoušek, tak příště to bude řídit Barack Obama…“). Lze hodnotit jako průměrné, je však 

stejně jako v jiných případech znehodnocováno použitými výrazovými prostředky (slang). 

Z hlediska relativních hodnot vyjadřování R. Johna (poř. č. 8.1; 8.3; 8.5) je míra naplnění 

maximy relevance a zejména maximy způsobu hodnocena s nedostatky až špatně (4 - 5). 

Pokud jde o výstavbu textu jako takovou, působí vystupování R. Johna neobratně, někdy 

je až nesrozumitelné. Některé věty nedokončuje a logicky v nich přeskakuje (např. „Ale, ale 

to je úplně jinak, ti, kteří budou mít výkon, ti, kteří budou mít objasněnost, my zcela měníme 

systém hodnocení a jenom prostě ti, kteří odvedou práci, kteří budou mít úspěch v boji proti 

korupci a tak dále, budou mít objasněnost, samozřejmě že ten systém se změní.“, 

poř. č. 10. 2). Vedlejší věty často nemají logický vztah k větám hlavním a větná konstrukce 

je až chaotická. Radek John nesprávně používá slovesné předložkové vazby a často 

se uchyluje ke kuriózním novotvarům slovních spojení např. „budeme se snažit předjednat; 

každý další týden je špatně“ atd. (poř. č. 10.). Řečník tedy porušuje všechna kriteria maximy 

způsobu -  obskurní vyjadřování, nejednoznačnost, stručnost a řád v projevu a často i maximy 

relevance. Z toho plyne, že jeho rétorické schopnosti jsou nedostatečné.  
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 Co se týká vztahu dominace a subordinace, účastník debaty R. John neovládl debatu 

ani v jednom z případů, i když se o to pokoušel. Jeho postavení v debatě bylo podřízené. 

To vyplývá částečně ze scénáře (jsou mu kladeny otázky) a částečně z jeho snahy 

o konsensuální přístup ke stejně postaveným účastníkům debaty.  

 Z předchozích závěrů lze dovodit, že pro R. Johna hypotézu  H2 můžeme považovat 

za platnou s výhradou; platí pro přímé účastníky debaty, neplatila však vůči vstupujícím, tedy 

vůči Johnovi v tomto ohledu nerovně postaveným účastníkům.  Proto a také pro způsob 

vyjadřování ega (sebeprezentace) nebylo možné hodnotit jeho vystupování jako zdvořilé, 

jakkoliv jeho formální projev v souhrnu tak nezdvořile nepůsobí. Z toho důvodu pro něho 

hypotéza H3 neplatí. Stejně tak pro něho neplatí hypotéza H4 (viz předchozí).  

5. DISKUSE 

Jak je uvedeno pod bodem 3. 5 diplomové práce, k  vysvětlení vnitřního mechanismu 

a principů diskurzu přistupuje každý, kdo analýzu provádí, z jiné pozice než pouhý příjemce 

sdělení, tj. účastník debaty nebo divák. Kromě vědomí nutné objektivity a nestranickosti by 

měl výklad analyzované jevy konfrontovat i s některou ze společenských teorií. I když 

pro analyzované účastníky, zejména pro R. Johna, vyznívá hodnocení nepříznivě, neznamená, 

že není nestranné. Nestrannost a objektivitu zvolené metody může pomoci posoudit 

následující srovnání. 

Česká televize si podle požadavků Rady České televize nechává zpracovat základní 

zjištění mediálních analýz diskusních pořadů. Pro ČT je zajišťuje společnost Media Tenor.  

Jeho součástí je zejména hodnocení pořadu Otázky Václava Moravce. Analyzuje se jeho 

tematická variabilita, variabilita aktérů diskuze, objektivita, připravenost, nestrannost 

moderátora a jeho vliv na diskuzi, transparentnost v ověřování zdrojů a informací a prostor 

poskytnutý hostům. Debata se porovnává s obdobným pořadem “Partie“ na konkurenční 

soukromé televizi Prima. Metodika vychází z kvantitativní analýzy vypracované BBC. 

Ve zprávě za rok 2010
91

 a 2011
92

, která pokrývá sledované období, je uvedeno: 

„V možnostech analytiků není posouzení/ověření pravdivosti informací zveřejněných 

moderátorem v jednotlivých relacích. Zvolený postup umožňuje posuzovat kvalitu pořadu 

jako takového prostřednictvím zkoumání jeho celkové obsahové struktury.“ Navržená 

analytická metoda použitá v této práci, která vychází z filosoficko-analytické metody 

zkoumání řeči“, umožňuje obojí. Její výsledky nepokrývají sice tak rozsáhlou oblast jevů jako 
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analýza RČT, která sleduje pořady za celý rok (např. zastoupení řečníků z hlediska politické 

příslušnosti, pohlaví, zvolených témat a z toho plynoucí hodnocení „nadržování“, resp. 

nestrannosti), avšak řadu parametrů dokáže postihnout do větší hloubky a z jiných 

východisek. V řadě zjišťování je použitá metoda unikátní, neboť analyticko-filosofickým 

přístupem (např. využitím teorie maxim, hodnocením ilokucí, nebo rozborem argumentů 

až po ověřování jejich pravdivosti) dokáže blíže stanovit nejen objektivní fakta, ale také též 

některé osobní vlastnosti řečníků.  Pro jednotlivce je však relativně pracná. 

Při srovnání výsledků u porovnatelných parametrů docházelo většinou ke shodě, např. 

v hodnocení nestrannosti moderátora v počtu pro a proti položených otázek (hodnocení 

z hlediska ideologie není v rozborech RČT zahrnuto), v připravenosti moderátora na diskuzi 

nebo v hodnocení vnější deixe, dle RČT jde o parametr transparentnosti. Některé parametry 

nebylo možné srovnávat, neboť výchozí otázka je metodicky odlišná. Např. řízení debaty. 

V této práci se analýza zaměřuje pouze na dva účastníky, porovnává jejich vztah z hlediska 

dominace a subordinace, v metodě dle RTV (Media Tenor) je procenticky udáván podíl 

promluvy moderátora bez vlivu na zástupce politických stran a též míra neukázněnosti 

zástupců jednotlivých politických stran v procentech; nakolik je tento souhrnný parametr 

za všechny vystupující při variabilitě kvality jednotlivých řečníků diskutabilní. V obou 

metodách byl V. Moravec hodnocen z hlediska řízení debaty velmi dobře (dle RČT obstál 

v 95% případů v r. 2010 a v 98% případů v r. 2011).  

V práci se podařilo prokázat nebo popřít na počátku formulované hypotézy H1 až H4. 

Potvrzení či vyvrácení hypotézy H1 mělo metodou hermeneutické analýzy přispět k objasnění 

podstaty debaty, tj. zda debata typu Otázky Václava Moravce má vliv na pochopení celistvosti 

společenských jevů nebo naopak rozkladem a přestavbou textů – dějů význam zamlžuje 

a pochopení jevů brání
93

. Kladným zodpovězením otázky dopadu zkoumaného diskurzu 

z hlediska jeho účinku na situační, institucionální a sociální vztahy ve společnosti, tj. 

potvrzením hypotézy H1, lze mít za to, že debata typu otázek jde v tomto smyslu proti 

dekonstruktivismu J. Derridy, tj. k souhrnnému pochopení jevů přispívá. Stejně tak lze mít 

za to, že partikulární ideologie sledovaných aktérů, která reprezentuje ideologii jejich 

politických stran, může přispět k tvorbě resp. posunu společenského vědomí. 

Jiná otázka, která se naskýtá, je, zda lze debatu (ve shodě s hodnocením 

v Habermasovově Strukturální přeměně veřejnosti) považovat za konsensuální, 

demokratickou a nakolik by se její diskurzy měly považovat za autoritativní, mocenské 
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(ve shodě s přístupem dle N. Fairclougha, 1989). Z analýzy, stejně jako z výsledů citovaného 

výzkumu Media Tenor vyplynulo, že debatu samu o sobě lze považovat ze strany moderátora 

za autoritativní. Nakolik lze tento poznatek z individuálně pojatého diskurzu převést 

do roviny obecné, tj. zda a jak z textových korpusů rekonstruovat zákonitosti způsobů 

argumentace, pravidel a etických principů jejich fungování ve smyslu německé, erlanderské 

školy (W. Kamlah, P. Lorentzen, E.  Weigandová) si autorka práce na základě získaných 

výsledků netroufá odpovědět.   

6. ZÁVĚR  

 Na počátku jsem v rámci zadání definovala dva cíle. Analyzovat pořad a argumentaci 

jeho účastníků a v rámci analýzy pak určit komunikační model pořadu. Za druhé blíže vybrat 

účastníky debaty a rozebrat jejich vystupování. Při volbě a konstrukci metod zkoumání 

a při vlastní analýze jsem získala některé nové poznatky. Na půdorysu existujících teorií 

různých autorů jsem zkonstruovala metodu, která umožňuje do jisté míry objektivizovat 

hermeneutický přístup k analýze řeči. I když šlo „pouze“ o dvě sondy do pravidelných 

televizních debat, práce ukázala, že tato integrovaná metodika je ke zkoumání textu 

využitelná obecně. Nové pro českou jazykovou oblast bylo i to, že zkoumání diskurzu 

filosoficko-lingvistickou metodou proběhlo na půdorysu televizní politické debaty. Navržená 

obecná metodika diskurzu byla použita různým způsobem, a to nejprve ke zkoumání 

individuálního vystoupení vybraných řečníků, zhodnocení jejich osobní a sociální motivace 

a následně z toho vyvození diskurzní podstaty politické debaty jako celku. Za hlavní zjištění 

kromě analýzy a vyhodnocení vystupování jednotlivých účastníků lze považovat, 

že se diskurz televizní politické debaty Otázky Václava Moravce promítá do společenského 

vědomí, má dopad do situačních vztahů a může mít dokonce dopad i do institucionálních 

vztahů ve společnosti.   

 

7.1 SHRNUTÍ  

 Téma diplomová práce bylo „Argumentace a přesvědčování v televizní debatě: 

Případová studie „Otázek Václava Moravce“. V první části práce byly vymezeny základní 

terminologické pojmy a uveden stručný nástin přístupů ke zkoumání jazyka podle různých 

vědních disciplin (lingvistika, sociolingvistika, kognitivní psychologie a teorie umělé 

inteligence, diskurzní analýza.) Také byly stručně načrtnuty základní komunikační modely. 

Literární přehled byl dále zaměřen na rozbor metod, které různí významní autoři působící 
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na tomto poli používali ke zkoumání řeči (textů). Lze jmenovat J. Austina, K. Bayera, T. A. 

van Dijka, N. Fairclougha, H. P. Grice, J. Habermase, J. Krause, G. N. Leeche, J. R. Searla 

a některé další. Při vycházení ze všech těchto zdrojů byla navržena vlastní výzkumná metoda, 

kterou lze charakterizovat jako uspořádanou hermeneutickou analýzu politického diskurzu. 

Navržená metodika v sobě zahrnuje způsob výběru účastníků, přístup k výběru pořadů, 

metodu tvorby komunikačního modelu pořadu, vlastní diskurzní analýzu, metodiku analýzy 

stylu a stylových postupů a metodu interpretace výsledků.  

 

Za zkoumané pořady v období, které vyplývá ze zadání, byly na základě metodiky 

vybrány Otázky Václava Moravce 5. 9. 2010 (základní) a 3. 2. 2011 (doplňkové). Jako 

sledovaní účastníci byli zvoleni moderátor Václav Moravec a z účastníků debaty, tehdejší 

ministr vnitra České republiky Radek John.  Byl navržen a popsán dynamický model 

komunikace pořadu. V rámci diskurzní analýzy pak byla formulována následující základní 

hypotéza (H1) a tři vedlejší hypotézy (H2, H3, H4): 

H1: Diskurz televizní debaty Otázky Václava Moravce ovlivňuje společenské vědomí 

s následnými sociálními dopady. 

H2:  Vybraný účastník v rámci debaty používá konsenzuální princip. 

H3: Vybraný účastník používá zdvořilostní princip. 

H4: Vybraný účastník disponuje vyšší než průměrnou hodnotou kvality prvků promluvy. 

 

Z analýzy vyplynulo, že pro moderátora Václava Moravce platí, že nepoužívá konsensus 

(H2=0), naopak v diskuzi využívá dominantní postavení, a také že porušuje zdvořilostní 

princip ve smyslu jeho definice (H3=0). Jazykově je nadprůměrně vybaven (H4=1). U Radka 

Johna bylo zjištěno, že používá konsensus (H2=1), porušuje zdvořilostní princip (H3=0) 

a nepoužívá nadprůměrné řečové vybavení (H4=0). Dále se podařilo dovodit, že hypotéza H1 

je platná (H1=1), tj. diskurzní podstata politické debaty jakou je pořad Otázky Václava 

Moravce se promítá do společenského vědomí, má dopad do situačních vztahů a může mít 

dokonce dopad i do institucionálních vztahů ve společnosti.   

7.2 SUMMARY 

The diploma thesis topic is defined as: “Argumentation and Persuasion within 

TV Debate: Case Study: “Interview by Václav Moravec”. The first part of the thesis outlines 

basic terms and presents a brief description of various approaches towards language analysis 

as per various scientific disciplines (linguistics, socio-linguistics, cognitive psychology, 
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artificial intelligence theory, and discourse analysis). Basic communication models are briefly 

presented as well.  Furthermore, the literary survey focuses on an analysis of speech (text) 

examination methods used by distinguished authors in this field such as  J. Austin, K. Bayer, 

T. A. van Dijk, N. Fairclough, H. P. Grice, J. Habermas, J. Kraus, G. N. Leeche, J. R. Searl, 

and others. Based on all these resources a specific research method is drawn up, which can 

be characterized as an organized hermeneutic analysis of political discourse. The proposed 

methodology includes the method of participants selection, approach to the  selection 

of programmes, communication model creation method, own discourse analysis, methodology 

for analysis of styles and style related procedures, and a method for interpretation of results.      

  

Proceeding based on the methodology, two talk shows “Interview by Václav 

Moravec”, broadcast on 5 September 2010 (as the basis) and on 3 February 2001 

(as a complementary programme), have been selected for examination for the period resulting 

from the thesis task definition. Václav Moravec, as the show host, and Radek John, the then 

Minister of Interior of the Czech Republic, have been selected as the participants subject to 

examination. A dynamic model of show communication has been drawn up and described.  

Within the discourse analysis the following basic hypothesis (H1) and three secondary 

hypotheses ((H2, H3, H4) have been formulated.  

H1:  The discourse of the TV debate "Interview by Václav Moravec”  

 influences the social awareness and is accompanied by social impacts.  

H2:  A selected participant applies the consensual approach within the debate.  

H3:  A selected participant applies the politeness approach.  

H4:  A selected participant features a higher than the average level of quality of rhetoric  

 elements.  

  

The analysis shows that the host, Václav Moravec, does not use consensus (H2=0); 

on the contrary, he makes use of a dominant position within the debate and violates the 

politeness principle as defined (H3=0). His command of language is above average (H4=1). 

As concerns Radek John, he uses consensus (H2=1), violates the politeness principle (H3=0), 

and his command of language does not exceed the average (H4=0). Furthermore, the validity 

of the H1 hypothesis has been successfully proved (H1=1), i.e. the discourse essence 

of a political debate, such as the talk show “Interview by Václav Moravec”, is projected 

within social awareness, it affects current relations, and may even have an impact 

on the institutional relations within the society.   
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9.1.A Příloha č. 1 – OVM  5. 9. 2010; analogová forma (přepis záznamu) 
 

 

I. část (Pozn.1: Pořad má dvě části. První je vysílána souběžně na dvou kanálech, ČT 1 a ČT 

24. Druhá pouze na kanálu ČT 24. Dne 5. 9. 2010 byli účastníky debaty Václav Moravec, 

moderátor, Radek John, ministr vnitra, předseda strany /VV/ - vybraný subjekt, Martin 

Pecina, bývalý ministr vnitra /ČSSD/ a to po celou dobu pořadu a v části Jana Ryšlinková, 

zastupitelka hl. Města Prahy za Evropskou demokratickou stranu. 

Pozn.2: Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle tematických okruhů 

debaty.) 

 

* * *  

1. Úvod (headline) 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítejte a hezkou neděli vám všem. Slova o boji proti korupci 

zatím nikoho do vězení neposadily. Platí to i pro konání současné vlády. Nečasův kabinet se 

nás od svého nástupu snaží přesvědčit, že je právě vládou práva a boje proti korupci. 

Případů, které nesou přídomek "korupční", je v Česku víc než dost. Lidí, kteří by kvůli nim 

skončili za mřížemi, je ale minimum. Není se tedy co divit, že veřejnost už odmítá hrát 

politickou stínohru na boj proti korupci. I proto Česko klesá v žebříčku vnímání korupce 

nevládní organizace Transparency International. Nejen o tom bude řeč v diskusi dvou 

ministrů vnitra, současného Radka Johna a bývalého Martina Peciny. A o jakých tématech se 

po dnešních Otázkách začne mluvit? Sociální demokraté předloží do sněmovny návrh na 

zavedení institutu korunního svědka. Považují ho za jeden z kroků účinnějšího boje proti 

korupci. Politické tlaky na vyšetřování některých sporných armádních zakázek 

pravděpodobně existovaly. Podle informací Otázek z policejních zdrojů rozhodl například 

státní zástupce o tom, že podezřelý nákup obrněnců Pandur nebude vyšetřovat státní policie, 

ale policie vojenská, která případ zametla pod koberec. Na nekalé způsoby kolem armádních 

zakázek upozornil v tomto týdnu i případ možného nákupu minometů.“ 

(obrazový záznam: Alexandr VONDRA, ministr obrany /ODS/: „Chtěl bych, abychom do 

budoucnosti založili ten národní akviziční úřad tak, jako se o něm kdysi přemýšlelo a nikdy se 

to nedotáhlo do konce.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Po předchozích průtazích se kauza obrněnců Pandur znovu 

vrací do hry. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká a vídeňský první vrchní státní 

zástupce Walter Geyer podepíší už v pátek ve Vídni dohodu o vytvoření česko-rakouského 

vyšetřovacího týmu. Prošetřit má údajnou korupci při nákupu obrněných transportérů 

Pandur.“  

* * * 

2. Trojkoaliční vládnutí - John na vnitru 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Při sestavování trojkoaliční vlády se o ně svádělo největší a 

netěžší boj. Největší strana současné vládní koalice nechtěla tento resort přenechat té 

nejmenší, tedy Věcem veřejným. Věci veřejné si nakonec daly podmínku: "Nebude-li náš 

předseda ministrem vnitra, nejdeme do vlády." Řeč je tedy o ministerstvu vnitra. Právě Věci 

veřejné před květnovými volbami lákaly voliče na boj proti korupci a Radek John jako 

novinář a tvář populárního pořadu TV Nova Na vlastní oči k tomu měla být nejlepším 

prostředkem. Teď musí právě Radek John ohlašovat zásadní škrty v policii, které podle části 

policistů povedou k dalšímu ochromení policejního sboru. Nejen proto je hostem Otázek 

právě ministr vnitra České republiky, předseda Věcí veřejných Radek John, vítejte po čase v 

Otázkách, hezký dobrý den.“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ „Dobrý den.“  

Václav MORAVEC, moderátor : „A také jeho předchůdce ve funkci, poslanec ČSSD Martin 

Pecina, vítejte v Otázkách, hezký dobrý den.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pokud by člověk četl noviny, pane ministře, tak se vlastně 

neví, kdo šéfuje vnitru, jestli vy, nebo Vít Bárta, už jste si to ve Věcech veřejných vyříkali?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To je výborný, on se ..., jednou byl za 

vnitro na vládě, říkal, že ministerstvo spravedlnosti a vnitra by měly dostat víc peněz na boj 

proti korupci, takže řídí ještě ministerstvo spravedlnosti. A včera jsem zjistil, že za námi stojí 

Petr Kellner, když se teda nepotvrdilo, že Janoušek, tak příště to bude řídit Barack Obama ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Barack Obama, to je, to je vaše nová personální akvizice 

po Bártovi a Kellnerovi?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „... no, no, já bych šel ještě vejš, jako 

Bárta je výborný ministr dopravy, ale jak by tohle všechno stihnul, ještě s tou spravedlností, 

fakt nevím.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete tedy vyvrátit, že se Vít Bárta jako ministr dopravy a 

někdejší majitel ABL zúčastňuje porad ministerstva vnitra nebo ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vít Bárta byl jednou na mé poradě, 

protože následovala porada ekonomických ministrů, vyjednávali jsme škrt v rozpočtu, jediný 

resort - ministerstvo vnitra - vyjednalo, že bude o 2,2 miliardy nižší a on k tomu potřeboval 

údaje, aby to předjednal, takže samozřejmě, jinak já jsem byl na ministerstvu dopravy třikrát, 

takže já řídím dopravu zase pro změnu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A nechcete si to přehodit s Vítem Bártou, že on by ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nechceme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „ ... řídil vnitro a vy byste řídil dopravu?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „.. nechceme, protože bohužel on tím, že 

byl v bezpečnostní agentuře, tak jako není možné, aby ho řídil, jinak samozřejmě si myslím, že 

jak ..., stejně jako je dobrý manažer na dopravě, tak by byl dobrý manažer na vnitru, na 

spravedlnosti, anebo dobrý předseda vlády v budoucnu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Na ministerstvo vnitra jste přicházel pod palbou kritiky i 

kvůli vašim náměstkům, které jste si vybral, jde především o 2 náměstky - Michala Moroze a 

Miroslava Zahálku, oba dva byli spojováni s agenturou ABL. Jednoduchá otázka, už požádal 

váš náměstek Michal Moroz o bezpečnostní prověrku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Požádal, mimochodem je to velmi složitá 

procedura, musí se dávat konta, peníze a tak, takže mu to trvalo několik dní, ale požádal 

dávno a není spojen s ABL, neměl nic společného s ABL, on měl vlastní bezpečnostní 

agenturu. Ale já jsem přebíral oba náměstky, kteří byli už za pana Peciny na ministerstvu, čili 

já jsem je bral jako odborníky na danou věc, samozřejmě když přichází někdo zvenčí, 

potřebuje lidi, kteří znají ten chod, takže já jsem jenom přebral lidi, kteří na ministerstvu 

vnitra byli a kterým po těch personálních pohovorech věřím, že mně nevrazí nůž do zad.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře, jsou na místě ty pochybnosti, které se 

týkají vlivu ABL, když tady Radek John tedy oznámil, že Michal Moroz plní své slovo i Radek 

John plní slovo, které dal premiérovi, tedy že Michal Moroz požádá o a požádal už o 

bezpečnostní prověrku, jsou ty obavy na místě, že vnitro řídí Vít Bárta zprostředkovaně přes 

Radka Johna?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak vy jste to, vy jste to začali v takovém 

lehkém tónu, tak já teď ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, to je vážný tón, pokud jde ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... já teď nevím, jo, jo, ale já teď nevím, 

jestli tedy tím premiérem je teda pan Bárta, pan, pan Kalousek nebo pan Nečas, ale, ale teď 
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jsem slyšel, že by to snad do budoucna mohl být pan Bárta, tak se budu těšit, ale pokud se 

týká těch lidí, tak pan Moroz byl skutečně můj poradce, on byl šéf té, té Asociace 

bezpečnostních agentur ASIS, já jsem ho přijal jako svého poradce, na to samozřejmě žádnou 

prověrku nepotřeboval, jestli si teď požádal, tak snad všechno bude v pořádku, já pana 

Moroze považuju za, za člověka schopného, já jsem ho předtím neznal jako, on, on za mnou 

přišel jako šéf asociace a já jsem byl ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy tedy nevidíte z opozičních lavic důvod kritizovat Radka 

Johna za jeho personální politiku a za současné složení pozic náměstků na vnitru?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: “Podívejte, já si myslím, že na to kritizovat 

ministra vnitra za takovéhle věci je poměrně brzo, protože, protože nová vláda by měla mít 

nějaký, nějakých několik nebo, nebo 100 dní, jak se kdysi říkalo hájení, já proti panu 

Morozovi samozřejmě vystupovat nemohu už z toho principu, že on byl skutečně mým 

poradcem a na tom vnitru působil celou dobu se mnou, to je jasné. Pana Zahálku já jsem 

neznal, ten dělal v jedné té /nesrozumitelné/ skupině pana, pana prvního náměstka 

Komorouse, ale ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, ale nebyla škoda, že už za vás, i když dělal 

poradce a dostal se beze sporu k nějakým citlivým informacím Michal Moroz, že už vy jste ho 

tehdy mohl požádat o to, aby si o bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu 

zažádal?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Aby si člověk zažádal o prověrku, aby ji 

dostal, to není tak jednoduché, ta procedura trvá obyčejně 9 měsíců, to je jedna věc, druhá 

věc je, že ten Národní bezpečnostní úřad prověřuje samozřejmě jenom lidi, u kterých to je 

nezbytné, nebo u kterých to je potřebné, a to pozice poradce, který vám, který vám radí jakoby 

z pozice šéfa Asociace bezpečnostních agentur, radil mi ve, ve věcech zejména, zejména vědy 

a výzkumu, soukromých agentur samozřejmě, spolupráce s vnitrem, já jsem ho jmenoval do 

nějaké skupiny, kvůli tomu vlastně přišel za mnou poprvé, do nějaké skupiny, která působila v 

parlamentu a vnitro tam nemělo žádného zástupce, takže tam nebyl absolutně žádný důvod, 

aby on si prověrku dělal a jak říkám, je to, je to procedura velmi náročná, velmi dlouhá, on ji 

nedostane za měsíc nebo za dva, já sám jsem prověrku dostal v roce 2003 po 4 měsících, ale 

to byl ještě starý zákon a dneska ta procedura je mnohem delší, to znamená, jako v pozici, ve 

které byl, žádný důvod k tomu, aby měl prověrku, nebyl.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych dvě drobnosti jenom, on už teď 

má prověrku na "vyhrazené", která je jednoduchá a on nepřichází do styku s tajnými 

informacemi, on dělá teď strategii boje proti korupci, která je tajná do čtrnáctého, kdy ji 

oznámíme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale to je, to je to, co vy jste nebyl schopen zcela 

dostatečně odůvodnit v Událostech, komentářích, že jste neustále mluvil ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Já vůbec nechápu ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... a je to například na sociální síti ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... strategie dělá, ten dělá ... Václav ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... YouTube ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, no, ano ... Václav...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Je, počkejte, je, je vaše vystoupení v Událostech, 

komentářích považováno za "biomasu 2", tedy že jste říkal, že Michal Moroz bude dělat ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já musím ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... strategie, ale neřekl jste jaké strategie, takže ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Strategie, no. No, tak jasně, strategie 

jsou tajné do jejich zveřejnění, toto je první ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže strategie, tedy máte ...“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Čtrnáctého velká tiskovka, manuál boje 

proti korupci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  „Takže Michal Moroz už připravil strategii boje proti 

korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dostal ode mě za úkol, první jeho 

strategie, ano, jinak teda dělá čerpání z evropských fondů, kde musím pochválit pana 

ministra, za Ivana Langera se čerpalo nula, pan ministr Pecina to trochu rozhýbal, čerpalo se 

10 procent a Moroz musí dočerpat, co jen půjde.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: “Říkáte: "Korupce škodí společnosti," to je ta strategie boje 

...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Korupce škodí zdraví společnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, zdraví společnosti, to je ta strategie, takže vy už máte 

první strategii od náměstka Michala Moroze, která se týká boje proti korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: My jsme dělali to, že já jsem dělal vlastní 

na základě rozhovoru s elitními policisty, pan policejní prezident udělal jednu, pan náměstek 

Salivar udělal jednu, založili jsme poradní tým boje proti korupci, kde je Transparency 

International, Americká obchodní komora, to všechno se schází a ty nejlepší návrhy on má za 

úkol dát dohromady, toto udělal, výcuc z těch všech koncepcí, "The best of".“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Co, co v té strategii je, když tady sociální demokraté chtějí 

co nejdříve předložit do Poslanecké sněmovny institut korunního svědka, protože zatím 

sociálním demokratům vadí ta nečinnost vlády. Na to, že jste vládou boje proti korupci, tak 

zatím vláda nepředložila institut, například institut korunního svědka, které, který vy jste měl 

v tom protikorupčním balíčku.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Můžu k tomu říct pár slov, jako naprosto 

zásadní věc, před volbama, to si mnozí pamatují, před volbama došlo k tomu, že sociální 

demokracie chtěla zrušit institut akcií na doručitele, tenkrát řekla ODS, že to není potřeba, 

stačí, když se těm společnostem znepřístupní vstup do výběrových řízení. Na příští schůzi, 

která začíná v úterý, dvě poslankyně Věcí veřejných dávají novelu zákona, která toto jakoby 

předvolební gesto ODS zase škrtne, protože ono je skutečně špatné, já jsem na to tenkrát 

upozorňoval, že to prostě nejde, že nemůžeme nahradit to, že zrušíme ten institut, tím, že těm 

firmám znemožníme vstup, to prostě nejde, to je protiústavní, soudy nám to zruší, je to 

nesmysl, teď se to bude rušit, ale všimněte si, že jen, to, co my jsme říkali, že je prostě potřeba 

proti těm společnostem neprůhledným zasáhnout, tak o tom už nikdo nehovoří, čili my budeme 

mít dále akcie na doručitele, budou moci dále vstupovat do výběrových řízení, a to gesto, 

které se stalo před volbama, když se říkalo, že já jsem populista a ta ODSka to dělá správně, 

tak to nám úplně vyšumělo, a to nám teď Věci veřejné zruší. Agent provokatér, to vidíme na 

...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, tím, tím chcete odůvodnit, že vy, že vy přijdete do 

Poslanecké sněmovny jako sociální demokracie opět s tím Pecinovým protikorupčním 

balíčkem, který nebyl přijat kvůli tomu, že se to nestihlo kvůli volbám?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, tak kvůli volbám by se 

to stihlo, pokud jde o protikorupční balíček, tak ten nám shodily v Senátu dvě strany - ODS a 

TOP 09, neprošlo to kvůli tomu, ale to není o zrušení akcií na doručitele, to byl jiný návrh, to 

nebyl vládní návrh vlády Jana Fischera, pokud se týká protikorupčního balíčku, tak to vidíme, 

vidíme ty důsledky, policie dneska je skutečně bezzubá, to, co dělá Janek Kroupa, určitě se o 

tom budeme bavit, tak to dneska policie, pane redaktore, dělat ani nemůže, policie si nemůže 

nahrávat tak, jak si nahrávají novináři, tak daleko jsme to dotáhli, nám se podařilo dotlačit 

ten protikorupční balíček, protlačit ho parlamentem za velké nevole pana Nečase a dalších, 

pan, pan předseda John tenkrát říkal, že ten protikorupční balíček podporují, že je ještě slabý, 

že by to chtělo posílit, ale jinak, že ho plně podporují, dneska ten protikorupční balíček prostě 
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je pod stolem, protože neprošel Senátem a už nikdy nebude, pane redaktore, už nikdy nebude, 

takže, takže ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: “No, tak co, co tedy předložíte ...“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „ ... budeme se snažit ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Pusťte mě ke slovu ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... budeme se snažit, já se budu snažit 

předložit alespoň malou část, to je korunní svědek, protože to si myslím, že je věc, která je 

naprosto klíčová, budu se snažit, aby to parlamentem prošlo jako můj poslanecký návrh.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Také Věci veřejné podporovaly balíček 

pana Peciny, chtěly navíc testy spolehlivosti, které prosadily v koaličních jednáních a všechna 

opatření z toho balíčku jsou součástí koaliční smlouvy, jsou vyjednaná a půjdou do 

legislativního procesu, včetně korunního svědka. Všechno tam bude. A co se týká ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, a jsou součástí té ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, to je, samozřejmě, protikorupční 

strategie, je to tam.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kterou představíte v polovině září.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Čtrnáctého, tam jsou konkrétní termíny, 

kdy legislativně se budou měnit věci, které potřebujeme. Potřebujeme, a to bude kontroverzní, 

například také vrátit do zákona paragraf o účinné lítosti, protože korupčník třikrát zaplatil 

úplatek, počtvrtý už ho to štve, ale nikdy to neoznámí, protože by byl zatčen, čili kdyby byla 

účinná lítost, tak počtvrtý už si řekne: "Nenechám se vydírat a jdu na to." Čili všechny tyhle 

legislativní věci, my jsme si to totiž hrozně v zákonech ztížili, ten boj proti korupci.“  

 

* * * 

 

3. Nepolitická policie 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když mluvíte, pane ministře, o boji proti korupci, vy jste se 

snažil v těch uplynulých dnech přesvědčit veřejnost, že právo v Česku dostává průchod a 

policie není pod politickými tlaky. Před víc než 14 dny Radek John pronesl i tato slova:“ 

(obrazový záznam: Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /natočeno 23. 8. 2010: 

„Vydali jsme pokyn, který došel až ke každému poslednímu policistovi, že od této chvíle 

žádné politické tlaky na vyšetřování a naopak povinnost ohlásit jakýkoliv politický zásah do 

vyšetřování, i kdyby byl na komunální úrovni. Současně ten pokyn, žádné zásahy politické do 

vyšetřování a žádné tlaky vyústil i v to, že byl dopaden pan Pitr, že policie podala návrh na 

podání obžaloby na ředitele NKÚ, pana Dohnala, že dala návrh na podání obžaloby na 

exposlance, pana Wolfa, takže policie začíná fungovat tak, jak bychom si asi všichni 

představovali.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatoval před víc než 14 dny ministr vnitra Radek John. 

Nevzal jste si to, pane exministře, osobně, že kauza Dohnal, Pitr nebo další kauzy mají 

průchod, až když přišel Radek John na post ministra vnitra?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Podívejte, já jsem si, já jsem si to trošku 

osobně vzal, protože já jsem se celou dobu, co jsem byl na vnitru, snažil tu policii skutečně 

odpolitizovat, to, že jsem já důstojníkům říkal, že nemají dbát žádným politickým tlakům, to je 

prostě pravda, já jsem ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A řekli vám někdy ..., promiňte, řekli vám někdy policejní 

důstojníci, že pod těmi politickými tlaky vůbec byli?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já jsem samozřejmě slyšel od, od 

policejních důstojníků, že jakoby ten proces, kdy, kdy policie byla pod jakýmisi politickými 

6+9 vlivy, kdysi začal a ono se o tom, ono se o tom ...“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Kdysi kdy?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... hovořilo za vlády nebo za ministrování 

Stanislava Grosse, potom za pana Bublana, a to bylo úplně něco jiného, ale pan, pan, pan 

Bublan zcela jistě nic neovlivňoval, ale, ale za pana, za pana Langera, samozřejmě já ty ..., já 

to nemůžu dokázat, ty informace prostě mám od policistů, kteří o tom hovořili, tak za pana 

Langera ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ve kterých případech o tom, ve kterých případech o tom 

policisté hovořili, promiňte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... tak za pana Langera ty tlaky byly taky.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... o kterých případech o tom policisté hovořili za 

ministrování Stanislava Grosse či Ivana Langera?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, o, o konkrétních případech jako jsem se 

s policistama nebavil, říkali prostě, že bylo běžné, že jim jejich nadřízení dávali pokyny a 

naznačovali, že to jde prostě z politických kruhů. Ale já jsem nic takového nedělal a já nevím, 

jaké má pan ministr informace, možná mu policisté říkají ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Dejte mi slovo, dejte mi slovo.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „ ... že já jsem něco takového dělal, ale já 

jsem nic takového nedělal, já jsem se tu policii snažil odpolitizovat, proto se mě trošičku 

dotýká, když pan ministr říká, že teď začíná proces odpolitizace, protože jestli policie 

zpolitizovaná byla, tak proces odpolitizace začal v květnu roku 2009.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete mi, pane ministře ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Dejte mi jenom slovo, já to potvrdím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... já vám, já vám dám slovo, ale nejdříve ta zásadní otázka, 

kolik policistů od toho vašeho prohlášení se vám ozvalo, že byl nějaký případ, klidně i na 

komunální úrovni, který byl pod politickým tlakem, kolik takových případů máte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „To je velmi zajímavé, já každý týden 

volám pana policejního prezidenta, naposledy včera, jestli už byl ohlášený jeden jediný 

politický tlak i na nejmenší úrovni a nebyl ohlášen žádný, takže buď žijeme v ideálním státě, 

nebo mi někdo nehlásí, co měl, porušil můj pokyn a já z toho vyvodím personální důsledky, 

čili tímto vyzývám všechny policisty, na koho byl činěn tlak, potřebuju okamžitě tu zprávu a 

bude veliký masakr a pak se hrozně ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale není už tohle to vaše prohlášení politickým 

tlakem?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Aby oznámili politické tlaky?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hm, protože John si dal politické zadání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „John dal politické zadání, bude zcela 

vyšetřování bez politických tlaků a zadání je: "Oznamte, jestli ho někdo učinil," a bude veliký 

skandál. Taky se hrozně těším, kdo vyvinul tlak, protože to bude opravdu veliká kauza. Každý 

týden se těším, kdy dojde konečně hlášení. Jinak ale k tomu, co říkal pan Pecina, já jsem se ho 

nechtěl dotknout ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nechlubíte se ale cizím peřím, protože ať to byl Pitr ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Řeknu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... ať to byl Dohnal, tak to jsou kauzy, které byly v běhu a vy 

jste k nim, lidově řečeno, přišel jako slepý k houslím.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Sám pan Pecina řekl v parlamentu, že za 

pana Langera by Pitr dopaden nebyl a já vám teda řeknu zcela konkrétní informaci, pan Pitr 

byl dopaden proto, že stateční policisté šli přes státního zástupce, nebudu ho jmenovat, který 

prostě tu kauzu nehlásil výše a mnozí lidé mi řekli, kdyby se hlásila výše, nedošlo by k 

dopadení pana Pitra, takže ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale tak ...“ 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... už je to nějaký signál.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ivan, promiňte, oba dva tady mluvíte také o Ivanu 

Langerovi, který tady není, nicméně tento, byl-li tam nějaký tlak, že to státní zástupce udělal, 

aniž by o tom věděli jeho nadřízení, tak to není o Ivanu Langerovi a o ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: “Ne, tohle nebyl tlak, naopak, statečný 

státní zástupce to udělal, stateční policisté šli do toho rizika a prostě tam naopak bez tlaku, 

čili tím, že nebyl tlak, tím je ..., se podařilo zadržet pana Pitra.“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „Ale vy se tím chlubíte, že to, že to je za vás ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já se tím chlubím, to bylo za mě, no, 

jasně.“ 

 Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to, kdyby tam dál asi pokračoval Martin 

Pecina ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já nevím, jestli by to udělali. Jako já 

mám signál od elitních policistů, které už ujišťuji, že budou mít plnou podporu v boji proti 

korupci, že to šetření, které bude, bude velmi selektivní a ti, kteří budou úspěšní, ti budou 

naopak podporováni. A prostě oni vědí, že mají mojí podporu a já vím, že dělají, co mohou.“   

 

* * * 

 4. Podezřelé zakázky - neprokázané uplácení 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stínohra kolem podezřelých armádních zakázek má stále 

stejný scénář, a to už od začátku devadesátých let. Novináři upozorní na možné uplácení při 

armádní zakázce, dotčení mluví o mediální bublině, policie a státní zástupci začnou 

vyšetřovat a výsledek - nic se nevyšetří. Plán stínohry se naplňoval už v polovině 

devadesátých let při zakázce na štábní informační systém. Pokračoval aférou gripeny, 

k dokonalosti byl doveden pak kauzou nákupu obrněnců Pandur a zřejmě ho uvidíme i teď při 

dojednávaném nákupu minometů.“  

* * * 

 

(Pozn. Následoval historický exkurs do dřívějších pořadů Václava Moravce. K rozlišení od 

aktuální debaty není tato část uvedena kurzívou a titul „moderátor“ je nahrazen titulem 

„redaktor“, viz metodika). 

* * * 

 

Václav MORAVEC, redaktor: „Historie podezřelých armádních zakázek a uplácení spadá do 

začátku devadesátých let a vlád premiéra Václava Klause. Už v polovině devadesátých let 

čelil podezření z braní úplatků někdejší poslanec občanských demokratů Otakar Vychodil. 

Údajně měl získat od společnosti Unisys necelý milion korun za prosazování zájmů této firmy 

v zakázce na štábní informační systém. Jeho bratr Luděk Vychodil, který byl šéfem kanceláře 

premiéra Klause, čelil podezření, že se snažil ovlivnit přezbrojení stíhacího letectva.“ 

(obrazový záznam: Václav KLAUS, premiér /ODS/ /natočeno 27. 3. 1997/: „Opravdu k tomu 

nemám co říci. Za nešťastné považuji rozpoutávání takovýchto afér ve sdělovacích 

prostředcích, které vždycky vyrostou jako bublina, aby potom potichu zmizely bez 

jakéhokoliv dovysvětlení. Škoda je již dostatečná napáchána a jde se dál, jako by se vůbec, 

vůbec nic nestalo.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Žádná z podezření nebyla nikdy dostatečně objasněna. Ptát se 

můžeme proč. Měla policie svázané ruce a pracovala na politickou objednávku? Nebo šlo 

opravdu jen o čiré spekulace, které umožňovaly politikům v uplynulých 20 letech říkat, že 

všechno je v pořádku a není se zapotřebí vzrušovat? 
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(obrazový záznam: Václav KLAUS, premiér /ODS/ /natočeno 27. 3. 1997/: „Musím říci, že 

pokud jsem informován podle sdělení ministerstva vnitra, v této věci není vedeno vůči panu 

Vychodilovi žádné vyšetřování, ani úřad vlády nemá jakékoliv, úřad vlády, kde je 

zaměstnancem, nemá jakékoliv poznatky, že by se touto věcí měl zabývat.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Vlády se měnily a pochybnosti o nečistých praktikách v 

armádních zakázkách přibývaly. Potkaly i Zemanovu vládu, a to v souvislosti s pořizováním 

nadzvukových letounů gripen pro českou armádu. Britský zbrojařský koncern BAE Systems 

podle zjištění amerických vyšetřovatelů údajně zaplatil nejmenovanému prostředníkovi až 15 

milionů liber, to je v přepočtu 570 milionů korun, na zajištění dodávek letounů JAS-39 

Gripen do České republiky a také do Maďarska. Vyšetřování v Česku nic z těchto podezření 

nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo. Nejnovější aféra kolem armádních zakázek má název "nákup 

minometů". Deník MF DNES na základě skrytého záznamu napsal, že lidovecký náměstek 

ministra obrany Jaroslav Kopřiva domlouval provizi za stamilionovou zakázku na nákup 

minometů. Znovu padají tvrdá slova.“ 

(obrazový záznam. Alexandr VONDRA, ministr obrany /ODS/ /natočeno 1. 9. 2010/: „Já tuto 

situaci vnímám jako důsledek léta budovaných vztahů, které byly na ministerstvu obrany 

zasety již v průběhu devadesátých let. Domnívám se, že je třeba useknout chapadla této 

chobotnici, která se dostala bez pochybnosti i do poměrně vysokých pater české politiky.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „A oč v nejnovější aféře jde? Minometné systémy na 

obrněných transportérech finské zbrojovky Patria. Pokud by vyšel plán, o kterém se zbrojaři 

jednal náměstek ministra Jaroslav Kopřiva a také lobbyista Josef Jindra, Česko by jich za 3 

miliardy korun nakoupilo až 25. Podle plánu měla finská Patria získat zakázku bez 

výběrového řízení. To by umožnilo spojení českého ministerstva se Slováky. Směrnice 

Evropské unie totiž v případě spolupráce dvou států umožňuje vybrat dodavatele přímo bez 

tendru. Provize v objemu několika procent pak měla skončit na zahraničních účtech. Schůzky, 

na kterých se obchod dojednával, ale monitoroval právě deník Mladá fronta DNES.“ 

obrazový záznam: Jaroslav KOPŘIVA, odvolaný náměstek ministra obrany /natočeno 1. 9. 

2010/: „To je tam výslovně v tom uvedený, že když se dva státy spojí a provedou společnou 

akvizici, tak že to z toho vypadá, že ta může být jakoby atypická, jinými slovy napřímo.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Policii na kauzu minulý týden upozornil Stanislav Mareš, 

který za zbrojovku Patria vedl jednání nejen s náměstkem Jaroslavem Kopřivou, ale i s 

lobbyistou Josefem Jindrou.“ 

(obrazový záznam. Stanislav MAREŠ, zástupce firmy Patria /natočeno 1. 9. 2010/: „Na té 

poslední schůzce zazněl poměrně přesný popis, jak obejít systém zadávání veřejných zakázek, 

což už podle mě byla informace natolik závažná, že mně nezbývalo nic jiného, než se na tu 

policii obrátit. Roman SKŘEPEK, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality: 

„Pracujeme s nějakými informacemi, které jsme už měli, pracujeme s informacemi, které se 

objevily dnes v médiích, pochopitelně celou věc bereme velmi vážně.“) 

Václav MORAVEC, redaktor: „Policie se skandálem na ministerstvu obrany zabývá, a to 

kvůli několika podezřením. Konkrétně z trestného činu úplatkářství, pletich při veřejné 

soutěži nebo z podvodu.“ 

  

* * * 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ta poslední kauza kolem odvolaného náměstka ministra 

obrany Jaroslava Kopřivy vyostřuje také vztahy ve vládní koalici, a to především mezi lídry 

ODS a TOP 09. Sobotní Lidové noviny uvedly, že místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek 

teď říká, že ministr obrany Alexandr Vondra ještě v době působení v Topolánkově kabinetu 

lobboval ve prospěch firmy Steyr a jejího amerického vlastníka General Dynamics. Ministr 

spravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr vnitra Radek John jsou teď těmi muži ve vládě, kteří mají 
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dokázat, jestli bude učiněn průchod justici, či nikoliv. Teprve až bude tato aféra, pane 

ministře, dotažena do konce, tak budete moct mluvit o svém úspěchu, jste si toho vědom, 

předpokládám.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, ale teď, už teď se ukazuje, jak je 

dobře, že na ministerstvu vnitra jsou právě Věci veřejné, které nemají nic společného s 

žádnou zakázkou z minulosti, to znamená, není žádný zájem zametat cokoliv pod koberec a 

musím se vrátit k panu Pecinovi, když říkal o ovlivňování, i já jsem slyšel ságy o tom, jak 

ovlivňoval pan Gross a pan Langer, neslyšel jsem žádné příběhy o panu Pecinovi ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale ty ságy a vy věříte ságám?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Když máte z 30 zdrojů ságu, tak 

novinářům stačí dva zdroje, kdybych byl novinář, hned to píšu. Je mi líto.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To je ale ..., to je, to je škoda, že to neodhalíte jako ministr 

vnitra.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To bohužel. Ale k tomuto ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, bohužel.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... k tomuto případu, policie se tím 

intenzivně zabývá, dokonce už bylo zahájeno, takže opravdu ručíme za to, já ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, promiňte, to znamená, že státní zástupce už 

dal pokyn k zahájení úkonů v trestním řízení.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano a já přes pana policejního 

prezidenta opravdu budu velmi dbát na to, aby tato kauza skutečně nebyla zametena pod 

koberec, protože to už by se občané České republiky právem naštvali poté, co bylo 10 divných 

zakázek, kde jsme přišli o řadu miliard korun, bylo zameteno pod koberec.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ale stále tady ještě jsou kauzy, které nebyly 

došetřeny a kdy i váš předchůdce Martin Pecina čelil veřejné kritice, že jde do živých případů. 

Byla to i kauza Pandurů, které teď se znovu otevírají, nejvyšší státní zástupkyně podepíše v 

pátek dohodu s Rakušany o vzniku společného vyšetřovacího týmu, ukázaly ty případy, když 

jste se o ně zajímal a čelil jste veřejné kritice, že by se zametaly pod koberec účelově a že 

nákup minometů dopadne podobně, pane exministře?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak za prvé, pane redaktore, já jsem velmi 

rád, že tady pan ministr řekl, že nemá informace o tom, že já bych do nějakých živých kauz 

zasahoval, to prostě není pravda, to je mediální klišé, které tady někdo rozbalil a řekl, že u mě 

na poradách se probíraly živé kauzy, to není pravda, s výjimkou toho, když jsem byl 

interpelován, nebo byla svolána zvláštní schůze parlamentu a já jsem tam měl vystupovat, tak 

jsem se samozřejmě musel nechat v intencích zákona informovat jak orgány činnými v 

trestním řízení, tak policejním prezidentem, tak třeba i nejvyšší státní zástupkyní, ale není 

pravda, že na mých poradách nebo v mé kanceláři by se v jiných případech probíraly živé 

kauzy než v těch případech, když jsem byl vyzván parlamentem. To je první věc.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, kauza gripen, kauza Pandury to byly.“ 

 Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ano, ano, samozřejmě tam jsem dostával ty 

informace, které jsem potom nahlas říkal v parlamentu a dostával jsem je písemně tak, jak to 

zákon umožňuje a tak, jak to prostě vyžadovala Poslanecká sněmovna po mně jako po 

ministrovi. Takže v jiných případech to prostě tak nebylo, není to pravda a já jsem hrozně 

rád, že to tady pan ministr potvrdil, protože mé politické zasahování nebo jakékoliv 

zasahování do živých případů prostě není pravda. Pokud se týká Pandurů, tak k Pandurům 

svolal pan premiér Fischer schůzku v únoru, paní nejvyšší státní zástupkyně v únoru řekla, že 

ustaví tým mezinárodní, protože policisté samozřejmě byli ve spojení s rakouskými policisty, 

ale ti jim říkali prostě to, co jim policisté říct můžou, ta mezinárodní spolupráce musí 

probíhat na úrovni státních zástupců našich a rakouských, k mému velkému překvapení k 

tomu ustavení týmu nedošlo a dochází k němu teď - půl roku po té schůzce, kdy jsme seděli v 
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pracovně pana premiéra Fischera, já, pan premiér Fischer, já, paní nejvyšší státní 

zástupkyně, pan policejní prezident, paní ministryně spravedlnosti a domluvili jsme se na tom, 

že ten mezinárodní tým bude. Stále není a já se ptám proč.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „On bude, protože v pátek bude tedy podepsána ta smlouva 

mezi nejvyšší státní zástupkyní, je pravdivá ta informace a dostala se vám z těch policejních 

zdrojů, že například v kauze Pandury, tam došlo o zásadní kompetenční spor mezi vojenskou 

policií a mezi státní policií, který státní zástupce vyřešil tak, že celý případ šel vojenské policii 

a že i tím byl zameten ten případ pod koberec?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „O tom já jsem informoval v parlamentu, 

skutečně ten případ začala vyšetřovat i Policie České republiky i vojenská policie a příslušný 

státní zástupce rozhodl, že to má celé vyšetřit vojenská policie, čili Policii České republiky 

tato kauza byla jednou odebrána, to je pravda, jak říkám, tu informaci jsem dostal a předal 

jsem ji na výboru, anebo jsem ji předal dokonce na plénu Poslanecké sněmovny, takže to, co 

říkáte, ano, je pravda, bylo to odebráno Policii České republiky a předáno vojenské policii.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ministři vnitra jsou novináři často konfrontováni s tím, že 

se nevyšetřují tyto závažné korupční kauzy a vy za to pak nesete politickou 

spoluzodpovědnost, aby se jasně veřejnosti sdělilo, jestli to, co zaznívá, to například, o čem 

referovala Mladá fronta DNES v tomto týdnu, jestli opravdu je nafouknutá mediální bublina, 

když si vzpomeneme na léta devadesátá, štábní informační systém, nadzvukové letouny, 

Pandury, teď minomety pro, pro Pandury a cítíte oba dva, vy z té krátké zkušenosti ministra 

vnitra, že ministr vnitra může opravdu třeba zpětně tyto kauzy prověřit, anebo to je mimo 

pravomoc ministra vnitra a přitom za to nese největší díl politické odpovědnosti, pane 

Johne?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak zaprvé, jistě to není mediální 

bublina, Věci veřejné měly v březnu konferenci tiskovou o cinknutých armádních zakázkách, 

kde byly Dinga, Iveca, Pandury, transportní letouny CASA, bezpilotní letouny předraženy 

proti jiným státům o 10 miliard korun. Čili není to bublina. Tady se prostě nakupovalo draze. 

To je zaprvé. Za druhé, co může dělat ministr vnitra, který nesmí do živých spisů vůbec jako 

ani náhodou se pokusit, ani kolem té místnosti nesmí, jediné, co já můžu, je snažit se pomocí 

inspekce jednat o tom, aby udělala bilanci, jestli tam nebyl porušen zákon v postupu policistů, 

to je jediné, co můžu a musím velmi opatrně, to je jediný můj nástroj ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže vy, vaším jediným nástrojem je Inspekce policie.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... ale pozor, no, ale pozor, kdo tady má 

jednoznačný nástroj a kdo za to všechno může, je nejvyšší státní zástupkyně, protože ona 

přímo podle paragrafu může otevírat zavřené spisy a může provádět kontrolu, proč byly 

zavřené, proč se to odložilo. Akorát se bojím, že zrovna tato nejvyšší státní zástupkyně, která 

je podezřelá v řadě kauz, jako že se podílela na, na odložení, asi nebude tím nejlepším 

kontrolorem a ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to teď, promiňte, pane ministře, jestliže 

tady mluvíte zase o někom, kdo tady není, a to o nejvyšší státní zástupkyni, tak je to i ve vašich 

rukách, vy jste vicepremiérem této vlády ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jste si napsali do programového prohlášení, že jste 

vládou práva a boje proti korupci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A teď tady, možná expresivně řečeno, kňučíte, že, že tato 

státní, nejvyšší státní zástupkyně to není, co jste, prosím pěkně, pro to udělal jako 

vicepremiér, aby ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, ano, já vůbec nekňučím, já jenom 

říkám, že když jsem já dělal s elitními policisty reformu boje proti korupci, tak všichni říkali: 
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"A kdo bude nejvyšší státní zástupce?" A když jsem řekl: "Zatím je tam Vesecká," tak oni 

říkali: "Zapomeňte na reformu. Vůbec tomu nevěříme, vůbec do toho nepůjdeme." Což 

vyústilo v to, jednáme s panem ministrem Pospíšilem, má plnou podporu pro odvolání státní 

zástupkyně všech 4 ministrů Věcí veřejných, to zaprvé a za druhé, Věci veřejné požadují a 

budou požadovat na vládě odvolání nejvyšší státní zástupkyně do komunálních voleb. A pokud 

to tak nebude, nejsme vládou práva a boje proti korupci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, těch termínů jsme už slyšeli několik ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My říkáme do komunálních voleb.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... i od ... a jaké, jaké kroky učiníte, když tomu tak nebude. 

Jiří Pospíšil říkal: "Nechte to do důvěry vládě," teď říká: "Bude to někdy v září, v říjnu."“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si myslím, že to samozřejmě mělo býti 

už dříve, ale abych ho bránil, všichni ministři dostali na bedra ty škrty, on musel se vypořádat 

v resortu prostě s miliardovými škrty a já chápu, že tahle ta celá strategie boje proti korupci 

prostě musí přijít až po škrtech, takže chápu, že to nebylo, nicméně každý další týden je špatně 

a Věci veřejné se shodly na tom, že prostě chceme, aby vláda dala jasný signál, že je vládou 

boje proti korupci, jinak se nám občané vysmějí a ten signál musí dát do komunálních voleb.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale v rámci koalice, když ODS, třeba ODS a 

premiér řekne: "Nevidím důvod pro odvolání Renáty Vesecké," TOP 09 a Miroslav Kalousek 

se Renáty Vesecké i v kauze Čunek zastával: "Nevidíme důvod, proč odvolávat Renátu 

Veseckou," to znamená, nebude váš požadavek vyslyšen do těch obecních voleb, tak co s tím 

uděláte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak tohle, tohle je jednání K9, 

posléze K3 a další kroky nechci říkat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, vy byste byli ochotni případně odejít 

z vlády...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Velmi vážné, toto je velmi vážné ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: “ ... pokud by nedošlo do voleb k odvolání ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... protože pokud to nebude vláda boje 

proti korupci, my v ní nechceme být.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když tady Věci veřejné teď dávají ultimatum, že do 

obecních a senátních voleb má být Renáta Vesecká odvolána, vy jste s Renátou Veseckou i o 

těch odkládaných případech mluvil jako s nejvyšší státní zástupkyní, opravdu je možné celou 

tu věc hodit jenom na státní zástupce, pane exministře?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ta spolupráce mezi policií a státním 

zastupitelstvím je velmi podlomena, bez těch personálních změn podle mého nejhlubšího 

přesvědčení to prostě nepůjde a sociální demokracie už to říká od kauzy Čunek, ta autorita je 

podlomená, spolupráce je podlomená, a to, co říká pan ministr John, to já plně podporuji, 

prostě musí dojít k hlubokým změnám a já jsem to říkal i při diskusi o důvěře vlády, pan 

Pospíšil to deklaroval, já mu budu držet palce, já se obávám, že k tomu nedojde a uvidíme, 

uvidíme, co se potom bude dít ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže, takže myslíte si, myslíte, že to, promiňte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... ale, ale já jsem určitě pro, já jsem určitě 

pro.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... myslíte, že to bude jedna opět z blamáží Věcí, Věcí 

veřejných, kdy vyhrožují smírčím jednáním, popřípadě dokonce i odstoupením z vlády, nebo 

vystoupením z vlády, pokud nebude do voleb odvolána nejvyšší státní zástupkyně, protože tato 

vláda nemůže být vládou práva a boje proti korupci s Renátou Veseckou v čele Nejvyššího 

státního zastupitelství?“ 
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Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já se obávám, že ODSka a TOPka se paní 

nejvyšší státní zástupkyně a dalších funkcionářů prostě zastane a že to skončí nějakou 

plichtou a pojedeme dál a nic se nevyšetří a bude to všechno ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale nenesete za to vy morální spoluzodpovědnost, 

když to mohla být úřednická vláda, která nemusela být kritizována za to, že by se měnil 

nejvyšší státní zástupce podle nějaké politické objednávky, protože by jste neměli tu sílu, ani 

tu odvahu jako Fischerova vláda odvolat Renátu Veseckou a najít nezávislého odborníka?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Pane redaktore, já bych tu odvahu měl, ale 

ta, ten zákon zní tak, že s tím návrhem musí na vládu přijít ministr spravedlnosti, nikoliv 

ministr vnitra, takže primárně prostě tu odvahu musí najít ministr spravedlnosti a vláda 

potom, vláda potom rozhoduje, jestli ano, nebo ne, čili jako tuto zodpovědnost na mě, prosím, 

nedávejte, já jsem v té věci nemohl dělat nic, navíc samozřejmě ministryně spravedlnosti byla 

nominantem ODS a nikoliv, nikoliv sociální demokracie. Já jsem na to skutečně vliv neměl, 

my jsme vždycky říkali, že takový krok bychom podporovali a budeme ho podporovat, i pokud 

s ním přijdou Věci veřejné a pan ministr John, já určitě budu pro.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych jenom k tomuhle, my jsme tady 

před volbami seděli a přesně pan ministr si stěžoval na práci státních zástupců, kteří ztěžují 

vyšetřování, tehdy já nebyl ministr vnitra a paradoxně jsem o těch věcech mohl vědět víc než 

teď a já jsem měl informaci, že prostě kauzu Opencard policisté by vyšetřovali o půl roku 

dříve, ale nepovolil to státní zástupce, čili jestli se má z naší strany od policie ta reforma 

povést, tak to musí být kompatibilní s prací státních zástupců, protože oni drží tu uzdu, oni ty 

policajty do toho nepustí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, vidíte, když, když mluvíte o kauze Opencard, tak zase já 

jsem slyšel od některých lidí, kteří v té kauze jsou zaangažovaní, že to je i policie, která má 

zbytečné průtahy, které se týkají kauzy Opencard, ostatně o tom může být teď řeč.“  

 

* * * 

Pozn.: v tomto okamžiku ve studiu došlo ke změně počtu účastníků. Okruh debatujících se 

rozšířil o zastupitelku hl. Města Prahy za Evropskou demokratickou stranu, Janu 

Ryšlinkovou. 

 

* * * 

5. Sporné zakázky - nekonečné vyšetřování 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Předražená a pro město nevýhodná, taková označení si 

právě nese Karta Pražana, chcete-li Opencard. Policisté z Útvaru odhalování korupce a 

finanční kriminality víc než půl roku šetří právě případ Opencard. Profesor Jan Dědič 

upozorňuje, že pokud se nepodaří najít tu trestněprávní odpovědnost, tak by zástupci 

samospráv mohli nést svoji zodpovědnost za případnou finanční škodu, která městu vznikne a 

podle profesora Dědiče se v mnoha ohledech zástupci samospráv nechovají v mnoha 

případech hospodárně. Tady jsou slova profesora Dědiče.“  

(přímý vstup, Jan DĚDIČ, člen Legislativní rady vlády, spoluautor obchodního zákoníku: „V 

obchodním právu má každý akcionář možnost zažalovat představenstvo o náhradu škody, 

pokud by ji nevymáhala dozorčí rada, u zastupitelstev to tak samozřejmě nefunguje, protože 

ta právní odpovědnost je ve vztahu k tomu územně samosprávnímu celku a případnou žalobu, 

pokud by se prokázalo porušení povinnosti /nesrozumitelné/ škody, by musel podat ten 

samosprávný územní celek. To znamená, není možné, aby jeden poslanec, jeden zastupitel 

žaloval jiného zastupitele o náhradu škody, čili tu iniciativu tady musí vzít do rukou ten 

územní samosprávný celek sám.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „A to v případě tedy nového pražského zastupitelstva. Trestní 

oznámení na neznámého pachatele podala v prosinci loňského roku kvůli projektu Opencard 

opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková z Evropské demokratické strany, která po čase přijala 

pozvání do Otázek, hezký dobrý den.  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Dobrý den, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítejte v Otázkách. Vy jste tady byla před časem, kdy jste 

jasně říkala, že máte pocit, že právě projekt Opencard a jeho vyšetřování policií má jisté 

průtahy, setkala jste se s policejním prezidentem Oldřichem Martinů, už několik měsíců 

uplynulo, když se na ten případ Opencard podíváme právě jako na případ, který souvisí s 

politikou, jak daleko policie pokročila, protože vy jste účastníkem onoho řízení, protože jste 

podala ono trestní oznámení.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já se samozřejmě snažím 

mít dostatek informací o tom, jak celé vyšetřování pokračuje a, po pravdě řečeno, i když jsem 

dlouho policistům fandila a věřila, že dělají to nejlepší, co můžou, tak začínám být velmi 

netrpělivá, protože například vím, že už v červnu měli dostatek informací k tomu, aby 

postoupili dál, aby postoupili k různým, jak se tomu říká, když někdo jde na výslech, prostě 

aby mohli mluvit s jednotlivými lidmi a nic takového neučinili.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, že to dokazování z toho, co zatím o tom 

případu víte, vidíte jako nedostatečné a policie zatím nekoná v projektu Opencard“. 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Tak jak to vidím já, tak v 

rámci té protikorupční policie dochází k nejrůznějším přeskupováním lidí, momentálně tam 

zbylo jen málo lidí, kteří se tou kauzou zabývali dlouhodobě a jakoby je to celé takové 

rozmyté, není úplně jasně vidět, kdo to vyšetřuje, kdo, v jaké fázi, v jaké fázi to je a není tam 

dán jasný příkaz k tomu, aby se pokračovalo. Ta věc je strašně choulostivá, protože i v tomto 

případě, jako v mnoha jiných, může dojít k promlčení některých věcí a jak víte, tak magistrát 

nelení, magistrát celou věc Opencard neustále zašoupává dál od možnosti kontroly kýmkoliv 

ze zastupitelů, a proto nekonání policie je nesmírně škodlivé. Já bych se hrozně přimlouvala 

za to, aby urychleně policie konala v rámci všech těch informací, které má, protože já vím, že 

ta žaloba, kterou jsem podala, je podložená už dnes i z policejního hlediska závažnými 

dokumenty.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To, to znamená, vy sama jste dávala policii nějaké, protože 

jako zastupitelka, byť opoziční, tak můžete na základě zákona o veřejném přístupu k 

informacím k mnoha věcem se dobrat, protože jste zastupitelem, jste voleným zástupcem lidu 

do pražského zastupitelstva, tak jste podala a předala policii některé závažné dokumenty, 

které podle vašich právníků ukazují na to, že tam vznikla škoda a že by bylo možné dohledat 

pachatele.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Ano, já jsem policii kromě 

samotné žaloby předala relativně velké množství dokumentů, které oni si poté potvrdili tím, že, 

jak víte, tak někdy v červnu vnikli na magistrát a zabavili několik desítek, stovek mega, 

gigabitů informací a postupně je zpracovávali a vím, že, že všechno to, co jsem já jim 

dodávala, je v souladu s tím, co oni zjistili, takže těch informací k tomu, aby se mohlo 

pokročit ve všech těch sedmi, sedmi oblastech, kde jsem ukázala na pochybení, těch informací 

je dost a je možné pokračovat, ale z nějakého důvodu se to neděje.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Říká pro tuto chvíli opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková z 

Evropské demokratické strany. Pane ministře Johne, nejsou toto varující informace, když vy 

říkáte, v případě Opencard nedostali policisté půl roku zelenou od státního zástupce a případ 

nemohli vyšetřovat, teď vyšetřují, ale slyšíte Janu Ryšlinkovou, která má obavy z toho, zda 

vůbec to není policie, která ten případ nezamete pod koberec.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já ..., tak je to nastaveno, že já bych 

o tomhle neměl vůbec nic vědět, to nemůže ministr, naštěstí se mě zeptal jeden novinář a dal 
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mi strašlivou informaci, že prý tým byl rozpuštěn, takže jsem zděšeně volal pana policejního 

prezidenta a ten říkal: "Není to pravda, odešel jeden člověk, tým byl naopak posílen." A je 

plně zodpovědnost policejního prezidenta za případné průtahy a jako ve chvíli, kdyby došlo 

k průtahům, je to jeho zodpovědnost a bude to mít velké důsledky a jediný, co ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, co těmi velkými důsledky máte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak tohle je přesně kauza, která 

nesmí býti zametena pod koberec, já mám jedinou možnost - policejní inspekce, která bude 

moci vyšetřovat, nedošlo-li k nějakému porušení zákona, jestli nějaké průtahy nebyly umělé. A 

všichni musí vědět, že budeme dělat všechno pro to, aby se vyšetřilo, jestli nebyly průtahy a 

nová státní zástupkyně by případně odložený spis, pokud k tomu dojde, měla otevřít, revidovat 

a zjistit, jestli byly průtahy. Tak je to nastaveno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Myslíte a věříte tomu, že to je, pane poslanče, opravdu 

policie, která některé ty kauzy, viz Opencard, vyšetřuje takto dlouho, byť opoziční zastupitel 

dává policii a téměř ji navádí na 7 nějakých okruhů, které ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Podívejte, ten, ten systém, já samozřejmě 

nemůžu vyloučit, že průtahy nastaly třeba i za mého působení na straně policie, ale ten systém 

je nastaven, promiňte, pane ministře, trošku jinak, než jste řekl. Není to ministr vnitra, není to 

policejní prezident, který je zodpovědný za to, jak konkrétní trestní kauza pokračuje, ani 

policejní prezident není orgán činný v trestním řízení a nemůže do těch kauz, nejvýše 

postaveným orgánem činným v trestním řízení, člověkem, který může do kauz, je jeho 

náměstek pro trestní řízení. Ale, ale tím, který je zodpovědný za konkrétní případ, je 

dozorující státní zástupce, prostě definitivně a jasně. Jestliže, jestliže státní zástupce 

rozhodne, dá policii pokyn, tak policie musí konat, státní zástupce, jako se to stalo v kauze 

Wolf podle, podle informace nejvyšší státní zástupkyně, prostě rozhodne, že si všechny kroky 

bude /nesrozumitelné/ na sebe a půl roku se nic nedělo a ta policie prostě nesmí ani mediálně 

vystupovat, ani v té věci konat, já nevím, jak je to v tomto případě, ale pánem trestního řízení 

...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podle vás to jsou tedy opravdu, podle vás to jsou opravdu 

státní zástupci a soustava státních zastupitelství, která neumožňuje průchod práva v Česku, 

když se bavíme o těchto kauzách.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: “Podívejte, jestli, jestli policie koná v tomto 

případě pomalu, nebo špatně, tak je zodpovědnost dozorujícího státního zástupce, aby sjednal 

nápravu, to říkám. Neříkám, že policie koná bezvadně, nemusela konat bezvadně ani za mě, 

nemusí konat bezvadně ani teď, ale tím dozorujícím orgánem v trestním řízení není ministr 

vnitra, ani policejní prezident, ale dozorující, případně potom dohledový státní zástupce, který 

musí sjednat nápravu v případě, že policie koná špatně.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ale jinak, ministr vnitra nese 

politickou zodpovědnost za práci policie a jediné, co může, je ptát se pana prezidenta ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... a ne vůbec jeho náměstka, pan 

prezident ...“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/:  „Jasně.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... musí vést svého náměstka a jediný 

výstup, takhle je to nastaveno, ke mně je přes pana policejního prezidenta.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Znovu se obracím na Janu Ryšlinkovou, opoziční 

zastupitelku z Evropské demokratické strany, kolik dopisů jste třeba adresovala na státní 

zastupitelství nebo na státního zástupce, případně znáte-li jeho jméno, který ten případ 

dozoruje, popřípadě policejnímu prezidentovi, že máte tyto obavy, že ve vašem případu a ve 
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vaší kauze, kdy jste podala ono trestní oznámení v případu Opencard, tak dochází k 

průtahům?  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Na státní zastupitelství jsem 

se obracela, jestli se nemýlím, třikrát, s policejním prezidentem jsem se dokonce osobně 

setkala, kromě toho, že jsem mu zasílala dopisy, kromě toho jsem se obracela přímo například 

na dopravní podnik, protože policie jedno z míst, které nikdy nevyšetřila, na který se nikdy 

neobrátila, je dopravní podnik, jehož prostřednictvím mnohé z aktivit Opencard jsou 

realizovány a z dopravního podniku jsem dostala dopis od předsedy dozorčí rady, pana, 

svého kolegy, pana Březiny, který mi odmítl veškeré informace poskytnout s tím, že mi je 

nemůže poskytnout, protože je nepotřebuji ke své práci zastupitele. Takže nejenom, že nekoná, 

nejenom, že já jsem se to nedozvěděla, ale ani policie nevyužila té možnosti, protože měla 

povolení k vyšetřování tohoto případu, pokud vím, tak se to vztahuje i na ten dopravní podnik 

a nikdy toho nevyužila a ty dokumenty dneska už jsou zašantročeny, pánbůh ví kam, do další 

dceřiné společnosti a když my se nemůžeme dostat k informacím ze samotného dopravního 

podniku, tak vůbec pochybuji o tom, že se kdy dostaneme k informacím, které se budou týkat 

zase další akciové společnosti, ještě dcerky těch dopravních podniků. Takže informace nám 

prostě někde záhadně mizí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu-li to správně, tak Karel Březina z České strany 

sociálně demokratické, také váš kolega - opoziční zastupitel ...“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Ano, ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... řekl, že ty informace o tom, jak dopravní podnik 

hospodařil s penězi, které šly na Opencard, že vám po tom nic není?“  

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Dostala jsem od něho 

písemný, na základě své písemné žádosti jsem od něj dostala písemnou odpověď, ve které je 

jasně řečeno, že mi tyto dokumenty, já jsem chtěla smlouvy týkající se Opencard, že mi je 

poskytnout nemůže, protože na ně podle jeho názoru nemám právo, protože je nepotřebuji ke 

své práci zastupitele, tak zní prý zákon.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A co vám odpověděla policie na to, že nebo případně státní 

zástupce, že nejde po té linii, na kterou vy upozorňujete, tedy dopravní podnik ...“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já zatím pořád slyším: 

"Nebojte se, my to uděláme."“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nebojte se.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „To už slyším půl roku.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „To slyšíte půl roku - Opoziční zastupitelka Jana Ryšlinková 

z Evropské demokratické strany, děkuji za rozhovor.“ 

Jana RYŠLINKOVÁ, zastupitelka hlavního města Prahy /EDS/: „Já děkuji vám.“ 

 

* * * 

Pozn.: Počet účastníků debaty se ve studiu opět zmenšil, zůstali moderátor, R. John a 

M. Pecina. 

* * * 

 

 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Co je možné tedy dělat v tomto, v tomto případě, když tady 

ukazuje opoziční zastupitel, byť to může být stopa lichá, ale, ale jasně tady vidí, jak fungují 

orgány činné v trestním řízení, i jak funguje třeba dozorčí rada Dopravního podniku hlavního 

města Prahy.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ono to půl roku není, ono se to přesunulo 

na ten, na ten dopravní podnik před pár měsíci, ale já myslím, že pan ministr si musí nechat 

vypracovat zprávu policejním prezidentem a případně se musí taky obrátit na ministra 
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spravedlnosti, aby v té věci konal i on, protože ještě jednou opakuji, možnosti toho politického 

vedení ministerstva vnitra jsou v tomto, v tomto určitě omezenější než resortu spravedlnosti, 

ale tím, tím se nechci zastávat, že se v této věci nic nestalo, tak třeba se stalo, třeba ti policisté 

vyšetřují špatně a musí to pan ministr také kontrolovat po své linii, to je jasná věc, možná se 

to dělo i v minulosti a já jsem to prostě nezachytil, ale, ale jakoby ten, ta hlavní linie toho 

trestního řízení musí být prostě - policie pracuje, pracuje maximálně ..., jaksi s maximálním 

vypětím a státní zástupce kontroluje a státní zástupce je ve finále za ten konkrétní případ 

zodpovědný a nikoliv ministr vnitra.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Přesně se ukazuje, že bez státních 

zástupců, i kdyby policie byla úplně nejúžasnější na světě, se vůbec nikam nepohne. A já 

jenom, tady mluvíme hrozně ošklivě o policii od začátku do konce, já jsem, protože to sleduju 

velmi bedlivě, tak jenom Útvar pro odhalování finanční kriminality letos stíhá 63 korupčníků, 

ale je na to informační embargo, aby si lidi nemysleli, že se nic neděje. 63 lidí za korupci je 

...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... stíháno a byl zajištěn majetek 17,2 

milionu korun, loni to bylo 160 tisíc, čili máme nárůst a když nám veřejnost pomůže, 

pokusíme se zajistit maximum toho na majetku zpátky do státního rozpočtu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ministře, veřejnost vám v mnoha ohledech 

nemusí zcela věřit, když se ještě podíváme na to, že vy říkáte, aby nebyla policie kritizována a 

nebyl její příliš špatný mediální obraz, ale podívejme se na fakta, která se týkají 

objasněnosti.“  

 

* * * 

6. Boj proti korupci - neprůchodné právo 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Objasněnost kriminality v zemi není nejlepší. Také mírně 

klesá v těch uplynulých letech. Podívejme se teď na data Otázek, která máme k dispozici. 

Nejvyšší objasněnost měla policie v roce 2006, kdy ona objasněnost, pokud to přepočítáme na 

procenta, protože vy teď máte šanci vidět „Kriminalitu celkem“, „Objasněno“, to je pak 

modrý sloupec ve vztahu k tomu červenému a objasněno dodatečně v některých těch kauzách. 

Ale když si to propočítáme na procenta, tak to nejsou nezajímavá čísla. Protože v roce 2006 

dosáhla objasněnost hranici 40 procent. Sami vidíte, že šlo o nějakých 336 tisíc a zhruba 500 

případů, objasněno bylo 133 695 případů. To je těch zmíněných 40 procent. V letech 2007, 

2008 docházelo k procentuálnímu poklesu. Objasněnost klesla z těch zhruba 40 na 37 procent 

v roce 2008, letos do 31. července klesla objasněnost na 35 procent. Pane ministře, ta data 

přece nevypovídají o dobré práci policie.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Já jsem mluvil o protikorupčním útvaru, 

který teda má zvýšený výkon, zvýšenou objasněnost a nárůst, jestli to chcete, jak zajistil 

majetek korupčníků, tak má nárůst asi 1800 procent. Jinak samozřejmě nedělejme si iluze, 

bude to velmi těžké a v situaci, kdy vláda nezohledňuje to, že bezpečnost je tady prioritou 

natolik, aby ten škrt byl menší, tak samozřejmě s méně penězi asi se nebude zdvihat 

objasněnost.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale to je vaše pravomoc, když vy se s těmi, vy 

mi tady přitakáváte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Přesně tak, no, to je, to je zodpovědnost ale 

pana ministra, tak jestli, jestliže skutečně vezmeme teď resortu vnitra 8 miliard, tak i na tato 

čísla objasněnosti můžeme zapomenout. Jestliže nám klesala objasněnost, bylo to mimo jiné 

také proto, že v roce 2007, 2008 odešlo 12 tisíc zkušených policistů, začali se nabírat nováčci, 
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ti, ti zkušení pardálové, kteří to prostě uměli, tak šli do civilu, 12 tisíc policistů je, je čtvrtina 

sboru a teď se dozvídáme, teď se dozvídáme ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chcete tím říci, že ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... že ubude 8 miliard, že snad dalších 10 

tisíc policistů odejde, jak si myslíte, že ta čísla budou vypadat, ale to je, pane ministře, vaše 

zodpovědnost.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chcete tím říci, chcete tím říci, že Radek John svými škrty a 

úsporami sníží objasněnost a dojde tedy ke snížení objasněnosti případů, kriminálních 

případů v této zemi.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já bych řekl, že vláda. Podívejte se, my 

máme informace o tom, že to ministerstvo financí se na to i dívá rozumně, ale pan premiér 

jednoznačně řekl, že se resortu má prostě ubrat 8 miliard korun, ale ještě jednou opakuji, je 

to ve finále, pane, pane ministře, nakonec to bude vaše zodpovědnost, že vám vzali 8 miliard, 

když mně vzal pan Janota miliardu, tak tady Ivan Langer vyváděl, že jsem nekompetentní 

ministr, vám mají vzít 8 miliard, a to já považuju skutečně za velkou tragédii, tomu se prostě 

musíte postavit a těch svých lidí se zastat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme jediný resort, který vyhádal, 

mělo to být 10,5 miliard, my jsme říkali: "To je rozvrat resortu, konec bezpečnosti," a vláda 

uznala alespoň 2,2 miliardy, jsme jediní, kteří to vyhádali. A ta odpověď vlády je jednoduchá: 

"Z kterého pak ministerstva to chcete, které ministerstvo má." Protože to nejsou nějaké 

peníze, které se nedávají, ony ty peníze nejsou, takže to je ten problém. 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, pane ministře, peníze jsou, ale jak na co, pokud 

...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, nejsou, jako už tohle je dluh 135 

miliard - tento rozpočet.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale to záleží, jak ten stát si nastaví, jestliže jste 

vládou, alespoň to deklaruje vláda, vládou práva a boje proti korupci, vy seškrtáte 8,5 

miliardy korun, policisté a záhy o tom bude řeč i se šéfem policejních odborů Milanem 

Štěpánkem, policie je téměř v rozkladu, tak není to tak, že vy jste spíš měl vyhrožovat 

odchodem Věcí veřejných, ne kvůli odvolání Renáty Vesecké, což jste tady teď učinil, ale kvůli 

tomu, že jak máte zajišťovat průchod práva a boj proti korupci, když přijdete o 8 miliard, 

bude tady další vlna odchodu policistů, která opět připraví policii o zkušené policisty.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli dalo výpověď 400 policistů, 

neboli nemluvme o velkých číslech, průměrně odchází ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, promiňte ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „...1400 policistů běžně ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy ta data ale budete mít k dispozici ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Třicátého, třicátého tohoto měsíce ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „30. září.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... bude jistě ještě nějaká vlna, protože 

policisté dostávali neuvěřitelné peníze a vyplatí se jim odejít teď, protože dostanou veliké 

výsluhy, 20 policistů v roce 2009 dostalo jenom prémie přes 730 tisíc korun. A dalších 20 

prémie přes 600 tisíc korun ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, vy jim, vy jim ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... těmhle všem se vyplatí odejít, protože 

budou mít výsluhy, nejvyšší výsluha, která se vyplácí, je 62 tisíc korun, my - daňoví poplatníci 

- tady platíme tyto výsluhy, proto samozřejmě ti, kteří byli dobře placeni, budou někteří z nich 

tady samozřejmě odcházet. To je jisté.“  
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Václav MORAVEC, moderátor: „Není to, není to ale protimluv, vy sám jim chcete dát, když 

dobře budou pracovat, tak jim chcete dát vysoké ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale, ale to je úplně jinak, ti, kteří budou 

mít výkon, ti, kteří budou mít objasněnost, my zcela měníme systém hodnocení a jenom prostě 

ti, kteří odvedou práci, kteří budou mít úspěch v boji proti korupci a tak dále, budou mít 

objasněnost, samozřejmě že ten systém se změní. Všichni policisti ve výkonu říkají: "To si 

rozdělují tam nahoře," my otevřeme dokonce systém odměňování, aby odbory, to jsme se 

domluvili, viděly, kdo dostává jaké odměny a za co, protože odměna 760 tisíc korun má být za 

mimořádný čin, bylo jich vyplaceno 20, spočítejte mi mimořádné činy v minulém roce.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane exministře, je možné ušetřit 8 miliard korun na vnitru, 

aniž by se to projevilo právě na policejním sboru, aby zůstali ve službě ti zkušení policisté a 

neodcházeli ti, kteří mají nárok na výsluhový příspěvek po 15 letech?“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak pan, pan ministr sám na té tiskové 

konferenci říkal, že počítá s tím, že ti lidé musí odejít, že jinak by to byla tragédie. Já si 

nedovedu představit, ten, ten balík, ze kterého se krátilo, když jsme dělali ten Janotův balíček, 

tak byl 10 miliard korun, to jsou věci, to jsou peníze na provoz a na investice, z toho se krátí, 

tak jestli vezmeme 8, tak jako nemůžete snížit náklady na benzin na 20 procent, o 80 procent, 

to je absurdní, takže se musí samozřejmě počítat s tím, že odejdou policisté, jinak si to 

nedokážu, jinak si to nedokážu spočítat, jinak to prostě matematicky nevyjde, takže odejde 5 

nebo, nebo 8 tisíc policistů, a to je samozřejmě těžký zásah ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, kde vy zase, kde vy zase berete, vy, vy máte 

informace, že by mohlo ke 30. září, kdy se čeká na to datum, odejít 5 nebo 8 tisíc policistů? 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, ne, ale tak těch 8 miliard někde 

potřebujete vzít, já nemám zprávy o tom, že by policisté odcházeli ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To ne, to ne, to ne, počkejte ...“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „... ale 8 miliard jako na provozu a na 

investicích nevezmete, protože je tam dohromady deset.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Je to přesně takhle, 3,8 jsou platy a 4,5 

miliardy provoz a investice. Museli jsme jít opravdu do krve a tam je škrt minus 36 procent v 

provozu a investicích, takže samozřejmě, že ta objasněnost se dramaticky zvyšovat nebude, na 

druhé straně ve statistice jsou i bagatelní trestný činy, jo, neplacení výživného a podobně a 

protikorupční boj, tam musíme vybrat nejvíc peněz, každou miliardu, kterou vybereme, ta 

potom může posílit boj proti korupci. My připravujeme strategii na jednání o rozpočtu pro 

další rok a že ministerstvo spravedlnosti a vnitra společně na tuhle reformu musí dostat 

peníze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatuje zatím ministr vnitra Radek John. Martin Pecina, 

bývalý ministr vnitra a poslanec ČSSD, také zůstává hostem Otázek. Přepněte si na 

zpravodajskou čtyřiadvacítku, kde v této velké diskusi pokračujeme, hostem Otázek bude 

například i šéf policejních odborů Milan Štěpánek a v další části pořadu pak Michael Kocáb 

a Roman Joch. Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, za pár okamžiků po stručných 

zprávách pokračujeme.“   

 

 

II. část (Pozn: II. část je vysílána pouze na kanálu ČT 24) 

 

* * *  

7. Dění v policii – odchody policistů 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vstoupili jsme do druhé hodiny dnešních Otázek. V jejím 

úvodu dokončíme diskusi ministra vnitra, šéfa Věcí veřejných Radka Johna a exministra 
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vnitra, poslance ČSSD Martina Peciny. Rezignace nerezignace, v této fázi je budoucnost 

někdejšího ministra pro lidská práva a menšiny a dnešního vládního zmocněnce pro lidská 

práva Michaela Kocába. Premiér Petr Nečas s ním už nepočítá. Oba se dostali ve středu do 

sporu, šéf kabinetu Nečas zřejmě počítal s tím, že mu Michael Kocáb situaci ulehčí a odejde 

sám. Kocáb připouští, že byl ochoten rezignovat, ale když úřad vlády jeho rezignaci ohlásil 

dřív, než ji vlastně Kocáb podal, rozhodl se nerezignovat. Premiér Petr Nečas hrozí tedy 

Kocábovi odvoláním. Nejen o tom bude řeč v další části pořadu. Pozvání do Otázek přijal 

nejen vládní zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb, ale i muž, který si myslí, že tento 

úřad je zbytečný. Premiérův poradce, šéf Občanského institutu Roman Joch. A o jakých 

tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit? Odvolání Renáty Vesecké není možné dál 

odkládat. Do boje o odvolání nejvyšší státní zástupkyně vstupují i Věci veřejné. Podle ministra 

vnitra Radka Johna by měl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS předložit co nejdřív 

vládě návrh na odvolání Renáty Vesecké. Spor o budoucnost vládního zmocněnce pro lidská 

práva, premiér Petr Nečas počítá s tím, že navrhne ve středu vládě odvolání Michaela 

Kocába z této funkce, pokud Kocáb sám neodstoupí.“ 

(obrazový záznam, Michael KOCÁB, vládní zmocněnec pro lidská práva: „Nelpím na tomto 

postu a jako bonmot jsem dodal, že tedy tentokrát jsem připraven odejít s Romanem 

Jochem.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Menší koaliční strany nechápou, proč by měl Michael 

Kocáb post opouštět. Téměř třicítka neziskových organizací žádá premiéra Petra Nečase o 

schůzku. Důvod? Znepokojení nad programovým prohlášením vlády. Podle nich věnuje jen 

malou pozornost otázce lidských práv a základních svobod.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „Připomínám, že hlavní hosty Otázek zůstávají dva ministři 

vnitra, ten současný, šéf strany Věci veřejné Radek John, ještě jednou vítejte na 24. Ještě 

jednou dobrý den.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobrý den, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A také bývalý, nově člen ČSSD, poslanec za tuto stranu 

Martin Pecina, i vám ještě jednou hezký dobrý den.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Hezké odpoledne.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podívejme se teď na to, jaké jsou početní stavy u policie. 

Tedy jak se vyvíjel počet policistů od roku 2004. Když se bavíme o tom, že pravděpodobně 

může dojít i k poklesu objasněnosti nebo bude objasněnost stagnovat kvůli snižování počtu 

policistů, protože Radek John musí škrtat. Už to sami vidíte, jak se vyvíjel počet policistů, jaké 

jsou personální stavy od roku 2004. V červeném sloupci je tabulkový stav policistů, jak byl 

stanoven, tedy v rozpočtové kapitole a skutečný stav policistů. Počet policistů a policistek v 

České republice a tam byl ten počet nejvýraznější, to bylo v roce 2005, protože přesáhl 

hranici 47 tisíc. Po roce 2006 začalo i kvůli chystané reformě odcházet větší množství 

policistů a nové nábory nestíhaly naplňovat uvolněná tabulková místa. To ostatně ještě jednou 

sami uvidíte. Nejméně policistů bylo v roce 2008, kdy početní stav klesl k číslu 42 256. Pane 

ministře, co ta možná námitka, která zaznívá, že ta personální decimace policie vám vlastně 

jako Véčkařům také vyhovuje a zase se dostáváme k napojení na ABL, protože těch 15 let 

zkušených policistů, kteří mají odslouženo 15 let, tak po nich sáhnou bezpečnostní agentury.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, bezpečnostní agentury je naprosto 

nezaplatí, tam se platí tak směšné peníze, že tudy cesta opravdu nevede. A můj pokyn je pro 

všechny manažery policie přemlouvat ty zkušené, aby neodešli, oni ovšem ty zkušení si dobře 

spočítají, bude míň peněz, budou menší výsluhy, takže zůstanou jenom ti srdcaři, kteří 

opravdu chtějí v té věci něco udělat. Ti, kteří si to počítají na peníze, odejdou, není šance jim 

v tom zabránit. Ale já za prvé nepočítám velká čísla, za druhé tam jsou rezervy, kde brát. 

Cizinecká policie po otevření Schengenského prostoru již nemusí mít přes 3 tisíce mužů a tito 

lidé budou převáděni do výkonu, takže jak bude ubývat policistů, budou přicházet lidé z 
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cizinecké policie. Za prvé. Za druhé, policejní prezidium, pan prezident dostal za úkol zeštíhlit 

o 30 procent policejní prezidium.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To jste mu dal přímo, že musí propustit.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, teď analýzu, personální audit. 

Cílem je 1800 lidí na policejním prezidiu, 1800. Ti lidé budou zase převáděni do výkonu. 

Takže ono to bude posíleno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže má Oldřich Martinů, od vás má pokyn.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ten přímý výkon, jako my se budeme 

velmi snažit hlídat bezpečnost této země a máme odkud brát ty tisíce lidí. A vlastně tím, že 

budou z cizinecké policie převáděni do přímého výkonu normální policie, tak tím nám ta 

policie zeštíhluje. A já jsem se vrátil z Rakouska, kde jsem teď jednal s ministryní vnitra o 

příhraniční spolupráci, kterou si mimochodem velmi pochvalují Rakušané. Rakousko 8,5 

milionu obyvatel, 27 tisíc policistů. My 43 tisíc, jsou ti naši hloupější nebo?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ale chcete, ale neukazuje to obecně na to, že každý ministr 

vnitra má jinou představu, vy máte analýzu, kolik vlastně, aby policie fungovala efektivně, 

rostla objasněnost, máte takovou analýzu, kolik potřebuje policie lidí?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli my si myslíme, že 40 tisíc 

policistů je možné, aby zajistilo bezpečnost této země. Já tady samozřejmě nebudu slibovat 

zvýšení objasněnosti, když ta situace v policii tento rok bude velmi těžká. Ale změna systému 

hodnocení a všechny ty peníze, 30 procent lidí odchází z policejního prezidia, to znamená, 

tam jsou veliké peníze, všechny jdou do odměn za objasněnost, z cizinecké policie odejdou 

taky někteří lidé, kteří nebudou chtít jít do toho přímého výkonu. Všechny peníze půjdou na 

odměny. A ten systém odměn, minule byl, kdysi byl čárkový systém, to byla úplná zhůvěřilost, 

úplná zrůdnost, úplná katastrofa, teď bude prostě systém odměn za objasněnost a ty odměny 

půjdou dolů těm klukům a nebudou zůstávat v těch nějakých patrech pro 1800 lidí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Prosím vás, pane poslanče, když se podíváte na početní 

stav policistů. Vy jste byl zhruba víc než rok ministrem vnitra, Ivan Langer i předchozí 

ministři nastavili nějak počet policistů na fungování, dobré fungování policie. To znamená, 

vystačí si policie se 40 tisíci policisty, když Radek John říká, ano, máme analýzy, že 40 tisíc 

policistů dovede zajistit dobrý bezpečný chod země, i když nemůže slibovat zvýšení 

objasněnosti.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, tak tady skutečně mnoho let docházelo k 

nějaké diskusi mezi odborníky, v parlamentu, v různých vládách a to číslo se nastavilo na 47 

tisíc. Já vám neumím říct, jestli 40 tisíc je dost, ale ta diskuse tady probíhala 20 let, nějakým 

způsobem se nastavily složky Integrovaného záchranného systému. Pan ministr říká, že teď se 

ten počet sníží a peníze, že půjdou do odměn. No, peníze nepůjdou nikam, peníze nejsou. Jestli 

se vezme 8 miliard, tak nebudou žádné odměny, na to zapomeňme.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Peníze za ta místa těch, kteří odešli, 

půjdou do odměn, samozřejmě.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ale 8 miliard, 3,5 miliardy potřebujete, jste 

říkal, snížit na těch platech, tak kde je vezmete. Ty peníze za ty, co odejdou, prostě budou 

chybět. V té policii budou chybět peníze, u hasičů budou chybět peníze a bude to prostě 

problém. To srovnání s Rakouskem není fér. Rakousko má kromě té centrální policie 

samozřejmě ještě zemské policie, u nás máme městské policie, to by se muselo posčítat to, to 

srovnání není úplně precizní.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ano, my máme městské policie, tak 

to sesčítejme.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Takto se nastavil, takto se nastavil 

Integrovaný záchranný systém, takto se nastavil během 20 let a jenom proto, že dnešní pan 

premiér nemá rád zjevně policii, dokonce se nechává, nenechává policií ani hlídat, jako snad 
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jediný premiér v Evropské unii a zcela jistě jediný premiér v České republice za posledních 20 

let.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ve skandinávských zemích se také nenechávali 

premiéři hlídat. Je to přece.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „No, už nechávají, už nechávají, ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „O zcivilnění toho úřadu, takže vy vyčítáte premiérovi, že 

premiér Nečas nemá rád policii, protože se nenechá hlídat, no, není to populismus?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, a já bych ještě to uvedl na pravou 

míru. Oni ho hlídají zpovzdálí samozřejmě.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Na tom se nic neušetří. Takže na tom se nic 

neušetří, hlídají ho zpovzdálí. Vozí ho civilové, takže místo jednoho auta nebo místo dvou aut 

jezdí tři auta. Takže, takže jestliže premiér této země nemá rád policii, tak my ji necháme 

zdecimovat. Já nevím, jestli je 40 tisíc dostatečné číslo, zcela jistě i těch policistů může být i 

deset tisíc, ale podle toho potom budou odvádět tu službu té zemi. A jestliže jsme to číslo 

takhle nastavili, tak ho držme a hlavně ho nesnižujme a neberme těm lidem ty peníze. A jestli 

se ptáte na zdroje, tak já konstatuji jednu věc, která tady dneska nebyla řečena, do roku 2007 

jsme nebyli žádnou zemí, které by se investoři štítili, že máme vysoké daně, nebyli jsme 

žádnou zemi, ve které se nedalo žít. Tak nastavme ten daňový systém tak, jak byl v roce 2007, 

máte 70 miliard, pane ministře, nemusíte propouštět policisty, nemusíte jim snižovat plat o 10 

procent a bude se v té zemi dát normálně žít.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych k tomuhle, díváte se strašně 

úzce. My samozřejmě budeme měnit daňový systém, abychom mohli udělat důchodovou a 

zdravotní reformu, na které se my všichni musíme domluvit. A tam bude potřeba strašné 

peníze. V této chvíli policisti mají průměrný plat 34 tisíc korun a škrt, stejně jako v jiných 

resortech, bude 10 procent, bohužel, je mi to hrozně líto. Ale ve srovnání s jinými resorty ty 

policisté mají ještě výsluhy. Nejsou peníze na rozdělení, prostě neexistujou, tady nikdo 

neskrývá žádný balík, ze kterého nedává, oni nejsou. A kdyby se dále zadlužovalo, sníží se 

rating České republiky a ten dluh, který máme, budeme platit ještě více procent. V této chvíli 

jenom procenta na dluh a to nic nesplácíme, jsou 60 miliard korun. To je celý rozpočet 

ministerstva vnitra. Takže díky tomu, minulým politikům, děkujeme pěkně, my prostě už 

nemáme co rozdělovat, protože to projedli.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Pane ministře, dluhopisy České republiky 

jsou osmé nejlépe obchodovatelné na celém světě.“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Protože máme dobrý rating, protože 

škrtáme, ano.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Osmé nejlépe obchodovatelné. Osmé 

nejlepší, ne nejhorší, nejsme v situaci.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Udrželi jsme rating této republiky.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Přece, abychom státním zaměstnancům 

brali 10 procent, to bude nejenom hrozná rána pro ně, ale hrozná rána i pro ekonomiku. 

Předevčírem jsem si poslechl v televizi, že meziročně stouply průměrné mzdy v soukromém 

sektoru o 4,5 procenta. Nevím, jestli to číslo je autorizované, ale prostě mzdy v soukromém 

sektoru stoupají, my sebereme lidem, kteří jsou ve veřejném sektoru, včetně policistů a hasičů, 

10 procent. Klesne nám poptávka v té společnosti, pro tu ekonomiku to bude hrozná rána. 

Něco jiného je lidem nepřidávat a něco jiného je jim brát, proboha, nedělejte to.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ti lidé, kteří jsou v soukromém sektoru, 

ze svých daní živí policisty a všechny zaměstnance veřejného sektoru a těch daní není tolik, 

není co rozdělovat. To znamená, že je neuživí lépe.“   

 

* * * 



 22 

8. Snižování platů - policisté protestují 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře a pane poslanče, podívejme se teď za šéfem 

policejních odborů. Předseda Nezávislého odborového svazu policie Milan Štěpánek, za ním 

míříme do Hradce Králové. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den, pane předsedo. 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR : „Příjemné 

odpoledne, dobrý den.“) 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Děkuju, že jste přijal mé pozvání a vy jste tady slyšel 

argumenty přesto, že nebude změněn služební zákon, čehož jste se vy jako policejní odbory 

obávaly, tak 21.září jdete demonstrovat a protestovat do Prahy proti Radku Johnovi. 

Kdybyste měl říct hlavní argumenty toho, proč je zapotřebí tedy demonstrovat a v čem Radek 

John nesplnil, protože jste se, předpokládám, i setkali, v čem nesplnil slovo, dal-li vám nějaké 

slovo, co se týče ohodnocování policistů a personálního stavu policie.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak já 

bych nejprve rád řekl jednu věc, doufám, že se dívá hodně policistů na tento pořad a že slyší 

slova pana ministra. Dovolil bych si upřesnit některé údaje. Za měsíce leden až červenec 

letošního roku odešlo ze služebního poměru 425 policistů, za měsíc srpen jich odešlo 470. A 

teď čekají do konce září, co bude dál. Kolik jich odejde. Čím víc jich odejde, bude to lépe? 

Budete s tím, pane ministře, spokojen?“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměrný odchod policistů je 1400 

měsíčně, 1400 ročně. Zatím je to dohromady s těmi, co teď dali výpovědi 900.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, chcete další výpovědi, pane ministře? To je to, 

na co se vás ptá.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, zcela normální, zcela normální 

běh policie, přirozená fluktuace 1400 osob.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, pane předsedo.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Já jsem 

chtěl slyšet něco jiného, ale toho se asi nedočkám, takže pokračuji dál v číslech. Pan ministr 

říkal, že je potřeba snížit počet na 40 tisíc policistů. A řekl, že my se domníváme, zajímalo by 

mě, kdo je to to my a z čeho tento údaj vychází.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vychází z rozboru mých podřízených, 

policejního prezidenta, policejního prezidia, mých náměstků, samozřejmě, že asi experti tohle 

řeší. Odkud jinud by to vycházelo.“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Nebylo to 

řečeno jasně a nejsem si jist, zda tomu předcházel nějaký audit. Stejně tak jako měla fungovat 

nějaká expertní komise, která představila úsporná opatření. Nevím, kdo byl v té expertní 

komisi, zda v ní byl někdo z policie a zda.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V té expertní komisi byl samozřejmě 

ekonom policie, kromě jiných ekonomů, náměstkyně ekonomická ministerstva vnitra. Ekonom 

od hasičů, kdo jiný by to dělal než ekonomové.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to, pane předsedo, že vám vadí, že například v té 

komisi jste nebyli vy jako odbory a proto jste se rozhodli také jako jeden z důvodů jít do těch 

protestů 21.září?“ 

(přímý vstup: Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Nejde tam 

jenom o účast odborů, ale o účast odborníků. Pan ministr říkal, že tam byli zástupci 

ekonomové, ale je potřeba mít také zástupce, kteří rozumí službě a kteří vědí, co tyto úspory 

způsobí u policie.) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, pan policejní prezident říká jako 

odborník, že tato úspora je možná při zachování kvality policie v tom rozsahu, v jakém je. 

Budeme dělat pouze věci ze zákona povinné. Samozřejmě“.  
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Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, a vy jste srozuměn, jak jinak, jste srozuměn 

s tím, že proti vám budou protestovat, i proti vám budou protestovat policisté? Co ta námitka, 

že kdybyste ty změny lépe prokomunikovával i s policejními odboráři, tak se nemuseli připojit 

k té demonstraci, která se chystá 21. září do Prahy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme s policejními odboráři mluvili 

několikrát, jednali jsme s nimi už v době, kdy škrt měl být 10,5 miliard, což by byla katastrofa, 

v té době by bylo nutné propouštění, jinak by to nešlo udělat. Slíbili jsme odborářům, a to 

jsme splnili, že nebude propouštění, nebudeme sahat do služebního zákona, nebudeme sahat 

na žádné jejich výhody, na žádné výsluhy. Slíbili jsme jim, že v roce 2010 nesnížíme platy, a to 

jsme krvavě dokázali udělat. Takže my jsme splnili dohody. Když ale oni si pak vybrali tak, že 

nepropouštět, takže snížení o 10 procent, tak teď říkají, ne, radši nic, my nechceme nic, ať se 

šetří někde jinde. Což říkají všechny resorty. A mimochodem.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, vy to berete jako porušení dohody od policejních 

odborů.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, jako je jasné, že peníze nejsou, 

někde se vzít musí, my jsme dodrželi to, že v roce 2010 se nesnižují platy, že se nesahá do 

služebního zákona, že se neberou výsluhy a prostě ta úspora někde musí vzniknout. A já na tu 

demonstraci hrozně rád půjdu do čela, pokud bude místo, kam si můžeme jít pro peníze. Já si 

hrozně rád, jestli někde leží 8,3 miliardy, já tam půjdou opravdu s ruksakem první.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, tak je to spíš na tom, aby vy jste ty peníze hledal 

a ne, že půjdete demonstrovat s ruksakem prázdným.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme vyhádali 2,2 miliardy navíc 

jako jediný resort z celé vlády. A pak ta otázka na vládě zní a od koho si chcete vzít jako ty 

peníze, když všichni ministři šetří, škrtají. A všichni říkají, že jsou v problému, spravedlnost je 

v problému. Mimochodem, tahle demonstrace je demonstrace všech odborů, proč říkáte proti 

Johnovi. Ta je, to je protivládní demonstrace proti škrtům ve všech resortech této země.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „I proti Johnovi jako vicepremiérovi a ministrovi vnitra té 

vlády.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A John říká, už takhle při tomto škrtu 

zadlužíme tuto zemi v příštím roce dalšími 105, 135 miliardami korun. Mysleme na své děti. 

Takže si teď vydemonstrujeme jako ještě víc peněz a ty naše děti tady zažijou krach.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane předsedo Štěpánku, vaše další argumenty.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Já bych 

se vrátil opět k číslům. Pan ministr říká, že to bude jenom 10 procent v příštím roce a letos, že 

se snižovat nebude. V letošním roce se příjmy policistů snižovaly a snižují, ať už je to formou 

snížení rizikového příplatku, anebo formou plánování služeb. Probíhají přesuny mezi tarifními 

třídami, snižuje se rozdělení služeb tak, aby policisté nemohli mít směnnost. To znamená, že 

za chvíli budeme mít policii, která bude od 7 do 15:30 a dále se jí lidé nedovolají. Chci se 

zeptat, dopadnou tato úsporná opatření na kvalitu služeb, kterou policie odevzdává 

občanům?“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak tohle jsou poplašné zprávy, které 

nejsou pravda. A Radek John slíbil, když byl vázán prvních 14 dní ve funkci, ke škrtu 1,2 

miliardy korun z tohoto rozpočtu, slíbil, že nesáhne na platy policistů a to dodržel. A krajští 

ředitelé jsou samostatní manažeři, který mají samostatné účetnictví a jestli v některých krajích 

fungují špatně, budeme se muset podívat, proč fungují špatně. V jiných krajích to funguje 

dobře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, a chápu to správně, pane předsedo a to tady 

ostatně říkal i Martin Pecina a vy potvrzujete jeho slova, že má obavy z poklesu objasněnosti, 

jestli to chápu správně, že tady vlastně dochází k decimaci policejního sboru, protože se 

zásadně škrtá na těch provozních výdajích, které jsou v policii zapotřebí.“ 
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(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak, pan 

ministr hovořil o tom, jak se bude bojovat proti korupci, budou odměňováni ti nejlepší, kteří 

budou odhalovat korupční případy. V současné době na všech krajských ředitelstvích snad 

kromě Prahy dochází nebo alespoň se uvažuje o tom, že budou slučována nebo rušena malá 

oddělení. Vedoucí funkcionáři komunikují se starosty a snaží se od nich získat nějaké výhody, 

to znamená nájem za korunu nebo placení prostor z rozpočtu obce. Když tady pan ministr 

hovořil o tom, jak všichni platí daně na výsluhy policistům, měl by také říkat, že lidé platí 

daně, ze kterých jim stát musí zaručit bezpečnost a ne, že bude přenášet tyto náklady na obce. 

To přece není správné.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, ano.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Obecně, obecně v krizi klesají nájmy. My 

platíme někde extremně vysoké nájmy a je třeba je převyjednat. Policie nebude ta, na které 

budou vydělávat pronajímatelé. Logicky v krizi se snižují nájmy. Samozřejmě, když nějaký 

starosta stojí o to, aby tam tu bezpečnost měl a chce ji těm občanům zařídit a dá symbolický 

nájem jednu korunu, policie to velmi uvítá, protože může dát více prostředků na boj se 

zločinem.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ale není to vydírání samospráv, městských 

zastupitelstev, obecních zastupitelstev, protože promiňte, nechte mě dokončit otázku, protože 

to, Česká televize už referovala například o tom, že 19 tisíc občanů, kteří jsou na Náchodsku, 

jde o Hronov, Červený Kostelec a podobně, takže tam dojde k rušení těch místních policejních 

služeben a výkon policie bude, bude omezen. Je to tedy špatné manažerské rozhodnutí, za 

které vy budete odvolávat, nebo vy s tím souhlasíte, aby policie byla vzdálena lidu.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, to je úplně, úplně jiný systém. Na 

těch malinkých služebnách slouží dva policisté a když vyjedou k případu a stane se další, no, 

tak vůbec nejsou dostupný, vůbec tam nesedí. Bude to řešeno tak, že budou střediska, kde 

bude více policistů, kteří v dojezdové vzdálenosti budou na místě činu rychleji, než když máte 

v obci dva nešťastníky, kteří zrovna něco řeší a nemůžou řešit něco jiného. Čili služebny 

třetího typu musí být posíleny tak, aby ta dostupnost a ta možnost zásahu byla dokonce 

rychlejší než takhle.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, chápu to správně, že ten systém byl špatně 

nastaven i tady za.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To bylo za Ivana Langera, myslím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, počkejte, ale tak tady.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ne, ne, tak služebny v malých obcích jsou 

proto, protože toho policajta potřebujete vidět. Když ty služebny jakoby srazíte do těch 

velkých, vezmete jim peníze na benzin, tak do těch malých obcí ti policajti vůbec nevyjedou, v 

těch malých obcích vůbec nebudou vědět...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jim nevezmeme peníze za benzin.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „…že nějaká, že nějaká policie existuje. Je to 

samozřejmě problém a ti starostové, já si myslím, že zcela oprávněně volají po tom, aby tam, 

kde ty služebny jsou, byť o dvou policistech, tak aby tam zůstali, protože to je prostě ta služba, 

kterou poskytuje stát občanovi.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jim vezmete, pane ministře, peníze, promiňte, berete jim 

peníze na benzin, vždyť 8,5 miliardy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, my jim nevezmeme peníze, teď jsme 

řešili například ty auta na dálnici, které vybírají pokuty. Řešili jsme, kolik potřebují na 

benzin, aby zvesela vybírali pokuty. My samozřejmě víme, že je potřeba, aby se ty policisté 

dostali na místo co nejdříve. A to, že v jednom kraji jezdí někdo na kole, to je manažerská věc 

toho kraje. V jiných krajích, všimněte si, nikdo na kole nejezdí. A tohle jsou ty věci, které 

budeme posuzovat. Jak který manažer se se svým rozpočtem vyrovná.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Ale jak to, že jste posuzovali benzin u těch policejních 

volkswagenů, které měří rychlost na dálnici, protože zkrátka.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ : „To je jednoduchý. Přišel za mnou pan 

novinář a řekl, prý nejezdí, tak jsem se vyděsil, opak je pravdou, jezdí zvesela a my budeme 

dělat všechno pro to, aby jezdily.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane předsedo Štěpánku, má a monitoruje váš Nezávislý 

odborový svaz případy, kdy opravdu bude ohrožena služba občanům z hlediska policie, 

protože dojde k likvidaci některých místních služeben?“ 

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Pane 

redaktore, já trochu nevěřím vlastním uším. Bydlím v Náchodě, sloužím tam od roku 90 a vím, 

že se mají slučovat například oddělení Broumov, Police nad Metují a Teplice. To nejsou 

oddělení, kde by byli dva policisté, to jsou oddělení v poměrně velkých městech. A jestliže tyto 

policisty přesuneme do jednoho města, jak budou na ty ostatní místa jezdit? Bude méně peněz 

na benzin, náklady jsou o 36 procent sníženy, takže ať mi nikdo nevypravuje, že ty policisté 

tam budou rychleji a efektivněji. To je jedna věc.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Pokyn je jednoduchý, prostě obsloužit to 

auty tak, aby to bylo rychlejší a mimochodem, to, co dělá váš pan krajský ředitel, s tím já 

seznámen nejsem, zítra ráno poprosím pana policejního prezidenta, aby mi řekl, co dělá váš 

krajský ředitel.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, pane předsedo.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „No, 

důvod k úsměvu není, ale alespoň trochu se musím usmát. Vrátíme se k tomu odměňování a k 

důvodům nespokojenosti. Tady nehovoříme jenom o tom, že by nám šlo o platy. Pan ministr 

nám slibuje lepší způsob odměňování v příštím roce. To znamená, bude záležet na tom, kolik 

policistů odejde a kolik peněz zbyde. A teď je otázka, co bude s těmi penězi, které zbydou pro 

ty nejlepší, kvalitní. Buď o něm přijdeme, že nám je vezme ministerstvo financí, nebo se to 

rozplyne v nějakých odměnách těm, kteří si je nezaslouží.“) 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jako jediný resort jsme vyjednali na 

ministrovi financí, že nebudeme snižovat rozpočet v dalších letech, nikdo nám nic nevezme.“ 

Nestrašte lidi!“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, nechte, prosím, domluvit. Nechte. To 

znamená, vy budete garantovat, že všechny ty úspory budou ve fondu odměn. A můžete.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zeštíhlení policejního prezidia i 

cizinecké policie jde do fondu odměn. A my jsme, my dva jsme se domluvili, že vy uvidíte do 

odměňování, aby bylo opravdu jasné, za co kdo dostal.“ 

(přímý vstup,  Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Tak, 

jestli mohu, dokončím. Pak je ještě třetí varianta, že ty peníze, které budou vygenerovány, 

zůstanou někde v běžných výdajích nebo v investicích. To, že se nám nebude krátit rozpočet v 

roce 2012 nebo 13 je asi podobné, jestliže vám lékař řekne, že vám v roce 2011 uřízne obě 

ruce, ale v dalších dvou letech už vám je řezat nebude. Co se týká toho zeštíhlování. Dostala 

se mi rovněž k uchu informace, ptaly se mě na to i média, že bude snižováno o 30 procent 

policejní prezidium. Říkám principiálně ano, protože lidé po tom volají. Jenže musíme 

vycházet z rozborů a z toho, že těch 1800 lidí nejsou jenom samí vysocí papalášové, je tam 

určité procento občanských zaměstnanců, policisté, kteří budou přesunováni do výkonu, musí 

být přesunováni v souladu se zákonem o služebním poměru. Takže ty mají určité jistoty. Ale u 

občanských pracovníků tyto jistoty nejsou. A rád bych tady řekl ještě jednu věc, kterou ještě 

naši občanští zaměstnanci nevědí. 160 milionů, které měly být na jejich platy v letošním roce, 

nám ministerstvo financí nedá, to znamená, že policie nebude mít pro občanské zaměstnance 

na prosincovou výplatu.“) 
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Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak to víte víc než já, to byste musel mít 

od pana ministra financí z dnešního dne zprávu, protože o vašich 160 milionech jednáme již 

několik měsíců a 20 milionů pro hasiče jsme vyjednali minulý týden. Čili občanští 

zaměstnanci hasičů, děkujeme, prima, máme pro vás 20 milionů, o vašich jednáme, protože 

my jednáme pro vás a za vás.“                                  

(přímý vstup, Milan ŠTĚPÁNEK, předseda, Nezávislý odborový svaz Policie ČR: „Jsem 

velice rád.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže těch 160 milionů zatím není pravdivá informace, jak 

tady vyvrací Radek John. Přeji vám hezký zbytek dne do Hradce Králové.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, nebudete dělat ty naschvály nebo policejní 

prezidium, že když se chtějí odboráři zúčastnit té demonstrace 21. září, že by byly nějaké 

mimořádné akce, jako Kryštofové a podobně, to znamená, že by na demonstraci přišel 

málokdo z policistů, protože všichni budou mobilizovaní do služby?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: Ne, to ne, ale nějaký nezodpovědný 

příslušník jedněch odborů vyhlásil, že nemají policisté vybírat pokuty na protest. Což je 

úsměšné, protože ty pokuty jdou do státního rozpočtu a z toho se platí ty policisté. A já se 

velmi bojím, že to je signál pro piráty silnic, jezděte jako vrazi ten den, nic se vám nestane. A 

jestli se zvýší počet pokut, tak apeluju na příslušníky odborů, nebo počet nehod, počet mrtvých 

možná, apeluju na ně, ať si to pak srovnají se svým svědomím“.  

Václav MORAVEC, moderátor: „Ale nebudete, nebo policejní prezidium nebude dělat 

naschvály, že by byly 21. září nějaké mimořádné policejní akce.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Určitě ne, tahle demonstrace je zcela 

regulérní, i když já bych mnohem raději, kdybych dostával informace od policistů, kde ještě 

ušetřit, to by bylo konstruktivnější, nebo kde ušetřit bezbolestně, protože ta demonstrace je o 

tom, že prostě se nám nelíbí škrty, ale prostě nejsou peníze, takže co lze vydemonstrovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když se podíváte na ty výzvy, přijdou vám pane poslanče, 

oprávněné, když jeden z radikálních odborových svazů u bezpečnostních složek říká, my to 

státu ukážeme a apeluje na policisty, aby řešili přestupky domluvou, aby stát viděl, že 

policisté dávají na pokutách do rozpočtu poměrně velké sumy.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Tak policisté některé, některé přestupky 

mohou řešit domluvou a některé ne. To by samozřejmě bylo na hraně zákona. Ale já bych 

chtěl panu ministrovi poradit, jak na ty peníze. Prostě, pane ministře, splňte svoje předvolební 

sliby, zaveďte progresivní zdanění, my vás podpoříme, my vás podpoříme, zcela jistě na to v 

parlamentu, pokud to vaše strana navrhne, seženeme dost hlasů, budete mít 10 miliard a 

nemusíte snižovat rozpočet policie, nemusíte snižovat platy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ano, je hotovo, vstupujete do otevřených 

dveří, jsme s koaličními partnery domluveni, že v souvislosti s důchodovou reformou bude 

progresivní zdanění těch nejbohatších, čili nastane to příští rok.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Zaveďte to letos a nebudete muset snižovat 

platy státních zaměstnanců o 10 procent.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobře, já to navrhnu panu ministrovi 

financí, aby přepočítal, jestli by skutečně tohle uspořilo, ale bojím se, že by to neuspořilo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete říci, u jakých skupin dojde tedy k progresivnímu 

zdanění?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „My jsme měli ve volebním programu 

občané s příjmem nad 141 tisíc korun, protože tam je degrese, ty opravdu jsou daněni 

dokonce méně než ostatní občané, takže ten slib je v souvislosti s dramatickými jednáními 

kolem povodňové daně, kde jsme mimochodem také navrhovali progresivní sazbu pro 

nejbohatší 150, pro chudší 50, tak v souvislosti s tím, když jsme kývli na tu možnost té daně, je 

závazný slib, bude progresivní zdanění. Ale ty peníze musí jít opravdu do té důchodové a 
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zdravotní reformy, protože tohle to, to je začátek. To, co nás čeká, buď tady zvládneme 

společně i se sociální demokracií, důchodovou a zdravotní reformu, nebo se řítíme do ještě 

větších problémů.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Ale, pane ministře, nezvládneme 

důchodovou a zdravotní reformu, jestli zdecimujeme ekonomiku. A jestli z té ekonomiky 

odčerpáte 10 procent na platech státních zaměstnanců, jak budete bojovat s korupcí, o tom 

ani nehovořím, když tu policii, když tu policii zdecimujete. Takže jestliže tu ekonomiku pošlete 

dolů, pan premiér Nečas hovořil o tom, že sníží růst HDP o 0,6 procenta ty vaše opatření. 

Čili, čili jestliže tu ekonomiku zdecimujete, tak potom samozřejmě na žádné důchodové 

reformě ani zdravotní se nemá smysl dohadovat. Čili pojďme skutečně spolupracovat, pojďme 

se na to dívat reálně a nikoliv ideologicky. To, co děláte dneska, není reálný pohled na věc. 

Nemáme tady daně, které jsou, které jsou normální v evropských zemích, máme tady nějaký 

Topolánkův batoh, který nás vrhá někde do Asie a zaveďme normální systém zdanění a 

dohodneme se.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nás nepřesvědčujte, my jsme chtěli, Věci 

veřejné chtěly zdanění, měly to ve volebním programu.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „A v koaličních jednáních jste ustoupili.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dohodli jsme, že 2012. Naopak, vyhráli 

jsme, ale až 2012.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale ne, tak to vy teď prezentujete, je to drobná 

výhra, protože nejde o to úplně progresivní zdanění, ale jedné skupiny, ano, jedné skupiny, 

bohatší skupiny obyvatel. Ale ne.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Alespoň to, alespoň to, jako nejhorší, 

nejhorší problém je, že nad stropy zdravotního a sociálního pojištění, ta daň je 15 procent a 

to vede k velkým únikům. Z České republiky se stal skutečně ráj různých spekulantů, kteří 

takto perou špinavé peníze nebo legalizují výnosy z trestné činnosti. Já jsem to mockrát říkal, 

říkal jsem to při Janotově balíčku, bohužel jsme zatím nebyli vyslyšeni, ale opakuji to, jako 

jestliže teď říkáte, teď zdecimujeme ekonomiku, vezmeme lidem 10 procent, ekonomika půjde 

dolů a v roce 2012 to začneme řešit, tak je to špatně, musíme to začít řešit hned, aby tam 

nebyl ten zub, který pan premiér Nečas odhaduje na 0,6 procenta a možná bude mnohem 

horší.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, pane poslanče, ale co ta možná námitka, že by 

výnosy i některých státních podniků mohly být vyšší, pokud by nebyly uzavřené některé 

nevýhodné smlouvy. Teď narážím na Českou poštu a na to, proč byl kritizován v tomto týdnu 

Radek John kvůli setkání s panem Kellnerem. Pokud je pravda, že jste tedy opravdu s Petrem 

Kellnerem setkali.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To mě velmi pobavilo, já jsem s Petrem 

Kellnerem vůbec nesetkal.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože vy chcete prosazovat zájmy PPF ve vztahu k České 

poště.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, ale tam je to zábavný, napřed se o 

nás říkalo, že za náma stojí jeden démon, to se nepotvrdilo, tak se vymyslel další člověk, nyní 

Petr Kellner, já jsem šťastný, příště to bude, nevím který miliardář. Petr Kellner vůbec není 

ve hře. Ve hře je stará smlouva z roku 2005, extremně nevýhodná pro Českou poštu, kde 

Česká pošta dostává jenom miliardu korun za to, že otevřela všechny své přepážky pro ČSOB. 

Ta smlouva byla výjimečně nevýhodná, to svědčí o tom i to, že ČSOB vyplatila provize těm, 

který to vyjednali, 350 milionů korun. To už teda, když dám 350, to to pro mě dobře vyjednali. 

Jediný, co jsem udělal, je pokyn paní ředitelce přejednat tuto smlouvu jak s ČSOB, tak s 

dalšími aliančními partnery, tam jsou i jiní. Sazka, Česká podnikatelská pojišťovna a prostě 

se bavit o tom, že takhle, takhle nespravedlivé rozdělení příjmů, kdy pošta dostává úplné 
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minimum a pošta je státní podnik, čili daňový poplatník ztrácí, mimochodem bez veřejné 

soutěže, přesně to dostala ČSOB bez veřejné soutěže. Ta byla zrušena vládou pana Grosse.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte. A není možné ty soutěže teď vypsat a zrušit a 

zrušit tyto smlouvy, které má Česká pošta?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě, že máme expertní posudky 

na smlouvy. Teď vyjednávací pozice paní ředitelky je, chceme více než jednu miliardu pro 

daňového poplatníka, který vlastní pošty a dává všechny přepážky bance. Začíná jednání. 

Jestli se nedohodneme na vyšších penězích pro daňového poplatníka, budou další kroky 

samozřejmě.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, vypsání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: Jsem si jist, že.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vypovězení smlouvy a vypsání.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jsem, právníci musí říct, jestli to lze, 

jinak je to na 10 let, ale jsem si jist, že vypsat veřejnou soutěž, že nejenom pan Kellner, ale 

všechny banky by do toho šly s velikou radostí. To je 3400 poboček.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A nevyřadil jste tím případně Petra Kellnera a PPF ze hry, 

protože kdyby to náhodou vyhrál, bylo-li by nějaké výběrové řízení.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale já jsem se s ním vůbec nesešel, čili já 

jsem ho ničím ze hry nevyřadil.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Jsou ty smlouvy, protože jste byl ministrem vnitra víc než 

rok, nevýhodné pro Českou poštu a pro stát, protože by kvůli té síti, velké síti poboček mohl 

od těch partnerů, smluvních partnerů inkasovat daleko víc, pane.“  

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/ „Ony jsou výhodné, ale mohly by být mnohem 

výhodnější. O tom jsem naprosto přesvědčený, to, co dělá pan ministr. Já jsem paní ředitelce 

zadal v okamžiku, kdy se ujala funkce, ať ty smlouvy zreviduje. Určitě jsem pro to, ať se ty 

smlouvy přejednají. Pokud je možné je vypovědět. Ony jsou obyčejně na velmi dlouhou dobu, 

pokud je možné vypovědět, tak přesoutěžit, pokud ne, tak o tom jednat. Ještě jsme zapomněli 

na jednu smlouvu, která je naprosto katastrofální a to je, to jsou datové schránky. Tam 

vlastně Česká pošta platí soukromé společnosti za každou odeslanou datovou zprávu. My 

jsme hovořili o tom, že se to tedy bude nebo za pana Langera se hovořilo o tom, že opět 

zmiňuji, že se bude platit ze státního rozpočtu. Teď, protože ve státním rozpočtu nejsou 

peníze, tak jsme řekli, že si to budou platit ty firmy samy. Ta částka, kterou platí, je 

neuvěřitelná, 18 korun, teď by měla klesat na 16, tak ta je naprosto neuvěřitelná za jednu 

zprávu. Bohužel to takto bylo také s všelijakým výběrovým řízením uděláno. A v tomto 

okamžiku to přesuneme na právnické osoby, to je podobné jako Opencard, jako myšlenka je 

výborná, ten design je naprosto přehnaný a cena je neuvěřitelná, takže včetně této smlouvy 

samozřejmě je potřeba postupovat v tom, přejednávat to tak, aby pošta vůbec mohla v 

budoucnosti existovat, až se otevře poštovní trh. To není o tom, že bysme na tom zbohatli.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale jsou staré, staří kostlivci ve skříni, já 

jsem necelé dva měsíce na ministerstvu, já bych byl radši, kdybyste to byl přejednal už vy, ale 

všichni víme, že tyhle věci je třeba jednat transparentně a pošta bude ukázkovým podnikem, 

který bude mít transparentní veřejné zakázky. To znamená, všechny nevýhodné věci z 

minulosti jednáme, budeme se snažit přejednat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A když je nepřejednáte? Protože ty smlouvy jsou, co když se 

ukáže, že ty smlouvy jsou nevýhodné i z hlediska vypovězení.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě ty smlouvy jsou dělány tak, 

aby nešly vypovědět, dvě renomované právní kanceláře tam upozorňují na několik bodů, přes 

které by šlo smlouvy žalovat, ale to hrozně předbíhám. Já budu mnohem raději, když se ty 

subjekty dohodnou, protože všichni víme, a ta veřejná soutěž by to ukázala, že by pošta mohla 

dostat mnohem víc, než dostává.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Je to jenom ta miliarda nebo ten váš požadavek je vyšší.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, ne, ona teď dostává miliardu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože miliarda jde, ne, ale vy chcete navýšit tu miliardu, 

pokud jsem to pochopil.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale tohle už je obchodní strategie. Já si 

myslím, že, ale to já nevím, jestli já můžu říkat, tohle je obchodní strategie paní ředitelky a 

ona je zmocněna prostě, aby ta jednání vedla. A cíl je prostě přejednat to tak, aby český 

daňový poplatník dostal více.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A když to nedojedná, tak hrozí personální výměna tedy na 

České poště.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak jako ona tímto prokazuje svoji 

kvalifikaci, to není jenom jednání s ČSOB, ale i s těmi dalšími aliančními partnery. A také ona 

bude nastavovat ty elektronické aukce, možná jako jedna z prvních a čisté soutěže a když 

prokáže svoji kvalifikaci, výborně, jsme pro, nám jde jenom o to, aby daňový poplatník dostal 

více peněz.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hosty byli dva ministři vnitra, současný, Radek John, který 

je předsedou Věcí veřejných, a bývalý, Martin Pecina. Vy jste také nově členem České strany 

sociálně demokratické, je to tak, že máte ještě mokrou průkazku člena ČSSD.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/“ „Tak, ještě mi nedopalek hoří na nádraží, jak 

se říká.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A je pravda, že můžete být jedním z kandidátů na post 

předsedy ČSSD, že vážně uvažujete, že byste se pustil také do boje o post předsedy ČSSD?“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Já jsem si to někde přečetl, ta situace je 

taková, že sám sebe člověk za kandidáta navrhnout nemůže, musí ho navrhnout nějaká krajská 

organizace. A já říkám, že pokud by mě nějaká krajská organizace navrhla, tak bych o tom 

vážně uvažoval. Takovou věc bych asi neodmítl, ale to je skutečně velmi předčasné a zatím 

mně to nikdo nenabízí a jak říkám, nejlépe se odmítá to, co vám nikdo nenabízí. Takže v tomto 

okamžiku to skutečně není ve hře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Děkuji za tuto diskusi a těším se někdy příště na shledanou, 

díky.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Na shledanou.“ 

Martin PECINA, bývalý ministr vnitra /ČSSD/: „Na shledanou.“   

 

* * * 
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9.2.A Příloha č. 2 – OVM  13. 2. 2011; analogová forma (přepis záznamu) 

 

I. část. Pořad má dvě části. První je vysílána souběžně na dvou kanálech, ČT 1 a ČT 24. 

Druhá pouze na kanálu ČT 24. Dne 3. 2. 2010 byli účastníky debaty po celou dobu pořadu 

Radek John, ministr vnitra, předseda strany /VV/ - hodnocený subjekt, Jeroným Tejc, 

poslanec /ČSSD/ a stínový ministr vnitra, v části 3, 4 a 5 Petr Lessy, policejní prezident a 

Alexander Burda, místopředseda policejních odborů, dále v části 6  Drahomíra Miklošová, 

starostka Obrnic, Severní Čechy /ODS/, Pavel Louda, starosta Nového Bydžova /ODS/ a 

Martin Šimáček, šéf Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.) 

Pozn.2:  Do textu byly ve shodě s metodikou vloženy nadpisy, podle tematických okruhů 

debaty.) 

 

1. Úvod první části (Headline)  
 

Václav MORAVEC, moderátor: „Radek John. Ministr, který od vzniku Nečasovy vlády čelil 

nejčastěji výzvám k odstoupení. S požadavkem na Johnovu rezignaci přicházejí znovu 

policejní odbory. Podrobnosti, podrobnosti dodáme už za pár okamžiků. Vítejte a hezkou 

neděli vám všem z Nového Bydžova na Královéhradecku. Města, ze kterého vysíláme dnešní 

Otázky. Ministr vnitra Radek John čelí znovu nespokojenosti policejních odborů. Důvod? 

Vadí jim krácení rozpočtu a snižování platů policistů. Ministr vnitra Radek John však říká 

příští rok bude lépe. Navýší se policejní rozpočet? Nejen o tom bude řeč v následujících 

minutách. Probereme i nářky starostů některých obcí, které chtějí větší pravomoci, aby se 

mohli vypořádat s napětím mezi většinovou populací a Romy. A o jakých tématech se po 

dnešních Otázkách začne mluvit? Policejní odbory rozešlou už v úterý petici za odstoupení 

ministra vnitra Radka Johna. Podle odborářů nedokázal ministr John resortu zajistit dostatek 

peněz na mzdy a na provoz. Česká pošta a Svaz měst a obcí podepsaly memorandum k 

projektu změny pobočkové sítě. Nemá jít o rušení pošt, ale o změnu formy obsluhy. S redukcí 

poboček České pošty počítala odvolaná ředitelka firmy Marcela Hrdá.“ 

(obrazový záznam, Marcela HRDÁ, odvolaná generální ředitelka České pošty: „Pošta má 

přibližně 3400 poboček a do budoucna, a já skutečně říkám do budoucna a po dohodě se 

všemi subjekty i s tou místní samosprávou v té dané lokalitě bychom viděli poštu v tom, že by 

měla kolem 1700 vlastních poboček a přibližně stejnou půlku by měla ve franchisovém 

režimu.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Setkání starostů měst a obcí kvůli napětí mezi většinovou 

populací a Romy. Uskuteční se už v pondělí v Novém Bydžově na Královéhradecku. 

Představitelé obcí a měst chtějí probírat i návrhy nových zákonů týkajících se například 

sociálních dávek.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Situace ve zdravotnictví. Dojde k dohodě? Odpověď na tuto 

otázku se dozvíme už zítra. Právě zítra se sejde ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 s 

nespokojenými lékaři. Ve hře je dohoda, která by mohla zabránit hrozícímu odchodu 3800 

doktorů z nemocnic. Spor se vede o to, o kolik by se měl lékařům zvýšit plat. Odbory žádají 8 

až 12 tisíc korun měsíčně, ministerstvo nabízí 5 až 8 tisíc korun. Ministerstvo odborářům v 

několika bodech ustoupilo. Původně měli doktoři dostávat víc peněz v odměnách. Ministr 

zdravotnictví Leoš Heger předloží vládě úpravu tarifních platových tabulek. Peníze navíc by 

tak šly do tarifů. Ministr bude prosazovat, aby kabinet tabulku schválil. Hotova má být do 

konce února. Tady jsou slova ministra zdravotnictví Leoše Hegera.“ 

(obrazový záznam, Leoš HEGER, ministr zdravotnictví /TOP 09/ /11. 2. 2011/: „Ta opatření 

samozřejmě se promítnou do příštího roku. Já bych jenom připomněl, že jeden z našich 

velkých kroků v těch předchozích týdnech bylo zveřejnění příslibu, veřejného příslibu, že 

reforma se rozbíhá, bude pokračovat do příštího roku a my jsme slíbili, že budeme směřovat 
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naše úsilí k tomu, aby platy byly zvyšovány v dalším roce. Takže samozřejmě nebude možno, 

aby to, co se poskytne lékařům teď, bylo bráno zpět a vrátilo se to do stádia na začátku 

letošního roku.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vysvětlil v pátek novinářům ministr zdravotnictví Leoš 

Heger. Onou dohodou se mají v pondělí zabývat i hejtmani, pokud k dohodě dojde. Také v 

pondělí se schází Bezpečnostní rada státu.“ 

 

* * * 

2. Situace ve zdravotnictví 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Prvními hosty Otázek jsou ministr vnitra, vicepremiér, šéf 

Věcí veřejných Radek John. Vítejte po čase v Otázkách. Dobrý den.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: A vítám i stínového ministra vnitra z ČSSD, poslance ČSSD 

Jeronýma Tejce. I vám hezký dobrý den.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Hezké poledne.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Začněme u vás, pane poslanče. Nemáte obavy, že ta 

případná dohoda, pokud k ní dojde v souvislosti se zvýšením tarifů u nespokojených lékařů, 

může odstartovat dominový efekt u jiných profesí, u hasičů, u policistů?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já mám obavy z toho, aby nakonec 

ta dohoda vůbec vznikla. Já bych byl rád, aby se jak vláda, tak lékaři dohodli, aby nás 

nečekalo několik měsíců skutečně vážných problémů a rizika toho, že řada lidí nebude 

ošetřena v situaci, kdy to bude potřebovat. To myslím, že je prioritní. Musíme se samozřejmě 

dívat i do budoucna, ale já věřím, že žádná dohoda nemůže vést k eskalaci napětí ve 

společnosti, spíš naopak. Určitě všichni, kteří, kterým byl snížen plat v těch posledních 

měsících i letech, tak jsou nespokojeni.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, a vám nepřijde nespravedlivé, jestliže lékaři 

dostanou navýšení tarifních platů, zatímco tarify u policistů, u hasičů jdou dolů? Budou brát 

příští týden výplatu sníženou o 10%.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak musíme se vždy dívat na za 

prvé reálnou situaci. Já nesouhlasím s tím, že se snižovaly platy hasičů a policistů o těch 

10%, stejně jako u stejné, jako u všech ve veřejné sféře. My jsme proti tomu protestovali právě 

proto, že si myslíme, že vláda měla hledat zdroje, měla hledat například je právě ve formě 

zdanění progresivní, tedy zdanění těch nejbohatších. Nicméně pokud se týká lékařů, ten 

problém je v tom, že ve zdravotnictví prostředky jsou. Nicméně jsou rozdělovány 

nespravedlivě. A já jsem přesvědčen, že kdybychom tuto spravedlnost hledali, tak bychom 

dokázali právě v resortu zdravotnictví najít možná na úkor farmaceutických firem, možná na 

úkor plýtvání při výběrových řízeních prostředky, které potřebujeme pro to, aby lékaři byli 

dobře ohodnoceni. A bavíme se o lékařích v nemocnicích ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stručně a jasně řečeno, promiňte, nemáte obavy z 

dominového efektu, pokud k dohodě dojde?“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já se toho neobávám. Samozřejmě 

budou požadavky v průběhu roku vznášeny bez ohledu na to, jestli lékaři uspějí či neuspějí. 

Prostě budou vznášeny a budou tu a tam budou více a tu tam méně oprávněné, ale rozhodně 

se neobávám žádného dominového efektu a byl bych rád, kdyby se vláda dohodla.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dohodový efekt nepřijde, pane ministře, například ve 

vašem resortu, jestliže uvidí hasiči i policisté, že lékaři po pondělku dostanou navýšené tarifní 

tabulky?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tam je potřeba říct podstatnou věc. 

Ani koruna nejde ze státního rozpočtu. Ve státním rozpočtu nic není, jenom se zvýší letos dluh 
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o 135 miliard. Čili zadlužíme se dalšími 135 miliardami, ale na lékaře ten dluh se nezvýší. To 

jde z prostředků zdravotnictví. V tom zdravotnictví tam nateče ročně skoro 300 miliard korun 

a zhruba 10% se ukradne. 30 miliard. Kdyby se to bývalo řešilo včas, dávno byly peníze na 

platy lékařů. To se mělo řešit před 10 lety.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Teď se tedy z kradeného, promiňte, teď se z kradeného, 

budu-li pokračovat ve vaší argumentaci ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „V této chvíli ne. V této chvíli pomohou 

zdravotní pojišťovny, ale pak je třeba zastavit kradení. Všechny ty předražené nákupy 

přístrojů, předražené služby v nemocnicích, předražené léky, z toho všeho samozřejmě 

šetřením v tom resortu lze získat peníze na platy a stejně tak já v resortu vnitra šetřím, kde to 

jde. A zadělali jste mi hrozně, politici, v minulých letech. Vy jste dopustili, že se tam kradlo 

dočista 54 milionů a že se tam bez výběrových řízení kamarádíčkům dávaly peníze, že se tam 

pronajala budova pro cizinecké policii, pro cizineckou za 22 milionů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, pane ministře, teď už jste vy politik, tak aby se 

nekradlo za vás.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No právě, tohle já zastavuju, tohle jsem 

odhalil, zastavuju, dávám trestní oznámení a z těhle ušetřených peněz to půjde do resortu. Ale 

měli to hlídat dávno předtím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vy nemáte také obavy z toho dominového efektu? Jestliže 

Jeroným Tejc říká: „požadavky lékařů jsou oprávněné“ a propos vy jste pro to, aby se zvýšila 

ona tarifní tabulka?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, znovu. Nejde ani koruna ze státního 

rozpočtu, takže ani jiné příjmové skupiny nemohou říkat chci ze státního rozpočtu. Doktoři 

nedostanou ze státního rozpočtu ani korunu. Ale já sám ve vnitru hledám zdroje, zastavuju 

kradení a všechny ty peníze jdou do hospodaření resortu. Čili i v průběhu tohoto roku se bude 

situace resortů zlepšovat, tak jak tam nacházíme ty hrůzy ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dominový efekt nepřijde podle vás?“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nejsou to peníze ze státního rozpočtu, 

čili nevzniká nárok nikomu na žádné peníze ze státního rozpočtu. Zůstane nám jenom to, že se 

letos zadlužíme dalšími 135 miliardami. K bilionu 500 miliard.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:“Pane ministře, jednoduchá otázka. Co v pondělí bude tedy 

probírat Bezpečnostní rada státu, jestliže se situací ve zdravotnictví znovu máte v pondělí 

zabývat?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já musím říct za Věci veřejné, že my 

se velmi snažíme tlumit vášně a jednat. My jsme velmi na pozici třeba Lékařského odborového 

klubu, který taky říká zastavme kradení a furt je třeba dojednávat tyhle věci. Já jsem na vládě 

navrhoval, aby když se byla shoda na 1,5 miliardy z těch 2 miliard, ať se ta půlmiliarda, ať se 

to řeší s řediteli nemocnic, kteří když řeknou je to pro lékaře, ať je to pro lékaře. Když řeknou 

10% pro sestry, ať je to pro sestry. Ať se domluví doktoři se sestrami, vždyť je to jeden tým. A 

když odejdou doktoři, sestry budou propuštěny, spadne ta loď celá. A na Bezpečnostní radě se 

bude řešit zase Bezpečnostní rada státu, kdyby došlo k té krizi, kdyby proboha nedošlo k 

dohodě, což odporuje zdravému rozumu, jak to řešit, to znamená, to je to vyhlášení stavu 

nebezpečí, který mohou vyhlašovat hejtmani v kraji, který by byl extrémně postižen. A kdyby 

to byl jeden nebo dva kraje, tak pak ta pomoc armády by byla účinná, protože to je asi 700 

mužů až tisíc. Ale rozhodně, rozhodně by to řešení nebylo celoplošné, celostátní, to by ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nevyhlašoval byste tedy krizový nebo nouzový stav?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To by byl takzvaný nouzový stav. Ten byl 

vyhlášen za 11 let trvání zákona jedinkrát, a sice při těch velkých povodních, kdy opravdu šlo 

o majetky a životy tisíců lidí. A tohle je na stav nouze, protože některé kraje nejsou tak 
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zasaženy a některé samozřejmě, třeba Vysočina, mají problém. Čili je to věc hejtmana 

Vysočiny.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ukazuje ta současná situace s těmi možnými odchody 

lékařů, že by se měla měnit krizová legislativa? Vyhlašování krizového stavu, pane 

poslanče?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak já myslím, že ne. Já bych 

nerad, abychom měnili zákony jenom proto, že vláda není schopná dialogu s jakoukoli 

skupinou. Určitě musíme se snažit o dohodu a není možné, aby například vláda změnila zákon 

v tom smyslu, že nebudou moci lékaři dávat výpovědi. To je prostě proti zdravému rozumu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „K tomu se snad nechystáte?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Vláda nic takového nechystá.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Vím, že prostě takové návrhy od 

pana ministra Hegera v tom smyslu, že by snad toto se mělo řešit legislativně, zaznívaly. 

Prostě důležité je, abysme se dohodli, důležité je, aby nakonec zvítězil zdravý rozum. A já 

bych chtěl především apelovat na vládu, protože pan ministr tady říkal, že to je věc hejtmanů. 

Samozřejmě hejtmani budou muset určitě jednat v případě, že ta krize vznikne. Ale oni za ni 

nemohou a skutečně to, co je důležité, je, aby ministr, což naštěstí v těch posledních dnech a 

týdnech začal dělat po těch několika měsících mlčení, začal jednat. A já bych chtěl apelovat 

také na pana premiéra, protože tohle je skutečně věc tak zásadní, že pan premiér Nečas se 

nemůže této věci vyhýbat a musí do té věci vstoupit a on je odpovědný za to, jak vláda bude 

reagovat.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já myslím, že za krizi může úplně každý. 

Tady politici 20 let mlčeli k tomu, že lékaři byli dramaticky šizeni. Slušný ministr 

zdravotnictví v roce 89 nic nechtěl a doktoři byli prostě škrceni 20 let. To mělo být dávno 

vyřešeno.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ještě ten spor o vyhlašování krizových stavů. 

Ukazuje ta současná situace, že by bylo dobré měnit zákony týkající se krizového či 

nouzového stavu v Česku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nikdo nic takového neplánuje. Tam jestli 

můžu ...“ 

 

* * * 

3. Johnova správa vnitra 

 

Obsah: Václav MORAVEC, moderátor: „Kritický rok. Tak o letošním roce z pohledu 

policistů a hasičů mluví ministr vnitra Radek John. Odbory kontrují. Letošní rok by nemusel 

být kritický, pokud by ministerstvo vnitra neřídil právě Radek John. Už v úterý policejní 

odboráři rozešlou mezi policisty petici. V ní vyzvou ministra vnitra Radka Johna k 

odstoupení. Petice se policistům dostává do rukou v době, kdy jim na účet přijde vůbec první 

výplata snížená o 10%. Jeden příběh za všechny. 38letý Richard Rosenberg. Slouží u policie 

16 let. Z platového výměru teď zjišťuje, že ze 24 tisíc hrubého spadne na 21,5 tisíce. O 

zvláštní příplatky nepřijde.“ 

(obrazový záznam, Richard ROSENBERG, policista, Policie ČR Praha /4. 1. 2011/: „Snažil 

jsem se svůj plat zlepšit tím, že vystuduji vysokou školu. Udělal jsem ji ve svém volnu za 

vlastní náklady, ale v současnosti je mi to k ničemu.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Podobně jsou na tom i jeho kolegové. Rosenberg tvrdí, že 

některé z nich situace nutí k tomu, že si peníze, o které přicházejí, vydělávají jinde. A to i 

přesto, že to zákon zakazuje.“ 
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(obrazový záznam - pokračování, Richard ROSENBERG, policista, Policie ČR Praha /4. 1. 

2011/: „Je to bohužel tak, že se dostáváme do nějaký šedý sféry, kdy se nechávají zaměstnat v 

podstatě bez smlouvy. A bohužel i co vidím kolem sebe, tak to narůstá.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stejně se snižují platy i hasičům. Na rozdíl od policistů ale 

přicházejí i o rizikové příplatky. Například ten s 10letou praxí přijde v průměru o 3 až 4 tisíce 

korun. A o daleko víc přicházejí i civilní zaměstnanci, kteří u sboru pracují.“ 

(obrazový záznam, Zdeněk J. OBERREITER, předseda Odborového svazu hasičů /4. 1. 

2011/: „Ty dopady, který budou 3700 a někde až přes 4 tisíce, jsou skutečně na hranici 

únosnosti.“) 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /4. 1. 2011/: „Platy 

odcházejících policistů se používají na ten škrt, zatímco u hasičů není možné zdecimovat 

hasičský sbor.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ministr vnitra Radek John přiznává, že letošní rok je sice 

pro hasiče a policisty kritický, v následujících letech ale slibuje řešení.“ 

(Obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /4. 1. 2011/: „Příští 

rok nebude vyšší škrt a ve střednědobém výhledu máme nárůsty o půl miliardy každý rok.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Odboráři už teď vědí o policistech a hasičích, kteří sice 

nové platové výměry podepsali, nesouhlasí ale s nimi a chtějí se proti nim odvolat. Těmto 

lidem nabízejí odboráři právní pomoc. Pokud by měl ministr vnitra Radek John říci, jak bude 

reagovat na tu petici, která se mezi policisty dostane v úterý?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak petice samozřejmě má špatného 

adresáta. Radek John bojoval za platy i za peníze na provoz ministerstva vnitra a jako jediný 

na vládě vybojoval, že vnitro dostalo jako jediný resort navíc 2,2 miliardy.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Přesto, promiňte, ale se policistům sníží platy.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem bojoval ještě o půl miliardu a 

vláda, ministr financí, premiér řekli nedáme. Neboli žádný jiný ministr vnitra nesežene jiné 

peníze a jestli je ta petice adresována někomu, tak musíte adresovat vládě. Ta řekla nedáme 

víc, jo, čili to je ta podstata. A jinak to snižování platů. Jediné, co jde z ministerstva vnitra, 

snižuje se tarif o 10%. Tarif je 70% platu. Průměrně je to, já jsem vždycky říkal 6,3%, teď to 

spočítali ekonomové, je to 6,7% u policie, 6,7. Jsou policisté, kteří nemají snížený platy téměř 

vůbec.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kolik takových je, pane ministře, jestliže ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, tak já jsem řekl od začátku, že 

protikorupční a ÚOOZ, ty útvary, které bojují s korupcí, těch se to prakticky nedotkne. Tam 

bude zvláštní fond pana policejního prezidenta a když budou mít výsledky, budou na svých 

platech. Ale stejně tak všech dobrých policistů ve výkonu. Když budou dobří, tak tam kromě 

toho tarifu je sníženo jenom tarif, tak tam mají osobní hodnocení, rizikový příplatek, odměny, 

za vedení mají peníze. Čili tam jsou lidi, kteří se dostanou na své peníze. A kromě toho, a to je 

nejdůležitější, a to nikdo neví, tady se každý rok jedné třetině policistů zvyšuje plat. Loni 1/3 

policistů získala zvýšení platu o 3,5%, letos 1/3 policistů získá zvýšení platu o 3,5%. Příští rok 

také.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, chápu to, stručně řečeno, pane ministře, chápu 

to správně, že tu petici považujete za nespravedlivou?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, je třeba napsat panu premiérovi. 

Vládo, vy jste nedala více peněz, odstupte. Tomu rozumím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: No, tak oni píší vicepremiérovi a ministrovi vnitra, pane 

poslanče.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To je v pořádku, ale ta vláda mi nedala 

těch 500 milionů a žádnému jinému ministrovi vnitra je nedá. A to je stejné jako u lékařů, kde 

se řeklo ani koruna ze státního rozpočtu, protože by to byl další dluh. Dlužíme 135 miliard za 
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letošek. Jakýkoli peníze navíc dlužíme ještě víc. Chce daňový poplatník, chce ještě víc 

zadlužit? Nechce ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, promiňte, neodpovídejte za daňového 

poplatníka.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Chcete se zadlužit víc? Nechtějí.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já bych možná za ty daňové 

poplatníky také ... Já myslím, že zaprvé pan ministr je vicepremiérem. Vy, pane ministře, jste 

předsedou koaliční strany, na které stojí a padá tato vláda. Kdyby vy jste řekl toto je pro mě 

nepřijatelné, protože to zlikviduje řadu činností u policie a povede to k obrovským 

problémům, tak prostě nemůže ta koalice vás přehlasovat. Vy máte právo veta. Takže vy jste s 

tím v zásadě souhlasil. Já rozumím tomu, že jste chtěli být ve vládě, že chcete v té vládě zůstat 

a dohodli jste se. Není možné teď to svalovat, tu vinu, na někoho jiného. Za druhé, za druhé 

ono to není jenom o těch penězích a o těch platech. Já myslím, že policisté, tak jak se s nimi 

bavím, i hasiči, se dokáží smířit s tím, že jim půjdou platy o 5, o 10% níž. Prostě tak jako 

většině zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ten problém je ale v tom, že se omezuje výkon, 

prostě jsou obrovské problémy například s benzinem, s tím, jak oni vykonávají tu činnost. 

Můžeme se dostat ke konkrétním příkladům. Já vám je rád řeknu. A poté samozřejmě ta práce 

jejich ztrácí smysl. A ta třetí věc, kterou vám vyčítají nejvíc, a proto já se nedivím, že udělali 

tu petici, že o nich často mluvíte jako o těch flákačích, kteří mají 32 tisíc průměrný plat a 

nebo 34 a když se podíváte na ty konkrétní čísla právě těch policistů, kteří se ozývají, to jsou 

ti, kteří mají 14 tisíc nebo jako nástupní plat 16 tisíc čistého, když pracují o sobotách, o 

nedělích ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte ale, pane poslanče, jak byste tu situaci řešil vy, 

jestliže vláda říká víc peněz nemáme? V podobné situaci byli i vaši ministři, kteří ..., 

respektive ministr, který byl v administrativní vládě Jana Fischera Martin Pecina?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak to byl především ministr vlády, 

ve které sociální demokracie nebyla ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, vy jste ji tvořili, tak nedistancujte se, společně s 

ODS jste tady vytvořili po pádu vlády Mirka Topolánka, jste vytvořili ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já myslím, že to byla vláda pana 

Fischera, kde byl ministrem financí pan Janota.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kterou mu nadiktovala ODS.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Za druhé za Martina Peciny žádné 

takové protesty ohromné nebyly, protože to snížení nebylo tak razantní. Ten problém je, když 

si uvědomíte, jak se například snižují provozní výdaje na jednoho policistu, tak za Martina 

Peciny došlo k poklesu asi z 33 nebo 34 na 32 tisíc na každého policistu na rok těch nákladů. 

Za Radka Johna je to 12,5 tisíce. To je pokles ne o 2 tisíce, ale o 20. A já myslím, že tohle ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A jak byste tu situaci tedy řešil býti Radkem Johnem? 

Stručná odpověď.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „To řešení je především v tom, aby 

Radek John jako místopředseda strany prosazoval svůj volební program, který například, 

abychom se vrátili k tomu, jak získat nové zdroje, kromě toho, co říká pan ministr, to 

znamená, že se skutečně plýtvalo nebo kradlo, ať už tomu budeme říkat jakkoli, to je jedna 

cesta. Druhá cesta je v tom, abychom zvýšili příjmy státního rozpočtu. My jsme navrhovali, 

aby se zavedla progresivní daň nad 100 tisíc korun měsíčně, tak abychom získali další příjmy. 

Je možné podle mého názoru uvažovat i o zvýšení daně o 1% u právnických osob. A to jsou 

prostředky, které by samozřejmě mohly poté jít nejen do bezpečnosti. Takže my chceme, aby 

se vláda dívala nejen na škrtání, ale také na to, co to přinese, protože když těm lidem snížíme 

platy o 3, o 5 tisíc, tak samozřejmě to jsou vážné problémy jak těch rodin, tak ale i ekonomiky, 
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protože potom méně kupují, šetří a ta ekonomika se z toho nevzpamatuje a my možná také 

místo růstu dnes nebo tento rok budeme mít pokles, což bychom si asi nikdo nepřáli.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ono co se týče platů policistů, tak snížení platů policistů 

vedlo už na konci roku k tomu, že někteří z nich od policie odešli. Podívejme se na rozdíly 

mezi tabulkovými počty policistů a mezi skutečnými počty, jak jsou ve službě. Tady jsou data 

Otázek: Policie bude mít 45, respektive 47 tisíc příslušníků. S tím se počítalo v těch 

uplynulých letech. Skutečný stav se od toho tabulkového liší, jak ostatně vidíte z grafu, 

nejméně však v roce 2004, kdy zůstávalo neobsazených zhruba 500 míst. Reforma policie a 

hromadné odchody příslušníků, kteří měli v uplynulých letech nárok na výsluhy, však zvýšily 

po roce 2007 rozdíl mezi tabulkovými místy a neobsazenými místy u policie. Škrty ve státním 

rozpočtu to po nástupu Nečasovy vlády přispěly k tomu, že odešli další policisté. Policie má 

historicky nejméně příslušníků ve službě. Přibližně 41 tisíc. Pane ministře, nemáte obavy, že 

dojde k dalším odchodů policistů, až uvidí tu první výplatní pásku?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Policie má nejvíc policistů na počet 

obyvatel v Evropě. Máme 430 policistů na 100 tisíc obyvatel. Slováci mají 250. Skandinávské 

země mají 200. To znamená, tady byla zbytnělá policejní služba ještě z doby totality, kdy to 

byl policejní stát. Nesmyslné náborové kampaně, kde se vydávaly stovky milionů korun, ještě 

na začátku loňského roku, kdy bylo jasné, že nebudou peníze, byla náborová kampaň. Peníze 

lopatama do policie, výsledek byly odměny a výsledek jsou výsluhy, které teď platíme, daňový 

poplatník, 3 miliardy korun.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, ten počet se tedy bude dál snižovat? Počítáte 

s tím?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Samozřejmě na 40 tisíc a dostaneme se 

stále mezi země, které mají nejvíc policistů na počet obyvatel. Loni ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Váš stav tedy bude, promiňte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... se výsledky policie dramaticky 

zlepšily.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Váš stav tedy bude 40 tisíc, kterého chcete dosáhnout 

dokdy?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „To policejní prezidium označilo za 

optimální stav. Čím dříve ho dosáhneme, tím více bude peněz pro policisty. Mně dneska 

vyčítají, proč jste nepropouštěl a nenechal peníze těm policistům. Odbory žádaly ani muže ze 

závodu, nesmí se nikdo propustit. Proto mají dneska škrty všichni. Zatímco 40tisícový 

efektivní sbor by tady udělal velikou práci a byl by lépe zaplacen. A mimochodem počet 

trestných činů loni klesl o 60 tisíc. Zvýšila se objasněnost. V Praze bylo o 5 tisíc méně krádeží 

aut, o 2 tisíce méně kapsářských krádeží. Policie má veliké úspěchy. Počet lidí, který dali 

úplatek, zvýšeno trestní stíhání o 62%.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, tak říkáte, že další snižování počtu policistů 

povede k větší ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Povede ke zvýšení platů policistů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A k větší efektivitě.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A samozřejmě je třeba, aby tento velmi 

příznivý trend poklesu kriminality byl uhlídán a aby ještě v těch korupčních kauzách byly 

chytány také velké ryby. Zatím ta policie podle statistik si vede velmi efektivně a já vůbec 

neříkám o všech, že jsou flákači. Loni bylo stíháni inspekcí policie návrh na trestní stíhání 

362 policajtů. Ti ostatní jsou senzační. Ježiš marja, budou dostávat peníze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nakolik může přispět k uklidnění situace nový policejní 

prezident Petr Lessy, další host otázek, za kterým míříme právě teď do Ostravy. A hostem 

Otázek v pražském studiu je pak místopředseda policejních odborů Alexander Burda. Oběma 

přeji hezký dobrý den, vítejte v Otázkách.“ 



 37 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Dobrý den přeji divákům i vám do Nového 

Bydžova.“) Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „Dobrý den vám i 

divákům.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane místopředsedo Burdo, začněme u vás. Předpokládám 

správně, že nepočítáte s tím, že by Radek John na základě petice, kterou začnete distribuovat 

mezi policisty v úterý, takže by odstoupil?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No, předpokládáme, že buď 

odstoupí sám, anebo bude tedy odvolán premiérem. Jinak bysme tu petici nedělali.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A námitka, že tu petici máte adresovat celé vládě, protože 

Radek John byl přehlasován?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „Problém financí je samozřejmě 

zásadní, ale nejedná se v té petici pouze o problém financí. Jedná se i o to, o chování pana 

ministra vůči policistům, o jeho urážkách na adresu policistů a zaměstnanců i hasičů a také o 

to, jakým způsobem neustále loví pouze velké ryby, ale normální trestná činnost ho naprosto 

nezajímá ani ta práce policistů.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že jste nespokojeni s ministrem vnitra a 

jeho vystupováním a teprve pak jde až o peníze?“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „My jsme hlavně v první řadě velmi 

zklamáni tím, jakým způsobem se ministr vnitra stará o svůj resort a zejména pak o policii a 

hasiče.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jak tu situaci budete řešit vy, pane policejní prezidente, 

jestliže tady budou policisté ve větší míře vyzývat ministra vnitra k rezignaci? Přicházíte do 

situace, která zjevně, dá se říci, že je napětím v policejním sboru.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak opravdu ta situace není jednoduchá. Já 

jsem byl jmenován do funkce k dvacátému čtvrtému lednu letošního roku a opravdu po třech 

týdnech se dostávám do situace, kdy jeden, a tady podotýkám opravdu jeden z odborových 

svazů, které v rámci Policie České republiky působí, dává petici. Já nechci zpochybňovat 

ústavní možnost petičního práva, ale přesto chci zdůraznit, že nezávislý odborový svaz tento 

okamžik reprezentuje zhruba 4 tisíce policistů v rámci 50tisícového sestavu našich policistů, 

občanských zaměstnanců. Já jsem v pátek měl možnost setkat se s dalším významným 

představitelem další odborové organizace, která v policii působí, Odborovému svazu státních 

orgánů představeným panem Pachrem, ve kterém jsme si tyto věci vyříkali a opravdu jsme se 

shodli na tom, že v současné době prostor pro jednání je a mělo by probíhat jednání, ne 

ultimativní gesta v podobě petic. Já tuto situaci chci řešit a ...“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pardon, čeho chcete dosáhnout tím vyjednáváním, když 

začnete s jinou odborovou organizací vyjednávat a přizvete k tomu i onu druhou odborovou 

organizaci, která přichází v úterý s tou peticí?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Není to ... Já opravdu chci mít pravidelný 

kontakt se všemi odborovými organizacemi, které působí v policii. Ale uvědomte si, že během 

třech týdnů byla, moje absolutní priorita byla nastavit rozpočet, který dneska je znám pro 

všechna krajská ředitelství a útvary Policie České republiky. A já se stále domnívám, že i v 

tomto, řekněme, velmi kritickém rozpočtu, jsme schopni dostát svých závazků, ale tady 

podotýkám pouze v letošním roce.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pouze v letošním roce. Chápu to správně, že budete chtít 

jistou garanci od ministra vnitra na rozpočet, na rok příští, aby mohlo dojít ke zvýšení platů 

těch policistů, kteří opravdu fungují efektivně a stojí na nich policejní sbor jako celek?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Ano, protože já jsem dlouholetý policista, 

působil jsem ve výkonu, tak vím, že v té minulosti bylo relativně dost zdrojů na policejní platy 

díky tomu, že se přerozdělovaly platy za takzvaná neobsazená tabulková místa. Samozřejmě 

tento přetopený kotel se jednoho dne, ty zdroje, bych řekl, se nenaplnily a dneska dostáváme 
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sice také na nenaplněná systematizovaná místa, ale už ne v takové míře, jaká to byla v 

minulých letech. Pro vaši informaci, letos dostáváme na nějakých 43859 policistů, při 

reálném stavu rozpočtovaných 41180 policistů. A my i díky tomu, že převádíme část těchto 

mezd policistů z nenaplněných tabulkových míst do provozních výdajů, jsme dosáhli toho, a to 

já jsem osobně garantoval Policii České republiky v tomto rozpočtu, že dojde k poklesu 

provozních výdajů pouze o 22%. Ne o 35, jak bylo rozpočtováno v prvotní kapitole.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Abychom tomu zcela rozuměli. Kolik budete potřebovat pro 

rok 2012, tedy pro rok příští?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Letošní, když se odprostím teďka od mezd 

policistů, tak budeme potřebovat na provozní výdaje zhruba 4 miliardy korun. Jsou 

rozpočtovány 3,3 miliardy, zhruba za 100 milionů máme takzvané předkupy materiálu a 

zhruba 600 milionů potřebujeme převést z mezd neobsazených tabulkových míst do těchto 

provozních výdajů. Ty 4 miliony korun jsou ..., proto říkám pro letošní rok, pouze na takzvané 

to kritické přežití policie v rámci provozu, ale už nám nezbývají peníze na obměnu 

technologií, a to znamená na investice a další, další činnosti, které samozřejmě jsou v 

dlouhodobém horizontu neudržitelné. Takže letošní rok si dovedu představit s těmito 

provozními výdaji, ale ne s těmito provozními výdaji představit si další léta. Z toho já vnímám 

tu garanci pana ministra, že se bude zvyšovat rozpočet policie o další půl miliardy jako 

pozitivní signál k dalšímu vyjednávání.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tady byla ještě řeč o objasněnosti. Nemůže se stát, když se 

podíváme na data Otázek, podívejme se právě teď do tabulky objasněnosti. Vidíme, že 

objasněnost všech činů v České republice se pohybuje na nějakých 40%. Za pár okamžiků 

diváci uvidí onu tabulku objasněnost zjištěných skutků. Jak vidíte, z grafu se pohybuje právě u 

té 40procentní hranice, u 50procentní hranice objasněnosti případů, které policisté řešili, 

byla policie u této hranic v roce 2001, pak sami vidíte, docházelo k poklesu objasněnosti a 

pohybuj se u té hranice 40%. Nemáte, pane policejní prezidente, obavy, že to, co se v policii 

děje, ona nestabilita, může přispět k tomu, že se nebude zvyšovat objasněnost, což zajímá nás, 

daňové poplatníky, aby ta objasněnost byla co nejvyšší.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Já bych trošku tuto problematiku vzal z 

jiného úhlu pohledu. Mě velmi tíží to, abysme měli opravdu důvěru veřejnosti. A já nejsem 

zcela přesvědčen, jestli celkový počet kriminality, kterou tady máme ve statistických našich 

údajích jako evidovanou kriminalitu, je skutečný stav kriminality na území České republiky. 

Já se obávám, že je tady určitá latence, ale to je záležitost v celém světě známá. A já chci 

odstranit tu míru latence, protože pokud budeme mít přehled o kriminalitě spáchané, tak 

budeme moct působit zejména na příčiny kriminality. A ona spáchaná kriminalita trestný čin 

je až v podstatě jakýmsi vrcholem podmínek, které jsou umožněny ke spáchání těchto 

trestných činů. Takže objasněnost ...“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Když to přeložím do češtiny, nerad vám skáču do řeči, ale 

když to přeložím do češtiny, přiznáváte tedy, že počet těch případů a jejich pokles, jak jsme 

viděli v tabulce, je jen statistický, protože lidé mnoho věcí nehlásí. Vykradená auta, než aby se 

zdržovali se sepisováním policejního protokolu. Stejně ta věc je pak odložena. Takže těch 

případů ve skutečnosti je daleko víc, než máte v policejních statistikách. Chápu to správně?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Je to možné, já to připouštím, ale nemyslím 

si, že to bude příliš velké procento. Ale přesto já bych opravdu chtěl, abysme si vybudovali 

takový vztah k veřejnosti, aby opravdu jsme dostávali informace o veškeré spáchané 

kriminalitě. Proto chceme upustit od různých experimentů, které v policii jsou, například že se 

v podvečerních hodinách zavírají obvodní oddělení a otvírají se jedno oddělení v rámci 

města, kde se hlásí kriminalita a podobně. My chceme být vstřícní občanům a opravdu 

umožnit jim v rámci rozprostření našich sil možnost, aby mohli oznámit protiprávní 

jednání.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „To znamená, že budete otevírat ony služebny v průběhu 24 

hodin, že zkrátka ty policejní služebny budou mít větší výkon služby?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Je to o tom nastavení, jak jsme dneska v 

teritoriích. My máme zhruba 536 obvodních oddělení a zhruba 643 základních útvarů policie. 

Já si myslím, že ta saturace policejními služebnami je dostatečná. Spíše jde o to, abysme šli 

moderními trendy otvírání těchto služeben, protože jedna věc je policista na dozorčí službě, 

když řekneme na tom obvodním oddělení a druhá věc je dostupnost tohoto člověka. To 

znamená, dovedu si i představit, tak jak je dnešní model fungování moderních policejních 

stanic, které zajišťují bezpečnost v teritoriu. A občan se dovolá pomocí policie. Já chci také 

hodnotit takzvané dojezdové časy, protože já bych chtěl, aby policie na celém teritoriu byla 

nastavena tak, aby dostupnost naší služby občanům byla jako ostatních útvarů, v podstatě u 

ostatních složek integrovaného záchranného systému.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se teď můžeme podívat na čísla policejních služeben. Za 

pár okamžiků uvidíte statistiku počtu policejních služeben v České republice, jak o ní mluvil 

policejní prezident Petr Lessy. A logicky se nabízí otázka na místopředsedu policejních 

odborů Alexandera Burdu, jestli je možné, že takového stavu policejní prezident Petr Lessy, 

který teď představuje v Otázkách, že ho může dosáhnout se snižováním počtu policistů a s 

nespokojeností, která se týká platů, pane místopředsedo.“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, já se vás ptám.“ 

Alexander BURDA, místopředseda policejních odborů: „No, to je otázka, na kterou není 

samozřejmě zase tak jednoduchá odpověď. Protože jestliže se snižujou platy, snižujou se počty 

policistů, ministr vnitra to prezentuje zřetelně. Je otázkou, jestliže jsem slyšel to zkreslené 

číslo, které je stálo uváděno, tedy těch 400 policistů na 100 tisíc obyvatel, které v podstatě je 

vypočítáváno poněkud zvláštním způsobem, protože v některých zemích se do toho nepočítají 

složky jako četnictvo, gardy a podobně, které vykonávají policejní činnost, kdežto u nás to 

všechno vykonává policie, takže to číslo tak zdaleka přesné není a pan ministr to zcela jistě 

dobře ví. A to samé u těch platů. Jak mohou policisté vědět, co bude následovat v dalších 

letech, jestliže v podstatě jsou jim neustále říkány nepravdy? Na letošní rok bylo říkáno 

snížení o 6,3%, ale my už dnes víme, že se to pohybuje až někde kolem 15% u celé řady 

policistů. Já mám k dispozici případně i ty výplatní pásky těch policistů, takže to je možné 

porovnat. A to nehovoříme o tom, jak klesaly platů policistů v loňském roce, že tam je 

snižování zvláštního příplatku, že tam je snižování omezování přesčasových hodin, které byly 

placeny pohotovostí, že jsou tam rušeny směnnosti a tak dále, a tak dále. Zrovna pan policejní 

prezident je v současné době v Ostravě. To je, myslím, velmi zářný příklad. Ostravsko, kde to 

dopadlo velmi tvrdě na ty policisty. Takže je otázkou, co skutečně bude dál, zda budeme mít 

policisty, zda budeme mít dostatek prostředků na provoz, aby se udržel počet služeben, jak je, 

protože víme už nyní, že se počty obvodních oddělení snižují, místo toho vznikají pouze tedy 

služebny, které budou naplněny, dejme tomu, šesti sedmi policisty, protože ten současný stav 

těch obvodních oddělení už není naplněn.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Odpověď Radka Johna, jak to bude?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak hlavně abychom neděsili lidi. My 

bychom nebyli šli do vlády bez příslibu, že se nebude dále krátit v dalších letech do resortu 

ministerstva vnitra plus ve střednědobém výhledu je půl miliardy v příštím roce navíc a půl 

miliardy dalších v příštím roce navíc. Při zeštíhlení policejního sboru to jsou dostatečné 

peníze. Takže tady říkat bude, nebude ... Bude, prostě bude. My bychom nebyli šli do vlády, 

kdyby nebylo jasně řečeno tento jediný rok bude rok škrtů, protože nám ty peníze rozházely 

předchozí vlády. A mimochodem snižování v roce 2010, od ministra vnitra nešel jediný pokyn 

ke snižování a jenom na krajských ředitelstvích, kde špatně hospodařili od začátku roku, 

rozházeli ty peníze na začátku roku, tak pak je na konci dusili. Ale to nemělo nic společného s 
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ministrem vnitra, to bylo špatné hospodaření krajských ředitelů. A v každé teď kraji teď 

vládne jiný krajský ředitel a je to na něm. Například v Karlovarském pan Tomášek, všichni 

mají -8%. A já jsem požádal třináctého ledna pana Štěpánka, ať za mnou chodí s konkrétními 

případy, že je budeme řešit. Dodnes nepřišel ani s jedním. Já jsem ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Takže policejní odbory vám nepřinesly ani jeden ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem velmi zklamán jednáním odborů. 

Třináctého ledna jsem chtěl po panu Štěpánkovi pojďme řešit případ za případem. Já jezdím 

každý týden do kraje, mluvím s těmi policisty a od odborů mně nepřišel žádný tento případ. Já 

ho chci, já ho budu řešit. Děkuji vám.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Dobře, já jestli mohu na to 

reagovat, já bych byl rád, aby pan ministr pořád tady místo nadávání na své koaliční 

partnery, na pana Kalouska, na pana Langera ... „ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já nenadávám, já říkám realitu.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... jak zadlužili stát a jakým 

způsobem fungovali ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Miliarda, bilion 500 miliard zadlužili 

stát.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/“ „Ano, ale vy jste s nimi potom 

udělal koalici. Vy jste s nimi udělal koalici, udělal jste ji nepřímo s Ivanem Langerem a s 

panem dinosaurem Kalouskem, jak jste nám sliboval, že s nimi koalici neuděláte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zadlužili jste stát, to je všechno.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „My si počkáme na to, jak to 

zadlužíte vy.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No my ho oddlužujeme, nevšim jste si?“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, stále ho zadlužujete, pane ministře. Kdybyste ho 

oddlužoval, tak začnete splácet onen bilion.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/“ „Menším tempem ne. Největší tempo 

nasadil pan ministr Kalousek, ale pojďme k tomu, k těm číslům. Prostě ty statistiky 

samozřejmě jsou vždy zkreslené. Jak přesně uvedl pan Burda, prostě 40 tisíc policistů nebo 43 

tisíc a ten počet na počet obyvatel u nás není nejvyšší. Je to vždy o srovnání nikoli toho počtu 

policistů, ale těch činností. Takže určitě se dobereme k tomu, že bysme byli na nějakém šestém 

nebo sedmém místě, daleko hůře je na tom Francie a Itálie, ale asi nemá smysl se přít o to, 

jestli těch policistů máme moc nebo málo, ale kolik jich potřebujeme. Jestliže budeme mít tady 

bezpečně jako ve Skandinávii, tak jich určitě budeme potřebovat méně.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „A kolik jich podle vás potřebuje? Jestliže Radek John, jasné 

číslo říká 40 tisíc je stav, ke kterému on jako ministr vnitra chce dojít.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já myslím, že skutečně důležité je 

podívat se na analýzu, dohodnout se a myslím, že to pan policejní prezident nový řekl 

poměrně přesně. Je potřeba nastavit dojezdové časy a podívat se také do struktury, protože v 

každém kraji je ten počet dán ještě nápadem činnosti možná ze šedesátých let a je potřeba to 

určitým způsobem přeorganizovat. Takže tohle se musí udělat, ale není možné vydat směrné 

číslo a pak se dívat, jaké to bude mít dopady. Je prvně potřeba jasně tu analýzu provést a pan 

policejní prezident ji má pravděpodobně v plánu a já věřím, že to vyjde. A co se týká ono, oné 

důvěry nebo vůbec těch platů, no, pan ministr sliboval 6,3% pokles.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „A je to 6,7 průměrně.“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Je to 6,7, ale problém je, že ti 

policisté přichází skutečně reálně o nikoli 6%, ale o 15 nebo 20%. A nejenom policisté, ale i 

hasiči.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, ne a někteří vůbec.“ 
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Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „No, tak zeptejte se hasičů. Já 

myslím, že tam je to ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se omlouvám, ale pokud ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměr 6,7.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ne, průměr rozhodně, pane 

ministře, a to rád doložím na těch konkrétních číslech.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak přijďte. Ať přijdou odbory i já i vy.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ano a budeme se bavit. Tak když já 

bych byl rád, kdybych vám doložil tisíc případů, že to je větší pokles než třeba 8 nebo 10%.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, a já vám doložím tisíc případů, kteří 

mají menší pokles ...“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se omlouvám, ale to si asi budete muset vyříkat v 

Poslanecké sněmovně, pánové.“  

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „My si to určitě vyříkáme, ale já 

bych byl rád, aby pan ministr, když tady říká, že garantuje, že nebude pokles větší než 6,3 

nebo 6,7 ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Průměrný pokles 6,7.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „No, ale to je o tom průměru, 

protože u někoho ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Jasně a některý nemaj pokles. A je to 

podle toho, jak jsou dobrý.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Jenomže když někdo přijde o 15 … 

Ne, já vám garantuji, že ti hasiči, kteří přichází o 15%, prostě nejsou ti, kteří jsou špatní. Ti 

policisté nejsou špatní ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Omlouvám se, protože tady, promiňte ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já neříkám, všichni dobří budou 

dostávat více peněz. Co mám říct víc ... dostane zvýšení platu a 1/3 příští rok.“   

 

* * * 

4. Sponzorování policie obcemi  

 

Obsah: Václav MORAVEC, moderátor: „Ne, to, jaká je situace u policie a jestli náhodou není 

zásadní problém i v tom, že se policie stává sponzorovanou organizací, podívejme se na 

konkrétní příklad. Nedostatek peněz ve státním rozpočtu totiž vede u policie i k tomu, že 

policie se stává sponzorovanou institucí. Na její provoz se skládají nejen starostové obcí. 

Jeden příklad za všechny. Starostové obcí Osoblažska chtějí policii přispívat na benzin. 

Policisté totiž chtějí jezdit do odlehlejších koutů, oblastí jen v rámci takzvané zákonné 

povinnosti. Starostové ale trvají na tom, aby jezdili i v rámci prevence, tedy hlavně v pátek a v 

sobotu večer. Policejní služebna ve Slezských Rudolticích. Je jedinou na celém Osoblažsku. 

Úřední hodiny pondělí a středa od 7 od rána do 3 do odpoledne. V ostatní dny zajíždí policie 

do regionu jen v případě nutnosti. A to chtějí starostové změnit. S policií teď vyjednávají o 

uzavření smlouvy.“  

(obrazový záznam, Václav KALDA, starosta Osoblahy /nez./ /4. 2. 2011/: „Tak jsme 

starostové mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska se domluvili, že poskytneme nějaký dar, 

nějaké finance nebo jako na nakoupení vlastně benzinu.“ 

Pavla TUŠKOVÁ, mluvčí Policie ČR Bruntál /4. 2. 2011/: „Finanční prostředky darované 

obcí ze zákona policie využije právě na zvýšení prevence a profylaxe v té dané obci.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Zastupitelstva obcí Osoblažska teď jednají o tom, kolik 

peněz na benzin jsou schopny uvolnit ze svého rozpočtu. Jakou logiku má takové řešení a 

hlavně jak nestranná může být policie, když se stává finančně závislou například na místních 
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zastupitelstvech, vy to nevnímáte, pane ministře, jako zásadní problém, byť to sponzorování 

policie obcemi je jev, který není jevem novým, tedy ...“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Zaprvé my jsme řekli, že při škrtu, jaký 

po nás vláda chce, budeme dělat věci jenom ze zákona. Jako není nadstandard, tato země na 

něj nemá. Pokud si někdo takhle připlácí, já to považuji za nestandardní, ale pro policii to 

znamená, že nezná bratra, kdyby tam došlo k nějakému problému.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No to je právě otázka, jestli to opravdu znamená, jestli si 

myslíte že ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, to teda musí znamenat. To 

samozřejmě musí znamenat, protože nebudou si tady kupovat místní zastupitelé policii 

nějakými dárky. To nelze.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A vy osobně si myslíte, že se to děje kvůli tomu, že vy jim 

škrtáte zákonnou povinnost?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ono se to řeší i ... No ne, ta obec chce 

nějaký nadstandard. Ta chce něco, co není ze zákona povinné. Má na to zdroje, výborně, ale 

neznamená to, že policie přestane být objektivní zrovna v té lokalitě.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak já myslím, že to není o 

nadstandardech. Jestliže se provádí standardní hlídková služba ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/“ „Ta se tam provádí.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... tak se nemůže provádět za 

předpokladu, že se snížily prostředky na pohonné hmoty z 20, 30 tisíc na 4 a 5 tisíc.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Je přednakoupeno na čtvrt roku 

dopředu. Benzin je priorita. Všichni hodnotíme policii podle benzinu. Benzin bude. Máme od 

BESIP 9 milionů korun na benzin pro ty rychlý auta.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Když se zeptáte na těch služebnách 

... No, ano, rychlá auta na dálnicích, která jsou vidět. Ale my potřebujeme, aby ty limity 

nebyly 5 tisíc korun na 200 kilometrů čtverečních na měsíc. To je prostě ... Mně to připadá 

tak, že pan ministr nakoupil hybridy, hybridní vozidla, která žerou 3 nebo 2 lity, ne 9 a ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem nic nenakoupil.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ale vypadá to tak, vypadá to tak. 

Podle toho, jak jste jim snížili ...Podle toho za pana Langera, se kterým jste v koalici nepřímo 

...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem v koalici s panem Langerem? Já 

vám děkuju, to mi ještě nikdo neřek.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Ano, je to tak, protože je poradcem 

pana premiéra Nečase, s kterým jste v koalici. V podstatě vládnete spolu. Máte spolu ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete nechat pana Langera s dovolením panem 

Langerem? Pane předsedo, vy mi odpovězte na otázku, jestli toto považujete za systémové, byť 

to bylo i v minulosti, že si zastupitelstva přispívají na provoz policie, která v mnoha ohledech 

řeší i věci, které se týkají těch zastupitelů a dění v té obci. Nakolik nestranná ta policie může 

být?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já to nepovažuju za systémové. 

Nepovažuji to za správné, ale na druhé straně se jim nedivím. Pokud starosta nechce, aby se 

mu v té obci začaly ztrácet děti, pokud nechce, aby se tam kradlo, aby tam lidé nadávali na to, 

jaká je tam kriminalita, tak mu v zásadě nic jiného nezbývá. Takže řeší ten problém, který 

nastane. Možná daleko horší než nákup benzinu je, když se nakupují nějaké konkrétní 

vybavení pro, řekněme, vedení těch policií, což se podle mého názoru tak často neděje a to, co 

je důležité, je, aby skutečně byla zajištěna bezpečnost na celém území státu. Přece není 

možné, abych já jako občan, když přijedu do Nového Bydžova, byl méně chráněn, než jsem 
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chráněn v Brně nebo jinde jenom podle toho, jestli ta obec má nebo nemá peníze navíc na 

nějaký nadstandard.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Co to tu říkáte? Bydžov si nepřiplatil ani 

korunu a v Bydžově je zvýšeno z 15 policistů na 21 od prvního ledna a ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, protože je tady mimořádná situace.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Není. Tady došlo ke dvoum trestným 

činům, od té doby k ničemu žádnému dalšímu a je tady ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tak proč se tedy navyšoval počet policistů?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Navyšovali jsme, protože tady došlo ke 

dvoum trestným činům. Mají navýšeno. A já teď mám problém ve všech jiných městech, a 

říkají vy nám tady navýšíte? V Bydžově statistika zločinnosti v této chvíli opravdu je klidné 

město, to si řekněme otevřeně. Nic dalšího se nestalo. O tom se budeme bavit. Takže Bydžov si 

nepřiplatil a Bydžovu policie zvýšila, ale vy mluvíte tady o obci, která chce, aby kvůli prevenci 

tam dojížděli policisté. Jestli chce něco, co není ze zákona, tak holt si to bude muset zařídit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor“ „Ptám se ale na ty místní vlivy. Poslední otázka na 

policejního prezidenta Petra Lessyho, kterýho zůstává hostem Otázek v Ostravě. Přijde vám 

to jako systémové a nemáte obavy jako nový policejní prezident z těch místních vlivů, když si 

budou připlácet obce na některé činnosti, které policie bude zajišťovat?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Já se nedomnívám, že tomu tak je. Je to o 

tom definování standardu, který my teďka připravujeme, v souvislosti s rozprostřením našich 

sil a určováním počtu našich příslušníků. Já tady chci poukázat na to, že všichni naši 

partneři, což jsou především samosprávy, si uvědomují odpovědnost za veřejný pořádek. A 

tam, kde si opravdu tu odpovědnost uvědomují, tak vznikají například ... Jedna cesta je 

budování městských a obecních policií, druhá cesta je jít pro ten příspěvek na to, že chtějí 

opravdu, aby policie u nich byla jakási nadstandardní služba v tom, že v jejich teritoriu se 

objeví častěji než bezpečnostní situace vyžaduje. Takže já s nedomnívám, že by to bylo něco 

nad rámec, protože nám to dokonce umožňuje zákon a je to využíváno v rámci uzavírání 

takzvaných koordinačních dohod. A já tady podotýkám, že se netýká žádného sponzorování 

nějakých soukromých subjektů a podobně. Bavíme se pouze o samosprávách a případně 

krajích. To je jediná naše spolupráce, která je vlastně určena i zákonem a je tady ta možnost. 

Takže já se domnívám, že to není nesystémové. Je to umožněné zákonem a já rád vítám tu 

spoluodpovědnost našich partnerů za zajištění bezpečnosti v těch teritoriích.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kdy budete mít ony standardy? To znamená, kdy řeknete 

veřejnosti, jaké číslo by měla mít policie, kolik lidí ve službě by mělo být, jestliže Radek John 

mluví na základě policejních analýz o počtu příslušníků 40 tisíc?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak my tyto analýzy spouštíme v 

následujících dnech. Příští týden na poradě s krajskými řediteli představím model, jak 

hodnotit demografická kritéria a hodnotit kriminogenní faktory. A na základě toho bych chtěl, 

aby opravdu tato i odpřipomínkovaná analýza byla někdy na podzim letošního roku hotova.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Na podzim tedy veřejnosti řeknete číslo pod vaším vedením, 

kolik by měla mít policie lidí?“) 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Ano, to číslo je zejména závislé taky na 

bezpečnostní situaci, na těch standardech a samozřejmě na ekonomické situaci. Ale když můj 

předchůdce hovořil o počtu 40 tisíc policistů, já opravdu to přesné číslo neznám, jestli to 

bude 40 tisíc, jestli to bude něco přes 40 tisíc. Opravdu se bavíme o tom, abysme dosáhli 

nejen standardu pokrytí těmi dojezdovými časy, ale efektivity trestního a správního řízení, aby 

ta republika byla na tyto standardy nastavena v rámci celého svého plošného působení.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Říkáte, že ty standardy budou tedy vybudovány a 

představeny veřejnosti do podzimu letošního roku.“   
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* * * 

  

5. Objasněnost korupce  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Číslo 37, to je číslo, které je možné policie vydávat za 

úspěch. Jde konkrétně o korupci. Právě loni obvinili policisté 37 lidí za korupci, což je více 

než dvojnásobek oproti roku 2009. Policisté, jak se podíváme za pár okamžiků do statistik, 

loni vyšetřovali 86 případů korupce. Mezi nejznámější kauzy patřil příklad údajné korupce 

tehdejšího starosty Brny-Žabovřesky Aleše Kvapila, který podle policistů požadoval úplatek 

za hladký průběh stavebního řízení. Prověřování jednoho případu trvá. Podle vedení 

protikorupční policie průměrně 222 dní. Návrhem na podání obžaloby skončilo 11 korupčních 

kauz, ve kterých figurovalo 17 lidí. Jednoduchá otázka na policejního prezidenta Petra 

Lessyho do Ostravy. Jste spokojen s tím, jak funguje protikorupční policie? Jasná odpověď.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Nejsem spokojen s celkovými čísly, vzhledem 

jaká je problematika korupce v naší společnosti. Myslím si, že na počet policistů tohoto 

specializovaného útvaru by ta výslednost v těchto činnostech mohla být vyšší. Já v dalších 

dnech se setkám s ředitelem tohoto útvaru a tato čísla s ním chci rozebírat a stanovit si další 

směr postupu a ofenzivity v těchto trestních věcech, protože na počet policistů, které jsou na 

tom specializovaném útvaru, a problém, jaká je korupce v naší společnosti, mě tato čísla 

neuspokojí. Pozitivem je, že je tady vzrůstající trend. Ale stále s těmito čísly nejsem 

spokojen.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Nechystáte se zatím odvolávat Libora Vrbu, šéfa 

protikorupčního útvaru?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „V tento okamžik se nechystám, protože s 

panem ředitelem Vrbou vzhledem k jeho dovolené jsem zatím ještě nemluvil. Ale budu od něho 

chtít důslednou analýzu činnosti tohoto útvaru.¨“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Protože jste nespokojen s těmi čísly.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Jak jsem řekl, nejsem spokojen vzhledem na 

počet specializovaných policistů tohoto útvaru s celkovými čísly, které vyprodukovala za rok 

2010, byť tady zdůrazňuju, že je tady pozitivní trend ve zvyšujícím se počtu těchto skutků. 

Přesto v absolutních číslech nejsem spokojen.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy už jste nějaký ten týden, necelý měsíc novým šéfem 

policie. Chystáte se k nějakým personálním změnám na policejním prezidiu? Asi víte, nač 

narážím, jestli například bude odvolán jeden z vašich náměstků Ivan Bílek.“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Tak ano, já jsem říkal, že zejména je to o 

týmové práci a je to o vizích, které mám. Já jsem toto téma projednával se současným 

náměstkem pro vnější službu, panem plukovníkem Bílkem a dohodli jsme se na řešení vlastně 

této problematiky tím, že využijeme jeho znalostí a zkušeností v působení momentálně v rámci 

policejního prezidenta s výhledem možnosti působit v rámci teritoriální policie.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že na své funkci zůstane?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „Pan náměstek Bílek ke konci měsíce únoru 

jsme se dohodli, že opustí funkci náměstka pro vnější službu, ale zůstane u policie a kde 

využijeme jeho znalostí a zkušeností.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „A kdo bude tedy náměstkem policie?“ 

(přímý vstup, Petr LESSY, policejní prezident: „S největší pravděpodobností vzhledem k 

tomu, pokud i to pemzum těch uchazečů ve stejné služební hodnosti je naprosto minimální v 

tento okamžik, tak s největší pravděpodobností vypíšu výběrové řízení.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Konstatuje policejní prezident Petr Lessy. Děkuji vám za 

rozhovor a těším se příště na shledanou.“   

* * * 
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6. Napětí v Bydžově  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Teď jdeme k dalšímu tématu, k problematice Nového 

Bydžova. Jako by neměl svých starostí dost. Řeč je o starostovi Nového Bydžova na 

Královéhradecku Pavlu Loudovi. Další starosti mu přidělává pochod radikálů, který má 

projít Novým Bydžovem za necelý měsíc. Napětí ve městě se rozhodla využít Dělnická strana 

sociální spravedlnosti. Začátkem týdne vyzval starosta Nového Bydžova Pavel Louda 

Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, aby zrušila demonstraci a pochod městem.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: Konání těchto 

mítinků je doprovázeno problematickými skupinami lidí, kteří mohou vyvolávat násilí.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Radikálové chtějí svoji akcí v polovině března upozornit na 

zvýšenou kriminalitu a delikty některých Romů v Novém Bydžově. Městem má projít až 200 

stoupenců Dělnické strany sociální spravedlnosti. Její vedení dalo už v pondělí najevo, že od 

své akce neupustí.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: „Město nemá páku 

k tomu, aby to zrušilo. Pokud ten průvod se uskuteční, tak samozřejmě opět to zvýší riziko 

nějakého incidentu nebo nějakého násilí.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Situace v sedmitisícovém Novém Bydžově se vyhrotila loni 

v listopadu po několika přepadeních a znásilnění mladé ženy. Petici žádající zajištění 

bezpečnosti podepsaly víc než tři tisícovky lidí. Starosta následně vydal prohlášení ostře 

kritizující Romy a vyhlásil sérii opatření proti problémovým obyvatelům. Město například 

povolalo bezpečnostní agenturu a zvýšilo počet strážníků ze čtyř na šest.“ 

(obrazový zázam, Štefan MITAI, obyvatel Nového Bydžova /7. 2. 2011/: My jsme pro to, aby 

bylo tady 24 hodin hlídaný, aby my jsme starší Romové, který tady žijeme, abysme měli klid.) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Před měsícem se do Nového Bydžova vydal i ministr vnitra 

Radek“John.“ 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /13. 1. 2011/: „Hned 

od 1. 1. krajský ředitel prostě posílil policii, takže to ujištění je více lidí. A pokud by tady 

eskaloval problém, bude tu ještě více lidí, budou vždycky k dispozici.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „V Novém Bydžově začalo sloužit až 23 státních policistů. 

Ministrovi vnitra Radku Johnovi se v polovině ledna příliš nelíbil krok radnice s výpomocí 

bezpečnostní agentury.“ 

(obrazový záznam, Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/ /13. 1. 2011/: 

„Rozhodně si nemyslím, že by v této zemi měly bezpečnostní agentury nahazovat práci 

policie.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Setkání vedení radnice s Romy se uskutečnilo už několik. 

Jedno z nich například v polovině ledna.“ 

(obrazový záznam: Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /13. 1. 2011/: „Výstupem z toho 

bylo, že i oni nějakým způsobem vytipujou lidi, který budou s vedením města spolupracovat, 

na to, aby se situace zklidnila.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jak bylo řečeno, napětí ve městě trvá od podzimu.“ 

(obrazový záznam: Miloslav PLASS, zastupitel Královéhradeckého kraje /ODS/ 13. 1. 2011/: 

„Příbuzná na zastávce autobusu do Bydžova byla svědkem toho, jak romský řidič byl terčem 

útoku a výsměchu omladiny. Konkrétní citáty typu "naštěstí mám rukavice, protože bych se 

musela dotknout peněz, který vzal do ruky", no tak to už je rasistický podtext jako hrom.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /13. 1. 2011/: „Ale to je oboustranný, protože 

předtím Romové pokřikovali na bílý. Teď bohužel se karta obrací.“) 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Už zítra se v Novém Bydžově uskuteční setkání zástupců víc 

než 40 obcí a měst, které řeší podobné problémy. Probrat chtějí návrhy nových zákonů.“ 

(obrazový záznam, Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /7. 2. 2011/: „Je to otázka 

hygienických norem, kolik těch lidí by mělo být trvale hlášeno v bytě. Je to otázka 

poskytování sociálních dávek, jestli z jednoho místa nebo na více míst. Jaká má být 

kontrola.“) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Starostové například chtějí, aby novely zákonů posílily 

pravomoce obcí. Se starosty měst a obcí, kteří se už zítra sejdou tady v Novém Bydžově, tak 

chtějí diskutovat i zástupci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Hosty 

Otázek zůstávají nejen ministr vnitra, vicepremiér, šéf Věcí veřejných. Ještě jednou vítejte. 

Stejně tak Jeroným Tejc, poslanec a stínový ministr vnitra z ČSSD a pozvání dále přijali šéf 

Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Přeji vám hezké 

poledne, vítejte v Otázkách.“ 

Martin ŠIMÁČEK, šéf Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Dobrý 

den.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i starostku obce Obrnice na severu Čech, respektive 

na Mostecku Drahomíru Miklošovou z ODS. Vítejte, paní starostko, hezký dobrý den.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka obce Obrnice /ODS/: : „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A jako poslední domácí, tedy starosta Nového Bydžova 

Pavel Louda z ODS. Vítejte v Otázkách, dobrý den.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/“ „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto, co by mělo být výsledkem té zítřejší schůzky 

několika desítek starostů, kteří se sjedou k vám sem do Nového Bydžova?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/“ „Tak především je potřeba říci, že problém, 

jaký má město Nový Bydžov, má i vícero starostů v republice. Nám se jich v pátek nebo 

respektive do pátka přihlásilo 48 a budeme řešit to, co nás všechny trápí, a to je bezpečnostní 

situace v našich městech.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Bude se tedy probírat pouze bezpečnostní situace a bude 

výsledkem něco jako novobydžovská výzva? Protože se asi budete chtít obrátit na vládu a na 

poslance.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já nevím, jestli se to bude jmenovat 

novobydžovská výzva, možné to je. Nicméně budeme řešit právě i otázku sociálních dávek a 

právě té bezpečnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pokud byste měl říct dva tři body, požadavky, se kterými 

přijdete v pondělí a se kterými se obrátíte na poslance, na ministry, máte zde jednoho 

ministra, jednoho poslance?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Takže pokud je tady pan ministr, tak já 

začnu jím. My jsme si tu problematiku už rozebírali při jeho návštěvě v Novém Bydžově. 

Samozřejmě ono se dá říct, že na co si to v tom Novém Bydžově stěžují, když tady objasněnost 

je 80%. Ono je to hezké, protože když se něco uděje, tak policie to sice řeší a má i výborné 

výsledky. Problém je v tom, že pokud dojde k takové nestandardní situaci, jako bylo v 

minulém období, že v podstatě do týdne dojde k pěti trestným činům, tak ta policie prostě není 

v ulicích a my ze svých zdrojů, mám na mysli počet městských strážníků, nejsem schopni tu 

bezpečnost zvládnout. Čili my musíme řešit úzkou součinnost a spolupráci se státní policií, 

protože my nemáme zdroje na to, abychom stavěli svoji armádu městských strážníků. To 

rozpočet prostě neumožňuje. Ale bavili jsme se o tom, že policie má své heslo pomáhat a 

chránit a pomáhat chránit vnímá obyčejný občan v tom smyslu, že policie je vidět ve městě, 

chodí po chodníku, zjišťuje, jaká je situace a opravdu chrání.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu-li to správně, tak první požadavek bude větší 

flexibilita policie v případě, že se něco zásadní stane a více policistů v ulicích po takové 

situaci? Je to tak?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Přesně tak, ale říkám, všichni vnímáme tu 

situaci, že peněz je všude málo a že je potřeba šetřit. Nicméně když se šetří, tak se ale musí 

taky říct, jaký se udělají systémový změny. Myslím tím v organizaci práce, že státní policie, to 

znamená, že dneska to povědomí je to, že policista velkou část, dá se odhadnout, že až skoro 

90% tráví v úřadovně sepisováním různých protokolů, vyšetřovacích zjištění a já nevím 

bůhvíjak se to všechno nazývá, a na tu pochůzkovou činnost jim zbývá prachmálo času. A to je 

to, na co my poukazujeme a co určitě budeme chtít změnit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře? Radek JOHN, ministr vnitra, předseda 

strany /VV/: „To mluvíme o tom, co už jsem za domácí úkol dostal. Jo, já jsem tady speciálně 

kvůli Bydžovu přijel a musím říct, že krajský ředitel v Hradci ještě před mojí návštěvou posílil 

tu policii o 9 lidí a od té doby se tady nestal trestný čin. Neboli policie bude dělat všechno pro 

to, aby tady bylo bezpečno. A ti, kteří, ti lumpové, kteří tady udělali ty hrůzné činy, kterých je 

mi velmi líto, byli vazebně stíháni, prostě dostala je policie z ulic. A o to jde. Ten lump nesmí 

zůstat na ulici a všichni musí vědět, když spáchám něco, nezůstanu na té ulici.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A bude policie v těch dalších měsících natolik operativní, že 

stane-li se takový případ v jakékoli části republiky, tak je policie schopna navýšit v některých 

obcích stavy, aby to nebylo na úkor těch, kde se ona kriminalita neděje.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tady se stala nešťastná koincidence asi 

tří opravdu násilných případů, velmi nešťastných ve chvíli, kdyby se kdekoli toto stalo, tak 

samozřejmě ta policie musí zareagovat. Ale už mi lidi říkají, a teď každý starosta začne křičet 

u nás je nebezpečno a potom by se ta policie z toho zbláznila. Bude reagovat na konkrétní 

věci. Ale my z těch domácích úkolů, co jsme si dali, to co ty města potřebujou, je prostě 

regulace hazardu a to my tady nevybíráme peníze z hazardu, my jsme to nebo ty minulí 

politici to bůhvíkam zašantročili tu možnost a je třeba zdanit hazard a většinu těch peněz dát 

městům, protože oni tady nesou tu škodu. Tady ty obyvatelé trpí a peníze z hazardu mizí na 

Kajmanských ostrovech. Jediná záchrana pro ně je dostat prostě odškodnění za to, že tady 

mají hazard, anebo možnost si ho zrušit.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, protože o 

situaci v Novém Bydžově bude řeč v následujících minutách na zpravodajské čtyřiadvacítce. 

Stejně jako o situaci v dalších lokalitách, které trpí sociálním vyloučením. Řeč bude o systému 

a změně systému sociálních dávek. Přepněte si na zpravodajkou čtyřiadvacítku, pokračujeme 

po stručných zprávách.“   

* * * 

 

II. část 

 

7. Úvod druhé části (Headline) 

Václav MORAVEC, moderátor: „Větší pravomoci chtějí některé obce, ve kterých jsou 

sociálně vyloučené lokality obývané většinou romskou populací. Zástupci několika desítek 

takových obcí se sejdou už zítra v Novém Bydžově. A právě z Nového Bydžova na 

Královéhradecku vysíláme dnešní Otázky. Vítejte při druhé hodině jejich sledování, vítejte na 

zpravodajské čtyřiadvacítce. Neřešený problém přestal být odsouván do pozadí. Řeč je o 

sociálně vyloučených lokalitách. Vznik ministra pro lidská práva a menšiny v někdejší 

Topolánkově vládě vedl krom jiného k tomu, že vznikla Agentura pro sociální začleňování v 

romských lokalitách. Už půl roku vládne Nečasův kabinet, jenže není v něm místo pro 

ministra pro menšiny a lidská práva, stejně tak zůstává volné místo vládního zmocněnce pro 

lidská práva a menšiny. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách . A o jakých tématech 
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se po dnešních Otázkách začne mluvit? Setkání starostů měst a obcí kvůli napětí mezi 

většinovou populací a Romy. Uskuteční se už v pondělí v Novém Bydžově na 

Královéhradecku. Představitelé obcí a měst chtějí probírat i návrhy nových zákonů týkající se 

například sociálních dávek. Poradci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách 

opustí k pololetí po třech letech 6 míst. V dalších 6 pak prodlouží svou činnost do konce roku 

2012. Celkem agentura začala pracovat ve 23 městech, obcích a regionech.“ 

(obrazový záznam, Ivan VESELÝ, sdružení Dženo: „Řada obcí podle našich zkušeností, ony 

by třeba rády, ale nevědí, jak na to, nemají jakési to metodické vedení.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „Obyvatelé Písku se postavili proti plánu města vybudovat na 

sídlišti Portyč komunitní a nízkoprahové centrum pro Romy. Vznikla petice proti jeho 

výstavbě. Tu podepsalo zhruba 3600 lidí.)  

* * * 

 

8. Problémy soužití - napětí v Bydžově 

 

Václav MORAVEC, moderátor: „A připomínám, že hlavními hosty Otázek tady v Novém 

Bydžově na Královéhradecku zůstávají ministr vnitra, vicepremiér Radek John, ještě jednou 

vítejte, hezký dobrý den.“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/:  „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i stínového ministra vnitra z ČSSD Jeronýma Tejce, 

ještě jednou vítejte na čtyřiadvacítce.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Hostem je i ředitel Agentury pro sociální začleňování v 

romských lokalitách Martin Šimáček, ještě jednou vítejte na zpravodajské čtyřiadvacítce, 

dobrý den.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Zdravím vás, dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vítám i starostku obce Obrnice na severu Čech Drahomíru 

Miklošovou z ODS, ještě jednou vítejte.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/ „Dobrý den.“  

Václav MORAVEC, moderátor“ „A domácí, tedy hostitel, starosta Nového Bydžova na 

Královéhradecku Pavel Louda z ODS, ještě jednou vítejte.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Dobrý den.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „V té první hodině jsme se začali bavit o shromáždění 

zhruba 50 starostů, kteří přijedou zítra do Nového Bydžova, vy jste, pane starosto Loudo, řekl 

jeden z těch problémů, který vás trápí a který chcete, aby řešili zákonodárci i ministři, 

problém další - redukce sociálních úřadů, které mají vyplácet dávky a větší pravomoce, bude 

to také jedna z věcí, kterou budete chtít v pondělí se starosty probírat?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Určitě budeme to probírat, protože to 

považujeme za jednu ze zásadních věcí, protože samozřejmě každý starosta nebo nejenom 

starosta, ale i občan uvítá zjednodušení a ztransparentnění toho systému, nicméně my se 

obáváme jedné věci, aby náhodou nedošlo k vylití vaničky i s dítětem, mám tím na mysli ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jde tedy o onen superúřad, jedno místo, ze kterého se budou 

distribuovat všechny sociální dávky?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Jde o ten superúřad, ale my budeme 

bojovat za to, aby se z toho systému nevytratil ten princip adresnosti a znalosti místní situace, 

čili ta terénní práce, protože jestli ty prostředky, které jsou vynakládány v rámci výplaty 

sociálních dávek, tak my chceme, aby byly, aby byly efektivně využity.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Paní starostko, vy, pokud byste měla říci za obec, kde máte 

2700 obyvatel, necelá tisícovka je Romů, zároveň jste obcí, kde to soužití je velmi dobré mezi 
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většinovou populací a mezi Romy, připojila byste se k takové iniciativě a mluví vám starosta 

Nového Bydžova z duše, když se podíváte na zajištění bezpečnosti státní policií či úvahy o 

vzniku superúřadu, který chystá ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek?“  

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „No, tak v každém případě bych to 

podpořila také, my samozřejmě ještě situaci v soužití nemáme zcela vyřešenu, ale činíme 

celou řadu opatření, abychom mohli společně žít v té obci a co se týče bezpečnosti v obci, tak 

my nečekáme na to, až jenom legislativa nám v tom pomůže, ale už 4 roky činíme opatření, 

která vedou ke zvýšené bezpečnosti v obci a mohu říci, že mám zde i potvrzeno od Policie 

České republiky, že od roku 2007 se snížila kriminalita o 30 procent, ale udělali jsme celou 

řadu opatření, o kterých případně mohu pohovořit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Připojila byste se k takové novobydžovské petici, vy, 

předpokládám, víte, jaká je situace v Novém Bydžově, protože případ, který se odehrál na 

podzim v tomto městě, byl dostatečně publikován na stránkách celostátních deníků i ve 

vysílání České televize.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Samozřejmě, pokud by byl výstupem na 

..., jakoby tlak na naše poslance, aby se provedly legislativní úpravy, tak v každém případě, 

ale nerada bych, aby to vyznělo jako nějaká petice do prázdna, proto já samozřejmě pozvání 

jsem také dostala, ale protože i chápu tu situaci v Bydžově, že to není jednoduché a skutečně 

tak, jak říkal i pan ministr, došlo zřejmě k nešťastným okolnostem a k těm případům v krátké 

době, takže ta emoce těch občanů je poměrně rozjitřená, ale pozvání jsem nepřijala, 

nepřijedu, protože si myslím, že oblast legislativní není zcela moje, moje parketa, ale pokud ta 

výzva, až si ji přečtu, bude mít smysl napravení některých legislativních kroků, tak určitě to 

podpořím.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Martin Šimáček je vedoucím agentury, která funguje od 

roku 2008, z vašich zkušeností v těch lokalitách, které je možné označit za problémové v 

souvislosti se sociálním vyloučením České republiky, tak ukazuje se, pane řediteli, že tady 

jsou na místě nějaké změny zákonů, které by pomohly místním zastupitelům i obyvatelům 

takových lokalit, jako je Nový Bydžov a ..., protože vy přijedete také do Nového Bydžova 

diskutovat se starosty?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak já 

jsem moc rád, že paní starostka už řekla, že 4 roky pracují v Obrnicích bez toho, aniž by 

čekali na jakoukoliv změnu v legislativě. To je první podstatná věc, kterou bych rád podtrhl a 

říkám to i proto, že obce jsou agentuře nejbližším partnerem, my vždycky potřebujeme najít, 

teď myslím agenturu, soulad mezi vedením obce a naší podporou tak, abychom právě za 

stávající legislativy mohli učinit už celou řadu opatření a paní starostka naznačovala, jsou 

účinná, velmi účinná i za těchto legislativních podmínek. Další poznámku bych rád měl i k 

tomu programu, který nás zítra čeká tady v Novém Bydžově, on je velmi prorepresivní, tak jak 

jsem měl možnost jej studovat, tak se budou projednávat věci, které mají zpřísnit postih 

směrem k části obyvatelstva a rozhodně tam chybí celá řada opatření, která by byla spíše 

proinkluzivní, prointegrační, která by svazovala dohromady integrační nebo preventivní 

přístup s tím represivním nebo dohlížejícím. To se v tom programu nedozvídáme, ten program 

zatím obsahuje především popis toho, jak funguje domovské právo v Mariánských Horách od 

paní Janáčkové, nebo mobiliární exekuce v Chomutově a Záchranný kruh v Chomutově, který 

velmi selhal ve své, ve své předchozí činnosti, budeme poslouchat zkušenosti z práce s 

bezpečnostní agenturou, takže vidíte, že ten program zatím spíše směřuje k represivním 

opatřením a chybí mi tady opatření, která by třeba podpořila inkluzivní vzdělávání. 

Ministerstvo školství v současné chvíli ustupuje od konceptu inkluzivního vzdělávání a já 

myslím, že právě iniciativa měst a obcí ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale starostům pak nic jiného ...“  
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Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „... by k 

tomu mohla velmi dobře přispět.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... starostům pak nic jiného nezbývá, jestliže tady centrální 

úřady od těch pozitivních příkladů ustupují, tak, pane starosto?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak 

jenom, jestli, jestli mohu doříci dvě věty?  

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano.“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: Myslím, 

že předchozí období nastartovalo vynikajícím způsobem právě trend inkluzivního vzdělávání, 

podporu školám na té místní úrovni, to je velmi potřeba, aby v tom bylo pokračováno a jistě 

by bylo dobré hovořit o celé řadě aktivit ministerstva práce, podpoře reformě systému péče o 

ohrožené děti nebo reformě v sociálních službách tak, aby byly adresnější a blíže k potřebám 

ve městech, a to všechno si myslím, že jsou podstatnější opatření než ta, která se zatím 

dozvídáme z toho programu.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto, stručná reakce?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já bych rád na to zareagoval, já 

samozřejmě vnímám, určitě i agentura má svoji pozitivní roli právě v těch místech, kde se 

s touhle tou problematikou střetávají poprvé. V našem městě se tahle problematika řeší, já 

jsem ve funkci od roku 94 a troufnu si říct, že od té doby jsme si byli velice vědomi toho, že do 

budoucna to bude velký problém a že je potřeba s tím něco dělat. My jsme v rámci toho přijali 

mnohá opatření, které byly v podstatě, řeknu, na trhu, to znamená veřejně prospěšné práce, 

měli jsme, nebo máme romské poradce, máme terénní pracovníky, my máme veřejnou službu, 

my děláme rekvalifikace a já nevím, ještě bych jich jmenoval daleko víc, takže máme 

zpracovány analýzy, my děláme různé diskuse, podporujeme školy, podporujeme občanská 

sdružení, které pracují s tou menšinou, takže já bych se rád zeptal pana ředitele z agentury, 

jak si ..., jaké on má teda ještě za ty dva roky zkušenosti a jaké další know how by nám mohl 

do toho vnést, protože to ..., určitě my to neodmítáme, ale v podstatě, jak jsem měl možnost to 

konzultovat se starostama jiných obcí, kteří opravdu už ten problém řešili a musí ho řešit 

rázně, co nového bychom těm lidem nebo do toho našeho systému měli vložit.  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách : „Tak já 

jsem rád za tu otázku od pana starosty, my jsme ji projednávali spolu na jednání už před více 

než dvěma měsíci, protože já jsem přivážel nabídku spolupráce s agenturou už v prosinci 

loňského roku a musím říci, že to, o čem hovořil pan starosta, těch několik základních 

opatření je skutečně základní stavební kámen, ale vzhledem k počtu obyvatel ve vyloučených 

lokalitách nebo těch, kteří by potřebovali podporu, tak prostě potřebujeme zmasivnit sociální 

práci, další podstatná věc, provedli jste v uplynulém období výzkum mezi 92 procenty romské 

populace ve městě a jednoznačně se ukázalo, že je tady velká potřeba podpory proti zadlužení 

a programu proti zadlužení, splácení dluhů, je tady velká potřeba podpory zaměstnanosti a 

dalšího vzdělávání. Zjistili jsme v tom výzkumu, že 70 procent dětí z romské populace usiluje o 

nějakou formu dovzdělání nebo mimoškolního vzdělávání, to jsou velmi jednoznačné, 

jednoznačné potřeby a k jejich naplnění tady zatím nedochází, to znamená, my bychom jistě 

navázali na to dobré, co jste startovali, ale zároveň bychom se vyvarovali eskalace konfliktu, 

který vznikl na základě toho velmi nepříjemného, a je mi ho samozřejmě velmi líto, toho 

nepříjemného trestného činu znásilnění, nicméně postupovali bychom jistě protieskalačně 

takového, takového vznikajícího konfliktu a spíše bychom ho mírnili, než že bychom proti sobě 

stavěli většinovou populaci a menšinovou ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A promiňte, a vy, vy myslíte, že starosta k té eskalaci 

přispěl?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já 

bohužel to musím konstatovat, v současné chvíli se domnívám, že mnohem příznivější by 
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bylo nestavět proti sobě část zejména starousedlých Romů a majoritní populace ve městě ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se k tomu ještě dostaneme, pane starosto, velmi často 

novináři připomínají v rozhovorech s vámi nebo v článcích o Novém Bydžově vaše slova z 

podzimu loňského roku, co možná námitka, že i ona přispěla k tomu, že vám městem budou 

pochodovat za necelý měsíc radikálové, volil byste dnes s odstupem jiná slova, než která jste 

dal na webové stránky vašeho úřadu a která jste pronesl na podzim?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Já k tomu musím říct, že samozřejmě 

někomu se to nelíbilo a víme asi všichni komu, nicméně já tvrdím, že to moje vyjádření sice 

bylo tvrdé, ale věrně odráželo situaci ve městě. Samozřejmě vždycky se dají volit slova 

přiměřená, nebo přiměřenější, já jsem to chtěl pojmenovat tak, aby, aby to moje vyjádření 

nezapadlo, evidentně nezapadlo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „S odstupem, s odstupem několika měsíců volil byste jiná 

slova?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „S odstupem času samozřejmě, samozřejmě, 

protože je na mě podáno trestní oznámení, tak asi bych si to rozmyslel a volil bych trošku 

malinko jiná slova, no, tak ...“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Ale, 

jestli mohu, pan starosta ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Dovolíte, pane řediteli, tady jednoduchá otázka na pány 

poslance, respektive ministra vnitra Radka Johna a poslance Jeronýma Tejce, nemáte obavy, 

že například jeden superúřad těm obcím, které pracují na větší integraci romské populace, 

spolupracují s agenturou, tak některé ty kroky, které se chystají, mohou být ku škodě věci než 

k jejímu řešení, pane poslanče Tejci?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak skutečně je to na velkou 

diskusi, zejména otázka změn zákona o sociálních dávkách, myslím, že se tady všichni 

shodneme a koneckonců už v tom minulém období se nám téměř podařilo schválit novelu 

zákona o loteriích, která vyřeší ten problém, které obce mají s videoloterijními terminály, že je 

nemohou zakazovat, tam na konci zasáhl pan prezident Klaus svým vetem, ten zákon teď je ve 

třech variantách ve sněmovně a vypadá to, že projde a vyřešíme jeden problém, ale pokud se 

týká sociálních dávek a změny zákona, já jsem k tomu velmi opatrný, protože skutečně ten 

problém dnes není ani tak podle mě v tom zákoně, ale v jeho uplatňování. Už dnes ten zákon 

umožňuje, aby se část sociálních dávek vyplácela v poukázkách, aby se nemohly prohrávat na 

automatech, už dnes umožňuje, aby byly poukázány přímo třeba pronajímateli dávky na 

bydlení, problém je většinou a velmi často právě ve způsobu, jak se tím úřady vypořádávají, 

někdy je to možná menší kapacitou těch úřadů, neschopností pohybovat se právě v tom terénu, 

aby tak, jak říkal pan starosta, byly schopny skutečně adresně rozhodovat o tom, zda se ty 

dávky zneužívají, či ne, protože pokud půjdeme cestou toho plošného snižování a zpřísňování 

zákona, pak na to nedoplatí rozhodně ti, kteří ty dávky zneužívají, ale doplatí na to ti, kteří 30 

let pracovali, pak se před důchodem ocitnou v nějaké nouzi tím, že přijdou o zaměstnání a 

potom ten zákon bude přísný pro ně, ale ti, kteří ten zákon zneužívají, nepracovali nikdy, 

nechtějí pracovat, tak nakonec stejně k těm dávkám se dostanou a já jsem právě vyčítal panu 

premiéru Nečasovi v době, kdy byl ještě ministr práce a sociálních věcí, že on šel právě místo 

cestou té adresnosti, kterou nám sliboval, cestou, že se snižovala ta částka, nad kterou člověk, 

když nevydělá ty prostředky, se mu poté ty sociální dávky vyplácí, to pak vede k tomu, že ti, 

kteří pracují, mají ..., třeba jeden v rodině pracuje, mají děti, tak o ty dávky přišli a ta část 

populace, to je jedno, z jakého etnika, prostě pokud ti lidé nepracovali, tak v zásadě o ty 

peníze nepřišli, dostávali je ve stejné výši, takže to je právě otázka adresnosti a myslím, že 

tady ani nemusíme příliš měnit zákony, i když určitě i v zákoně o, o této problematice najdeme 

spoustu momentů, které by starostům, anebo vůbec těm, kteří ty, ty dávky vyplácejí, umožnily 

lepší, řekněme, lepší koordinaci právě toho vyplácení tak, aby bylo adresné, ale já bych 
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trošku si dovolil varovat právě před tím, aby na to nedoplatili ti slušní, kteří platí daně, platí 

sociální, zdravotní pojištění a pak nakonec, když se ocitnou v nouzi, tak, tak jim není 

pomoženo, takže tady, tady je jaksi velká opatrnost z mé strany.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  

Radek John. Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já ještě se musím zastat 

pana starosty, protože my jsme tady tři hodiny diskutovali a on cítí prostě strašnou frustraci, 

on všechny ty věci udělal a když je vyhodnotí, tak ono to dopadlo většinou blbě. On má větší 

frustraci, než je realita, protože to vaše nízkoprahový centrum pro děti, to způsobilo pokles 

zločinnosti dětí o 65 procent, čili on tu má i úspěchy, ale je tak unavenej těmi neúspěchy, že 

prostě je depresivní. A já bych mu radil, já jsem hned z Bydžova pak jel do Janova, kde jsem 

čekal úplnou hrůzu a Janov funguje úplně skvěle, starosta Šťovíček prostě důsledně řekl: 

"Padni, komu padni, bílý, modrý, žlutý, nezájem, kdo ruší veřejný klid, po tom jdeme," a 

denně tam obcházejí Janov a když někdo poškodí lavičku, tak ji ten den ..., prostě dostane 

blokovou pokutu a má ji zaplatit. A teď si představte, že se to tam přestalo poškozovat. Čili já 

vám nechci radit a vy to víte stokrát líp, protože jste tady starostou milion let, ale, ale ... 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, milion ne, od roku 94 /souzvuk hlasů/ ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... nechci říkat, že jste dinosaurus, jste, 

jste frustrovanej, unavenej, ale znovu, pozvěte si Šťovíčka z Litvínova, kterej zpacifikoval 

Janov tak, že to je úplně normální sídliště, kde by se dalo bydlet, a to jsou stonásobně větší 

problémy, než byly tady.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane starosto ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Ale tady nejde jenom o to, jestli já jsem 

frustrován, nebo ne, já si myslím, že to je právě povědomí všech těch lidí ve městě, voličů a 

koneckonců i zastupitelstva, zastupitelstvo víceméně odmítá už dále investovat naše 

prostředky do podobných zařízení, my si myslíme, že na to, co je možné v této oblasti udělat, 

že jsme udělali strašně moc, nebo téměř, řeknu, maximum ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Promiňte, ale ty statistiky, když jsem se díval i do oné 

koncepce romské integrace v Novém Bydžově v letech 2010 až 2014, ty úspěchy tam opravdu 

máte, co se týká práce s mladými lidmi, společných kurzů, tuším, tance, když jsem se pročítal 

tím dvacetistránkovým materiálem, které pomáhají dobrému soužití mezi většinovou a 

minoritní populací.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Ale samozřejmě, že úspěchy jsou, nicméně 

ony ty úspěchy se nikdy nechválejí, ony nikdy moc jaksi nejsou vidět, vždycky je vidět právě to, 

že když dojde k takový situaci, ke který došlo ke konci minulého roku a začátkem tohohle roku, 

tak že všechny tyhle ty plusy se jednoduše zastíní a nejsou vidět. A stane se to právě terčem 

kritiky, že podívejte se, tak tady jsme udělali a ta druhá strana si toho neváží, to je ten 

výsledek. Já bych ještě rád zareagoval, já si myslím, že nikdo z nás tady není nějakej asociál, 

bavíme se o těch dávkách, ano, ty dávky, ať je má ten, kdo je potřebuje, ten, kdo si je zaslouží, 

nicméně když vezmu dávku po dávce, tak jako každá má svý určení, a to určení musí někdo 

kontrolovat a když to nikdo nekontroluje, tak se co, tak se nepoužívá k tomu účelu, ke kterýmu 

by měl, jestliže ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Chápu to správně, že byste chtěli větší pravomoci?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „My bychom chtěli samozřejmě větší 

pravomoci, protože jestliže, ať už je to, budu říkat teda sociálně nepřizpůsobivej a dostane 

nějakou dávku, dostane dávku na bydlení, tak ji holt použije na bydlení, jestliže dostane na 

podporu zabezpečení dětí, tak musí doputovat k těm dětem, ale nemůže skončit v restauraci, v 

baru nebo v automatu.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Podívejme se ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „A my, pokud takovou věc zjistíme v rámci 

preventivních kontrol, který jsme byli nuceni dělat, tak zase jsme k smíchu, protože neexistuje 
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legislativa, abychom tu dávku mohli odejmout. My samozřejmě všechny ty nástroje, že 

dáváme lístky a přispíváme na nájem přímo tak, aby ty lidi víceméně nedisponovali, nebo 

měli možnost minimální tu dávku naházet do toho automatu, samozřejmě děláme, ale my 

bysme potřebovali i mít v ruce tu možnost tu dávku odejmout, aby ten člověk v tu chvíli jaksi 

..., kdo rychle koná, správně koná, aby věděl, že to prostě nesmí.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „My se podíváme už za pár okamžiků do Obrnic, za pár 

chvil, vy byste, paní starostko, řekla, že vám ve vaší obci chybějí pravomoci k tomu, abyste 

lépe kontrolovala například systém sociálních dávek, aby ti, kteří dostávají sociální dávky, je 

neutráceli v automatech, když ty sociální dávky jsou určené na úplně jiné věci, tady mluvil 

Jeroným Tejc o tom, že už v současnosti obce mají dostatek nebo některé pravomoci, které 

jim umožňují kontrolovat, kam jdou sociální dávky pro ty lidi, kteří jsou sociálně slabí?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak bohužel naše obec tyto možnosti 

nemá, protože u nás se nevyplácí sociální dávky jako na obci, ale samozřejmě využíváme 

možnost, aby příspěvek na bydlení šel přímo, přímo vlastníkům bytového fondu. Takže tento 

instrument využíváme a jinak, co se týče samozřejmě adresnosti u sociálních dávek, tak ji 

maximálně podporuji, protože opravdu by měly přijít do rukou těch, kteří je potřebují a co 

mně trošku ještě chybí, to je ta vymahatelnost případných pokut nebo neplacení poplatků v té 

obci, správních poplatků, protože pokud my provedeme správní řízení, že nám třeba nezaplatí 

za odpady, tak my sice ten proces v souladu s legislativou učiníme, ale bohužel, jestliže mají 

sociální dávky, na které nemůžete sáhnout, tak jako je to celý proces, takže tam bych 

potřebovala ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tam byste uvítala rozšíření pravomoci místních samospráv.“ 

 Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tam bych uvítala, aby byla možnost i 

skutečně z těch sociálních dávek i strhnout tu, tu předepsanou povinnou platbu, kterou každý 

občan má bez rozdílu prostě, jestli patří k minoritě, nebo majoritě, tak to bych určitě uvítala.“  

 

* * * 

 9. Problémy v soužití - sociálně vyloučená místa  

 

Václav MORAVEC, moderátor: „Z 2700 je 8 stovek Romů. Nejvyšší nezaměstnanost 

v mosteckém okrese. I to je charakteristika obce Obrnice. Přesto většina místních obyvatel 

shodně tvrdí, že se jim spolu žije dobře. Obrnice můžou být příkladem, který táhne. Do 

Obrnic se vypravil ústecký zpravodaj České televize Jan Stuchlík.“ 

(obrazový záznam, Jan STUCHLÍK, redaktor: „Zazděné dveře, zabedněná okna, tak vypadají 

vybydlené domy. V Obrnicích je to jinak. Radnice takto zakonzervovala paneláky, které 

koupila. Jen proto, aby ji nepředběhly realitní kanceláře.“ 

 Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak jsme vlastně zastavili příliv zase 

dalších nepřizpůsobivých občanů.“ 

Milada PIKSOVÁ, poradenské centrum Helpdesk, Obrnice: „Opravdu, když to tady objevili ti 

cizí, takoví ti problematičtější, tak hned to bylo znát.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Domy, které vlastní radnice, prázdné nezůstanou. Do volných 

bytů se ale budou stěhovat jen slušní lidé, kteří jsou připraveni dodržovat nastavená pravidla.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/“: „Kteří neničí majetek, kteří si budou 

vážit místa, kde bydlí.“ 

Tibor MUCHA, terénní pracovník, Obrnice: „Aby to soužití bylo co nejlepší.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Obrnice byly jen kousek od toho, aby se staly dalším Chanovem 

nebo Janovem. Dnes už mají co nabídnout. Nové náměstí, kulturní dům zřízený ze staré 

školy, hřiště na každém rohu.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/? „Za 4 roky jsme tady nainvestovali 120 

milionů korun a ty jsou vidět.“ 
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obyvatelka obce Obrnice (anonymní): „Ano, opravdu už to začíná fungovat.“ 

Milan GRUNDZA, Obrnice: „Udělalo se toho dost.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Podle starostky se stačí podívat na výsledky voleb. Dříve se v 

Obrnicích hlasitě hlásili o místa na radnici i zástupci místní romské menšiny. V posledních 

volbách ale propadli.“ 

Milan GRUNDZA, Obrnice: “Asi se o to moc nestarali, no, možná, že tam byli samí 

prospěcháři možná.“¨ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „I mezi Romy je spousta 

chytrých lidí a že si konečně uvědomili, co je vlastně dobrý, takže i podle toho šli volit.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Oni si vyhodnotili, kdo pro ně něco 

udělal.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Problémy v Obrnicích jsou stejné jako ve všech podobných 

lokalitách. Vysoká nezaměstnanost, kriminalita, problémy se vzděláváním. Všechno se ale 

podle starostky obce dá změnit.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tím, že jsme to vzali za správný konec, 

a to tvrdím, že jsme vzali, tak se nám to daří.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Policie České republiky v Obrnicích zůstala, i když šetří. Dostala 

služebnu za korunu. Na pořádek dohlížejí i strážníci ze sousedního Mostu. Děti nemají jen 

ulici. Mohou si vybrat - doučování, kroužky nebo sport.“ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „Neslyším od lidí, že by si 

stěžovali, nebo opravdu nějak nadávali, nebo prostě byli nespokojení.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Radnice hledá pro lidi i práci. Zaměstnává je sama a v programu 

Restart je znovu učí pracovním návykům. Chystá i vlastní technické služby.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „I kdybychom, já nevím, ze sta 

zaměstnali 20 lidí, tak je to úspěch.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Na radnici mají jasno. Obrnice budou dobrá adresa.“ 

Irena KOVAČOVÁ, občanské sdružení Duhovka: „Já tomu věřím, jsem o tom přesvědčená, 

proto to tady děláme.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Nové vedení radnice má i své oponenty, podle nich nadržuje jen 

romské menšině.“ 

Petr LUKÁŇ, Obrnice: „Pro nás tady nedělá vůbec nikdo nic.“ 

Karel LAHOVSKÝ, bývalý obyvatel Obrnic: „Starostka a i ty lidi okolo ní se můžou roztrhat 

a tohle se nepřevychová.“ 

Petr LUKÁŇ, Obrnice: „Možná, že si to myslej na výboře, ale občani si to určitě nemyslej.“ 

Alexandra AUGSTOVÁ, členka zastupitelstva, Obrnice /ČSSD/: „Víte co, když nebudete 

dělat nic, tak prostě se nic nezmění, že jo.“ 

Jan STUCHLÍK, redaktor: „Starostka Obrnic obec změnit chce a trvá na svém."  

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Měříme všem stejně, chováme se ke 

všem stejně a budeme to dělat dál." ) 

Václav MORAVEC, moderátor : „Referoval ústecký zpravodaj České televize Jan Stuchlík. 

Přepadla vás někdy, nechci říct deprese, ale chmura, paní starostko, že byste šla také možná 

radikálnější cestou, protože vám to část místních starousedlíků ve vaší obci může vytýkat?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Tak jsou takové chvíle samozřejmě, 

protože té práce je opravdu hodně, nemáme tam příliš mnoho úředníků, nás je tam vlastně asi 

8 lidí na celém, na celém obecním úřadě, ale tím, že vidím ty výsledky, tak mám z toho 

obrovskou radost a samozřejmě je mi třeba líto, když se říká a teď to řeknu tak, jak se to 

doopravdy říká: "Tady se dělá jenom pro cikány," ale nevím, jestli když uděláme nové 

náměstí, jestli tam tudy chodí jenom teda cikáni, když postavíme společensko-kulturní 

centrum, kde je knihovna, Internet, kde se konají kroužky pro děti, kde jsou divadelní 

představení, kde jsou skutečně společenské akce, aby ti lidé se navzájem poznávali a 
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potkávali, tak já nevím, jestli je to jenom pro jednu skupinu. Nové chodníky, revitalizace 

panelového sídliště, protože bohužel u nás došlo k tomu, že klasická obec s rodinnými domy, 

tak má sídliště, panelové sídliště, kde žije téměř 2 tisíce lidí a z toho právě je těch 700 až 800 

Romů. Takže ono je to složité říct: "Toto je pro cikány a toto je pro ty bílé," takto to, prosím 

vás, berte, že to takto říkají někteří občané. Ale já nemohu podléhat takovýmto výkřikům, 

protože já si myslím, že musím brát občana stejně, ať je ten, nebo ten, prostě musí dodržovat 

určitá pravidla a ty pravidla jsou nastavená, zpřísnili jsme samozřejmě i poskytování 

nájemních bytů, kde je to na tříměsíční kauci dopředu, doby určitý, pokud to respektuje, platí, 

v pohodě, skutečně může bydlet dále. Pokud tyto podmínky nepřijme, tak skutečně dochází k 

soudním vystěhováním a budete se divit, ale největší neplatič nebyl Rom, nebyl, byla to bílá 

mamina od 7 dětí a která skutečně zneužívala sociální dávky, za 5 let nám dlužila 570 tisíc 

korun. Po 5 letech soudních procesů se nám skutečně ji podařilo vystěhovat, a to je určitej 

příklad, že neděláme rozdíly zkrátka a tudy vede cesta.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Abychom opustili to téma sociálních dávek, pane řediteli, 

pokud vy byste měl dát doporučení, kde by ještě mohli zákonodárci zpřísnit adresnost 

sociálních dávek, aby byla podpořena činnost agentury v těch sociálně vyloučených 

lokalitách?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já si 

nemyslím, že to je ta klíčová věc v tuhle chvíli, jenom 5 minut zpátky, tady pan starosta říkal, 

že ho nikdo nepochválí za práci, kterou tady v minulosti udělal, kdyby tady na mém místě 

seděla terénní sociální pracovnice, která tady teď pracuje, netuším, třetím rokem, druhým 

rokem ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Třetím rokem.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách : „... tak 

by mohla odvykládat příběh toho, jak se mění motivace všech těch, se kterými spolupracuje, 

jsou to stovky lidí ve městě a obvykle u terénní práce předpokládáme výsledky po letech, 

nízkoprahové zařízení funguje jeden rok, pan ministr už zmiňoval, jaký velký dopad má na 

míru kriminality u mládeže, tady prostě není možné říci: "Už je hotovo," po tomto krátkém 

čase, tady je prostě potřeba počkat, až se ty věci projeví. Já si nemyslím, že potřebujeme v 

tuhle tu chvíli výraznou změnu v adresnosti výplaty sociálních dávek, já si myslím, že 

musíme být, že musíme, že musíme velmi dobře propojit ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Počkejte, ale tady i starostka i starostka Obrnic ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „... že 

musíme dobře ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „... o tom mluvila, že v některých momentech to je jeden z 

klíčů k řešení toho problému v různých koutech České republiky.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Jeden z 

mnoha z těch ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano, ale ptám se na ten, abychom se dostali pak k těm 

dalším ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Dobře.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „o nichž chcete mluvit vy.“  

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „V tom 

případě musím říci, že se mi zdá současný návrh ministerstva práce jako dobrý a nemyslím si, 

že třeba úřady, tak jak se o nich hovoří jako o superúřadech, jaksi odnesou, odnesou tu 

příležitost od obcí příliš daleko, budou tam přeci pracovat místní lidé s místní znalostí, není to 

tak jednoznačně postaveno.“ 
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Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře, vy máte jasnou představu, jak se postavíte i 

k tomu návrhu ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a jaký vliv může mít na 

bezpečnost v těch městech, kde žije menšinová populace?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já jsem velmi ovlivněnej tou návštěvou 

Bydžova, kde jsem s tou terénní sociální pracovnicí mluvil a ona říkala: "Proboha, já ty 

rodiny obcházím, já znám každýho, já znám jejich problém do šestýho kolene, co dělá 

dědeček, babička," a velmi se bojím, kdyby tahle ta konkrétnost se ztratila, takže Věci veřejné 

budou s velkou ostražitostí, až, až dojde na tenhle zákon, na to hledět a jako tam se skutečně 

musí zajistit, aby ta místní znalost rozlišovala mezi tím, kdo má samozřejmě dostat dávky a 

kdo je samozřejmě okamžitě propije, anebo prohraje a způsobí neštěstí celýmu městu. Takže 

velmi ostražitě to budeme sledovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, 

instituce, která vznikla v roce 2008. Má být pomocnou rukou i pro místní samosprávu. V roce 

2008 začala působit na sedmi místech České republiky. Jedním z nich byl i Holešov na 

Kroměřížsku. Monitorovací výbor agentury, který tvoří 2 desítky expertů z romských 

sdružení, ministerstev, krajských úřadů a radnic, nedávno rozhodl, že své působení v 

Holešově agentura ukončí. Podle výboru agentury město postupuje segregačně.“  

(obrazový záznam, Václav MORAVEC, redaktor: „Na konci října srovnala holešovská 

radnice se zemí romskou kolonii a její obyvatele nastěhovala do kontejnerů za městem. Vládní 

agentura se proti tomu postavila. Městu navrhla kompromisní řešení. Holešov ale nakonec 

stejně všechny obyvatele problematické čtvrti vystěhoval na periferii.“ 

Jakub ŠVEC, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Došlo vyloženě k 

segregační politice, což jde úplně proti principům, které agentura prosazuje.“ 

Zdeněk JANALÍK, starosta Holešova /ODS/ /natočeno 3. 2. 2011/: Přiznám se, že tomu 

trošku nerozumím, ale nemohu to komentovat.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „Kromě Holešova odchází Agentura pro sociální začleňování 

Romů i z dalších měst. Z Přerova, z Brna, ze Slezské Ostravy, z Roudnice nad Labem, 

Broumova a Jesenicka, a to i přesto, že se v některých z těchto lokalit podařilo nastartovat 

například terénní sociální práci, nebo nabízet práci nezaměstnaným. Ve většině případů ale 

agentura narazila.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: 

„Častokrát je to i proto, že se nedokážeme domluvit s vedením radnice.“  

Václav MORAVEC, redaktor: „Ivan Veselý ze sdružení Dženo překvapivě nekritizuje radnice 

měst, ale samotnou agenturu. Podle něj je to drahý experiment neschopný řešit problémy na 

lokální úrovni.“ 

Ivan VESELÝ, sdružení Dženo /natočeno 3. 2. 2011/: Pokud tady nebude jednoznačná 

politická vůle, a pokud ta agentura nebude nastavená, anebo zakotvená v zákoně, tak je v 

podstatě pro ty starosty jenom dobrá vůle, že se s tou agenturou baví.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já si 

nemyslím, že kdybychom měli direktivní možnost městu nařídit, aby nějak postupovalo, že by 

se ta situace výrazně zlepšila.“ 

Václav MORAVEC, redaktor: „V 6 z původních 13 měst bude agentura působit dál. Navíc od 

dubna vybere až 9 nových lokalit. Václav MORAVEC, moderátor: „Poradci agentury se snaží 

dát v místě, kde působí, dohromady lidi z radnic, úřadů práce, škol, neziskových organizací, 

policie a také nastartovat jejich spolupráci, tady po víc než půlročním vládnutí kabinetu 

premiéra Petra Nečase není, pane ministře Johne, také zásadním problémem to, že předchozí 

ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb pracoval na vzniku zákona o agentuře a 

dodnes jako vláda nemáte ani obsazený post vládního zmocněnce pro lidská práva, aniž bych 

chtěl přeceňovat sílu takových pozic, tak není to pak o té roztříštěnosti, je, je na místě to, že 

nemáte půl roku obsazený post vládního zmocněnce pro lidská práva?“ 



 57 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Tak já tady musím prozradit vlastně 

úplnou novinku, při jednání parlamentu už mi pan premiér Nečas šeptal nové jméno, které 

bude nominováno, stejně jako panu Schwarzenbergovi vedle, takže v horizontu dní, neboli 

hodin bude konečně zmocněnec, já si samozřejmě myslím, že má býti. Ale, ale uvědomte si ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Můžete nám to jméno pošeptat všem tedy?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ne, to bych zase nechtěl vzít panu 

premiérovi, ale oba jsme souhlasili jako, jako předsedové koaličních stran. Takže je to, je to 

na spadnutí.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Tedy vládní zmocněnec, vládní zmocněnec bude a ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nebo případně i zmocněnkyně.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Myslíte ..., je to žena? Bylo to ženské jméno?“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já bych velmi rád, ale nemohu nic 

prozrazovat, nesmím ani naznačovat.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Tak vy cimrmanovsky ... a teď ona agentura, aby současná 

vláda pracovala na tom, že vznikne zákon o agentuře, která bude mít silnější postavení i vůči 

vám jako celostátním politikům, protože je nejčastěji v kontaktu s místníma ...“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já samozřejmě uznám, že to je velmi 

důležitý, ale jenom, jenom si uvědomte, jako čelili jsme škrtům, byly povodně, teď se to valí 

jedno za druhým, samozřejmě je to důležité a já doufám, že v tomto týdnu bude jmenována, 

bude jmenován ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ná zmocněnkyně, ano.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „... a rozhýbe se to.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „I o tom zákonu?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si myslím samozřejmě, že to je jedna 

věc, z věcí, která se musí řešit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Což bude její priorita - dokončení zákona o agentuře. 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Nemohu mluvit za ni, ale je to důležité.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Je, je to klíčová věc v souvislosti s integrací a těmi 

problémy obcí, které mají sociálně vyloučené lokality, pane poslanče Tejci?“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Já jsem přesvědčen, že ano, nejsem 

odborníkem na tu oblast, ale jako sociální demokraté chceme, aby existoval zákon o agentuře, 

aby se stanovila jasná pravidla, aby ta koordinace byla daleko vyšší a myslím, že v tomto se 

shodneme, jde o to, jestli vláda bude schopna takovouto normu předložit v několika, v 

několika měsících do Poslanecké sněmovny, to je určitě zákon, který nemůže předkládat 

opoziční poslanec, to myslím, že budeme pak diskutovat na to téma skutečně napříč politickým 

spektrem, ony jsou samozřejmě i jiné věci, mně se také nelíbí ta centralizace, která, ke které 

tady dochází, protože skutečně jak z hlediska zaměstnanosti, tak možná i z hlediska právě 

vyplácení sociálních dávek se budeme oddalovat, oddalovat těm místním problémům, to je 

věc, kterou jsme kritizovali, jde hlavně o to, kdo bude určovat tu centrální politiku ve chvíli, 

kdy ti lidé tam pracují sice a znají podmínky toho místa, protože pracují v místě svého 

bydliště, tak ještě neznamená, že o tom mohou rozhodovat, problém je, že řada těch 

kompetencí bude převedena směrem nahoru, a to se ukáže až v těch dalších, dalších měsících, 

to, co si ale myslím, že je potřeba začít dělat, je skutečně velmi rychle přijmout zákon o 

loteriích tak, abychom dali větší pravomoci obcím, to by se mělo povést během několika týdnů 

nebo měsíců, včetně schválení Senátem a myslím, že také důležité je zabývat se sociálním 

bydlením, ale především potíráním lichvy. My jsme předložili v Poslanecké sněmovně jako 

poslanci sociální demokracie zákon o spotřebitelských úvěrech, ale ten se v zásadě týká 

regulace pouze toho, co je legální. Já myslím, že to, co je velmi složité, je prokazování lichvy 

jako trestného činu, všichni víme, že se to v těchto komunitách děje, děje se to často a děje se 

to s ohromnými následky, protože potom samozřejmě k tomu splácení jsou využívány právě ty 
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sociální dávky a ty určitě nejsou určeny k tomu, abychom platili lichvářům. A ten stát jim v 

zásadě zprostředkovaně z našich daní potom ty prostředky určitým způsobem vrací a ty, ty a 

ty děti těch lidí, kam ta podpora směřuje, je nakonec nevidí, takže já myslím, že to je i věcí 

policie, je to problém, který určitě nepadá na pana ministra vnitra, myslím, že to je věc 

dlouhodobá, je potřeba, aby se policie na tuto věc zaměřila, protože trestní zákon trestání 

umožňuje a my jen, my jen, aspoň tedy já ze své praxe advokáta vidím, že to příliš nefunguje a 

že se policii do toho nechce, protože to je skutečně velmi komplikované, velmi těžko se do toho 

prostředí dostává a těžko se to vyšetřuje, ale pokud to nebudeme dělat, tak se prostě dál 

nedostaneme.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vy jste tedy mluvil o tom, že zákon o té agentuře by byl 

jedním z kroků, o kterém budete chtít jako sociální demokraté diskutovat, navíc jak ministr 

vnitra Radek John prozradil, tak do týdne se dozvíme jméno nové vládní zmocněnkyně pro 

lidská práva a menšiny. Podívejme se teď na místa dosavadního působení Agentury pro 

sociální začleňování. Mezi ta místa, mezi těch prvních 7 pilotních lokalit se po roce 2008 

dostaly například Holešov na Kroměřížsku, o kterém byla řeč, který teď agentura opouští, 

dále pak Brno, Broumov, Jesenicko, Přerov, Slezská Ostrava a Roudnice nad Labem. Po roce 

2009 došlo k rozšíření o dalších 6 míst, mezi která se zařadila Břeclav, Cheb, Most, 

Šluknovsko, Ústí nad Labem a Litvínov. Loni k nim přibylo dalších 9 míst na mapě České 

republiky, jak je uvidíte záhy a mezi těmi místy jsou Bílina, Bruntál, Havířov, Chomutov, 

Jáchymov, Kutná Hora, Obrnice, kde jsme už byli a jejíž starostku máme tady v Novém 

Bydžově, nebo také Teplá a Toužim a Trmice. Monitorovací výbor teď rozhodl o tom, že 

podle plánu po třech letech ukončí svoji činnost v 6 místech - v Brně, Broumově, Přerově, 

Slezské Ostravě, Roudnici nad Labem a na Jesenicku. V další šestici míst - v Břeclavi, Chebu, 

Litvínově, Mostě, Ústí nad Labem a také v regionu Šluknovsko - naopak agentura zůstává 

ještě o rok a půl déle. Pane řediteli, vy jste už v tom rozhovoru pro Českou televizi v týdnu 

říkal, že si nemyslíte, že je nutné, abyste byli v zákoně zakotvení, nepřispělo by to ale k 

efektivnějšímu a ještě lepšímu řešení těch situací, možná k většímu respektování místní 

samosprávou, pokud byste byli zákonně zakotvení, jak to předpokládala ať už Džamila 

Stehlíková, nebo ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb?“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Tak já 

myslím, že by to dílčím způsobem přispět mohlo, ale nemyslím si, že to je to nejdůležitější, já 

se v současné chvíli domnívám, že potřebujeme, aby za námi byla vidět dobrá práce a dobré 

praxe, přestože paní starostka z Obrnic je vlastně nová lokalita, nebo respektive Obrnice 

přistoupily ke spolupráci teprve v loňském roce, už teď se tam daří celá řada aktivit nebo akcí, 

opatření, která budou velmi dobrá k šíření jako ty nejlepší praxe do dalších měst. Pan ministr 

John zmiňoval Janov, agentura v Janově připravila desítky projektů, které velmi přispěly ke 

zklidnění té situace právě jako vyvážení těch represivních akcí. Podstatná, klíčová věc v 

Janově je právě úprava situace v bydlení, vlastně se to může do nějaké míry, byť v mnohem 

větším měřítku, podobat té situaci tady v Bydžově. Jedná se o to, že desítky až stovky bytů na 

janovském sídlišti byly volné a byly zastěhovávány celkem řízeným způsobem z okolí. Nám 

se podařilo se sociálním odborem a majiteli toho bytového fondu vlastně vytvořit prostupný 

systém bydlení třístupňový, kdy záchranný první stupeň je určen pro ty, kteří jsou v nějaké 

nenadálé bytové krizi, ale pak už postupují spolu s tím, jak se vlastně učí o ten byt starat, jak 

se učí platit, do vyšších stupňů, až je jim umožněno vlastně vstoupit do standardního bydlení a 

vyplatí se to samozřejmě i majiteli bytového fondu, protože ten samozřejmě v tu chvíli má 

před sebou spořádaného platícího klienta. Takže vidíte, že ta situace se dá řešit nejenom 

represivně, ale právě podporou velmi účinných preventivních a prointegračních opatření a v té 

oblasti bydlení bych ještě na pana poslance Tejce navázal s lichvou, ono je to dneska velmi 

úzce spojeno, předpokládám, že by i pan starosta Louda mohl potvrdit, že vy tady v Bydžově 

máte 12 ubytovatelů, kteří vlastně lákají nové obyvatele sem k vám do, do města a mnozí z 
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nich vlastně propojují tu službu, ale to, prosím, v uvozovkách, bydlení právě s jistou formou 

lichvy, takže jsou to vlastně jejich vazalové na trhu s nedostatkem, nedostatkem bydlení pro 

nízkopříjmové nebo sociálně vyloučené obyvatelstvo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, a jak je pak možné proti tomu bojovat, protože vy, vy 

například tady v Novém Bydžově nepůsobíte tak jako v jiných městech, když se podíváme ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Ano.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „ ... na statistiku v tom loňském roce, která se týká Agentury 

pro sociální začleňování v těch romských lokalitách, tak ta statistika nám říká, že Agentura 

pro sociální začleňování loni pracovala na 85 projektech s přínosem ve výši nějakých 82 

milionů korun. Umožňuje taková situace, k níž došlo tady v Novém Bydžově, kterou teď se 

rozhodl starosta řešit, protože přetekl pohár nejen jeho trpělivosti, ale většiny obyvatel 

Nového Bydžova, polovina z nich se podepsala pod onu petici, aby vy jste jako agentura byli 

daleko flexibilnější a začali působit například v Novém Bydžově, kde popisujete ty problémy, 

které se týkají lichvy a dodám ještě další číslo z oné koncepce romské integrace v Novém 

Bydžově, že 89 procent romských domácností je tady zadlužených. Pouze 40 procent z nich je 

schopno pravidelně splácet.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách:  

„Agentura v současné chvíli vypsala výběrové řízení pro nové obce ke spolupráci, bude ho 

uzavírat za 14 dní a my jsme právě Novému Bydžovu nabízeli spolupráci, děláme to vždycky 

každý rok, ta flexibilita je, řekněme, z mého pohledu relativně dostatečná, jednou za rok 

otevřít možnost k další spolupráci, umím si představit do budoucna, že budeme ještě 

flexibilnější a v případě akutní situace bychom ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Jako například v Novém Bydžově.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: “Já si 

myslím, že ..., ano ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Že když taková situace vznikne, že by to nebylo jednou za 

rok, ale častěji.“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Spíše 

na úrovni nějaké mediace, vstupu do té situace a podpory rychlých opatření. Na druhou 

stranu a já už se ale v tuhle chvíli budu opakovat, já si myslím, že my bychom přispěli 

především tím, že bychom navázali na tu činnost, která tady započala a museli bychom 

rozšířit ta opatření o podporu zaměstnanosti, o podporu v bydlení, o které jsem před chvílí 

hovořil a myslím si, že to spíše je záležitostí měsíců a let než okamžité jednorázové pomoci, 

která může jaksi tu situaci hned převrátit. Okamžitý vstup je jistá mediace, té bychom měli být 

schopni. Ale jinak si myslím, že roční, roční frekvence vyhlašování řízení pro nové obce je 

dostatečná tak, abychom mohli reagovat na potřeby obcí, které se rozhodnou tu situaci 

nějakým způsobem řešit.“ 

 Václav MORAVEC, moderátor: „Než dáme prostor otázkám místních, tak reakce starosty 

Pavla Loudy?“  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, já ne, že bych chtěl za každou cenu se 

ke všemu vyjadřovat, ale určitě musím. Tady k agentuře, samozřejmě, já už jsem to řekl na 

začátku, agentura má své poslání, ale odsaď podsaď, musíme si uvědomit, že agentura je 

placená úřadem práce a ona dostává vlastně peníze nebo výplaty za to, že dělají ty analýzy, 

poradenství a tak dále, ale my bychom ty prostředky víceméně potřebovali dostat do měst na 

konkrétní naše akce na podporu řešení těch danejch situací, třeba na provoz nízkoprahovýho 

centra, nebo na nějakou další výchovu, na cestovný a tak dále.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Vnímáte tedy agentury, agenturu jako konkurenta v 

odebírání peněz?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, určitě, určitě, určitě nějakej význam to 

má z hlediska metodiky, ale tam to končí, já bych rád, aby ty peníze, který ten stát a kterých je 
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strašně málo, šly přímo do těch obcí, kde tu problematiku řešej a musej řešit. Já tady 

samozřejmě slyším, že se chystá nový vládní zmocněnec, já bych byl hrozně rád, kdyby ten 

zmocněnec přišel mezi nás, mezi starostky a starosty, kteří to řeší, protože doposud jsem se s 

tím nesetkal. Vždycky se to řeší někde z nějaký úrovně Prahy, vlády, já nevím kde, ale nevím, 

kdo žil konkrétně v takový lokalitě, aby dennodenně věděl, s čím se má setkávat. Já to nevím a 

hrozně rád bych si o tom pohovořil, protože určitě tady většina se mnou bude souhlasit, že 

působení paní Džamily a pana Kocába pro nás jaksi žádný řešení velký nepřineslo a naopak 

si myslím, že spousty lidí podráždilo a vyvolává ty emoce, který dneska koneckonců řešíme, 

protože jestliže existuje, jestliže, jestliže existuje, existují nějaká pravidla, normy, tak v prvé 

řadě se musí dodržovat, a to je ten princip a ne, že když je někdo nedodržuje, tak že je 

diskriminovanej, to prostě nejde.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Stručná reakce.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „Takže velice rád bych ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor: Ano.  

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „... aby k tomuhle, k týhle tý debatě došlo.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Martina Šimáčka“. 

 Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Já 

musím reagovat, protože téměř nic z toho, o čem pan starosta hovořil o agentuře, není 

pravda. My nejsme hrazeni z úřadu práce, my jsme zejména hrazeni ze strukturálních fondů 

Evropské unie a městům a obcím jako našim ústředním partnerům přinášíme možnost vstoupit 

do takzvaných individuálních projektů, to znamená zase prostředky ze strukturálních fondů na 

podporu financování, mimo jiné nízkoprahových zařízení, terénní sociální práce, prostupného 

bydlení a dalších a těch prostředků je tam třičtvrtě miliardy korun, to agentura přináší jako 

možnost, jako přidanou hodnotu k tomu, když se u jednoho stolu domluvíme, co je zapotřebí. 

A že to funguje, podívejte se, prosím, do měst, kde agentura zůstává ve své práci do roku 

2012, například v Mostě je hotový integrační plán se stovkou opatření, která procházejí od 

předškolní přípravy k dalšímu vzdělávání na střední stupeň, podpora vstupu na trh práce, 

propustné bydlení, volnočasové aktivity a tak dál, to všechno je financovatelné ze 

strukturálních fondů a k tomu Česká republika má unikátní příležitost, pan starosta nemusí z 

toho hradit nic.“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/ : „Já teda, já, já se omlouvám za přeřek, 

protože samozřejmě ty finance jdou ze, z těch strukturálních fondů, anebo z úřadu vlády, 

nicméně já bych tady chytil vás za slovo, vy jste tady hovořil o tom bydlení, to bydlení je 

ohromný problém a směřuje to k tý lichvě. Mě by zajímalo, jak byste to vy z vaší pozice 

chtěli řešit. U nás je to například ta situace, že během dvou let tady přibylo sto obyvatel 

nepřizpůsobivých, teďka řeknu a ti tady nemají trvalý bydliště ...“ 

Václav MORAVEC, moderátor : „Ano, na, na ty obyvatele ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „... při našem, při našem přepočtu zisku 

daní na obyvatele to dělá pro obec milion korun. No, to jsou sakra veliký peníze pro nás a my 

se k nim nedostaneme a už vůbec nemáme šanci ovlivňovat to, jestli majitel té nemovitosti si 

jich tam ubytuje 10, 20 nebo 100.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Ano a na ...“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/ : „Tak já nevím, kdo by mně teda ..., já bych 

si hrozně rád nechal poradit, jak mám s takovýma lidma jednat tak, aby k tomuhle 

nedocházelo, aby, aby prostě nedocházelo k takovýmhle kumulaci.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Já se jenom zeptám tady starostky Obrnic, pokud vy byste 

měla takový problém, jak byste si s ním poradila, máte nově příchozí, stovku obyvatel, kteří 

jsou označováni jako nepřizpůsobiví, na ně nadávají i starousedlíci, tedy Romové v případě 

Nového Bydžova, jak jsem se o tom s nimi bavil.“ 
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Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „Samozřejmě tento problém byl i v 

Obrnicích, ale udělali jsme jednu zásadní věc, zaprvé jsme zastavili privatizaci bytovýho 

fondu, to byla první věc, abychom se dostali jakoby k vlivu na přidělování bytů. Za druhé 

jsme zpětně vykoupili 16 bytů za peníze obce od těch, kteří ten byt koupili a nabídli ho v 

krátké době k prodeji. Takže to byl další krok. Dalším krokem bylo, že jsme koupili v dražbě 

za 2,5 milionu korun prázdný panelový dům zkrachovalé firmy. Dále jsme zjistili, že byly tam 

tři panelové domy ve vlastnictví státu a ve správě SŽDC, o tyto tři panelové domy jsme žádali 

tři roky, nakonec se nám to podařilo, tyto panelové domy získat do vlastnictví obce, je tam 88 

bytů, 22 bylo pouze obsazených, takže zase, kdyby se to dostalo do rukou realitních kanceláří, 

tak jsme byli opravdu další Janov, případně Chanov. Dále jsme se spojili s dalším velkým 

vlastníkem bytového fondu, což je firma Quick a přijali jsme určitou filozofii, jak budeme 

postupovat vůči takovýmto případům. Tím, že jsme nastavili i ta přísná pravidla, jak jsem 

říkala, při přidělování bytů, tak není jednoduché, aby si někdo, i když je pravda, že to bychom 

potřebovali, aby legislativa řešila, protože když už někdo má nájemní smlouvu, tak my už 

nemůžeme říct, když nám někoho přivede, že ho tam nesmí přihlásit. Což si myslím, že je 

absurdita, že majitel bytu nemůže rozhodovat o dalších jaksi lidech, které on si přivede 

takzvaně na návštěvu. Takže to je taky problém, ale pomalu se to ustabilizovává, takže 

takovýto problém, že by se nám tam najednou velká skupina přistěhovala těchto 

nepřizpůsobivých, tak jsme neřešili zatím v poslední době. Co je problém, co já tvrdím, je, 

jsou realitní kanceláře, které zaprvé nám tam nastěhovávají lidi z jiných lokalit, za druhé je to 

posouvání jakoby těch lidí z jednoho místa na druhý, jedno město má ten problém, tak jim 

koupí, nebo někdo koupí ten byt, protože my máme velmi levné byty, u nás koupíte byt 1+3, 

1+4 za 130, za 140 tisíc, takže tyto byty se koupí a přestěhují tam prostě zase 

nepřizpůsobivé.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „A pak dochází právě k té lichvě.“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „K těm problémům, nejenom lichva, já 

tady bych ještě podtrhla další riziko, které v té skupině sociálně vyloučených a sociálně 

slabých je, a to jsou exekuce, to jsou případy, kdy za někým přijde dluh za 5 tisíc korun a nám 

přijde na stůl exekuce ve výši 56 tisíc, to je něco nehoráznýho, ti lidé v životě se nemůžou 

dostat z těchto problémů. To je velký problém, bych řekla.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Existuje, pane starosto, něco, co byste z těch obrnických rad 

mohl využít?“ 

Pavel LOUDA, starosta Nového Bydžova /ODS/: „No, já samozřejmě závidím paní starostce, 

především jí asi závidím rozpočet, protože samozřejmě tahle ta opatření, která dělá paní 

starostka, ty jsme se pokoušeli dělat také, ale jaksi já si neumím představit, že bych šel dneska 

za zastupitelstvem a řekl: "Podívejte se, máme tady tři nemovitosti, které hrozí tím, že je tam 

prostě někdo obsadí nepřizpůsobivým obyvatelstvem, dejte mi 20 milionů na to, že je 

vykoupím a tím zamezím dalšímu nárůstu obyvatelstva." Já si to neumím představit.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Kde jste na to, paní starostko, vzali á propos?“ 

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic /ODS/: „No, tak tím, že jsou u nás levné ty byty, 

tak ten panelový dům se 14 byty stál 2,5 milionu korun, takže my jsme měli fond rezerv, 

takže z něj jsme to tedy jaksi zakoupili a ty byty zpětným odkupem, tak řádově 120, 130, 140 

tisíc za byt opravdu není mnoho, ale co bylo důležité jak v minulém volebním období, tak i ve 

stávajícím, získat pro to zastupitele, všichni musíme samozřejmě chtít řešit tuto situaci a já 

musím poděkovat všem bývalým zastupitelům i stávajícím, že skutečně řešíme tento problém 

společnými silami a i za cenu toho, že třeba neopravíme byty, tak zkrátka koupíme, koupíme 

ten byt do vlastnictví obce.“ 

Václav MORAVEC, moderátor:  „Jak mohou tady pomoci ještě politici na té celostátní úrovni, 

mohou-li pomoci, pane poslanče Tejci?“ 
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Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Tak určitě kromě těch věcí, které 

jsme zmiňovali, je především potřeba, abychom skutečně všechny zákony, které 

projednáváme, určitě vnímali i tím pohledem právě starostů a krajů, aby to nebyl ten pohled z 

Prahy, naštěstí Poslanecká sněmovna je složena ze zástupců všech regionů a myslím si, že 

právě tam, kde se s těmi problémy setkáváme, tak samozřejmě můžeme, můžeme to i přenášet 

směrem do té celostátní politiky, já jsem konkrétně z Brna, tam ty problémy také byly, 

agentura se tomu také věnovala, takže určitě své problémy, které, které nacházíme v místě, se 

snažíme dávat i do těch zákonů, podle mého názoru je skutečně teď důležité, aby byly 

projednány ty zákony, které, o kterých jsem hovořil, tedy především zákon o loteriích, protože 

to jsou ty největší neštěstí, které se netýkají jenom jedné, jedné skupiny obyvatel, týkají se 

velké části a v zásadě ten zisk, v uvozovkách, který z toho ten stát zpětně má na základě těch 

poplatků, které se vybírají, v žádném případě nedosahuje ani zlomku toho, co nakonec právě z 

těch veřejných rozpočtů musíme na sanaci těch škod, škod dát my všichni, takže já myslím, že 

tohle je věc, kterou mohu slíbit, nechci za pana ministra, já myslím, že on to slíbí také, že 

zákon o loteriích bude projednán velmi rychle a tato pravomoc tam, ať už tam bude cokoliv 

jiného navíc, tak tato pravomoc obcí bude, bude dána.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „Pane ministře.“ 

 Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Já si musím užít toho, že taky někdy 

souhlasím s panem poslancem Tejcem, ten hazard je klíčovej, prosází se tady 130 miliard 

korun, zisk státu toho je prakticky nulový a sociální intervence stojí daňové poplatníky 300 

miliard korun, čili my tady doplácíme na hazard opravdu drasticky. A ty města, který tady 

mají ty herny, tak ty pak platěj ty škody a ty musí dostat peníze a rozhodnout se, buď 

odstraníme hazard, což je jedna možnost a pak vám nepřizpůsobiví budou jezdit do jiných 

měst za hazardem, anebo holt to vydržíme a budeme za to mít odškodnění, budeme to 

sanovat, to je klíčový. A ještě k tý lichvě, aby to nezapadlo. Lichva je tady obrovský problém 

a ona čím nižší sociální skupina, čím méně peněz, tím větší lichva, tím drastičtější úroky, čili 

nejvíce je postižena tato skupina a celá ta legislativa kolem lichvy je velkej problém. Už to, že 

v televizi jsou reklamy: "Půjčíme vám 100 tisíc za 50 korun." To je prostě nehoráznost a 

někdo, kdo si to nespočítá, se chytí. Ta legislativa se musí nějak chytře udělat. Za Rakouska-

Uherska byl jednoduchý zákon, který zněl: "Všechno s úrokem nad 15 procent je lichva," 

nazdar, čili ... „ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No, nazdar, tak nám řekněte, jestli takový zákon vaše vláda 

takhle rychle udělá.“  

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „No, toto, toto je potřeba, toto je potřeba.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „Kdy ho tedy předložíte, pane ministře?“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo 

spravedlnosti.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „No ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/? „Já musím říct, my jsme ho již 

předložili a shodou okolností tedy Věci veřejné pomohly tomu, že ten zákon spadl pod stůl ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Ale, ale, ale, ale, to nebylo takhle ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... ale, ale určitě tohle je věc, tohle 

je věc, tohle je věc, na které se asi shodneme, že je potřeba ji řešit a otázkou je jak. Je to 

skutečně podle mého názoru věc i policie, aby se začala těmi, těmi problémy zabývat ...“ 

Radek JOHN, ministr vnitra, předseda strany /VV/: „Absolutně.“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „... protože ta lichva, o které se 

bavíme, ta není o 15 procentech, tak je možná o tisíci procentech a tam už se to samozřejmě, 

samozřejmě řeší trestním zákonem a ten je, ten je v pořádku.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „S diváky zpravodajské čtyřiadvacítky se v tento okamžik 

rozloučíme a tady u nás v Novém Bydžově diskuse pokračuje. Loučíme se tedy s diváky 
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zpravodajské čtyřiadvacítky, kteří uvidí zprávy, pro tuto chvíli se tedy loučím i s hosty, 

kterými byli tady v Novém Bydžově vicepremiér, ministr vnitra Radek John, poslanec, 

stínový ministr vnitra z ČSSD Jeroným Tejc ...“ 

Jeroným TEJC, stínový ministr vnitra, poslanec /ČSSD/: „Díky za pozvání.“ 

Václav MORAVEC, moderátor: „... loučím se i s ředitelem Agentury pro sociální začleňování 

v romských lokalitách Martinem Šimáčkem ...“ 

Martin ŠIMÁČEK, ředitel, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: „Díky, 

na shledanou.“  

Václav MORAVEC, moderátor: „... děkuji za účast i starostce obce Obrnice v novém ..., tedy 

v okrese Most Drahomíře Miklošové z ODS a děkuji i starostovi Nového Bydžova Pavlu 

Loudovi z ODS, který byl hostem Otázek. Loučíme se s diváky České televize, dál tady 

pokračujeme.  

* * * 

(Pozn. V druhé části vysílané na kanálu ČT 24 již sledovaný subjekt R. John nevystupoval.) 
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9.3 Příloha č. 3 – Vymezení základních pojmů 

 

Analýza. Rozbor. Metoda zkoumání jednotlivých složek celku (předmětu, jevu, činnosti, 

myšlenkového postupu.) (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000; zkráceno). 

Analýza diskurzu. Metoda, jak prostřednictvím jazyka vyložit vztah vědění k moci 

a autoritě, tj. pochopit praxi, v níž jednotlivé diskurzy společnost ovlivňují a ovládají. Kraus J  

Antonymum. Výraz, slovo v opozici vůči jinému výrazu, neslučitelné s původním výrazem 

(např. žena a muž). (Fairclough, 1989, str. 116)  

Argument. Výrok uváděný k odůvodnění tvrzení. (Kolektiv autorů: Akademický slovník 

cizích slov, 2000). Kraus charakterizuje dále argument jako všudypřítomný příznak 

soudržnosti textu. (Kraus (4), 2009). 

Argumentace. …soubor tvrzení, jakými jsou myšlenkové a řečové struktury složené 

z východisek a z nich vyplývajících závěrů. Předpokladem je ovšem relevance premis 

pro zdůvodňovaný záměr. (Kraus J. (1), 2008). 

Debata. Ústní výměna názorů o odborném (např. politickém) problému. (Kolektiv autorů: 

Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Dedukce. Argumentační postup, při kterém se vyvozuje závěr na základě předložených 

premis, které v sobě implicitně nebo explicitně tento závěr obsahují. Jestliže jsou premisy 

pravdivé, je pravdivý i závěr. (Bayer, K.: Argument und Argumentation, 2007, s. 227) 

Diskurz. Souhrn písemné dokumentace nebo hlasových záznamů jako produktů jazykové 

komunikace včetně souboru předpokladů a východisek, které vznik i interpretaci těchto textů 

podmiňují. Vedle konkrétních doložených textů zahrnují i pravidla a zvyklosti, které 

v určitém čase a v určité historické situaci jazykovou komunikaci podmiňují a regulují (Kraus 

(3), 2008). 

Hermeneutika. Nauka o exegenezi, výkladu textů. (Kraus (2), 2008 s. 36). 

Hyponymum. Výraz, slovo, jehož význam je součástí významu jiného výrazu. (Např. slovo 

totalitarismus je obsaženo ve slovech fašismus, komunismus.  (Fairclough, 1989, str. 116). 

Ideologie. Původně teorie idejí, která zkoumala vznik smyslových vjemů a jejich 

transformování do myšlenek – idejí (senzualizmus počátku 19 století); co do významu se 

rozšířila na „soudržný soubor přesvědčení, postojů a názorů“ (Jirák J.- Köplová, B., 2003), 

a „obecně přijímaných hodnot určitou společenskou skupinou, většinou k prosazení jejích 

zájmů“. (Volně podle Krause (2), 2008 s. 117 -123) 
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Ilokuce. Složka řečového aktu (z latinského illoquor, neříkám, tzn.výslovně nevyjadřuji), 

která přesahuje to, co bylo vysloveno a stává se srozumitelnou jedině díky společně 

sdílenému kontextu. (Kraus (2), 2008, s. 61, 62) 

Indukce. Argumentační postup, při kterém se na základě jedné nebo více premis 

spočívajících v jednotlivosti nebo zvláštnosti vytváří obecný závěr (Bayer, K.: Argument und 

Argumentation, 2007, s. 230) 

Inference. Prezentace jistého tvrzení tak, aby z něj mohl autor vyvodit tvrzení jiné. 

Kompetence jazyková. Praktické osvojení si slovních významů a gramatických, grafických, 

popř. zvukových (v řečovém projevu), zákonitostí daného jazyka. (Kraus (2), 2008, s. 61) 

Kompetence komunikační. Schopnost využívat jazykovou kompetenci v příslušném kontextu 

(téma, vztah s řečovým partnerem, situace dorozumívání, společenský kontext). Kraus (2), 

2008, s. 61) 

Komunikace. V užším slova smyslu je komunikace výměnou či směnou informací, přičemž 

za informaci považujeme nejenom obsah zprávy, ale také její smysl. (Doubravová, 2008, str. 

23). 

Kontingence. Vzájemná závislost dvou kvalitativních znaků (původně z teorie 

pravděpodobnosti). (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Médium. Vše, co slouží uchování a přenosu sdělení v prostoru a čase (obecná definice) resp. 

v užším slova smyslu technické prostředky a sociální systémy sloužící masové komunikaci 

(Osvaldová, B. - Halada, J. et. al, 2002).  

Média. Souhrn prostředků, které multiplikují sdělení veřejného charakteru a rozšiřují je 

směrem k rozptýlenému, rozmanitému, individuálně neurčenému anonymnímu publiku. 

(tamtéž).  

Mluvčí. Objekt vysílající komunikační signál. (Viz též bod 2. 1. 4 Komunikační modely). 

Pro potřeby práce mluvčí rovná se též aktér, účastník debaty, diskutující, řečník. 

Metafora. Náhrada části textu jeho obdobným vyjádřením (přenesení významu) na základě 

vnější podobnosti. (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Metonymie. Náhrada části textu jeho obdobným vyjádřením (přenesení významu) na základě 

vnitřní souvislosti. (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000). 

Pragmatika. Obor lingvistiky, který se zabývá základními principy používání jazyka. Na 

rozdíl od gramatiky, dalšího tentokrát abstraktního formálního oboru lingvistiky, zabývajícího 

se jeho stavbou. Někdy je též definována jako „Studie významů v řečových situacích“ (Leech, 

1983, s.4). 

Premisa. Výchozí předpoklad. 
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Příjemce (též receptor). Objekt přijímající komunikační signál. (Viz též bod 2. 1. 4. 

Komunikační modely). 

Rétorika. Obor, zabývající se již od antiky uměním správně a přesvědčivě se vyjadřovat. 

(Kraus (2), 2008, s.36) 

Semiotika. Nauka o významu a smyslu znaků. Interdisciplinární obor, který se zabývá se 

vztahy mezi předměty. (Doubravová, 2008, str. 9). 

Styl. Způsob výběru a využití jazykových prostředků (Pozn.: zúžená definice pro jazykovou, 

resp. komunikační oblast). (Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov, 2000).   

Synekdocha. Komunikační útvar (tropus), při kterém je celek popsán, pojmenován jeho částí. 

Vyžaduje, aby příjemce byl vybaven stejnou nebo obdobnou společenskou znalostí jako 

mluvčí. 

Synonymum. Slovo stejného významu. Rychlým testem synonyma je, zda vzájemnou 

substitucí synonym nedojde ke změně významu textu. (Fairclough, 1989, s. 116)   

Text. Z hlediska sémiotického forma jazyka zachycená znaky. Z hlediska komunikačního 

písemně zachycená, ucelená, spojitá část myšlenkového vyjádření autora, v našem případě 

mluvčího, či aktéra debaty. (Vlastní definice, odpovídající tradiční literárněvědné představě o 

textu).  

Tropos. Výraz s přeneseným významem; základními tropy jsou: metafora, metonymie, 

synekdocha, ironie (Kraus (2), 2008, s. 102). 

 

 

 


