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Abstrakt

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace a aktualizace 

v novinových titulcích v současném seriózním a bulvárním tisku. Klasifikuje výstavbu 

novinových titulků, popisuje postupy mající sloužit k informování a mající sloužit 

k přesvědčování recipientů a na základě získaných poznatků stanovuje rozdíly mezi titulky 

v seriózním a bulvárním tisku především z hlediska automatizace a aktualizace. Za účelem 

analýzy sledovaných jevů a pro srovnání vzájemných kvalit byl vytvořen korpus titulků 

sestavený ze dvou českých deníků: Lidových novin zastupujících seriózní tisk a Blesku

zastupujícího bulvární tisk. Vybrané deníky byly sledovány po dobu dvou let (duben 2012 

– duben 2014) a do korpusu bylo shromážděno celkem 300 titulků.

Klíčová slova

automatizace, aktualizace, novinové titulky, deník Lidové noviny, deník Blesk, seriózní 

tisk, bulvární tisk, persvaze, masmédia, masová média

Abstract

The bachelor’s thesis focuses on the non-marked and marked expressions of the titles in 

today’s serious and tabloid press. It classifies composition of the newspaper titles, 

describes procedures used for informing and convincing the recipients and, on the basis of 

gained knowledge, establishes differences between the headlines in serious and tabloid 

press in particularly in terms of non-marked and marked expressions. To analyze the 

observed phenomena and to compare mutual qualities, a title corpus consisting of two 

Czech journals: Lidové noviny newspaper representing reputable printing and Blesk 

representing the tabloids was created. Selected journals were observed for two years (April 

2012 – April 2014) and 300 titles in total were collected to the corpus.
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Úvod

„Titulek prodává.“ Tak zněla osvědčená věta novinářských teoretiků i praktiků 

v minulosti a toto tvrzení je platné dodnes. Titulek patří k nejstarším prvkům novinové 

sazby a v dnešní době stále hraje významnou roli téměř ve všech veřejných písemných 

projevech. Titulek čtenáře orientuje na stránkách novin, předznamenává obsah textu 

a upozorňuje na jeho důležitost. Po obrazové složce je obvykle tím prvním, co zaujme 

čtenářovu pozornost. Právě atraktivita titulku ho dovede k celému textu, nebo tady jeho 

cesta mnohdy skončí. Na počátku 90. let minulého století došlo ke změně v pojetí 

vyjadřování obsahu i formy titulků tak, aby hlavní článek („otvírák“) na úvodní straně 

zněním titulku podnítil čtenářovu zvědavost a nutil ho ke koupi novin. Novináři se tak 

snaží vymýšlet stále rafinovanější způsoby, jak toho docílit. Nemůžeme tedy opomenout, 

že v současné době titulky také do jisté míry přispívají ke komerční úspěšnosti určitého 

deníku. Tento fakt si velmi dobře uvědomují autoři článků, ale i čtenáři. 

V předkládané bakalářské práci se budeme věnovat aktualizaci a automatizaci 

novinových titulků v současném seriózním a bulvární tisku. Hlavním cílem práce je o této 

problematice podat objektivní výpověď. 

K dosažení hlavního cíle budou stanoveny pomocné dílčí cíle. Těmi bude klasifikace 

výstavby novinových titulků, popsání postupů majících sloužit k informování a majících 

sloužit k přesvědčování recipientů a na základě získaných poznatků určení rozdílů mezi 

titulky v seriózním a bulvárním tisku týkajících se především automatizovaných 

a aktualizovaných jazykových prostředků. 

Za účelem analýzy sledovaných jevů a pro srovnání vzájemných kvalit bude provedena 

analýza vybraných titulů – bulvárního deníku Blesk a seriózního deníku Lidové noviny. Za 

období dvou let bude získán základní jazykový korpus tak, že ve srovnatelném zastoupení 

budou použita pondělní až sobotní vydání (jeden výtisk Blesku a jeden výtisk LN za každý 

týden), a na získaném korpusu budou analyzovány sledované jevy. Ze zvolené 

metodologie vystoupily následující hypotézy, které budou v průběhu celého zkoumání pro 

dosažení hlavního cíle verifikovány: 

H-1 – Předpokládáme, že v deníku Blesk se v titulcích objevují aktualizované 

prostředky častěji než v Lidových novinách. 
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H-2 – Předpokládáme, že titulky deníku Blesk obsahují více persvazivních než 

informativních prostředků, zatímco Lidové noviny mají opačnou tendenci.

H-3 – Předpokládáme, že dobře zvolené aktualizované titulky mohou mít do jisté míry 

podíl na prodejnosti jednotlivých titulů.

Z hlediska struktury je práce rozdělena takto:

V první kapitole budeme charakterizovat publicistický funkční styl, vnitřně jej 

diferencovat a vymezíme jeho funkce. Tato kapitola je nezbytná pro uvedení do 

problematiky novinových titulků, které jsou specifickým prvkem tohoto stylu. 

Druhá kapitola stručně shrne dosavadní bádání v české odborné literatuře zaměřené 

především na problematiku titulků. Bude zhodnoceno, zda je možné na již existující 

výsledky výzkumů navázat a porovnat je s výzkumem současné situace. 

Ve třetí kapitole popíšeme základní rozdíly mezi sledovanými deníky s přihlédnutím na 

grafické, rozsahové a tematické odlišnosti novin. Upřesníme postavení těchto deníků na 

českém mediálním trhu a odůvodníme jejich volbu pro analýzu. 

Čtvrtá kapitola si klade za cíl popsat postup excerpce materiálu a způsob jeho analýzy.

V páté kapitole se budeme zabývat typologií titulků a jejich formální podobou. Na 

základě vlastní výzkumné sondy porovnáme současnou podobu titulků s dřívější. Výsledky 

této sondy nám také poslouží ke stanovení rozdílů ve výstavbě titulků v Blesku a LN. 

V šesté kapitole definujeme termíny aktualizace a automatizace a vymezíme jejich 

vztah. Vysvětlíme, proč je pro jazyk novin charakteristické automatizované i aktualizované 

vyjadřování. Bude nás zajímat vztah aktualizace a persvaze. Stěžejní část této kapitoly se 

bude věnovat vlastní analýze novinových titulků z hlediska sledovaných jevů. V průběhu 

celé analýzy budeme stanovovat rozdíly mezi Bleskem a LN.

Závěr práce shrne hlavní poznatky získané analýzou materiálu.
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1 Charakteristika publicistického funkčního stylu

Novinové titulky jsou specifickým prvkem publicistického stylu. Soustředí se v nich jeho

obecné rysy, proto je pro uvedení do celé problematiky novinových titulků nezbytné 

nejprve charakterizovat publicistický styl, vnitřně jej diferencovat a vymezit jeho funkce. 

1.1 Problémy terminologické

Pro činnost v hromadných sdělovacích prostředcích1 se používají pojmy žurnalistika 

a publicistika. V české stylistické terminologii ale nejsou tyto pojmy definovány jednotně. 

Někdy bývají považovány za synonyma v širším slova smyslu, jindy se diferencují.

Bartošek (1997, s. 42) žurnalistiku pojímá jako synonymum k novinářství. Definuje ji 

jako činnost, která se zaměřuje na sbírání, úpravu a distribuci zpráv, příslušných materiálů 

a dalších charakteristických materiálů prostřednictvím masmédií. Člení ji podle funkce na 

dílčí zpravodajství a publicistiku. Úkolem zpravodajských textů je čtenáře informovat, 

publicistické texty slouží k hodnocení a přesvědčování.  

Minářová (Čechová a kol., 2008, s. 244) také publicistiku společně se zpravodajstvím 

pojímá jako součást žurnalistiky. Společným jmenovatelem je především veřejná činnost 

spojená s mezilidskou mediální komunikací, při které se informuje o aktuálních 

společenských a politických událostech a dochází k jejich komentování. Zmiňuje ale také 

možnost žurnalistikou rozumět pouze denní tisk a noviny a publicistikou souhrn časopisů2. 

Bečka (1973, s. 7) zahrnuje pod označení žurnalistika denní tisk a vše, co je s ní spjaté. 

Jako publicistiku označuje periodický tisk a vše, co s ním souvisí. Z důvodu těsné 

souvislosti připouští, že je možné oba pojmy souhrnně zařadit pod název publicistika 

(v širším slova smyslu). 

Ať už jsou uvedené termíny synonyma, kohyponyma, nebo hyponymum 

a hyperonymum, texty těchto sfér jsou považovány za základní složku hromadných 

sdělovacích prostředků a patří do publicistického funkčního stylu. Pro zjednodušení 

budeme pro označení veškeré činnosti v hromadných sdělovacích prostředcích používat 

termín žurnalistika.

                                               
1 Neboli masmédiích.
2 Určitého směru, ve vymezeném období aj., a to včetně osob, které je píší, redigují apod. (Čechová a kol., 
2008, s. 244)
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1.2 Funkce publicistického stylu

Funkční stylistika představuje jeden z hlavních směrů jazykovědné stylistiky. Zkoumá 

jazykové prostředky ve vztahu k subjektivním a objektivním slohotvorným činitelům 

a vymezuje jednotlivé funkční styly, vzájemně je porovnává a charakterizuje jejich stylové 

vrstvy a typy3. Funkční styly se řadí mezi styly objektivní a základem pro jejich vymezení 

je funkce projevu. Hlavním úkolem tohoto funkčního stylu je informovat čtenáře o daném 

tématu a aktuálních událostech a pomáhat mu orientovat se v některých oblastech, v nichž 

není odborníkem. Další významnou funkcí je funkce persvazivní, tj. přesvědčovací, 

získávací a ovlivňovací4. Jejím cílem je přimět čtenáře k přečtení (případně poslechu) 

textu, přesvědčit ho o adekvátnosti interpretace, ovlivňovat jeho názory, směřovat ho 

k zaujetí určitého postoje k danému tématu, přesvědčit ho o správnosti a pravdivosti 

informace a získat ho pro spolupráci a podporu předkládaných názorů. 

1.3 Forma publicistického stylu

Napříč publicistickou sférou stylovou jde diferenciace, která vyplývá z dichotomie formy. 

Existuje publicistika:

 psaná: periodický tisk (noviny, časopisy), internetová média, teletext

 mluvená: publicistické pořady vysílané rozhlasem a televizí. (Čechová a kol., 

2008, s. 245)

Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody. U psaného projevu si čtenář může 

podle obsahu vybrat, co si přečte, sám si zvolí tempo čtení a věnuje mu libovolnou dobu. 

V mluveném projevu nemá recipient možnost vybrat si obsah zpráv, čas poslechu či 

sledování ani tempo vnímání. Oproti psanému projevu zesiluje obraz a zvuk sugestivnost 

mluveného slova a dokáže být pohotovější. (Bečka, 1973, s. 8)

Publicistické projevy se objevují ve všech typech masových médií. Masová média lze 

rozčlenit podle „nosiče informace“ na tisk, rozhlas, televizi a počítačové sítě. 

                                               
3 „Stylovou vrstvou rozumíme soubor specifických jazykových prostředků odpovídajících jednotlivým 
funkčním sférám. Patří sem jak prostředky stylově příznakové, tak neutrální. Výběr a uspořádání jazykových 
prostředků se řídí souborem pravidel, která tvoří stylový typ.“ (Junková, 2010, s. 11)
4 Jaklová chápe persvazi šířeji a k těmto dílčím funkcím přidává ještě funkci vybízecí, hodnotící 
a uvědomovací. (Jaklová, A. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech [online]. Naše 
řeč. 2002, roč. 85, č. 4 [cit. 10. 1. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php
?art=7689>)
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1.4 Reakce na společenské změny

Jazyk publicistického funkčního stylu se vlivem společenských změn neustále proměňuje. 

Srovnáme-li jazyk současných publicistických textů s jazykovými prostředky užívanými 

na začátku 20. století nebo jen před rokem 1989, zjistíme, že publicistický styl je stylem 

dynamickým. Žurnalistika úzce souvisí se společností – odráží její základní hodnoty 

a problémy. Protože svět a společnost se proměňují neustále a rychle, musí se stejně 

pohotově měnit i média. Nejvíce k tomu přispívají změny společensko-politické a rozvoj 

technologií. S novými společenskými podmínkami získává publicistický styl novou vnější 

podobu. (Čechová a kol., 2008, s. 246) 

Česká média se po obnovení svobody slova a nezávislosti médií na státu otevřela světu 

a postupně se internacionalizovala. Nové technologie zvýšily pohotovost a všestrannost 

médií, vzrostlo množství informací, jejich kvalita, pestrost a stále více sdělení se přenáší 

v reálném čase vzniku a průběhu událostí. Do žurnalistiky pronikly nové slohové postupy 

a útvary nebo v jejím rámci dokonce vznikly. V publicistických textech se běžně objevují 

prvky jiných stylů, mění se jazyk. Zvyšují se nároky na jazykovou kompetenci žurnalistů 

a stylizaci sdělení (stručnost, vnímatelnost). (Bartošek, 1997, s. 43–44)

1.5 Vlastnosti publicistického stylu

Přestože je publicistický funkční styl stylem dynamickým, některé z jeho vlastností 

zůstávají neměnné. Základním funkcím odpovídá požadavek, aby texty byly obecně 

srozumitelné5. Další vlastností by měla být výrazová přesnost. Vyžaduje se také 

přehlednost, která umožní snadnou orientaci na stránce, rychlou četbu a případně 

zapamatování si obsahu. Aby byl publicistický styl účinný, měly by být texty přesvědčivé. 

Jazyk textů by měl být také rozmanitý, a to v různé míře v závislosti na odlišných 

slohových útvarech tohoto stylu. (Jelínek, 1957, s. 13–61)

                                               
5 Podle Jelínka je výchozím měřítkem „občan se základním vzděláním a s jistými společenskými 
zkušenostmi.“ (Jelínek, 1957, s. 15)
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1.6 Průnik s dalšími funkčními styly 

Publicistický styl tvoří samostatně vydělený a svébytný funkční styl, ale byl za něj uznán 

až v 50. letech6, do té doby byl vymezován jako součást stylu odborného (Junková, 2010, 

s. 13). Více než kterýkoliv jiný funkční styl má některé rysy společné s jinými funkčními 

styly. Důvodem jsou rozmanité slohové útvary, se kterými se v žurnalistice můžeme 

setkat7, a využití různorodých výrazových prostředků v závislosti na těchto útvarech. 

S vývojovou linií pro dnešní mluvenou publicistiku se počítá od antiky. Proto se část 

mluvených publicistických projevů jeví jako pokračování antického řečnictví a zachovává 

s ním určitou kontinuitu. Spojovacím článkem je především snaha působit na recipienta. 

Publicistické rysy se v historii projevily také v náboženských textech.

Dále do sebe vstřebává prvky mluvených projevů prostěsdělovacího stylu, k nimž patří 

např. specifické užití lidové frazeologie anebo lexikální prostředky z nespisovné češtiny. 

Oba tyto styly pojí informativní funkce.

Uplatňovány jsou také prvky stylu odborného, zvl. popularizačního. Využívá odborné 

termíny, kompaktní syntaktickou stavbu a snaží se o přesné a jednoznačné sdělení.

S administrativním stylem ho pojí funkce sdělovací a působící.

Poslední a neméně důležitá spojitost je se stylem uměleckým. V tomto ohledu je tu 

největší prostor pro uplatnění individuálního stylu autora8. Využívání obrazných 

pojmenování a vypravěčských postupů má ale odlišný charakter a je provázeno jiným 

záměrem.9 (Čechová a kol., 2008, s. 246–248)

1.7 Vnitřní diferenciace publicistického stylu

Publicistický styl je vnitřně stylově rozrůzněn a je možné ho rozčlenit do samostatných 

charakteristických podtypů, pro něž jsou typické určité slohové útvary. Dílčí styly se 

vydělují nejednotně, ale nejčastěji se setkáváme se třemi hlavními, a to: zpravodajským,

analytickým a beletristickým. 

                                               
6 Konkrétně po konání lingvistické konference věnované stylu a stylistice v Liblicích v roce 1954. (Junková, 
2010, s. 16)
7 Viz podkapitola Vnitřní diferenciace publicistického stylu.
8 Méně prostoru než v uměleckém stylu, ale více prostoru než v administrativním a odborném stylu.
9 Průniku s uměleckým stylem bude věnována velká pozornost v analýze automatizace a aktualizace.
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1.7.1 Zpravodajský styl

Za základní styl považuje většina autorů zpravodajský. Jeho cílem je co nejrychlejší 

předání informací. Výběr jazykových prostředků je veden snahou o objektivní a úplnou 

informaci a původci usilují o nasycenost fakty, srozumitelnost, přesnost a konkrétnost. 

(Čechová a kol., 2008, s. 263)

Zpravodajské texty obvykle přinášejí pouze základní informace. Bartošek (1997, s. 47) 

tuto snahu o podání stručné, ale úplné informace výstižně charakterizuje: „Tematické 

(obsahové) schéma zpravodajského sdělení se obecně vyjadřuje jako odpovědi na otázky 

kdo, co, kdy, kde, jak a proč.“ Recipient získává ucelenou představu o dané události, ale 

už se většinou nedočká hlubší analýzy zpráv. Zásadní informace nalezneme už v samotném 

titulku, kam jsou zcela záměrně přesouvány. Předznamenávají závažnost obsahu. Do 

značné míry ovlivňují, zda si čtenář přečte celý text, nebo u titulku jeho zájem skončí. 

Za klasický a reprezentativní zpravodajský útvar je považovaná zpráva. Podle 

Minářové: „aktuálně, rychle a pohotově přináší konkrétní informace.“ (Čechová a kol., 

2008, s. 264) Může být mluvená nebo psaná. Musí mít logickou strukturu. Základním 

modelem pro výstavbu psané zprávy je tzv. obrácená pyramida10. Zachovává určitou 

posloupnost v řazení přinášených informací. Postupuje se od těch nejdůležitějších, které 

jsou z významového hlediska dominující vůči zbylému textu, a faktografická nasycenost 

postupně klesá. (Bartošek, 1997, s. 47) 

Stručně si nyní charakterizujme některé další základní zpravodajské žánry:

 Noticka: Krátká zpráva, může se skládat pouze z jedné věty nasycené fakty.

 Rozšířená zpráva: Obsahuje navíc doplňující informace. Díky pronikání rysů 

popisného postupu může přecházet v analytické žánry (např. v komentář).

 Oznámení: Podobá se zprávě, ale seznamuje s budoucí událostí.

 Referát: Cílem je úplné přiblížení skutečnosti. Má analytické rysy. Kromě 

zpravovací funkce může mít i funkci persvazivní.

 Reportáž: Popisuje skutečnost, jíž je většinou autor přímým účastníkem, 

a vyjadřuje k ní své postoje. Stojí na pomezí zpravodajského a analytického stylu. 

(Čechová, 2008, s. 265)

                                               
10 Nebo také tzv. sestupný model.
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1.7.2 Analytický styl

Texty analytického stylu11 se nesoustřeďují pouze na předání informací, ale tyto informace 

jsou autorem navíc analyzované, komentované a hodnocené. Autoři k popisovaným 

skutečnostem zaujímají různé postoje.

Jako konstitující faktor analytických textů se jeví funkce, které plní. Informativní 

funkce přestává být dominantní a do popředí se dostávají zejména funkce persvazivní.

(Čechová a kol., 2008, s. 266) Bartošek (1997, s. 56) říká, že: „Publicistika má adresáty 

získávat, přesvědčovat a vybízet.“ Můžeme se setkat až s manipulací za účelem získat

čtenáře pro autorův postoj k tématu. Lze toho dosáhnout promyšlenou argumentací pomocí 

faktů, výroků známých nebo uznávaných osobností a zdůrazňováním určitých hodnot.

Mezi žánry analytického stylu patří především úvodník a komentář:

Úvodník je psaný text kratšího rozsahu, který prezentuje stanoviska a názory autora, 

redakce nebo orgánu, jemuž tisk patří. V úvodníku se vyjadřují ke společensky důležitým 

a diskutovaným událostem (většinou té nejdůležitější), které také hodnotí. Mívají čelné 

místo na první straně novin. V současném tisku jsou úvodníky na ústupu, ale můžeme se 

s nimi setkat na stránkách časopisů, kdy se jedná nejčastěji o názory šéfredaktora. Dnes se 

často hovoří o tzv. editorialu, který upozorňuje na základní téma/témata čísla.

Komentář je v mnohém podobný úvodníku. Zveřejňuje fakta a informace, k nimž 

přidává postoje k obsahu. V komentářích lze najít rysy individuálního stylu autora, obvykle 

je uvedeno i jeho jméno, někdy je text doprovázen i jeho fotografií. 

K dalším útvarům analytického stylu patří:

 Glosa: Krátká zpráva nebo poznámka nižší informační hodnoty. Bývá umístěna 

jako poznámka na okraj listu.

 Debata a polemika: Jedná se o konfrontaci různých stanovisek, názorů a postojů. 

Polemika se na rozdíl od debaty nesnaží o nalezení shody. Cílem je ovlivnit 

recipienta a přivést ho k zaujetí kladného či záporného postoje. Dnes se s nimi 

setkáme nejen v mluvených projevech, ale i v elektronických médiích.

 Posudek, recenze a kritika: Seznamuje čtenáře se zajímavou skutečností, např. 

s literárním dílem, výstavou apod. Primárně patří do odborného stylu, ale přebírají 

                                               
11 Analytický styl bývá někdy označován jako publicistický styl v užším slova smyslu (Čechová s kol., 2008 
s. 266) nebo jako publicistika (Bartošek, 1997, s. 56).
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osobité rysy stylu publicistického např. za účelem popularizace odborných 

poznatků, upozornění na dílo a jeho doporučení či nedoporučení, a to ve spojení 

s vyjádřením názoru recenzenta.

 Interview: V dnešní době je výskyt interview velmi frekventovaný. V dialogu jsou 

prostřednictvím otázek představeny myšlenky a postoje nějaké osobnosti. Autor 

klade otázky, o kterých soudí, že budou pro čtenáře atraktivní. Plní funkci sdělnou 

a získávací. (Čechová, 2008, s. 266–268)

1.7.3 Beletristický styl

Kromě již zmíněných funkcí přibývá v beletristickém stylu funkce estetická. Do popředí 

vystupuje individuální autorský styl a subjektivita. K záměrnému ozvláštnění textu jsou 

využívány metafory, metonymie, synekdochy, personifikace, epiteta apod. 

Typickým útvarem je fejeton. V něm autor zajímavě, vtipně a s ironií nebo humorem 

komentuje událost, věc nebo jev, jež ho zaujala. Snaží se o neotřelé originální zpracování 

a vnáší do něj vlastní úhel pohledu a svoje vidění světa. Dříve měly fejetony v denním 

tisku svoje pevné místo na stránce pod čarou12.  Dnes se frekvence jejich výskytu snižuje. 

Dalšími útvary jsou:

 Sloupek: Krátký, stručný útvar. Autor se v něm zamýšlí nad daným tématem. 

Název dostal podle formální podoby, protože v novinách představuje jeden sloupec. 

 Črta: Útvar menšího rozsahu podobný reportáži, ale má jednodušší formu. 

Inklinuje k beletrizaci, přestože uvádí přesné údaje. Autor kromě informací 

zaznamenává svůj osobní prožitek. (Čechová, 2008, s. 268–269)

                                               
12 Zde se zrodila snaha po českém pojmenování podčárník. 
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2 Shrnutí dosavadního bádání o novinových titulcích

Cílem této kapitoly je stručně shrnout dosavadní bádání v české odborné literatuře 

zaměřené především na problematiku titulků, které jsou předmětem pozornosti této práce. 

Bude nás zajímat, na co se autoři ve svých výzkumech zaměřují, a bude zhodnoceno, zda 

a případně jak mohou být výsledky podnětné pro téma této bakalářské práce, popřípadě 

je-li možné na již existující výsledky výzkumů z dřívější doby navázat a porovnat je 

s vlastním výzkumem současné situace.

2.1 Počátek odborného zájmu o žurnalistiku

Většina autorů na titulek nahlíží jako na „komplexní jev, na jehož hodnocení lze uplatnit 

kritéria praktické žurnalistiky, lingvistická, ale také psychologická, sociologická, estetická, 

etická ad.“ (Mlčoch, 2004, s. 197) Často je proto pro pochopení vybrané problematiky 

nutné zasadit sledovaný jev do širšího kontextu, a tak se nezřídka stává, že se jednotlivá 

témata v odborné literatuře překrývají, nebo lépe řečeno vzájemně doplňují.

Značná část odborné literatury se zabývá všeobecně jazykem a stylem novin a pouze 

někteří autoři věnují titulkům zvláštní pozornost. V českém a slovenském prostředí byl 

odborný zájem o jazyk žurnalistiky iniciován v roce 1932 statěmi B. Havránka, v nichž 

poprvé zmiňuje novinářský jazyk a do české jazykovědné terminologie zavádí pojmy 

automatizace a aktualizace13. O novinářském slohu hovoří až v roce 1953 F. Trávníček. 

Skutečný odborný zájem o publicistický styl podnítilo ale až jeho vyčlenění jako 

samostatného funkčního stylu na konferenci v Liblicích v roce 1954. (Srpová, 1998, s. 11) 

2.2 Odborná literatura o jazyku a stylu novin

Existuje mnoho odborné literatury zabývající se celkovou analýzou jazyka a stylu novin, 

z níž některé texty v malé či větší míře věnují pozornost i titulkům. Jak už jsme zmínili 

v první kapitole, titulek je zvláštním prvkem publicistického stylu a vykazuje obecné rysy 

tohoto stylu. Z tohoto důvodu považujeme následující publikace za opěrný bod pro vlastní 

výzkum. Jedná se např. o O jazyku a stylu novin (Jelínek, 1957), Jazyk a styl novin (Bečka,

                                               
13 E. Minářová (2009, s. 57) upozorňuje, že tyto termíny ale nevztahuje k publicistickému stylu. 
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1973), Českou stylistiku (Bečka, 1992), Spisovnost a nespisovnost: Zdroje, proměny 

a perspektivy (Minářová, Ondrášková, 2004), Současnou stylistiku (Čechová a kol., 2008) 

nebo Jazykovou dynamiku současné publicistiky (Junková, 2010).

2.3 Odborná literatura o persvazi

Jelikož je jedním z dílčích cílů bakalářské práce porovnat LN a Blesk z hlediska užívání 

persvazivních prostředků verbálních i neverbálních, budeme se v této části opírat 

o publikace Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích (Srpová (ed.), 2005) 

a Od informace k reklamě (Srpová a kol., 2007). Obě publikace nám pomohou zorientovat 

se ve strategiích užívaných při přesvědčování recipientů v masových médiích a získáme 

přehled nejen o jazykových prostředcích, ale také o neverbálních prvcích persvaze. 

Získané poznatky aplikujeme při analýze titulků a budeme schopni rozlišit a definovat 

postupy mající sloužit k informování a mající sloužit k přesvědčování recipientů. K tomu 

nám pomůže i článek A. Jaklové Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických 

textech (2002, s. 169–176), v němž postihuje typy a charakter prostředků užívaných 

současnou českou publicistikou ke stimulaci persvazivní funkce.

2.4 Odborná literatura o titulcích

Automatizací a aktualizací se vedle syntaktické struktury titulků zabývá ve svém článku 

Současné novinové titulky V. Křístek (1973, s. 229–237). K těmto prostředkům 

stylistického charakteru počítá obrazná vyjádření, personifikaci, ironii, reminiscenci, slovní 

hříčky, využití nespisovných tvarů apod. Výskyt aktualizačních prostředků podle něj není 

příliš častý. 

Ve článku K sémanticko-syntaktické výstavbě novinových titulků se E. Macháčková

(1985, s. 215–222) zabývá především syntaktickou strukturou titulků a aktuálním 

členěním. Podstatná část článku je také věnována rozdělení titulků podle žánrů 

a titulkovým blokům, jejichž jednotlivé části se podílejí na plnění dílčích funkcí titulků. 

Dalším z autorů, kteří se zabývali problematikou titulků, je J. Bartošek. Ve svých 

statích Novinové titulky (1996, s. 251–264) a Žurnalistické titulky (1997, s. 61–67) popisuje

komplexní typologii titulků. Rozděluje je podle novinových žánrů a popisuje funkce titulků 
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a jejich délku v porovnání se situací od 70. do 90. let. Všímá si stále zřetelnější potřeby 

tlumočit v titulku celé sdělení, s čímž souvisí i proměňující se délka, syntaktická struktura 

a obsahová nasycenost titulků. Z tohoto důvodu provedl jednoduchou analýzu titulků ze 

dvou nejčtenějších deníků, a to z MFD a Práva, a charakterizuje v nich nejen sledované 

jevy, ale popisuje i titulkové komplexy. Stručně se zabývá také rozdíly především mezi 

grafickou podobou titulků v seriózním a bulvárním tisku.

H. Srpová analyzuje ve své publikaci K aktualizaci a automatizaci v současné psané 

publicistice (1998) materiál regionálního deníku MSD. Zaměřuje se na demonstraci 

procesů automatizace a aktualizace, a to jak v jazyce žurnalistiky celkově, tak se zvláštní 

pozorností věnovanou titulkům jako specifickým publicistickým prostředkům. Autorka 

zasazuje titulky do širšího kontextu a pro účely klasifikace sledovaného jevu představuje 

typologii titulků od funkcí po syntaktickou strukturu.

M. Mlčoch (1999, s. 7–22) ve stati Titulek ve sportovní žurnalistice analyzuje materiál 

v MFD a Sportu. Vedle všeobecné typologie titulků, v jejíž středu zájmu je délka titulků, 

charakterizuje jazykový materiál z hlediska lexikálního ve vztahu k prostředkům 

automatizace a aktualizace. Všímá si nepřímých pojmenování, frazeologismů a jejich 

modifikací a užívání slov cizího původu. Uvedené jevy slouží jako prostředky aktualizace 

a opakováním se stávají prostředky automatizovanými. Za přínosný považujeme také 

článek Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním 

a tzv. seriózním tisku (2002, s. 235–243). Autor v něm srovnává Blesk a MFD z hlediska 

prodejnosti, grafické podoby, rozsahu jednotlivých textů a témat. Stěžejní část článku je 

věnovaná charakteristice jazykových prostředků užívaných jak v textech, tak v samotných 

titulcích, všímá si především stylově příznakových prostředků, jako jsou obrazná 

pojmenování, pejorativa, expresivní výrazy apod. V příspěvku Vývojové změny v pojetí 

titulku v české žurnalistice (2004, s. 197–203) postihuje vývojové změny na základě 

srovnání novin ze tří období, a to NL z r. 1937, RP z r. 1957 a z MFD ze současnosti. 

Srovnává typologii titulků a jejich funkce, rozebírá syntaktickou strukturu a dedukuje 

závislost podoby titulků mj. na době a politické situaci, v níž noviny vycházejí. 
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3 Charakteristika sledovaných deníků a jejich postavení 

Tato kapitola si klade několik cílů. V první řadě popíšeme základní rozdíly mezi bulvární 

a seriózní publicistikou. Zaměříme se na odlišnosti v grafické stránce, v rozsahu článků 

a v hlavních tématech, které jsou pro oba deníky běžné. Dále upřesníme jejich postavení na 

českém mediálním trhu. Nakonec odůvodníme, proč byly pro analýzu zvoleny Lidové 

noviny jako reprezentant seriózního tisku a proč Blesk zastupuje bulvární tisk. 

3.1 Rozdíl mezi seriózním a bulvárním tiskem

Označení pro bulvární tisk pochází z francouzského slova boulevard, které v překladu 

znamená široká ulice, třída. Od 2. poloviny 30. let 19. století zde kameloti prodávali 

noviny dělníkům jdoucím z práce. V USA začal pouliční prodej zhruba ve stejnou dobu 

a v poslední třetině 19. století došlo k významnému rozšíření i v Británii. (Reifová a kol., 

2004, s. 287) Titulky hrály v bulvárním tisku od samého začátku stěžejní úlohu, protože 

právě vyvoláváním senzačních titulků lákali kameloti kolemjdoucí ke koupi. 

S technologickým rozvojem začal pouliční způsob prodeje vyžadovat i novou grafickou 

úpravu. Typickými se staly nápadné titulky, velké ilustrace, později fotografie, barevné 

odlišení papíru a nakonec barevný tisk. (Reifová a kol., 2004, s. 287) 

Obsahově se klade důraz především na soukromý život osobností, skandály, senzace, 

kriminální události, sex, násilí, katastrofy apod. Jednotlivé texty jsou výrazně stručnější 

než v seriózním tisku. Bartošek (1996, s. 259) to vysvětluje tak, že obsáhlé titulky 

s fotografiemi a popisky stačí mnoha čtenářům k uspokojení jejich zájmu, proto vlastní 

texty zaujímají často menší prostor než samotné titulky. Mlčoch (2002)14 to vysvětluje 

záměrem redakce, která nechce své čtenáře zatěžovat příliš dlouhými komunikáty. Palcové 

titulky, krátké texty a barevné fotografie dovolují číst bulvární texty bez hlubšího a delšího 

soustředění. (Bartošek, 1997, s. 45) Tendence k vytváření snadno srozumitelných textů 

doprovází bulvární publicistiku od samého počátku, protože noviny tohoto nového typu 

                                               
14 Mlčoch, M. Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. 
seriózním tisku [online]. Naše řeč. 2002, roč. 85, č. 5 [cit. 11. 3. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7698>
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byly laciné15, v důsledku toho masově dostupné, a proto bylo potřeba, aby jim rozuměl 

každý i bez vyššího vzdělání (Mlčoch, 2002)16.

Bulvární tisk výrazně pracuje s barevností. Grafické možnosti v dnešní době zvyšují 

atrakční funkci titulků, působí na vizuální paměť recipienta a tím pádem se do značné míry 

mohou podílet na prodejnosti titulu a jeho komerční úspěšnosti.  

Bulvární publicistika je také spojována s nekalými pracovními postupy a získáváním 

informací z pochybných zdrojů. (Bartošek, 1997, s. 45) Tyto neetické způsoby zahrnují 

např. nelegální odposlech telefonátů a rozhovorů v soukromí prominentních osob, snímání 

skrytou kamerou, mikrofonem, dálkovými objektivy, prostřednictvím paparazziů17 aj.

(Mlčoch, 2002)18 Uvádění informací do souvislostí se nepožaduje. 

Blesk se prezentuje barevností už od svého vzniku.19 Fotografie běžně zabírají polovinu 

stránky. Titulky a podklad, na kterém jsou tištěny, jsou různobarevné (kromě černé

červená, růžová, modrá, zelená aj.). Často svou velikostí zasahují do fotografie. Využívány 

jsou grafické značky a i jiná typografická úprava – kolečka, čtverečky, podtržení, kurzíva

apod. Obsahově odpovídá charakteristice bulvárního tisku. Ačkoliv je zde např. rubrika

Politika, dočteme se převážně o událostech ze soukromého života zaangažovaných osob: 

titulek Chcípnul mu pták! popisuje „tragédii“ J. Paroubka, jemuž zemřela andulka.

Seriózní tisk oproti tomu pracuje s významnými tématy, jako je domácí i zahraniční 

politika, ekonomika a byznys, kultura a sport. Dlouhodobě sleduje společenské jevy, 

spolupracuje s odborníky a umožňuje čtenářům diskutovat. Uvedení informací do kontextu 

se bere téměř jako samozřejmost. Texty v seriózním tisku jsou na první pohled delší, 

protože témata článků i využívané útvary (např. komentáře, analýzy aj.) všeobecně 

vyžadují větší rozsah. Jazykově i obsahově kladou texty na čtenáře vyšší nároky. Grafický 

vzhled seriózního tisku je na první pohled odlišitelný od výrazného vzhledu bulváru20. 

Není tak nápadný a snaží se působit decentně. 

                                               
15 Do té doby se daly noviny koupit pouze formou předplatného.
16 Mlčoch, M. Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. 
seriózním tisku [online]. Naše řeč. 2002, roč. 85, č. 5 [cit. 25. 3. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7698>
17 Člověk, který pro bulvární tisk fotografuje známé osobnosti většinou bez jejich vědomí či souhlasu.
18 Mlčoch, M. Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. 
seriózním tisku [online]. Naše řeč. 2002, roč. 85, č. 5 [cit. 25. 3. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-
rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7698>
19 Viz ukázky v Příloze 1 a 3.
20 Viz ukázky v Příloze 2 a 4.
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Novináři působící v seriózních novinách by se měli řídit etickým kodexem a v souladu 

s ním zveřejňovat pouze ověřené informace, rozlišovat fakta od osobních názorů, 

nezamlčovat důležitá data, odmítat nátlak na zveřejnění nepravdivých informací, 

nepoužívat nekalé způsoby za účelem získání informací aj. Dále je na ně kladen požadavek 

vysoké profesionality, protože důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií. 

Každý autor nese zodpovědnost za zveřejněné materiály. (Etický kodex novinářů, 1998)21

Koncept LN odpovídá charakteristice seriózních novin. Všechna jejich sledovaná 

vydání mají podobný vzhled a graficky se dají jednoduše odlišit od bulvárního tisku. 

Pracuje se s černou, modrou, případně červenou barvou, v reklamní sekci navíc s dalšími 

barvami (zelená, žlutá atd.). Černě vyvedený text převažuje, modrá barva je využívaná 

střídmě, např. u názvu novin, popisků fotografií apod., podobně červená. Na titulní straně 

se můžeme setkat i s bílým textem na modrém podkladu. Pracuje se s barevnými i 

černobílými fotografiemi, kterých početně není tolik jako v Blesku.

3.2 Postavení deníků na českém mediálním trhu

V této práci se zabýváme projevy aktualizace a automatizace v titulcích ve dvou 

celostátních denících, v LN a Blesku. Tyto deníky nebyly vybrány náhodně. Při výběru 

byla zohledněna především jejich čtenost, k čemuž jsme využili výroční zprávy Media 

Projekt z roku 2012 a 2013. V rámci projektu, na němž spolupracuje i Unie vydavatelů a 

Asociace komunikačních agentur, bylo v roce 2012 dotázáno 25 067 náhodně vybraných 

respondentů z celé České republiky (Media projekt 2012)22, v roce 2013 se jednalo o 

25 392 respondentů (Media projekt 2013)23. Pořadí čtenosti celostátních českých deníků je 

v posledních dvou letech ustáleno. Blesk (bez Nedělního Blesku24) zaujímá první místo –

v obou letech měl jako jediný deník s celostátní působností přes milión čtenářů. LN se se

zhruba dvěma sty tisíci čtenářů řadí až na šesté místo25.

                                               
21 Etický kodex novinářů [online]. 1998 [cit. 7. 4. 2014]. Dostupný z WWW: <http://www.syndikat-
novinaru.cz/etika/eticky-kodex/>
22 Media projekt 2012 [online]. 2012 [cit. 8. 4. 2014]. Dostupné z WWW: <http://median.cz/docs/
MP_2012_zprava.pdf>
23 Media projekt 2013 [online]. 2013 [cit. 8. 4. 2014]. Dostupné z WWW: <http://median.cz/docs/
MP_2013_zprava.pdf>
24 Pro srovnatelnost výsledků zahrnujeme do analýzy pouze pondělní až sobotní vydání, protože LN v neděli 
nevycházejí.
25 Počítáme-li pořadí čtenosti pouze u seriózních novin, zaujímají třetí místo.
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Tabulka 1 Noviny s celostátní působností na českém trhu za rok 2012 (1. 1. – 17. 12. 2012)

Čtenářů26 PN27

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 223 000 305 272

MF Dnes 804 000 206 098

Právo 377 00 111 636

Sport 273 000 45 214

Aha! (bez nedělního Aha!) 251 000 81 111

Lidové noviny 209 000 41 346

Hospodářské noviny 193 000 39 464

Zdroj: http://median.cz/docs/MP_2012_zprava.pdf [Cit. 7. 4. 2014 ]

Tabulka 2 Noviny s celostátní působností na českém trhu za rok 2013 (1. 1. – 17. 12. 2013)

Čtenářů PN

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 153 000 276 763

MF Dnes 797 000 192 492

Právo 333 000 103 952

Aha! (bez nedělního Aha!) 306 000 66 487

Sport 245 000 40 223

Lidové noviny 194 000 38 709

Hospodářské noviny 178 000 37 243

Zdroj: http://median.cz/docs/MP_2013_zprava.pdf [Cit. 7. 4. 2014 ]

3.3 Důvod výběru deníků

Blesk byl jako zástupce bulvárního tisku zvolen především kvůli čtenosti, ve které zaujímá 

na českém trhu první místo; toto prvenství si drží již několik let. Začal vycházet na počátku 

90. let, kdy bylo možné znovu začít vydávat bulvární noviny. Právě Blesk byl jedním 

z nich. První číslo vyšlo 13. 4. 1992. Přestože se čtenost LN nedá s Bleskem srovnávat, má

na českém mediálním trhu významné postavení díky dlouhé tradici vydávání a pověsti 

intelektuálně a kulturně zaměřených novin. Jsou totiž nejstarším stále vycházejícím 

českým deníkem, byť kontinuita vydávání byla vlivem politických okolností nadlouho 

přerušena. Historicky první číslo vyšlo téměř o sto let dříve než Blesk, a to 16. 12. 1893. 

To byl hlavní důvod, proč byly LN zvoleny jako reprezentativní zástupce seriózního tisku.

                                               
26 Odhad čtenosti na vydání.
27 Průměrný prodaný náklad v kusech.
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4 Excerpovaný materiál a způsob jeho analýzy

Hlavním cílem práce je podat objektivní výpověď o aktualizaci a automatizaci novinových 

titulků v současné seriózní a bulvární publicistice. Titulky jsou jevem dynamickým, 

podléhají změnám. Aby byla výpověď o aktualizaci a automatizaci komplexní, je potřeba 

tuto problematiku zasadit do širšího kontextu. K dosažení hlavního cíle jsme vytvořili 

pomocné dílčí cíle. 

V první řadě charakterizujeme funkce titulků, rozdělíme titulky podle novinových žánrů 

a ukážeme, co jsou titulkové komplexy (k tomu podrobněji v kapitole 5.3.) Poté se 

zaměříme na postižení vývojových změn. Budeme vycházet z formální podoby současných 

novinových titulků v LN a Blesku a jejich typologie. Existující výzkumy autorů 

jmenovaných v předchozí kapitole nám umožní na základě vlastní výzkumné sondy 

porovnat současnou situaci s dřívější. Za tímto účelem podrobně zanalyzujeme jedno číslo 

Blesku a LN, a to ze dne 7. 2. 2014. 

Základní jazykový korpus pro stěžejní část bakalářské práce – analýzu automatizace 

a aktualizace v novinových titulcích – byl získán excerpcí z deníků Lidové noviny, které 

reprezentují seriózní tisk, a Blesk, zastupující bulvární tisk. Jazykový materiál byl 

shromažďován za období posledních dvou let, a to od dubna 2012 do dubna 2014 tak, že 

ve srovnatelném zastoupení byla použita pondělní až sobotní vydání (jeden výtisk Blesku 

a jeden výtisk LN za každý týden). Pro srovnatelnost výsledků byla z analýzy vynechána 

nedělní vydání, protože LN v neděli nevycházejí. Celkem jsme nasbírali 300 titulků, 

z čehož 143 titulků v LN a 157 titulků v Blesku.

Do korpusu jsme vybírali pouze titulky relevantní pro náš záměr. Jejich zařazování bylo 

do značné míry problematické. Výběr je vždy ovlivněn subjektivitou, protože při něm 

záleží na zkušenostech a vzdělání recipienta, zda je pravidelným čtenářem daných novin, 

zda je čte celé apod. Tyto faktory jsou při rozhodování o tom, zda je čtenářem daný 

prostředek vnímán jako automatizovaný, tedy ustálený, nebo aktualizovaný, tedy 

neobvyklý, zásadní. Ve snaze přistupovat ke sledovaným jevům s co nejvyšší mírou 

objektivity byly jednotlivé příklady konfrontovány s poznatky z odborné literatury

o jazyku a stylu novin a z článků a studií zaměřených konkrétně na tuto problematiku, 

které jmenujeme ve druhé kapitole.  
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Do korpusu jsme zahrnuli jednak titulky zpravodajských útvarů, jednak titulky 

publicistických útvarů. Při jejich analýze je na zpravodajské a publicistické nerozdělujeme.

Důvodem je, že se hranice mezi nimi stírají a je čím dál tím obtížnější je od sebe odlišit. 

Ve zpravodajských titulcích se v dnešní době můžeme tedy setkat např. s obrazným 

pojmenováním, expresivními prostředky apod. 

Z hlediska struktury jsme sledovali nejen hlavní titulky, ale i nadtitulky, podtitulky 

a mezititulky. Stranou jsme ponechali názvy jednotlivých rubrik a podrubrik (jako např. 

Zprávy dne, Poznámky, Zápisník, Diskuze, Dopisy redakci apod.), vynechali jsme reklamní 

titulky, titulky v inzerci, titulky zábavních žánrů (horoskop, křížovky, TV program) 

a počasí. Nevšímali jsme si leadů ani perexů a do analýzy jsme nezahrnuli ani popisky 

obrazového materiálu.

Jednotlivé titulky jsou vždy uvedeny pouze v kontextu nutném pro pochopení daného 

příkladu. Pokud kontext není rozhodující nebo nutný k pochopení uvedeného příkladu, 

není s ním čtenář seznámen. Titulky jsou zachyceny v původní, neupravené podobě a pro

zvýraznění jsou psány kurzívou. V případě, že se analyzuje pouze určitá část titulku, je 

tučně zvýrazněna.

Určitou pozornost věnujeme i popisu postupů majících sloužit k informování a majících 

sloužit k přesvědčování recipientů. Mnohé persvazivní prostředky se překrývají nebo 

vzájemně doplňují s prostředky aktualizace, proto budou v některých případech oba jevy 

vyloženy současně. 

Srovnání seriózního a bulvárního tisku nebylo doposud věnováno v odborné literatuře 

příliš prostoru, proto považujeme za přínosné v průběhu celé práce stanovovat shody 

a rozdíly mezi současnými titulky v Blesku a LN. Tyto shody a rozdíly nás budou zajímat 

nejen při analýze automatizovaných a aktualizovaných jazykových prostředků, ale 

i u formální a typologické podoby a prostředků persvaze.
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5 Typologie novinových titulků

V této kapitole se budeme věnovat typologii titulků. Budou nás zajímat funkce titulků, 

rozdělíme titulky podle novinových žánrů, za pomoci ilustrací probereme, co jsou titulkové 

komplexy, budeme se zabývat délkou titulků, budeme charakterizovat titulky 

z formálního hlediska a podle gramatické struktury je rozdělíme na větné a nevětné. 

K ilustraci nám poslouží obrazový a jiný materiál. Pro přehlednost a hlubší proniknutí do 

problematiky vytvoříme na základě vlastní výzkumné sondy tabulky a grafy. Porovnání 

výsledků poslouží ke stanovení shod a rozdílů ve výstavbě titulků v Blesku a LN. Kde to 

bude možné, srovnáme současnou situaci s již existujícími výzkumy z dřívějších let. 

5.1 Funkce titulků

V titulcích se kumulují obecné znaky publicistického funkčního stylu, které jsme 

charakterizovali v první kapitole, a funkce titulků se s funkcemi tohoto stylu do značné 

míry překrývají, liší se ale pořadí jejich důležitosti.

Titulky primárně usnadňují čtenáři orientaci na stránce novin a v jednotlivých 

rubrikách. Další základní funkcí je upoutat čtenářovu pozornost natolik, aby si přečetl 

celý text.28 Pozornost čtenáře si titulky získávají nejen obsahem, ale velký význam hraje 

také grafická úprava novin, jako je např. umístění a tvar titulku, velikost písma, užívání 

barev, grafických prostředků atd. Titulek je nositelem informace. Někdy shrnuje vlastní 

obsah sdělení, jindy je v něm obsah pouze naznačen a čtenář ho nalezne až v článku. 

Všeobecně platí, že by titulek měl být napsán tak, aby úplností poskytnuté informace 

čtenáře neodradil, a naopak ho k četbě získal, ale nezřídka se stává, že čtenář získá 

potřebnou informaci už po přečtení titulku.29 Další funkcí, významnou především před 

rokem 1989, je funkce agitační, která je dnes na ústupu. (Mlčoch, 1999, s. 7–8) 

Macháčková (1985, s. 215) dodává: „Titulky s agitační funkcí vyjadřují, že je nějaká 

činnost v budoucnosti nezbytná, popř. vyjadřují způsob, jakým se má provádět.“ Dnes ji 

supluje persvazivní funkce, jejímž záměrem je apelovat na čtenáře, směrovat je k zaujetí 

určitého postoje nebo je získat a přesvědčit, aby sdíleli autorův názor na danou věc.

Macháčková (1985, s. 216) uvádí ještě funkci hodnotící.

                                               
28 Důležitost poutací funkce vzrostla v 90. letech, a to především u bulvárního tisku. (Bartošek, 1997, s. 62)
29 Pojetí a důležitost poutací a informativní funkce se poměrně značně liší v seriózním a bulvárním tisku. 
Touto problematikou se budeme detailněji zabývat ve vlastní analýze titulků.



27

Obrázek 1 Ukázka grafického zpracování titulku

Zdroj: Blesk 7. 2. 2014, s. 22

5.2 Dělení podle novinových žánrů

V novinách, jak už jsme popsali v první kapitole, se setkáváme s různými slohovými 

útvary. Proto je zapotřebí, aby jejich autoři vytvářeli specifické titulky pro každý z nich.

Macháčková (1985, s. 215) rozlišuje vzhledem k žánrům titulek:

 zpravodajský: oznamuje fakta, obsahuje zejména věcné a časové údaje, čísla, 

jména lidí, názvy závodů, měst apod.

 hodnotící (komentující): k popisovaným událostem zaujímá stanovisko, je 

členitější a typicky je charakterizován vysokou frekvencí výskytu přívlastků

 beletristický: využívá především různé druhy metafory. 

Pozdější pojetí J. Bartoška (1997, s. 251) je odlišné. Diverzifikuje tyto typy titulků:

 zpravodajský: zpravuje o události bez názoru

 publicistický: zaujímá k textu subjektivní postoj, je ovlivněn individualitou autora 

a spojen s jeho názorem, přesvědčuje k přečtení.

V dnešní době v novinové praxi jsou hranice mezi žánry často nezřetelné, proto se 

titulky mohou kombinovat. Např. ve zpravodajských titulcích se můžeme setkat 

s obraznými pojmenováními apod.
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5.3 Titulkové komplexy

Titulkové komplexy umožňují snazší orientaci v textu a čtenář z nich získává celkovou 

představu o obsahu textu, přestože podrobnější informace mu poskytne až samotný text. 

Vedle hlavního titulku se dnes v novinách běžně setkáváme i s nadtitulky, podtitulky

a mezititulky. Podle Bečky (1992, s. 409): „Hlavní titul vyslovuje základní myšlenku díla, 

většinou ve formě hesla30. Nadtitulek uvádí potřebný konkrétní údaj. Podtitulek naznačuje 

hlavní části zprávy (je jakoby osnovou článku).“

Mezititulky oddělují související celky textů a fungují jako jejich nadpisy. Setkáváme se 

s nimi především uvnitř textů, které jsou relativně dlouhé a kde by členění na odstavce 

nestačilo k dostatečnému optickému rozčlenění textu. Ne zcela výjimečně je nalezneme 

i u kratších textů, kde slouží primárně k vyvolání zájmu čtenáře o přečtení zbývajícího 

textu.

Dále se užívají titulky, které se v každém vydání opakují a slouží jako názvy jednotlivých 

rubrik (např. v LN se objevují rubriky s názvy Téma, Domov, Svět, Kultura, Názory atd.). 

Často se do titulkových komplexů zařazují také úvodní odstavce, tzv. lead a perex. 

Perex je krátký text, který podrobněji nastiňuje, nebo shrnuje obsah článku. Jeho cílem je 

zaujmout čtenáře tím, co se nevešlo do titulků. Lead je první odstavec článku, který

stručně přináší odpovědi na základní otázky kdo, co, kdy a kde.

Pro ilustraci titulkových komplexů uvádíme obrazové ukázky z LN a Blesku. Z ilustrací 

je patrné, že se s titulkovými komplexy v novinách běžně setkáváme.31 Složitost jejich 

struktury závisí na deníku. V LN je obvyklá jednodušší struktura, málokdy narazíme na 

strukturu nadtitulek – hlavní titulek – podtitulek, která je naopak v Blesku poměrně 

rozšířená. Stejně tak v Blesku často nalezneme kombinaci perex – lead, což je zřejmě 

podloženo programovou přehledností, kdežto v LN, které jsou naopak programově 

náročnější, se upřednostňuje využívání samotného perexu.

                                               
30 V dnešní době se hlavní titulky co do stavby liší a toto tvrzení už není platné. Detailněji o této 
problematice pojednávají podkapitoly Délka titulků a Forma titulků.
31 Např. Křístek ve svém článku na základě výzkumu jednoho čísla RP a Práce ze dne 25. 7. 1972 dochází 
k opačnému závěru, tedy že se s členitější stavbou nadpisů setkáváme poměrně málo. Za zmínku stojí jeho 
srovnání užívání titulkových komplexů s tiskem za první republiky, kde byl tento prostředek naopak běžný 
stejně jako dnes. (Křístek, V. Současné novinové titulky [online]. Naše řeč. 1973, roč. 56, č. 5 [cit. 12. 2. 
2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5724>)
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Obrázek 2 Ilustrace titulkových komplexů – Blesk

Zdroj: Blesk 27. 1. 2014, s. 8

Obrázek 3 Ilustrace titulkových komplexů – Lidové Noviny

Zdroj: LN 6. 2. 2014, s. 2

Vysvětlivky: 1. název rubriky, 2. hlavní titulek, 3. nadtitulek, 4. podtitulek, 5. mezititulek, 6. perex, 7. lead
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5.4 Délka titulků

Charakter titulků se za posledních čtyřicet let značně proměňoval a tyto změny můžeme 

pozorovat i v jejich délce. Dříve se vycházelo z názoru, že titulek má být neúplný, aby 

přiměl čtenáře k přečtení textu. „Tituly jen naznačují obsah článku, předznamenávají jej, 

nezřídka jsou stylizovány tak, aby vzbudily pozornost čtenářů, upoutaly jejich zájem. Krom 

toho nezbytně musí být co nejstručnější, co nejkratší.“ (Bečka, 1973, s. 111) Navíc výroba 

tisku byl zdlouhavý proces. Z těchto důvodů se preferovaly krátké titulky do tří slov.32

Bartošek (1997, s. 62) upozorňuje na zvyšující se snahu tlumočit v titulku celé sdělení, 

protože titulek zajímá čtenáře až pětkrát častěji než samotný text. Proto nelze předpokládat, 

že by čtenáře zaujaly titulky krátké, nevýrazné a bez sdělení. Na druhou stranu pokud 

čtenář získá potřebné informace z titulku, ztrácí zájem přečíst si celý text.  

Abychom ověřili tendenci, že převažují titulky delší nad kratšími, provedli jsme vlastní 

výzkumnou sondu. Podrobně bylo zpracováno jedno číslo LN a Blesku ze dne 7. 2. 2014.

Tabulka 3 Srovnání LN a Blesku v číslech

LN Blesk

Počet stran deníku33 23 26

Celkový počet titulků34 220 153

Průměrný počet titulků na stranu 9,6 5,9

Nejnižší počet titulků na stranu 1 0

Nejvyšší počet titulků na stranu 29 14

Průměrný počet slov v titulku 4,9 4,4

Nejmenší počet slov v titulku 1 1

Nejvyšší počet slov v titulku 19 11

Průměrný počet slov v titulku v obou denících 4,7

Nejčastější počet slov v titulku 3 nebo 435 3

Zdroj: Vlastní výzkum

                                               
32 Bartošek (1997, s. 61) titulky podle počtu slov na krátké (do tří slov) a dlouhé (více než tři slova).
33 Do počtu stran jsme nezapočítávali reklamní strany, inzerci, počasí, TV program, horoskop, křížovky atd., 
pokud byly tyto rubriky vytištěny přes celou stranu. 
34 Z důvodu nedostatku prostoru jsme v této práci při analýze titulků ponechali stranou názvy jednotlivých 
rubrik a podrubrik (jako např. Zprávy dne, Poznámky, Zápisník, Diskuze, Dopisy redakci apod.), vynechali 
jsme reklamní titulky, titulky v inzerci, titulky zábavních žánrů, titulky z televizního programu a počasí. 
Nevšímali jsme si leadů ani perexů a do analýzy jsme nezahrnuli ani popisky obrazového materiálu.
35 Stejná frekvence výskytu tříslovných a čtyřslovných titulků.
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V LN jsme pracovali s 220 titulky na 23 stranách. Průměrně se na jedné straně setkáme 

s 9,6 titulky, do čehož jsme započítali i extrémy, kdy na jedné stránce byl pouze jeden 

titulek (v rubrice Rozhovor) a na jiné stránce jich bylo 26 (v rubrice Servis LN na téma 

programu zimních olympijských her v Soči). Nejdelší titulek obsahoval 19 slov, nejkratší 

měl oproti tomu pouze jedno slovo. Průměrně má titulek 4,9 slov. 

V Blesku se nacházelo 153 titulků na 26 stranách. Na jedné stránce je ve srovnání s LN 

průměrně méně titulků, a to 5,9. Při analýze jsme se setkali se stránkou, na níž nebyl titulek 

žádný, naopak nejvyšší počet se vyšplhal ke 14 titulkům. Nejkratší titulek měl také pouze 

jedno slovo a nejdelší 11.

Průměrná délka titulků obou deníků činí 4,7 slov. Nejčastěji titulek obsahuje 3 slova.

Graf 1 Délka titulků v LN a Blesku

Zdroj: Vlastní výzkum

V LN jsme se setkali s titulky v délce od jednoho do 19 slov. Průměrně titulek obsahuje 

4,9 slov. Nejčastěji se objevují titulky tří a čtyřslovné (v obou případech 44 výskytů, což 

dohromady činí téměř 40 %) a se zvyšujícím se počtem slov v titulku se snižuje frekvence 

jejich výskytu. Krátké titulky, jejichž užívání bylo preferované dříve, zastupují 37,3 %, 

zbylých 62,7 % připadá na dlouhé titulky. To je v souladu s předpokladem, že se současný 

tisk snaží o informační nasycenost titulků a autoři upřednostňují delší titulky. 

Titulky, které měly nad 10 slov, byly v naprosté většině podtitulky. Jeden ze dvou 

nejdelších zněl: Pozemkový úřad žádá o sto nových pracovníků, nestíhá vyřizovat tisíce 

žádostí o vydání církevního majetku. Stát mu nejspíš vyhoví. Z titulku lze snadno vyvodit 

obsah textu. Oproti tomu u jednoslovného titulku Agenti je informativní funkce oslabena.
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V Blesku se objevily titulky od jednoho do 11 slov. Průměrná délka titulku je tedy 

o něco nižší, jedná se o 4,4 slov. Obdobně jako u LN se nejhojněji využívají titulky v délce 

tří a čtyř slov (téměř v polovině případů). Užití krátkých titulků je zastoupeno 39,2 %.

Na rozdíl od LN se v Blesku málokdy setkáme s titulky přesahujícími délku 10 slov 

(pouze jeden výskyt). Tento titulek zní: Co prasklo na slavnostní premiéře filmu Dědictví

aneb Kurva se neříká. Z jednoslovných titulků uvádíme např. Vlajkonoši.

Důležitost také získává velikost titulků. Titulky v LN jsou o poznání menší než 

v Blesku. Musí se totiž přizpůsobit vyhrazenému prostoru, proto bývají především hlavní 

titulky kratší. Oproti tomu v Blesku titulky běžně zasahují do obrazového materiálu

a nejsou omezovány prostorem. Hlavní titulky jsou velikostně i délkou srovnatelné 

s podtitulky. Výjimku v obou případech tvoří mezititulky, které velikostně odpovídají 

běžnému textu, a přitom bývají krátké.

Porovnejme nyní co do délky titulků naše výsledky s výsledky výzkumu M. Mlčocha 

(1999, s. 11–13). Zkoumal délku titulků sportovní rubriky v MFD. Průměrná délka titulků 

ze čtyř čísel z ledna a února roku 1998 se pohybovala v rozmezí 5,75 – 6,78 slov. 

Nejčastěji titulek obsahoval 5, 6, 7 nebo 8 slov. Rozdíl v délce titulků ve srovnání s dobou 

před čtyřiceti lety je v tomto výzkumu markantnější, než je tomu u našeho výzkumu. 

Příčinou může být zkreslený vzorek, který byl vybrán pouze z jedné rubriky.

Výzkum J. Bartoška (1997, s. 62) se zdá objektivnější. Zkoumá délku titulků v MFD

a Práci ze dne 15. 9. 1995 a všímá si celých novin. Jako průměrnou délku u MFD uvádí 

6,93 slov a u Práce 5,45 slov. Titulek je tedy průměrně delší než v našem případě, na 

druhou stranu v LN a Blesku se objevilo mnohonásobně víc titulků (220 a 153 oproti 78 

a 86).   

Graf 2 Počet řádků titulků v LN a Blesku

     

Zdroj: Vlastní výzkum
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Další část výzkumné sondy se týká počtu řádků. Přestože stále v obou denících 

převažují jednořádkové titulky (v zastoupení 76 % u LN a 67 % u Blesku), není výjimkou, 

že se titulky tisknou i na více řádků. Z grafů je patrné, že se běžně setkáme s titulky na 

dvou řádcích (u LN 21 %, u Blesku 27 %). V bulvárním tisku mají v porovnání s LN 

poměrně vysoké zastoupení také titulky víceřádkové (celkem 6 %). V LN se třířádkové 

titulky vyskytují pouze ve 3 % případů a se čtyřřádkovými titulky se nesetkáme vůbec. 

5.5 Syntaktická struktura titulků

Současné titulky se svou syntaktickou strukturou odlišují od dřívějších. V minulosti 

převládal výskyt jmenných (nominálních) konstrukcí nad slovesnými (verbálními). 

Syntaktická struktura byla jednoduchá a souvětí se vyskytovala výjimečně. (Bartošek, 

1997, s. 65) Titulky lze podle syntaktické struktury rozdělit na větné a nevětné. 

Titulek nevětný je tvořen jednočlennou větou neslovesnou (větným ekvivalentem). 

Takový titulek neobsahuje sloveso v určitém tvaru a nedošlo u něj ani k elipse slovesa.

Příklady: Pohled do tvořivé mysli (LN, 26. 4. 2013, s. 8); Skvělý Kreuziger! (Blesk, 8. 7. 

2013, s. 20); Fakta a mýty o světové chudobě (LN, 12. 11. 2013, s. 12); Sakra, poplatek!

(Blesk, 23. 12. 2013, s. 4); Ledová sprcha v teplém únoru (Blesk, 11. 2. 2014, s. 2).

Titulek větný je tvořen jednočlennou větou slovesnou, dvojčlennou větou slovesnou 

nebo dvojčlennou větou neslovesnou (věta s elipsou slovesa, které se vynechává za účelem 

úspornosti formulace). Větný titulek může být tvořen jednoduchou větou nebo souvětím. 

Souvětí může být souřadné, nebo podřadné. Výjimečně se může objevit samostatně stojící 

věta vedlejší. (srov. Shatury, 1999)36

Příklady: Ludvík Svoboda – americký hrdina37  (LN, 26. 4. 2013, s. 1); V Keni údajně 

vraždili i Evropané (LN, 24. 9. 2013, s. 1); Zkažená plastika prsou? Postupujte jako 

u budíku (LN, 18. 12. 2013, s. 1); Až budeme mít tři prezidenty (LN, 8. 1. 2014, s. 1); 

Nejenže nedokázali vysvětlit, proč ho zabili. Masem mláděte pak ještě přímo před 

návštěvníky krmili lvy! (Blesk, 11. 2. 2014, s. 1).

Abychom mohli porovnat výzkumy z dřívější doby se současným stavem, provedli jsme 

syntaktickou analýzu titulků z jednoho čísla LN a Blesku ze dne 7. 2. 2014.

                                               
36 Shatury, A. A. Titulky v psané publicistice (Srovnávací studie) [online]. Naše řeč. 1999, roč. 82, č. 2 [cit. 
12. 2. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7500>
37 Tj. Ludvík Svoboda byl americký hrdina – elipsa spony přísudku jmenného se sponou.
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Graf 3 Syntaktická struktura v LN a Blesku

Zdroj: Vlastní výzkum

Výzkum potvrdil naše předpoklady, a to jak u LN, tak u Blesku. V obou případech 

převažují titulky vystavěné jako větné, přestože i nevětné titulky mají vysoké zastoupení. 

Z 220 sledovaných titulků v LN jich 128 (58,2 %) obsahovalo sloveso v určitém tvaru, 

nebo ho bylo možné do titulku dosadit. Větným ekvivalentem bylo 88 titulků (40 %). 

Pouze 4 případy (1,8 %) kombinovaly větné konstrukce s větným ekvivalentem.

U hlavních titulků a podtitulků převládají větné konstrukce. U nadtitulků a mezititulků 

je situace vyvážená, najdeme přibližně stejné zastoupení větných i nevětných konstrukcí. 

V Blesku jsme zkoumali 153 titulků, z nichž 105 (68,6 %) jsme vyhodnotili jako větné, 

47 (30,7 %) jako nevětné a pouze v jednom případě (0,7 %) byly kombinovány tyto dvě

konstrukce. 

Co se týče povahy konstrukcí v titulkových komplexech, situace je podobná jako v LN. 

Pouze u mezititulků je nepatrná převaha jednočlenných vět neslovesných. 

Graf 4 Zastoupení typů vět ve větném titulku v LN a Blesku

Zdroj: Vlastní výzkum
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V Blesku jsou větné konstrukce častější než v LN o 7,6 %. Ani v jednom čísle jsme se 

nesetkali s jednočlennou větou slovesnou. V obou denících se v naprosté většině případů 

jednalo o titulky tvořené dvojčlennou větou slovesnou, a to buď jednoduchou (LN 

89 výskytů – 40,5 %, Blesk 85 výskytů – 55,6 %), nebo souvětím (několika dvojčlennými 

větami) (LN 25 výskytů – 11,4 %, Blesk 6 výskytů – 3,9 %). U 14 titulků u obou deníků 

(3,76 % z celkového počtu titulků v obou denících) se vyskytla elipsa slovesa. 

Ve srovnání se studií V. Křístka (1973)38, zkoumajícího jeden výtisk RP a Práce z 25. 7. 

1972, se situace před čtyřiceti lety co do struktury neliší od dnešní situace tak výrazně, jak 

jsme očekávali. Z grafů je patrné, že souvětí nejsou užívána příliš často (8,3 % z celkového 

počtu titulků v obou denících), což je v souladu s tvrzením V. Křístka, který uvádí, že 

souvětné typy jsou řídké. Stejně jako Křístek i my docházíme k závěru, že daleko běžnější 

jsou titulky v podobě dvojčlenné věty slovesné jednoduché, řidčeji se vyskytují dvojčlenné 

věty neslovesné (ty jsou v našem případě užívány s menší frekvencí než souvětí). Liší se

frekvence nevětných konstrukcí, ty dříve převládaly, ale dnes dominují konstrukce větné. 

5.6 Vzájemná provázanost

Funkce titulků, vztah mezi titulky a novinovými žánry, titulkové komplexy, délka 

i struktura titulků podléhají postupem času změnám, jak bylo dokázáno na základě 

srovnání vlastní výzkumné sondy s dřívějšími výzkumy jiných autorů. Je to způsobeno 

vzájemnou provázaností popsané problematiky – změní-li se např. autory upřednostňovaná 

syntaktická stavba titulků, musí se nutně změnit i průměrná délka, protože větné

konstrukce logicky vyžadují užití vyššího počtu slov. Stejná situace je v případě, že autoři 

chtějí dosáhnout obsahové nasycenosti titulků. S tím souvisí i zesložiťování titulkových 

komplexů, jejichž struktura se stává členitější, aby v titulcích bylo tlumočeno co nejvíce 

informací. Společenské změny zase vedou k potlačení či naopak zdůraznění některé 

z funkcí titulků. V titulcích se dnes také stírají hranice mezi jednotlivými žánry, které byly 

dříve poměrně jasně diverzifikovány, což může být opět způsobeno společenskými 

změnami a postupnou proměnou recipienta a jeho očekávání. Očekávání čtenářů se mohou 

značně lišit a noviny se jim přizpůsobují, proto vznikají různé typy novin určené pro různé 

skupiny čtenářů, ať už je účelem jejich uspokojení, nebo jako podpora prodejnosti 

a zvýšení zisku. V této kapitole jsme také průběžně srovnávali rozdíly mezi LN a Bleskem.

                                               
38 Křístek, V. Současné novinové titulky [online]. Naše řeč. 1973, roč. 56, č. 5 [cit. 12. 2. 2014]. Dostupné 
z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5724>.
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6 Aktualizace a automatizace v novinových titulcích

Právě titulek je po obrazové stránce obvykle tím prvním, čeho si čtenář všimne. Pokud se 

setká s titulkem, který je svým obsahem nebo ztvárněním neobvyklý, může to v něm 

podnítit zájem o přečtení textu. V případě, že se s obdobnými titulky při čtení novin 

setkává dennodenně, ztrácí pro něj titulek a mnohdy i samotný text na působivosti. 

Přestože si žurnalisté tuto skutečnost uvědomují a snaží se o maximální zatraktivnění 

titulků, setkáváme se běžně s titulky stereotypními. Proti tzv. automatizacím, tj. obvyklým 

a ustáleným způsobům vyjadřování, tak stojí tzv. aktualizace, které poutají pozornost svou 

novostí vyjadřování. (Křístek, 1973)39

6.1 Původ termínů

Tyto termíny zavedl do české jazykovědné terminologie Bohuslav Havránek ve stati Úkoly 

spisovného jazyka a jeho kultura v roce 1932. Automatizací rozumí jazykové prostředky, 

které se obvykle užívají pro určitý úkol vyjadřování. Toto vyjádření nevzbuzuje pozornost, 

je přijímáno jako konvenční a je srozumitelné. Aktualizace je naopak užívání jazykových 

prostředků, které budí pozornost, je přijímáno jako neobvyklé a zbavené automatizace.

(Havránek, 1932)40

6.2 Důvody užití automatizace

Určitý podíl automatizace je pro publicistický styl charakteristický. Zejména 

v denním tisku je nutná pohotová reakce autorů na události a situace, o nichž je potřeba 

informovat a které se často opakují. Z tohoto důvodu obzvláště autorům zpravodajských 

textů, kde čtenáře zajímají především fakta, slouží k usnadnění jejich práce jistá 

modelovost a ustálenost způsobů vyjádření. Jak podotýká Bečka, je totiž mnohem 

snadnější obměňovat či opakovat již existující formulaci, než vytvářet či hledat formulaci 

novou. Autor tak při užívání automatizovaných prostředků vyvine menší úsilí, protože 

usnadňují formulaci myšlenek, zvyšují pohotovost vyjadřování a jsou pro čtenáře 

srozumitelnější. Takovéto prostředky, které plní informativní funkci, jsou vyzkoušené 

                                               
39  Křístek, V. Současné novinové titulky [online]. Naše řeč. 1973, roč. 56, č. 5 [cit. 1. 3. 2014]. Dostupné z 
WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5724>
40 Havránek, B. Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura [online]. 1932 [cit. 10. 4. 2014]. Dostupné 
z WWW: <http://www.osu.cz/fpd/kcd/dokumenty/jkult/4.pdf>
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v praxi a osvědčily se v daném okruhu případů, se automatizují, ustalují. (Bečka, 1992, 

s. 42) Existující modelovost vyjádření pomáhají autorům dodržovat přesně stanovený 

rozsah a umožňuje jim pracovat pod silným tlakem času. (Čechová a kol., 2008, s. 263) 

Užívání stereotypních výrazových prostředků, spojení, obratů, vazeb a ustáleného slovníku 

je ze strany novinářů záměrné až zcela mechanické.  

Jak podotýká Srpová, příliš pestré vyjadřování by mohlo být u článků plnících 

především funkci informativní na škodu, protože nezvyklá stylizace by odváděla čtenářovu 

pozornost k formě a znesnadňovala percepci. (Srpová, 1998, s. 19) 

6.3 Důvody užití aktualizace

Upoutání čtenářovy pozornosti a zaměření na formu je ale někdy naopak žádoucí. 

Protikladem automatizace je aktualizace, která vznikla záměrnou odchylkou od 

standardního vyjadřování. Jelínek podotýká, že autor touto odchylkou sleduje nějaký 

zvláštní cíl. (Karlík, Nekula, Rusínová, 2012, s. 769) Záměrně proto poruší standardní 

schéma a pojmenuje skutečnost jinak, a to za účelem upoutání pozornosti. Oživení 

a ozvláštnění textu dosahuje pomocí neobvyklých prostředků, a to morfologických, 

syntaktických, ale především lexikálních. (Mlčoch, 1999, s. 14). Díky tomu, že je 

aktualizovaný výraz překvapivější, osobitější a působivější, vzbuzuje zájem čtenáře, 

zároveň tento zájem udržuje a rozehrává čtenářovu obrazotvornost. Čím větší je potřeba, 

aby byl text účinný a působivý, tím více se v něm uplatňuje aktualizace. (Bečka, 1992, 

s. 42) Aktualizace tak plní především funkci upoutávací a persvazivní.

6.3.1 Vztah aktualizace a persvaze

Persvazivní a upoutávací funkce jsou primárními funkcemi reklamy. V publicistickém 

funkčním stylu vzrostl jejich význam v 90. letech a v dnešní době v něm hrají důležitou

roli. Funkce upoutávací má za úkol přitáhnout čtenářovu pozornost k textu a funkce 

persvazivní má formovat jeho vědomí, směrovat ho k zaujetí určitého postoje, získat ho 

a přesvědčit, aby sdílel autorův názor.

Můžeme si všimnout, že jejich význam neustále roste a že v tomto ohledu dochází 

postupně k rozostřování hranic mezi žurnalistikou a reklamou. Jak zmiňují Srpová a kol. 

(2007, s. 9): „Žurnalisté napodobují reklamy v barevnosti, ve stručnosti, učí se z nich, jak 

nejlépe působit na masy nebo na specifický segment populace.“ Publicisté přizpůsobují 
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vizuální a obsahovou stránku tak, aby byly co nejefektivnější. Je to z důvodu, že obě tyto 

funkce mají čtenáře přimět ke koupi tiskoviny a do jisté míry se tak podílí na komerční 

úspěšnosti daného periodika.

Provázanost žurnalistiky s reklamou je tedy v dnešní době znatelná.

Persvaze je v žurnalistice podněcovaná prostředky verbálními a neverbálními. Protože 

verbální prostředky jsou dominantní, zaměříme se v této práci zejména na jejich postižení. 

Na základě konkrétních příkladů ukážeme, jak se aktualizované prostředky 

v titulcích mohou podílet na zvyšování účinku působení persvaze.

6.4 Vztah automatizace a aktualizace

Mezi aktualizací a automatizací existuje dynamický vztah – jsou to procesy, které se 

vzájemně doplňují a vzájemně na sebe působí. Je zřejmé, že jazykové prostředky dnes 

považované za automatizované musel někdo použít poprvé jako aktualizaci a teprve stálým 

opakováním a napodobováním se z nich postupně staly prostředky automatizované, které 

ztratily svou příznakovost. (srov. Mlčoch, 1999, s. 14). Naopak platí, že aktualizovat se 

může i prostředek automatizovaný, pokud je zasazen do jiné než očekávané souvislosti, 

např. do neobvyklé situace, do jiného dobového kontextu, na nečekané místo atd. (srov. 

Bečka, 1992, s. 43) 

Ostrou hranici mezi prostředky automatizovanými a aktualizovanými nelze přesně určit, 

protože vývoj publicistického stylu vykazuje neustálé změny. Na jedné straně se 

prostředky jeví jako neměnné či stabilizující se, současně ale dochází ke vzniku prostředků 

nových, stylově aktivních. 

Z tohoto aspektu rozlišujeme tyto základní typy výrazových prostředků specifických 

pro publicistický styl:

 prostředky automatizované a automatizující se,

 prostředky stylové aktualizace, resp. aktivizace. (Čechová a kol., 2008, s. 250–251)

Autoři publicistických textů se tak musí pohybovat na hranici stereotypu a snadné 

srozumitelnosti s neotřelostí a originalitou znesnadňující recepci. Všeobecně ale platí, že 

automatizovaná vyjádření převažují nad aktualizacemi jak v titulcích, tak v samotných 

textech.
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6.5 Analýza titulků

6.5.1 Titulky informativní

Při vytváření titulků vedle sebe stojí dvě protichůdné tendence. Na jednu stranu se neustále 

zvyšuje snaha tisku tlumočit v titulcích celé sdělení, čímž vznikají titulky informačně 

nasycené s převažující funkcí informativní. V předchozí kapitole jsme na základě vlastní 

výzkumné sondy ukázali, že převažují titulky delší nad kratšími a častěji se setkáme 

s větnými konstrukcemi než s nevětnými. Právě delší a větné titulky umožňují autorům 

psát titulky informačně nasycené. Na druhou stranu se novináři z již zmíněných důvodů

snaží o vytvoření titulků neobvyklých za využití aktualizace, která ale může znesnadňovat 

pochopení titulků a jejich informační hodnotu tak snižovat.

Ačkoliv aktualizační prostředky využívají oba sledované deníky, informativní funkce se 

v seriózním a bulvárním tisku značně liší. Ukážeme to na následujících příkladech:

 Peaky, peaky na hlavu, s Dobešem už nehraju (Blesk, 15. 11. 2012, s. 2)

 Dobeše nejspíš vystřídá Vacek (LN, 15. 11. 2012, s. 3)

V obou případech jde o stejnou situaci. Jedná se o ministra dopravy Pavla Dobeše, který 

podal demisi, a hlavním tématem obou textů je, kdo bude jeho nástupcem. Zatímco 

v prvním případě si nemůžeme být podle titulku obsahem textu jistí, druhý titulek jasně 

říká, kdo má být pravděpodobným Dobešovým nástupcem. V prvním titulku je obsah 

pouze naznačen a informační hodnota je potlačena; do popředí se dostává jazyková hříčka 

se jménem Karolíny Peake, které zní podobně jako slova z dětské hry na pikanou „piky,

piky na hlavu“. Čtenář tak bude touto aktualizací upoután a případně přiměn k přečtení 

článku. Oproti tomu ve druhém případě titulek shrnuje vlastní obsah sdělení a čtenáře, 

kterého zajímá pouze hlavní informace, tak úplnost poskytnuté informace může odradit.

Ačkoliv je rozdíl mezi titulky v Blesku a v LN znatelný, můžeme se setkat i s takovými 

titulky, které se v obou denících velmi podobají:

 KAUZA PROMOPRO: Policie zatkla pět podezřelých (Blesk, 12. 4. 2012, s. 2)

 Kauza ProMoPro: policie zatkla pět lidí (LN, 12. 4. 2012, s. 2)

Rozdíl je vidět v míře hodnocení. Zatímco titulek v LN užije neutrální slovo lidé, Blesk 

zvolí hodnotící pojmenování podezřelí. 
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Výskyt informačně nasycenějších titulků znatelně převažuje v LN. Souvisí to se 

všeobecně delšími a textově náročnějšími komunikáty i titulky. V Blesku navíc převažují 

titulky s aktualizovanými prostředky, v nichž není tolik místa pro informace – to vše 

budeme demonstrovat v následujících podkapitolách. 

Uvádíme zde pro srovnání další ukázky informačně nasycených titulků:

 Česko: 700 000 alkoholiků (LN, 6. 10. 2012, s. 1)

 Malostranská věž: Po 30 letech opravená! (Blesk, 2. 7. 2013, s. 7)

 Protiromské demonstrace pokračují: už druhou sobotu po sobě zažívají České 

Budějovice prudké střety radikálů s policií (LN, 8. 7. 2013, s. 4)

 Součet protiromské demonstrace v Českých Budějovicích: Zadržených 136, 

zraněných 8, z toho 2 policisté (Blesk, 8. 7. 2013, s. 6)

6.5.2 Jazykové prostředky z útvarů českého jazyka

Za primární jazykový útvar publicistického funkčního stylu je pokládán spisovný jazyk 

jakožto nejprestižnější útvar českého jazyka. Čtenářem je považován za neutrální a stylově 

bezpříznakový a zároveň je jeho užívání nezbytné pro všeobecnou srozumitelnost 

a porozumění. Čtenář se ale v textech novin běžně setkává i s prostředky z jiných útvarů či 

poloútvarů národního jazyka, které jsou vnímány jako neobvyklé a tím pádem stylově 

aktualizační. Jsou používány kvůli své schopnosti vytvořit atmosféru neoficiální, 

uvolněnou, důvěrnou. Jaklová (2002)41 podotýká, že nespisovnost a hovorovost zabarvují 

text familiárně, a tak tyto prostředky zpravidla posilují kontakt se čtenářem.

Často se jedná o prostředky z obecné češtiny. Frekvence jejich užívání v LN a Blesku 

není překvapivě tak rozdílná, jak jsme se domnívali. V obou denících jsou nespisovné 

výrazy často vloženy do špičatých závorek či uvozovek, nebo se autor titulku „schová“ za 

přímou řeč. Nespisovnost se může projevit na rovině hláskové a morfologické:

 Já si myslím, že jsem prostě dobrej (LN, 19. 11. 2012, s. 7)

 Nejsme žádnej okres! (Blesk, 16. 1. 2013, s. 17)

 Prezident a také >>bejk<< (Blesk, 11. 2. 2014, s. 4)

                                               
41 Jaklová, A. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech [online]. Naše řeč. 2002, roč. 
85, č. 4 [cit. 2. 4. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7689>
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Nejčastěji se ale jedná o rovinu lexikální. Dochází v ní např. k univerbizaci, kdy se ze 

sousloví vytvoří jedno slovo, častá jsou zkratková slova apod.:

 Pumpnu vás o dvě koruny na litru! (Blesk, 12. 4. 2012, s. 2)

 Analýza: proudí sem „cinklé“ zboží z Asie (LN, 12. 4. 2012, s. 4) 

 Sbohem, kámo! (Blesk, 27. 8. 2012, s. 18) – nespisovné familiární oslovení

 Bez sexu i bez snubáku! (Blesk, 2. 5. 2013, s. 9); Češi chtějí stavět malé „jaderky“

(LN, 10. 10. 2012, s. 13); Akciovky zřídí tisíce webových stránek (LN, 29. 5. 2013, 

s. 14) – univerbizace

 Dárek za mega (Blesk, 10. 12. 2013, s. 5)

 Jak ucpat díry v rozpočtu (LN, 3. 2. 2014, s. 11)

 Stříbrná Sáblíková >>napráskala<< kouče Nováka (Blesk, 11. 2. 2014, s. 11)

 Embéčku je 50! (Blesk, 25. 3. 2014, s. 7); Péefka falešného buddhisty (LN, 14. 3. 

2014, s. 10); Dépéhá (LN, 25. 4. 2013, s. 15) – zkratková slova

 Rejžo, Rázlová měla bouračku! (Blesk, 3. 4. 2014, s. 10)

Mezi nejčastější lexikální prostředky z obecněčeské roviny patří označení pro vězení. 

V Blesku patří k automatizovaným prostředkům: 

 Co je nejhorší v base? Ryba… (Blesk, 23. 4. 2012, s. 2); Basa z nich vysála šťávu 

(Blesk, 2. 5. 2013, s. 2)

 Horká (milenka) šla do chládku! Za Rathem! (Blesk, 27. 6. 2012, s. 2); Skončí 

Kličko v chládku? (Blesk, 10. 12. 2013, s. 16)

 Za tohle patří za katr! (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2); Zbil tři Vietnamce, už je za 

katrem! (Blesk, 17. 3. 2014, s. 4)

Uvádíme i některá další obecněčeská slova, která sice považujeme za příznaková, ale 

zároveň za automatizující se:

 Ukecaní poslanci (LN, 19. 10. 2012, s. 9); Pokec na letišti (Blesk, 11. 2. 2014, s. 8)

 Facka Paroubkovi: Jirka držel, Petra by se rvala! (Blesk, 23. 4. 2012, s. 2); Video 

rvačky opět probudilo vášně (LN, 29. 5. 2013, s. 1)

 Máma na mě kašle (Blesk, 2. 5. 2013, s. 1); Kašleme na Vás! (Blesk, 18. 1. 2014, 

s. 14)
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 Fičák (Blesk, 20. 12. 2013, s. 22) – často se setkáme i s výrazy fičet, pofičet apod.

Další nespisovné prostředky jsou slangové výrazy. Problém ale může nastat se špatným 

dešifrováním významu, proto je autoři často nevyužívají:

 Byl jsi bezva mukl, Davide! (Blesk, 12. 11. 2013, s. 3) – vězeň 

 ČSSD chce bossy zbavit vlivu (LN, 17. 3. 2014, s. 2) – vedoucí

Do korpusu se nám podařilo zařadit jediný titulek, v němž jsme zaznameli dialektismus:

 Goralka podvédla šohajka (LN, 14. 5. 2013, s. 11) 

Zároveň jako příznakové působí i některé prostředky náležící do roviny mluveného 

spisovného jazyka, a to hovorové (případně knižní, takové doklady jsme ale nenašli). 

Jejich výskyt je v LN a v Blesku srovnatelný:

 Máma ho srovná! (Blesk, 2. 6. 2012, s. 15)

 Rashmi se konečně setkala s tátou! (Blesk, 4. 6. 2012, s. 6)

 Facebook „brnká“ fanouškům na nervy (LN, 24. 7. 2012, s. 12)

 Zeman je prostě Zeman (LN, 10. 10. 2012, s. 11)

 Američani řekli, že jsme crazy (LN, 27. 6. 2012, s. 7)

Poměrně běžný způsob aktualizace je používání neologismů (nově utvořených či 

přejatých slov). Jejich aktualizační účinek se zvyšuje, pokud autoři vytvoří okasionalismus, 

což je neologismus, který použije jen malé množství autorů, a to ve speciálním kontextu, 

proto se nestávají natrvalo součástí slovní zásoby. Často mají hodnotící charakter. Ty, 

které jsou založeny na slovní hříčce, jsou působivější a čtenáře mohou pobavit, zvyšuje se 

tak nejen jejich atrakční, ale i persvazivní funkce:

 BuštehRathský zámek aneb cecíky pro Rathův klan (Blesk, 17. 5. 2012, s. 3) –

spojení vzniklé na základě podoby části slova buštěhradský a jména Rath

 Jiří Čunek zůstává lokálním trucpolitikem (LN, 29. 5. 2013, s. 10)

 „Peaka“ do zad (LN, 9. 8. 2013, s. 1) – nápodoba a formální přiblížení jména 

Karolíny Peake a slova dýka ve spojení dýka do zad

 Říkejte mi Al Rathone! (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2) – spojení jmen Al Capone a Rath

 Nadlidi ze sněmovny: Dělají z nás blbce! (Blesk, 27. 2. 2014, s. 1) 
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 Tó-mi-o fa-so-la-si-dó (Blesk, 27. 2. 2014) – spojení jména Tomio Okamury se 

solmizačními slabikami 

 Vnitro a hasiči se dělí o „superúředníka“ Vaveru (LN, 5. 3. 2014, s. 1)

 Paks vobiscum? Nikoliv: pax nobis! (LN, 5. 3. 2014, s. 12) – slovní hříčka 

spojující několik významů; pax vobiscum znamená „mír s Vámi“, Paks je město 

v Maďarsku, pax nobis znamená „mír nám“

 Jako Brangelina (Blesk, 5. 3. 2014, s. 20) – spojení křestních jmen Brada Pitta 

a Angeliny Jolie

 El-Simul-ásico! (Blesk, 25. 3. 2014, s. 16) – simulant

 New Jersey Debils (Blesk, 3. 4. 2014, s. 16) – záměna slova Devils za negativně 

hodnotící debil

V dnešní době se zcela běžně používají také slova cizího původu. Mnohá z nich už

v našem prostředí zdomácněla natolik, že jim rozumí převážná většina čtenářů, na jejich 

výskyt jsou zvyklí, nejsou už vnímána jako neologismy a jejich aktualizační účinek je 

okrajový. Vysvětlení nebo uvedení českého ekvivalentu proto není potřeba. Tato slova se 

svou podobou adaptovala češtině, nebo si ponechala původní podobu (např. leader i lídr). 

Užívání slov cizího původu značně převažuje v LN. Odůvodňujeme to tak, že texty 

v Blesku jsou psané jednodušším, snadno pochopitelným jazykem a cizí slova mohou 

porozumění znesnadňovat), proto v Blesku bývají doprovázena vysvětlením.

 Američani řekli, že jsme crazy (LN, 27. 6. 2012, s. 7)

 Pozor na histrióny, lžou nejvíc (LN, 8. 1. 2013, s. 17)

 Masoví vrazi jsou cool*! (Blesk, 12. 11. 2013, s. 5) – v poznámce vysvětleno, že

slovo cool znamená „senzační“, „báječný“, „úžasný“

 Mainstream po brooklynsku (LN, 30. 7. 2012, s. 6)

 Merkelová vs. démos (LN, 10. 10. 2012, s. 10)

 Happening za záchranu ateliéru (LN, 19. 10. 2012, s. 10)

 Česká vlajka Romů je naprostý nonsens (LN, 18. 7. 2013, s. 6)

Pokud ale autoři použijí cizí slovo či slovní spojení, která nejsou obvyklá, a nevysvětlí 

jejich význam, s velkou pravděpodobností jim čtenář neporozumí a aktualizace se tak mine 

účinkem, dokonce takový titulek může odradit od přečtení textu. Na druhou stranu titulek, 
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jemuž čtenář přesně nerozumí, může probudit zvědavost a přimět k přečtení textu, jako 

např. u následujícího titulku:

 Paks vobiscum? Nikoliv: pax nobis! (LN, 5. 3. 2014, s. 12)

6.5.3 Jazykové prostředky citově neutrální a expresivní

V rámci útvarů českého jazyka probíhá výběr mezi prostředky stylově neutrálními 

a expresivními. Základem textů novin jsou neutrální jazykové prostředky. Expresivní jsou 

citově zabarvená slova42. Jsou to taková slova, u nichž díky jejich pragmatické významové 

složce vnímáme zesílené pozitivní nebo negativní konotace. Expresivita může být 

obsažena ve formě slova, nebo se slovo stává expresivní až v kontextu43. Autor tak věc 

označí, ale zároveň ji i hodnotí a zaujímá k ní postoj. Působí tím na emoce čtenáře, čímž 

umocňují účinek sdělení.

Tyto prostředky stimulují persvazivní funkci, a tak se s expresivitou často setkáme tam, 

kde autor vyjadřuje své názory, jimiž chce ovlivnit čtenáře. Expresivní prostředky jsou na 

první pohled nápadné, proto se většinou řadí k prostředkům aktualizovaným.

Patří sem hodnotící pojmenování. Nejčastěji se realizují v podobě substantiv, adjektiv, 

sloves a adverbií. Autor použitím takového prostředku vyjadřuje, zda je věc z jeho hlediska

kladná, přijatelná, žádoucí, nebo naopak záporná, nepříznivá, nepříjemná. Titulek se tak

stává subjektivním. Tato pojmenování mají různou sílu, jsou různě citově zabarvená a ve 

čtenáři vzbuzují různé emoce. Kromě věcného významu je mohou doprovázet i vlastnosti,

které jsou se slovem neodmyslitelně spojeny, jsou např. společností vnímány jako 

negativní, nežádoucí, jsou jí odsuzovány či jsou přijímány s posměchem.

Na první pohled svým počtem převažují pojmenování vyjadřující záporné hodnocení –

pejorativa – a některá dosahují silné expresivity. Souvisí to s tím, že se noviny zaměřují na 

negativní skutečnosti:

 Řezník z Balkánu: U soudu se podíval na Muslimku a rukou si přejel po krku 

(Blesk, 17. 5. 2012, s. 20)

                                               
42 Případně prostředky z dalších jazykových rovin.
43 Např. pokud deminutivum použijeme v ironickém kontextu, bude citově negativně zabarvené.
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 Mečiar slavící, hodnotící i zapšklý (LN, 30. 7. 2012, s. 20)

 Na kněžoury (LN, 10. 8. 2012, s. 1)

 Nezávislé křupanství (LN, 28. 9. 2012, s. 10)

 Úchylovi obstavili majetek (Blesk, 3. 11. 2012, s. 16)

 Dámský tanec příšer ve skleníku (LN, 6. 11. 2012, s. 8)

 Čínská kleptokracie (LN, 6. 11. 2012, s. 12)

 Lenoši a ti druzí (Blesk, 19. 2. 2013, s. 4)

 Takový hyenismus! (Blesk, 6. 3. 2013, s. 2)

 Senát nazval bestií, teď žádá o pomoc (LN, 22. 3. 2013, s. 3)

 Prezident mluví. Občan čumí (LN, 29. 5. 2013, s. 10)

 Čpí to třídní nenávistí, ne právem (LN, 21. 6. 2013, s. 2)

 Děvkař, bourák a alkoholik (Blesk, 31. 8. 2013, s. 15)

 Větší nuly pozvat nešlo! (Blesk, 15. 11. 2013, s. 18)

 Jana Vopěnková, >>neukojitelná ramlice<< Karla Schvarzenberga (Blesk, 

28. 11. 2013, s. 4)

 >>Kokta<< Sýkora: Výhra mu vrátí řeč! (Blesk, 10. 12. 2013, s. 9)

 Zvrhlý farář (Blesk, 11. 2. 2014, s. 6) 

 Ani místní nevědí, kdo ten svinčík uklidil (Blesk, 3. 4. 2014, s. 11)

Následující pojmenování se především v Blesku ustálila. Přestože jejich výskyt v LN je 

minimální, setkáme se s nimi i tam:

 Drama na Kypru: lidem docházejí peníze (LN, 22. 3. 2013, s. 1)

 Na podobném principu funguje slovo tragický, které je v Blesku nadužíváno: 

Rodinná tragédie (Blesk, 30. 3. 2013, s. 8); Tragická nehoda nedaleko Kutné Hory

(Blesk, 25. 3. 2014, s. 4)

 Proč Vás musíme okrádat… (Blesk, 20. 12. 2013, s. 1); Češi ukradnou z obchodů 

miliardy (LN, 23. 5. 2013, s. 1)

 Případ lesbičky Fabiánové, doživotně odsouzené vražedkyně (Blesk, 11. 2. 2014, 

s. 18)

 Děti bývají kruté (Blesk, 11. 2. 2014, s. 3); Krutá pravda přes sms (Blesk, 25. 3. 

2014, s. 1)

 Další často užívané hodnotící pojmenování v titulcích fungujících na podobném 

principu jsou strašlivý, děsivý, brutální, krvavý apod.: Ta, co namluvila Nšo-či: 
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Děsí mě krvelačné hrůzy (Blesk, 19. 11. 2012, s. 13); Smrt žirafy nás děsí. A jatka 

nám nevadí (LN, 19. 2. 2014, s. 4)

Méně častá, přesto frekventovaná jsou hodnotící pojmenování s kladným zabarvením:

 Nejlepší šéfkuchaři budou vařit za lidovky (Blesk, 25. 5. 2012, s. 4)

 Pohádková krása ostrovů oslní z lodní paluby (LN, 21. 6. 2013, s. 18)

 Průzračně čistý svět s vraky lodí, aut i letadel (LN, 21. 6. 2013, s. 19)

 Věčná sláva varhanářského génia (LN, 17. 9. 2013, s. 9)

 Ten nejmilejší ze všech vrahů (LN, 10. 12. 2013, s. 8)

 Zázračná léčba: Rakovina mizí (Blesk, 27. 2. 2014, s. 20)

Větší míry negativního hodnocení dosahují vulgarismy (sprostá slova), které do 

publicistiky pronikají. Přestože se častěji vyskytují v Blesku, narazíme na ně i v LN:

 Antisemitismus, ten socialismus pitomců (LN, 4. 9. 2012, s. 12); Předvedla veletoč. 

Ať prý není za pitomce (LN, 9. 8. 2013, s. 3)

 Debil, blbeček (LN, 29. 12. 2012, s. 1); Nadlidi ze sněmovny: Dělají z nás blbce!

(Blesk, 27. 2. 2014, s. 1)

 Zatkněte to pako (LN, 16. 1. 2013, s. 10)

 Pusťte ho dom, parchanti! (Blesk, 25. 4. 2013, s. 4)

 Jako dobytek (LN, 19. 10. 2013, s. 10)

 Ty vole, jsem buran! (Blesk, 10. 12. 2013, s. 3)

 Musel jsem hrát kreténa (Blesk, 5. 3. 2014, s. 15) 

 >>Teplí<< jsou boží stvoření… a Vlastíček taky! (Blesk, 25. 3. 2014, s. 11)

Další z hodnotících pojmenování jsou eufemismy. Mají zlehčit nepříjemnou skutečnost, 

o které mluví, a tak např. vzbudit ve čtenáři lítost či jiné emoce. Častý je opis smrti, jak je 

patrné z ukázek u prvního bodu, ale opisují se i jiné skutečnosti:

 Po vnukovi mu odešla žena (Blesk, 10. 12. 2013, s. 3); Filip už je mezi anděly!

(Blesk, 10. 12. 2013, s. 6); Odešel génius flamenkové kytary (LN, 27. 2. 2014, 

s. 28); Do politického nebe ho táhlo spřežení (Blesk, 5. 3. 2014, s. 4)

 Její Zahradníček obdělával více zahrádek (Blesk, 1. 5. 2012, s. 1) – autor tím chce 

říci, že Zahradníček byl své přítelkyni nevěrný, zároveň se jedná o slovní hříčku
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Hypokoristika (důvěrná jména) posilují pocit familiárnosti a kontakt se čtenářem a mají 

ve čtenáři vyvolat emoce:

 Alenčin hlavní chod (LN, 8. 7. 2013, s. 8)

 Dej mi kilčo, Mirčo! (Blesk, 19. 10. 2013, s. 1) – zároveň se využívá rým

 Bohdalka? To je sopka! (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2)

 Poslední >>Schumiho<< rozhovor před nehodou: Nejsem závislák na adrenalinu

(Blesk, 2. 1. 2014, s. 12)

 Vláďa má zvláštní schopnost a kouzlo (LN, 27. 2. 2014, s. 23)

 >>Teplí<< jsou boží stvoření… a Vlastíček taky! (Blesk, 25. 3. 2014, s. 11)

 Kotě, pojedeme do Itálie! (Blesk, 12. 9. 2012, s. 15)

Deminutiva (zdrobněliny) fungují na podobném principu jako důvěrná jména.

Všimněme si, že na rozdíl od Blesku zasazují LN zdrobněliny do ironického kontextu:

 Hvězdičky, procentíčka a vox populi (LN, 27. 8. 2012, s. 9) – ironický kontext

 Doutníček, koňáček a diamantový prsten (Blesk, 6. 10. 2012) – v někom vyvolá 

závist, v jiném pocit pohody z luxusního dojmu

 Ach, ta naše neviňátka… (LN, 23. 5. 2013, s. 28) – ironický kontext

 Brnu vládnou zase méďové, tentokrát hnědí (Blesk, 18. 7. 2013, s. 6)

 Fantomovi opery už stříhají na fráček (Blesk, 20. 12. 2013, s. 12)

 Nosorožčí mimčo! (Blesk, 3. 2. 2014, s. 8)

 Žirafátkem krmili lvy před zraky dětí (Blesk, 11. 2. 2014, s. 1) – lítost, bezbrannost

Za expresivní jsou považována také citoslovce a slova od nich vytvořená:

 Zachrání Nečasovi křeslo mňamky v krabičkách? (Blesk, 3. 11. 2012, s. 2)

 „Grrr!“ Tak pravil Jagger (LN, 15. 11. 2012, s. 9)

 Í-ha-ha (LN, 30. 3. 2013, s. 13)

 Mě má radši, heč (LN, 26. 9. 2013, s. 10) 

 Hrr na exekutory (Blesk, 3. 2. 2014, s. 3)

 HAF, HAF, to je psina (Blesk, 25. 8. 2012, s. 17)

 PŠŠT, snoubenec je vedle! (Blesk, 3. 4. 2014, s. 7)
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Na první pohled je frekvence výskytu expresivních pojmenování mnohonásobně vyšší 

v Blesku, což má souvislost s celkovou povahou deníku. Z tohoto důvodu zde hrozí větší 

riziko, že se takové prvky rychleji zautomatizují. LN tyto prostředky nepoužívají v takové 

míře, proto je lze považovat za aktualizované. V některých případech se autoři využívající 

v titulcích expresivní pojmenování podobně jako u nespisovných tvarů „schovávají“ za 

užívání různých grafických prvků, jako jsou uvozovky a špičaté závorky, nebo za citace. 

Není to ale zdaleka pravidlem, jak si lze všimnout v uvedených ukázkách.

6.5.4 Tropy – obrazná pojmenování

Pro obrazné jazykové prostředky souhrnně platí, že je slovo užito v přeneseném významu: 

autor tedy nevytváří nová pojmenování, ale použije existující slovo v jiném než základním 

významu nebo zasadí slovo do neobvyklého kontextu, takže se jeho význam posouvá. 

Podstatou je využití mnohoznačnosti slov. Obrazný význam tedy může vznikat až 

v konkrétním kontextu. Jejich hlavním cílem není estetické působení na čtenáře jako 

v umělecké literatuře. Mnohem podstatnější je ozvláštnit text natolik, aby zaujal čtenářovu 

pozornost a zapůsobil na něj. Autor také jejich pomocí dosahuje větší expresivity, čímž 

vyjadřuje svůj názor či stanovisko k popisované věci. 

Obrazná pojmenování a přenášení významu slov patří dnes k nejužívanějším jazykovým 

prostředkům. Všeobecně ale platí, že automatizovaná obrazná pojmenování svým počtem 

značně převyšují ta aktualizovaná. Bečka (1973, s. 52) se k obrazným pojmenováním 

vyjadřuje takto: „I zde (ve slohu novin) sice převládá vyjadřování intelektuální, nelze však 

zanedbávat ani úkol získávací, a k tomu se nepřímá pojmenování dobře hodí. Bývají 

konkrétní a zkratkovitá a zpestřují slovník denního tisku, stereotypně se opakující.“

Jedním z nejčastěji používaných prostředků v titulcích je metafora. Míra jejich 

ustálenosti je odlišná – postupným opakováním se mnohé metafory automatizují a kvůli 

nadužívání přestávají sloužit jako nástroj stylizace, jak tomu bylo dříve. Některá jsou 

dokonce vnímána jako klišé. Uplatňují se v podobě substantiv, adjektiv i sloves. 

Metaforická pojmenování mají původ v mnoha oblastech. Z excerpovaného materiálu

uveďme např. válku jako často užívaný zdroj metafory k popisu neválečných skutečností. 

Na rozdíl od Junkové (2010, s. 135) považujeme tuto skupinu za automatizovanou 

a v denících jsme našli mnoho titulků, které jsou vystavené na válečné metafoře:
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 Válka v rodině (Blesk, 5. 12. 2012, s. 1); Shell spustil v Praze cenovou válku (LN, 

5. 3. 2014, s. 14)

 Kuchařová mohla tancem dobýt svět (Blesk, 20. 12. 2013, s. 14); Čína dobývá

Evropu. Obchodem (LN, 25. 3. 2014, s. 5)

 Pan Kofola bojuje o titul podnikatele světa (Blesk, 12. 6. 2012, s. 9); Ruský boj

o přístav ve Středomoří (LN, 17. 9. 2013, s. 12)

 Kauza Opencard: policie nemíří na správný terč (LN, 27. 2. 2014, s. 3)

 Policie udeřila na dobrých adresách (LN, 3. 4. 2014, s. 3)

Dalšími běžnými skupinami sloužícími jako zdroj metafor jsou např. pohádky, karetní,

šachové a hazardní hry, doprava, přírodní jevy aj.:

 Začátek byl peklo, teď jsou andílci (Blesk, 14. 7. 2012, s. 6–7)

 Zdravotnictví padá do dluhů a jeho kormidelníci se hádají (LN, 19. 10. 2012, s. 5)

 Láska i práce: Strany vsadily na obě karty (LN, 2. 5. 2013, s. 4)

 Hokejový trůn si vzali Švédové (LN, 20. 5. 2013, s. 18)

 Přičaroval si >>opici<< (Blesk, 8. 7. 2013, s. 24)

 Bohdalka? To je sopka! (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2)

 Biochemik převzal vládu nad univerzitou (LN, 5. 3. 2014, s. 24)

 Zemětřesení v diplomacii (LN, 17. 3. 2014, s. 1) 

Další příklady metafory:

 Šéfové si užívali rautů a jistili se zlatými padáky (LN, 10. 8. 2012, s. 4)

 Protikorupční kombajn (LN, 25. 8. 2012, s. 8)

 Tajemný zabiják putuje Českem (LN, 12. 9. 2012, s. 1) – označuje jedovatý alkohol

 Dům smrti se uklízí pro nové majitele (Blesk, 7. 6. 2013, s. 6); Ryba plive smrt! 

(Blesk, 4. 12. 2013, s. 20)

 Utopí se Maduro v mešním víně? (LN, 29. 5. 2013, s. 7)

 Fisher se vrací na výsluní (LN, 8. 7. 2013, s. 1)

 Fronta hladu (Blesk, 15. 11. 2013, s. 23)

 Nedvěd trochu vytekl… (Blesk, 10. 12. 2013, s. 14)

 Mrazivá invaze z Velké Británie! (Blesk, 20. 12. 2013, s. 5) – označuje mražené 

výrobky, které se mají začít prodávat v České republice
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 Američan, který kráčel proti vlnám (LN, 14. 3. 2014, s. 5)

Lze konstatovat, že metafora, ať už lexikalizovaná či neobvyklá, se více uplatňuje v LN.

Metonymie se v titulku vyskytuje velmi často. Nejběžnějším typem metonymického 

pojmenování je synekdocha, v níž dojde k záměně části celku za celek nebo naopak. Jeden 

z nejfrekventovanějších typů je pojmenování státu, města, instituce nebo strany, které 

podle okolností představují obyvatele, vládu atd.:

 Damašek hovoří i příměří (LN, 19. 10. 2012, s. 8)

 Irsko slaví úspěch, prodalo svůj dluh (LN, 14. 3. 2013, s. 18)

 Zelení rozjeli předvolební kampaň (LN, 17. 9. 2013, s. 3)

 Blankou ještě nejezdíme… A Praha plánuje další tunel (Blesk, 27. 2. 2014, s. 6)

 Shell spustil v Praze cenovou válku (LN, 5. 3. 2014, s. 14)

Další příklady metonymie:

 Ochutnejte Chorvatsko (Blesk, 7. 6. 2013, s. 14)

 Prahou prošel duhový průvod (LN, 19. 8. 2013, s. 3) 

 Tenhle nábytek vyrábějí ruce, které zabíjely! (Blesk, 12. 4. 2014, s. 7)

Personifikace – přenášení vlastností lidí na neživé předměty – se v obou denících 

vyskytují zcela běžně a málokdy se objeví personifikace neobvyklá. Podle Jaklové (2002)44

personifikace působí více na emoce čtenářů než na jejich rozum a zároveň jejich 

sémantická průhlednost pozitivně ovlivňuje persvazivní schopnost a dynamizuje text:

 Pozor na smlouvy. Stárnou (LN, 17. 5. 2012, s. 19)

 Knížka exmanželky sexymozku se narodila v nevěstinci (Blesk, 25. 5. 2012, s. 2)

 Zákon je v pořádku, aplikace kulhá (LN, 14. 5. 2013, s. 11)

 Náklady na mýtné spolykaly polovinu výnosů (LN, 14. 5. 2013, s. 14)

 Žluté lázně byly na nohou (Blesk, 23. 5. 2013, s. 8)

 Peřeje rozdávaly Čechům i smutek (LN, 17. 9. 2013, s. 22)

 Bomba číhala 20 let (Blesk, 2. 1. 2014, s. 2)

                                               
44 Jaklová, A. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech [online]. Naše řeč. 2002, roč. 
86, č. 4 [cit. 2. 4. 2014]. Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7689>
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 Orkán utichl, teď hrozí ledovka! (Blesk, 3. 2. 2014, s. 6)

 Splašený močový měchýř krade život (LN, 18. 1. 2014, s. 14)

Přirovnání pojmenovává skutečnost na základě srovnání dvou subjektů, mezi nimiž je 

nějaká podobnost. Pokud se konkrétní přirovnání nenadužívá, oživuje titulek a ve čtenáři 

podněcuje představivost. Přirovnání mají povahu hodnotících pojmenování a mohou tak 

působit expresivně:

 Mít smůlu jako rys (LN, 23. 4. 2012, s. 10) – automatizované přirovnání „bystrý 

jako rys“ je aktualizováno na základě spojitosti s tím, že je pytláci začali zabíjet

 Rychlí jsou jako Hujerovi (Blesk, 4. 6. 2012, s. 10) – přirovnání se skupinou postav

z filmu, čtenář musí pro pochopení znát komedii Marečku, podejte mi pero

 Lidé jako laboratorní krysy (LN, 4. 9. 2012, s. 9)

 Bitcoin: bublina u hrotu jehly? (LN, 14. 5. 2013, s. 17)

Při použití perifráze se označuje jev nepřímo opisem, a to za pomoci typických znaků. 

Dané jazykové vyjádření se tak aktualizuje a titulek plní funkci atrakční. V titulcích se 

nejčastěji prostřednictvím opisu pojmenovává nějaká osobnost. Problém může nastat

v případě, že dojde ke špatné interpretaci daného jevu. To na druhou stranu může zvýšit

působení atrakční funkce. Perifráze má často hodnotící charakter:

 Anděl z popela čeká miminko (Blesk, 9. 5. 2012, s. 23) – zde hrozí nepochopení; 

označuje ženu, které zemřel manžel při teroristických útocích v roce 2011

 Knížka exmanželky sexymozku se narodila v nevěstinci (Blesk, 25. 5. 2012, s. 2) –

označuje Jiřího Paroubka, jehož partnerka jednou řekla, že na jejím muži je „nejvíc 

sexy mozek“

 Filozof osvícené banality (LN, 30. 7. 2012, s. 7) – odkaz na amerického umělce 

Jeffa Koonse

 Je těhotná s účastníkem zájezdu (Blesk, 20. 9. 2012, s. 8) – označuje herce z filmu 

Účastníci zájezdu, čtenář musí přečíst článek, aby bylo upřesněno, s kterým hercem

 Aluminiový král ví, jak rozdávat (LN, 8. 7. 2013, s. 20) – generální ředitel 

aluminiového gigantu RUSAL

 Vatikán začal řešit „biskupa luxusu“ (LN, 9. 9. 2013, s. 7) – německý biskup 

Franz-Peter Tebartz-van Elst
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 Newyorský Robin Hood okusil realitu (LN, 19. 2. 2014, s. 6) – newyorský starosta, 

který chce zavést programy na snížení chudoby

Ironie je využití prostředků, které vyjadřují opak jejich základního lexikálního

významu. Autorům slouží k vyjádření jejich hodnocení, tyto titulky jsou proto vnímány 

jako expresivní. Ironie v titulcích se používá k přilákání čtenáře. Záleží na autorovi, jak 

explicitně na ni upozorní. Pro jednoznačnou interpretaci na ni může přímo upozornit, další 

z možností je ironicky míněný výraz vložit do uvozovek. Většinou ale není potřeba na 

ironii nijak upozorňovat, protože je jasně pochopitelná z kontextu. K ironii se často také 

využívají deminutiva, která v ironickém kontextu nabývají negativního citového zabarvení:

 Bezpečná dávka instantního dojetí (LN, 12. 4. 2012, s. 8)

 Světe, zboř se, stát konal (LN, 17. 5. 2012, s. 10)

 Jen pláž mají trochu dál… (Blesk, 4. 6. 2012, s. 2)

 Kapitán se omluvil a dostal 1,3 milionu (Blesk, 14. 7. 2012, s. 23)

 Hvězdičky, procentíčka a vox populi (LN, 27. 8. 2012, s. 9)

 Ach, ta naše neviňátka… (LN, 23. 5. 2013, s. 28)

 Čistíme, nerušit (LN, 21. 6. 2013, s. 10) – týká se výměny politiků ve vedení

 Volíš nepřetržitý proud aut, nebo puch z asfaltérny? (LN, 7. 9. 2013, s. 10)

 Zvedací most v Kolíně má jedinou chybu! Nezvedá se! (Blesk, 3. 4. 2014. s. 4)

6.5.5 Rétorické prostředky a figury

V novinách se často setkáme s řečnickými otázkami. Jejich cílem je vzbudit ve čtenáři 

zájem a podnítit jeho pozornost. Podstatou řečnické otázky je, že si ji autor položí 

a zpravidla na ni vzápětí odpoví. Proto, když se čtenář s otázkou v titulku setká, s velkou 

pravděpodobností si přečte celý text, v němž bude hledat odpověď. Všechny větné 

konstrukce s interogativní funkcí tak mohou stimulovat persvazivní funkci.

Jedním z nejběžnějších typů jsou otázky zjišťovací. Pokud je otázka jednoznačná, její

aktualizační hodnota není tak vysoká jako u jiných typů, protože odpověď na ni nebude 

nijak zvlášť překvapivá – bude buď ano, nebo ne. Pokud je ale otázka položena 

nejednoznačně, nejsme si jistí, čeho přesně se týká, jako je tomu u druhé a čtvrté ukázky, 

její aktualizační hodnota vzroste. Aktualizovaně také může působit první ukázka, u níž

došlo k inverzi slovosledu, který je tím pádem příznakový:
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 Poslední gripen zhasne? (LN, 30. 7. 2012, s. 8)

 Vystřízlivíme? (LN, 6. 10. 2012, s. 1)

 Zachrání Nečasovi křeslo mňamky v krabičkách? (Blesk, 3. 11. 2012, s. 2)

 Už žádné spadlé čelisti? (LN, 12. 11. 2013, s. 9)

Formou řečnické otázky se může současně nabízet výčet možností odpovědí, nebo je 

výběr omezen na dvě možnosti. Takto položené otázky jsou na rozdíl od předchozího typu 

více persvazivní, protože jsou ohraničené, a tím pádem mají silnější jistotní modalitu. 

Často jsou také sugestivní, např. třetí ukázka dokonce přímo osloví čtenáře, čímž její 

sugestivita značně vzroste a čtenář se může cítit natolik zainteresován, že si text přečte:

 Chtěná, nebo vnucovaná reforma? (LN, 13. 12. 2012, s. 12)

 Akcie, zlato, nebo děti? (LN, 8. 7. 2013, s. 14)

 Volíš nepřetržitý proud aut, nebo puch z asfaltérny? (LN, 7. 9. 2013, s. 10)

 Sebevražda? Drogy? Nebo umřela hlady?! (Blesk, 17. 9. 2013, s. 24)

V otázce může být nastíněno aktuálně diskutované téma, či dokonce problém, který se 

může potenciálně týkat kohokoliv. Otázka je položená tak, aby si čtenář text přečetl, 

protože v něm najde např. návod, jak se s daným problémem vypořádat. Takové otázky 

nejsou aktualizované ani tak svou formou, jako spíš aktuálním tématem:

 Splátky, splátky! Ale co když už na ně nemám? (Blesk, 12. 4. 2012, s. 14)

 Facebook – jen další bublina? (LN, 9. 5. 2012, s. 16)

 Absolventi bez práce. Co mají dělat? (LN, 25. 3. 2014, s. 1)

Nejvíce prostoru k přemýšlení dávají doplňovací otázky. Odpověď může být jakákoliv, 

proto je pro čtenáře přitažlivý i text:  

 Názor odborníků? Koho to zajímá? (LN, 6. 11. 2012, s. 20)

 Proč Vás musíme okrádat… (Blesk, 20. 12. 2013, s. 1)

Někdy je odpověď na řečnickou otázku uvedená v samotném titulku, často se tak děje 

u doplňovací otázky. V takovém případě záleží na formě odpovědi. Pokud je neurčitá nebo 

zajímavá, může působit aktualizovaně. V případě, že čtenáře odpověď v titulku uspokojí, 

může se stát, že k samotnému přečtení textu nedojde. Porovnejme nyní tyto tři příklady:
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 Co je nejhorší v base? Ryba… (Blesk, 23. 4. 2012, s. 2)

 Kdo umravní Putina? Šanci má Merkelová (LN, 5. 3. 2014, s. 6)

 Kdo z vás na to má? No možná… (LN, 8. 1. 2013, s. 12)

V prvním případě čtenář dostane neurčitou odpověď a zvědavost v něm po přečtení 

titulku přetrvává. Ve druhém případě dostane konkrétní informaci, což může vést ke ztrátě 

zájmu. Ve třetí ukázce je odpověď pouze naznačena, jedná se o nedokončenou výpověď, 

navíc jde o přímé oslovení čtenáře, čímž se účinek persvaze zvyšuje. Druhou ukázku tedy 

považujeme za automatizovaný titulek, který má ale vyšší vypovídací hodnotu.

Vyskytují se také otázky s elipsou, u nichž lze doplnit vyjádření: Jaký je? Kdo je?

 Jiří Paroubek? Jasný trenýrkář! (Blesk, 30. 7. 2012, s. 2)

 Pavel? Moje první láska… (Blesk, 9. 9. 2013, s. 10)

Frekvence výskytu řečnických otázek je v Blesku i v Lidových novinách srovnatelná.

Autoři často využívají apostrofu (oslovení nepřítomné osoby či věci). Apostrofa může 

také sloužit jako prostředek ironizace, posiluje kontakt se čtenářem a může mít expresivní 

ráz. Apostrofa se mnohonásobně častěji využívá v Blesku, kde je větší adresnost a titulky 

se zaměřují na konkrétní osoby:

 Michalko, už se nemůžeme dočkat! (Blesk, 14. 7. 2012, s. 7)

 Jaká stabilita, páni politici? (LN, 9. 2. 2013, s. 11)

 Páni bankéři! Podívejte se, komu jste zdražili Vánoce! (Blesk, 15. 11. 2013, s. 5)

 Zuzko, máš za jedna! (Blesk, 20. 12. 2013, s. 21)

 Sbohem, veřejné stamiliony (LN, 11. 2. 2014, s. 1)

 Hašku, nelži… (Blesk, 17. 3. 2014, s. 2)

 Paní Paroubková, kde máte ty děti? (Blesk, 12. 4. 2014, s. 2)

Aposiopese je nenadálé odmlčení, nedokončení výpovědi či její přerušení. V psaném 

textu je většinou značena třemi tečkami. Nejvýraznější funkcí takovýchto titulků je

atrakční funkce, protože odpověď čtenář nalezne až v samotném textu, případně 

v následujícím titulku (pokud se tedy tři tečky objeví v hlavním titulku, výpověď může 

pokračovat v podtitulku). Tři tečky jsou v Blesku nadužívány, přestože se nevyskytují 
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v takové míře jako např. vykřičníky. Jejich poutací funkce není tak výrazná, protože je 

výpověď dokončená v následujícím, většinou stejně výrazném titulku. 

 Šéf ČD Žaluda a pražská radní Udženija jsou… (hlavní titulek pokračuje 

podtitulkem) Sousedé kmotra Janouška! (Blesk, 27. 6. 2012, s. 1)

 Pokud Obama zvítězí… (LN, 6. 11. 2012, s. 6)

 Je to bezpečné, ale… (LN, 8. 7. 2013, s. 8)

 Kdo z vás na to má? No možná… (LN, 27. 2. 2014, s. 12)

 Škrtněte ji z archivu StB, jinak… (Blesk, 25. 3. 2014, s. 2)

Pro publicistický styl je podstatná práce s protiklady. Právě kontrastem autoři vytvářejí

napětí. Časté je využití kontrastu teplý × chladný, krásný × ošklivý, hodný × zlý; takové

titulky považujeme za automatizované:

 Horká (milenka) šla do chládku! Za Rathem! (Blesk, 27. 6. 2012, s. 2)

 Zrádné vábení (LN, 20. 9. 2012, s. 13)

 Monstrum a hrdina z Clevelandu (LN, 14. 5. 2013, s. 12)

 Špína a krása v Brně (LN, 18. 7. 2013, s. 6)

 Vysmátý cynik (LN, 28. 10. 2013, s. 10)

 Ledová sprcha v teplém únoru (Blesk, 11. 2. 2014, s. 2)

Následující titulky využívají kontrast neobvyklý:

 Teskně hučel reaktor na břehu Niagáry (Blesk, 17. 5. 2012, s. 16) – zároveň odkaz

na píseň Teskně hučí Niagára

 Smích nad blyštivými cáry masa (LN, 21. 6. 2013, s. 8) 

V titulcích se také nezřídka setkáváme s přímým oslovením čtenáře. Takové titulky jsou 

nejčastěji výzvou ke čtenářům, plní tedy funkci apelativní a silná je i jejich funkce 

persvazivní. Některé titulky mají podobu otázky, to vede k zamyšlení čtenáře nad tématem:

 Češi, nejezte ty šmejdy! (16. 7. 2012, s. 8) - jídlo

 Víte, že existují rituály pro pití piva? (Blesk, 8. 7. 2013, s. 15)

 Volíš nepřetržitý proud aut, nebo puch z asfaltérny? (LN, 7. 9. 2013, s. 10)

 Přijali by vás na medicínu? Zkuste to (LN, 25. 3. 2014, s. 24)
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 Nebojte se vyjet ven (LN, 3. 4. 2014, s. 26)

 Braňte svoje práva i peníze (Blesk, 12. 4. 2014, s. 15)

6.5.6 Zvukové prostředky

Mezi aktualizované prostředky lze zařadit grafickou nápodobu zvukových prostředků, 

které jsou autory využívány pro akustický účinek hlásek. Efektnost je založena na 

hromadění hlásek, jejich uspořádání a kombinaci. Hlavním záměrem je vytvořit eufonický 

(libozvučný) titulek za pomoci různých stylistických figur, které se uplatňují v umělecké 

literatuře, především v poezii. Tuto funkci může podpořit i využití rýmu a rytmu – titulky 

jsou tak snadněji zapamatovatelné a téma se pro čtenáře může stát přitažlivější. Zvyšování 

zvukové působivosti titulků se podílí na vytvoření emocionální atmosféry a podporuje tak 

persvazivní funkci.

Zvukových kvalit se dosahuje několika způsoby. Jedním z nich je hromadění hlásek45.

Pokud se opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek na začátku dvou a více slov, jedná se 

o aliteraci:

 Šikovná >>zašívárna<< (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2)

 Stánek rozsekal sekerou (Blesk, 17. 3. 2014, s. 4)

V případě, že se hromadí slova odvozená od stejných morfémů, jde o paronomázii:

 Nečas: Je čas na zdražování! (Blesk, 12. 4. 2012, s. 4)

 Její Zahradníček obdělával více zahrádek (Blesk, 1. 5. 2012, s. 1)

 Nátierka to Čechům nakonec natřela (LN, 19. 10. 2012, s. 2)

 Lyžník bez lyží (Blesk, 15. 6. 2013, s. 16)

 Uhořeli v >>nehořlavých<< pytlích… (Blesk, 2. 7. 2013, s. 20)

Využita může být i náhodná podobnost slov, čímž se vytvoří slovní hříčka:

 Divná partička ze Zadaru… a vily nemají zadara (Blesk, 27. 6. 2012, s. 2–3)

Další způsob je hromadění slov. V titulcích se jedná o epizeuxis, protože se slovo 

opakuje v rámci jednoho titulku:

                                               
45 Reprezentovaných písmeny.



57

 Vzduch vzduchem (LN, 29. 5. 2013, s. 24)

 Sen je sen je sen je sen… (LN, 3. 10. 2013, s. 8)

Tyto titulky využívají rým, popřípadě i rytmus:

 Herzigová zdobí, diktátor zlobí… (Blesk, 17. 5. 2012, s. 20)

 Dříve sexy Xena… dnes vcelku běžná žena (Blesk, 24. 7. 2012, s. 24)

 Jen chvíli stál, teď močí opodál… (Blesk, 11. 5. 2013, s. 23)

 Plzeň střílí, Sparta vzteky šílí (Blesk, 1. 8. 2013, s. 16)

 Zlato, pustilo nás každé auto! (Blesk, 3. 2. 2014, s. 4)

 Ďábelské oči v Soči (Blesk, 11. 2. 2014, s. 13) 

 Pozvi Rusy, všechno zdusí! (Blesk, 5. 3. 2014, s. 2–3)

 Hotel Praha nikdy více… Teď tu frčí demolice! (Blesk, 3. 4. 2014, s. 4)

V LN se s rýmy téměř nepracuje. Uvádíme proto pouze dvě ukázky: 

 Prezident mluví. Občan čumí (LN, 29. 5. 2013, s. 10)

 Picek prosadí greeny, Fisher stopne výměny (LN, 9. 8. 2013, s. 3)

Využívání zvukových prostředků na první pohled převažuje v Blesku, kde se s nimi 

setkáváme v různých obdobách téměř v každém výtisku. Hrozí zde proto větší riziko 

automatizace. Oproti tomu v LN je jejich výskyt vzácný a tím pádem takové titulky mají 

větší šanci zaujmout svou neobvyklou podobou.

6.5.7 Intertextové odkazy

Ve snaze aktualizovat svá vyjádření a zaujmout jimi čtenáře čerpají autoři z různých 

pramenů, proto se v titulcích setkáváme s intertextovými odkazy46. Intertextualita v širším 

slova smyslu neoznačuje pouze vztah k jinému textu, ale může odkazovat i na slovesná 

díla, audiovizuální díla, slovesné útvary žijící v obecném povědomí (frazémy), výroky 

připisované určitým osobám aj.

Intertextové odkazy úzce souvisí s persvazí. Pokud autor použije text, který zná čtenář 

z jiného kontextu, jednak to snáz upoutá jeho pozornost, jednak bude jednodušší přimět ho 

                                               
46 Čapková (Srpová a kol. 2005, s. 39) vyjmenovává další označení pro tento jev, a to intertextovost, 
intertextualita, intertextové navazování, transtextualita a textuální intersubjektivita. 
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k přečtení textu. Díky tomu, že si čtenář souvislost titulku s odkazovanou skutečností 

uvědomí, bude se mu navíc téma zdát povědomé a případně snáze zapamatovatelné. (srov. 

Srpová a kol., 2005, s. 39–45 a Karhanová, 1999, s. 19–36)

Intertextové titulky jsou ve většině případů modifikovány a přizpůsobují se danému 

tématu textu. Původně nepříznakové vyjádření se tak transformací druhotně aktualizuje. 

Mělo by u nich v zásadě platit, že mezi tématem a zdrojem existuje souvislost. V některých 

případech je souvislost transparentní a odkazovaná skutečnost tak zároveň slouží jako 

předmět, k němuž se téma přirovnává. V jiných případech je souvislost okrajová či nulová

a aktualizace tak ztrácí na své působivosti. Předpokladem správné interpretace je jistá 

úroveň povědomí o odkazovaných skutečnostech. V případě jeho nedostatku se zamýšlený 

záměr zpravidla mine účinkem a aktualizace zůstane nepochopena.

Titulky často reagují na slovesná díla, česká i zahraniční, a vytvářejí na ně aluze:

 Holínky nad zlato (Blesk, 31. 12. 2012, s. 2) – pohádka Sůl nad zlato, modifikace 

této konkrétní pohádky je (nejen) v titulcích využívána často

 Jen chvíli stál, teď močí opodál… (Blesk, 11. 5. 2013, s. 23) – narážka na hru 

Dobytí severního pólu Divadla Járy Cimrmana

 Jen dva prstíčky tam strčím… (Blesk, 14. 8. 2013) – pohádka o Smolíčkovi

 Obsluhoval jsem amerického krále (Blesk, 2. 7. 2013, s. 10) – román Bohumila 

Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále 

 Smrt krásné labutě (Blesk, 11. 2. 2014, s. 13) – sbírka povídek Smrt krásných srnců 

od Oty Pavla

 Pinocchio Bárta a jeho vylhaná parta (Blesk, 2. 7. 2013, s. 2) – postava Pinocchia, 

kterému při lži naroste nos, titulek využívá také rým; aktualizovaná je zde spíše 

grafická podoba titulku, Vítu Bártovi je prodloužen nos

V uvedených příkladech z Blesku neexistuje žádná hlubší spojitost textu s díly, na něž 

se odkazuje, výjimku tvoří poslední ukázka. Předpokládáme, že autoři je využili především 

proto, že jsou mezi lidmi všeobecně známá, a plní tak především funkci atrakční. Tvoření 

titulků bez zjevné souvislosti s tématem není neobvyklé a takové schéma považujeme za 

automatizující se. Oproti tomu následující ukázky z LN mají s díly, na něž se odkazuje,
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hlubší souvislost a předpokládá se čtenářovo povědomí o daném díle. Jejich míra 

aktualizace je vyšší než v předchozím případě:   

 Velký bratr (LN, 8. 7. 2013, s. 20) – autor považuje moderní „Google brýle“, které 

v sobě mají ukryté miniaturní kamery, za nebezpečné a hypotetickou situaci 

přirovnává k románu 1984 od George Orwella  

 Ano, to byla léta pod psa (LN, 28. 11. 2013, s. 12) – autor hodnotí Nečasovu vládu

a přirovnává ji k období socialismu; život v tomto období je popisován v románu 

Báječná léta pod psa od Michala Viewegha

Titulky odkazuji na audiovizuální díla. Neplatí zde to, co v předchozím případě, protože 

spojitost s dílem, na které se odkazuje, je u obou deníků srovnatelná:

 Rychlí jsou jako Hujerovi (Blesk, 4. 6. 2012, s. 10) – Hujerovi jsou rodina z filmu 

Marečku, podejte mi pero, odkazuje se na scénu, kdy je celá rozvětvená rodina 

studenta Hujera povolána na třídní schůzky; autor zde přirovnává Petra Rychlého, 

který chtěl dostat oba své syny do televize, k Hujerům

 Konec státních profesorů v Čechách? (LN, 23. 5. 2013, s. 14) – film Jak utopit 

dr. Mráčka aneb konec vodníků v Čechách

 Lessy se vrací! (Blesk, 4. 12. 2013, s. 2) – slovní hříčka založená na záměně jména 

psa Lassie z románu a filmu Lassie se vrací a dnes již bývalého policejního 

prezidenta Petra Lessyho, který byl jmenován policejním prezidentem, poté byl 

odvolán a po vyhraném soudním sporu byl opět do funkce jmenován 

 Minority report dnešní doby (LN, 19. 2. 2014, s. 9) – autor srovnává možnost 

předvídat zločinné chování z videozáznamů s filmem Minority report, v němž se 

předvídají vraždy

Málokdy narazíme na titulek upravený podle písně:

 Slunce v uši s Cat Power (LN, 12. 9. 2012, s. 9) – píseň Slunce v duši od skupiny 

Nightwork

 Teskně hučel reaktor na břehu Niagáry (Blesk, 17. 5. 2012, s. 16) – píseň Teskně 

hučí Niagára, tento titulek s ironickým podtextem pravděpodobně vyznívá díky 

využití kontrastu neotřele i pro čtenáře neznalého této písně  
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 Když se u nás žáci poperou… tak jenom nožem anebo sekerou! (Blesk, 4. 12. 2013, 

s. 20) – východiskem je píseň Sedm námořníků (Lodníci se jinak neperou nežli 

s kudlou nebo sekerou), popř. píseň Pohoda od skupiny Kabát

Poměrně častá frekvence výskytu je u titulků využívajících lidová přísloví, rčení, 

pořekadla, pranostiky. Za příznakové a aktualizované považujeme pouze dva titulky 

z předkládaných ukázek, zbylé proto necháváme bez rozsáhlejšího komentáře:

 Peaky, peaky na hlavu, s Dobešem už nehraju! (Blesk, 15. 11. 2012, s. 2) – velmi 

hravý titulek díky podobě slova piky z dětské hry na pikanou, u níž se říká „piky 

piky na hlavu, že na babu nehraju“, se jménem Karolíny Peake

 Čeští tenisté mají z ostudy kabát mikiny (Blesk, 15. 11. 2012, s. 21) – u tohoto 

titulku bylo mj. zajímavé grafické zpracování, protože v titulku mít z ostudy kabát 

je slovo kabát přeškrtnuté a nahrazené mikinami, které české tenistky mají na sobě

 Zeman mluvil, zákonodárci mluvili, všichni mluvili, jenže… Mlčeti zlato (Blesk,

19. 2. 2014, s. 2–3) – mluviti stříbro, mlčeti zlato

 Obama, který nekouše (LN, 5. 3. 2014, s. 10) – pes, který štěká, nekouše

Autoři také modifikují známé, např. s politikou spojené události, citáty, výroky, 

hesla, slogany a další, které se vžily do povědomí lidí:

 Máme holé zadky (LN, 10. 10. 2012, s. 1) – souvislost s heslem máme holé ruce, 

které znělo z úst demonstrantů v roce 1989, přirovnává se k dnešní době, kdy 

mnoho lidí žije bez finančních prostředků a heslem charakterizujícím tuto dobu by 

mohl být právě tento titulek, zároveň spojitost se rčením mít holý zadek, což 

znamená „být chudý“; expresivní vyjádření titulek aktualizuje

 Pomáhat a chrápat!? (Blesk, 2. 2. 2013, s. 4) – odkaz na slogan Policie ČR

Pomáhat a chránit, autor tímto titulkem komentuje spící hlídku; vzhledem ke 

zvukové podobě slov chránit a chrápat je aktualizující prvek v titulku posilněn

 Krávovství za koně! aneb hovězí a koniny (LN, 19. 2. 2013, s. 12) – „Království za 

koně“, nyní ustálené slovní spojení, původně použito v historickém dramatu 

Richard III. od Williama Shakespeara

 Nezničíš stejný Bílý dům dvakrát, natož třikrát (LN, 18. 7. 2013, s. 6) – výrok 

„Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“ (Herakleitos)
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 Švihák manželský (Blesk, 15. 11. 2013, s. 7) – záměna za podobně znějící slovní 

spojení švihák lázeňský

 Ivánku, kamaráde, to je fakt tvoje? (Blesk, 25. 3. 2014, s. 2) – spojeno s korupční 

aférou ve fotbale, kde padl výrok: „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“, souvislost 

s Ivanem Langerem a jeho majetkem

Následující ukázky nejsou tak zajímavé jako ty předchozí:

 Pelto a Damková, neděkujem, odejděte! (Blesk, 8. 4. 2013, s. 14) – souvislost 

s výrokem „Děkujeme, odejděte,“ kterým byla v minulosti vláda vyzvána k odchodu

 A přece se otepluje! (LN, 20. 5. 2013, s. 10) – výrok „A přece se točí!“ (Galileo 

Galilei)

 Myslím, tedy jsem (LN, 21. 6. 2013, s. 11) – latinský výrok „Cogito ergo sum“

Reného Descarta

Čím dál tím častěji se také setkáváme s odkazy na promluvy aktérů událostí, jejichž

výskyt byl v tisku před rokem 1990 sporadický (Srpová, 1998, s. 65), což potvrzuje 

i Bečka: „Objevují se i přímé řeči, jinak pro sloh novin až doposud velmi málo příznačné“.

Dodává, že tento způsob zasazení myšlenek do kontextu je velmi působivý, protože 

formou přímé řeči je sugestivnost výroků zvýrazněna. (Bečka, 1973, s. 8–10)

V dnešní době jsou takové titulky zcela běžné, tyto prostředky stylové aktualizace se 

zautomatizovaly a objevují se zhruba ve stejné míře v Blesku i v LN. Přesto přímá 

(eventuálně nepřímá, polopřímá či nevlastní přímá) řeč může zvýšit atraktivitu článku 

např. vytržením z kontextu, což může upoutat čtenářovu pozornost natolik, že si přečte

celý text. Teprve tam se seznámí s přesným zněním promluvy nebo pochopí daný kontext.

Pokud je uveden důvěryhodný zdroj, posiluje se tak persvazivní funkce, v případě, že je 

informační zdroj nespecifikovaný, naopak se oslabuje. Srpová (1998, s. 66) zastává názor, 

že materiály takového charakteru by měly být vyhrazeny pouze pro bulvární periodika. 

Jaklová (2002)47 upozorňuje, že doslovná reprodukce primárního textu zvyšuje 

autenticitu a důvěryhodnost novinářského sdělení. Na první pohled si ale můžeme 

                                               
47 Jaklová, A. Persvaze a její prostředky v současných žurnalistických textech [online]. Naše řeč. 2002, roč. 
85, č. 4 [cit. 10. 4. 2014.] Dostupné z WWW: <http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7689>
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všimnout, že uvozovky pro doslovné citace se používají s čím dál tím větší nedůsledností.

Obsáhlé citace se často zkracují, dochází k jejich volnému a mnohdy nepřesnému nebo 

zavádějícímu parafrázování, čímž hrozí riziko posunu jejich smyslu. Tím se důvěryhodnost 

textu naopak může snížit a persvaze zcela potlačit. 

Promluvy aktérů mohou být doplněny mluvčím (konkrétním či nespecifikovaným):

 Zrušme pohotovost, navrhují lékaři (LN, 4. 9. 2012, s. 1)

 Euroženy vpřed! Velí Brusel (LN, 15. 11. 2012, s. 1)

 Zatkli jsme vraha Housky. Už se přiznal, tvrdí policie (LN, 14. 3. 2014, s. 1)

 John na mě řval: Vyndejte Zlatu ze seznamu StB (Blesk, 25. 3. 2014, s. 1)

 >>Rudá<< Samelová: Vyhrožují mi smrtí! (Blesk, 3. 4. 2014, s. 2)

Pokud je v titulku mluvčí vynechán, zvyšuje se atrakční funkce. Čtenář si musí přečíst 

celý text, aby se seznámil s původcem promluvy:

 Maso z Polska budeme přísně prověřovat! (Blesk, 26. 6. 2013, s. 3)

 Neviděl jsem ranvej, jen vodu (LN, 8. 7. 2013, s.)

 Vážení, v době okupace se netrénuje (LN, 19. 8. 2013, s. 18)

 „Řekněte mi, až se začnu vyvyšovat“ (LN, 17. 9. 2013, s. 7)

 Děsím se každého chodce! (Blesk, 12. 4. 2014, s. 15)

Přímá řeč může sloužit i ke zvýšení expresivity, protože autoři citováním přesného 

výroku ponechávají v titulku expresivní výrazy, nebo je do textu dokonce vkládají, 

přestože výrok pouze parafrázují. Zvyšují tím atraktivitu a emoční hledisko: 

 Paroubek lže, Ratha jsem nepráskl, hájí se Bušina (LN, 2. 9. 2012, s. 4) – Původně 

výrok zněl: „Je to lež (…) S probíhající kauzou nemám nic společného.“

 Já něco plácnu, vy to pitvejte (LN, 23. 5. 2013, s. 12)

 Ten náš totáč!... (LN, 2. 1. 2014, s. 1)

6.5.8 Grafické aktualizace

Již jsme popsali rozdíly mezi grafickou stránkou Blesku a LN. Zde bychom se rádi 

zaměřili na konkrétní realizace grafických aktualizací v Blesku, protože v LN není grafické 

ozvláštnění textu tak výrazné, stojí spíše v pozadí.
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Doprovodné grafické prostředky posilují čtenářovo vnímání. Jedná se o různé typy 

titulkových komplexů, jejich typografické ztvárnění, barevné provedení a interpunkční 

znaménka. Změna vlastností písma a další úpravy mají především za cíl usnadnit čtenáři 

orientaci, upoutat jeho pozornost a zároveň podpořit prodejnost. Některé grafické 

prostředky umí také vyjádřit autorovo hodnocení. Důležitá je jejich schopnost působit na 

emoční a citovou stránku, která se grafickými úpravami stává efektivnější. Tyto prvky jsou 

ve velké míře užívány v reklamě, není proto pochyb o tom, že plní funkci persvazivní.

Autoři mohou využívat specifické typografie. Na obrázku č. 4 autor vtipně zaměnil logo 

dopravní společnosti Českých drah tvořené z počátečních písmen za první písmena titulku 

Česky Drahý Žaluda. Aktualizaci zde posiluje podoba slov dráhy a drahý:

Obrázek 4 Ukázka grafické aktualizace 1

Zdroj: Blesk, 1. 8. 2013, s. 3

Následující titulek autor ztvárnil do podoby krve a posílil tak vizuální stránku titulku:

Obrázek 5 Ukázka grafické aktualizace 2

Zdroj: Blesk, 1. 8. 2013, s. 3

Dále jsou využívány nepísemné symboly a ikony. V tomto titulku autor zaměnil 

písmeno „o“ za logo České policie:
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Obrázek 6 Ukázka grafické aktualizace 3

Zdroj: Blesk, 2. 4. 2014, s. 4

V Blesku se také často využívají emotikony (grafické symboly vyjadřující emoce). 

Emotikony vždy korespondují s tématem titulku, takže pokud je text o povodních, autor do 

titulku umístí plačící emotikon, ale když je text o zvedacím mostě, který nefunguje, je 

použit emotikon naštvaný. Autor touto cestou situace hodnotí a působí na emoce čtenáře:

Obrázek 7 Ukázka grafické aktualizace 4

Zdroj: Blesk, 26. 6. 2013, s. 6

Obrázek 8 Ukázka grafické aktualizace 5

Zdroj: Blesk, 3. 4. 2014. s. 4

Z všech ukázek je patrné, že Blesk velice často používá interpunkční znaménka, 

nejčastěji vykřičník, čímž dojde ke zdůraznění výpovědi. Vykřičníky ale neslouží jako 

aktualizovaný prvek, protože v Blesku dochází k jejich nadužívání. Plní tedy především 

funkci atrakční a persvazivní. Vysokou frekvenci výskytu mají také otazníky, časté jsou 

špičaté závorky, které se používají např. ke zdůraznění konkrétního slova.
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6.6 Závěrečné hodnocení výsledků výzkumu

Tato podkapitola si klade za cíl sumarizovat výsledky analýzy představené na předchozích 

stranách.

Záměrem této kapitoly bylo popsat problematiku automatizace a aktualizace 

v novinových titulcích v současném seriózním a bulvárním tisku a doložit sledované jevy 

na konkrétních příkladech. K tomuto účelu jsme zvolili LN jako deník reprezentující 

seriózní tisk a Blesk jako deník zastupující bulvární tisk. Zároveň jsme v titulcích 

posuzovali postupy užívané k informování recipientů a postupy užívané pro jejich 

přesvědčování. Mimo to bylo předmětem pozornosti srovnání obou deníků a stanovení 

rozdílů v titulcích především z hlediska automatizovaných a aktualizovaných prostředků. 

Při výběru titulků a jejich zařazování do korpusu jsme se museli předně vyrovnat se 

dvěma stěžejními problémy.

První z nich bylo potenciálně vysoké množství titulků, pokud bychom do korpusu 

zařadili všechny titulky ze všech novin, které byly za období posledních dvou let 

shromažďovány v návaznosti jednoho výtisku Blesku a jednoho výtisku LN za každý 

týden. Z tohoto důvodu jsme se museli zaměřit pouze na titulky relevantní pro náš záměr. 

I přesto se nám podařilo shromáždit rozsáhlý jazykový materiál, který pro účely analýzy 

čítal 300 titulků. Díky množství sebraného materiálu, delšímu časovému úseku sběru 

a metodě výběru novin (srovnatelné zastoupení pondělních až sobotních vydání) lze vzorek 

považovat za reprezentativní.

S prvním problémem neodmyslitelně souvisí i ten druhý, což bylo zařazování 

konkrétních titulků do korpusu. Výběr byl do značné míry ovlivněn subjektivitou 

hodnocení, které nutně reflektovalo míru osobní zkušenosti autorky, její vzdělání, zda je 

pravidelnou čtenářkou daných novin, zda je čte celé apod. Tyto faktory byly rozhodující 

při posuzování prostředků s ohledem na automatizaci a aktualizaci. Ve snaze přistupovat 

ke sledovaným jevům s co nejvyšší mírou objektivity byly jednotlivé příklady 

konfrontovány s poznatky z odborné literatury, které jsou jmenovány ve druhé kapitole.

Přestože stále v tisku převládají automatizované prostředky, z analýzy vyplynulo, že 

novináři současného tisku – ať už seriózního či bulvárního – se brání stereotypnosti jazyka 

v titulcích širokou škálou jazykových, ale i nejazykových prostředků. Bez ohledu na 

povahu deníků se odchylkami od standardního vyjadřování sleduje nějaký zvláštní cíl 
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a k těm nejdůležitějším patří naplňování upoutávací a persvazivní funkce. Autoři za těmito 

účely přizpůsobují (aktualizují) vizuální a obsahovou stránku titulků tak, aby byly titulky 

co nejefektivnější.

Z hlediska jazykových prostředků z útvarů českého jazyka jsme za automatizované 

považovali prostředky ze spisovné roviny. Jako aktualizované jsme vydělili nespisovné 

prostředky, které umí vytvořit atmosféru neoficiální, uvolněnou, důvěrnou. Familiárnost 

posiluje kontakt se čtenářem a zároveň podněcuje persvazivní funkci. Nejčastěji se 

využívají prostředky z obecné češtiny a frekvence jejich výskytu je srovnatelná v LN i 

v Blesku. Autoři je často vkládají do špičatých závorek, uvozovek nebo se „schovávají“ za 

přímou řeč. Překvapivé je, že titulky jsou značně bohaté na výskyt okasionalismů. V LN i 

v Blesku je situace podobná. V obou případech jsou prostředky snadno pochopitelné. Slova 

cizího původu nejsou neobvyklá v LN, ale v Blesku se vyskytují v mizivé míře. 

Vysvětlujeme to tak, že vyžadují určité znalosti na straně čtenáře, jinak mohou 

znesnadňovat porozumění, což pro Blesk s přihlédnutím k zaměření na co nejširší okruh 

adresátů není žádoucí. Slangové výrazy a dialektismy se kvůli riziku špatného dešifrování 

v LN ani v Blesku téměř nevyskytují. Ze spisovné vrstvy lze za lehce příznakové 

považovat hovorové prostředky; ty jsme v titulcích obou deníků nalezli v malé míře.

Pokud bychom měli srovnat užívání jazykových prostředků expresivních, 

jednoznačně převažují v Blesku. Tam se ale nadužívají, proto dochází k jejich automatizaci

(tragédie, vražda, krutý aj.). Autoři je zřídkakdy vloží do uvozovek, čímž posilují jejich 

aktualizační účinek. Mezi nejužívanější v obou denících patří hodnotící pojmenování

s negativním zabarvením, ale Blesk jejich množstvím znatelně převyšuje LN. Další patrný

rozdíl je v užívání hypokoristik a deminutiv, oboje se častěji vyskytuje v Blesku. Posilují 

pocit familiárnosti a kontakt se čtenářem. Oproti tomu LN využívají deminutiva především 

v ironickém kontextu. Vulgarismy se častěji vyskytují v Blesku, ale narazíme na ně i v LN, 

rozdíl není tak markantní jako v předchozích případech. Autoři se při jejich užití často 

„schovají“ za přímou řeč. Srovnatelná situace je u eufemismů, jejichž aktualizační účinek 

je v našem vzorku minimální (ukázky se týkají hlavně opisu smrti), a citoslovcí. 

Obrazná pojmenování patří v dnešní době k nejčastěji užívaným prostředkům, a to jak 

v LN, tak v Blesku. Nevidíme zde problém s pochopením obrazných pojmenování, ale 

v míře jejich automatizace. Zřídkakdy narazíme na metaforu neobvyklou, aktualizovanou, 

stejná situace je u metonymie, personifikace a přirovnání. Frekvencí výskytu v denících se 
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nijak zvlášť neliší. Oblíbeným prostředkem v obou denících je ironie, frekvence výskytu je 

srovnatelná a z obrazných pojmenování ji v našem vzorku považujeme za nejvíce 

inovativní. Perifráze bývají aktualizované, ale z důvodu rizika špatné interpretace se 

nepoužívají často.

Z rétorických prostředků jsou nejvýraznější řečnické otázky, které se v obou denících 

užívají v podobné míře. Díky mnoha způsobům, jakými může být otázka položena, působí 

takový titulek aktualizovaně. Značný rozdíl shledáváme ve frekvenci výskytu apostrof 

a přímého oslovení čtenáře, které zřetelně převažují v Blesku. Apostrofa se liší vyšší mírou

adresnosti – Blesk se zaměřuje na konkrétní osoby, LN nikoliv. U přímého oslovení

čtenáře není ve formě titulků viditelný rozdíl. Aposiopese opět převládají v Blesku, ačkoliv 

zde dochází k jejich nadužívání.

Zvukové prostředky (přesněji řečeno jejich grafická nápodoba), které jsou autory 

využívány pro akustický účinek hlásek, jednoznačně převažují v Blesku, oproti tomu v LN 

se se zvukovými prostředky téměř nepracuje. Blesk se často uchyluje k hromadění hlásek

(reprezentovaných ovšem písmeny) či hromadění slov odvozených od stejných morfémů, 

může se jednat i o hromadění slov, kde je podoba čistě náhodná. Pro Blesk je typické 

využití rýmu, popřípadě rytmu. 

Ačkoliv intertextové odkazy využívají oba deníky, záleží především na všeobecné 

míře znalosti odkazované skutečnosti. Zatímco Blesk se uchyluje k užívání všeobecně 

známých skutečností, na něž se odkazuje, a souvislost mezi těmito skutečnostmi a titulkem 

je buď transparentní, nebo minimální, LN předpokládají vyšší úroveň povědomí 

o skutečnostech, na něž se odkazuje, a nad paralelou mezi titulkem a skutečností, na níž se 

odkazuje, se musí čtenář ve většině případů zamyslet. Jiná situace je u odkazů na promluvy 

aktérů událostí, tyto prostředky se díky častosti výskytu zautomatizovaly. Frekvence jejich 

užívání je v obou denících podobná.

Nejmarkantnější rozdíl spatřujeme v užití grafických aktualizací. Zatímco v LN je 

grafické ozvláštnění minimální a stojí spíše v pozadí, drtivá většina titulků v Blesku je 

zvýrazněna barvami, typem písma a jeho velikostí, používají se interpunkční znaménka 

v podobě vykřičníků, otazníků apod.   

Ze shrnutí výsledků analýzy vyplynulo, že v titulcích v Blesku se objevují 

aktualizované prostředky častěji než v LN, s čímž úzce souvisí skutečnost, že na poutací 

a persvazivní funkci je v deníku Blesk kladen vyšší důraz.
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Závěr

Bakalářská práce na téma „Automatizace a aktualizace v novinových titulcích“ si kladla za 

cíl podat objektivní výpověď o problematice automatizace a aktualizace v titulcích 

současného seriózního a bulvárního tisku. Za tímto účelem jsme analyzovali vybrané tituly

z bulvárního deníku Blesk a seriózního deníku Lidové noviny. Jazykový materiál do 

korpusu jsme získali shromažďováním novin za období dvou posledních let (duben 2012 –

duben 2014) tak, že byla ve srovnatelném zastoupení použita pondělní až sobotní vydání

(jeden výtisk Blesku a jeden výtisk LN za každý týden). Celkem jsme k analýze nasbírali 

300 titulků, z čehož jich 143 bylo z LN a 157 z Blesku.  

Nejprve jsme klasifikovali výstavbu novinových titulků, u níž jsme vycházeli

z poznatků získaných z odborné literatury a z vlastní výzkumné sondy: podrobně jsme 

analyzovali jedno číslo Blesku a LN a výsledky srovnali s již existujícími výzkumy jiných 

autorů z minulosti. Nejvýznamnější bylo zjištění, že titulky v novinách se za posledních 40 

let značně proměnily. Zvýšila se jejich obsahová nasycenost, titulky se prodloužily, začaly 

se upřednostňovat větné titulky nad nevětnými a titulkové komplexy se staly složitější.

Úloha titulků v novinách tak viditelně vzrostla, a to v seriózním i bulvárním tisku.

Dále jsme popsali postupy mající sloužit k informování a mající sloužit k přesvědčování

recipientů. Informativní titulky – tedy takové, které jsou informačně nasycené – jsou pro 

zachování informační funkce jakožto primární funkce publicistického funkčního stylu 

nezbytné. Přesvědčili jsme se o tom, že titulky jsou v porovnání s minulostí delší a zvýšila 

se jejich informační nasycenost. Pokud tato tendence bude i nadále pokračovat, budou hrát 

informativní titulky v novinách stěžejní úlohu i v budoucnosti.

Žurnalistika je v dnešní době znatelně provázaná s persvazí a persvaze zase úzce souvisí 

s aktualizací. Podívejme se proto nyní na titulky z hlediska stěžejního tématu této práce:

problematiky automatizace a aktualizace. Autoři textů balancují mezi stereotypem

a snadnou srozumitelností a neotřelostí a originalitou znesnadňující recepci. Za účelem

maximálního zatraktivnění titulků kvůli jejich poutací a persvazivní funkci se snaží 

strnulosti vyjadřování bránit. K ozvláštnění textu využívají širokou škálu aktualizovaných

prostředků. Mezi ty nejčastější lze zařadit expresivní výrazové prostředky, které vyjadřují 

citové zaujetí autora k danému tématu. Autor tak může ovlivnit postoj čtenáře i bez použití 

pádných argumentů. Druhé místo zastupují obrazná pojmenování, která ozvláštňují text 
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využitím existujícího slova v jiném než základním významu či v neobvyklém kontextu. 

Taková vyjádření bývají častěji automatizovaná než aktualizovaná. Další jsou rétorické 

prostředky a figury. U nich je persvazivní působení velmi silné, protože více než jakékoliv 

jiné aktualizační prostředky „pracují“ se čtenářem. Velmi oblíbené jsou také intertextové 

odkazy čerpané z různých pramenů a odkazy na promluvy aktérů událostí. Autoři také 

texty ozvláštňují grafickou nápodobou zvukových prostředků. Aktualizovaně mohou 

působit prostředky z nespisovných útvarů českého jazyka, které pronikají do stylové 

vrstvy. Nejproblémovější shledáváme grafické aktualizace, které jsou v bulvárním tisku

běžnou záležitostí, ale seriózní tisk s nimi pracuje pouze v malé míře.

Všeobecně platí, že v titulcích převažují automatizovaná vyjádření nad aktualizacemi.

V průběhu celé práce jsme hledali odpovědi na stanovené hypotézy. První z nich 

předpokládala, že v Blesku se objevují aktualizované prostředky častěji než v LN. Tuto 

hypotézu analýza titulků potvrdila. Druhá hypotéza si kladla za cíl dokázat, že titulky 

v Blesku obsahují více persvazivních než informativních prostředků, zatímco LN mají 

opačnou tendenci. Zde jsme dospěli k závěru, že u obou deníků převažují informativní 

prostředky nad persvazivními. Můžeme ale konstatovat, že Blesk obsahuje více 

persvazivních prostředků než LN. Třetí hypotéza se týkala možnosti podílu dobře 

zvolených aktualizovaných titulků na prodejnosti jednotlivých titulů. Zde se opíráme o:

a) fakt, že deník Blesk si dlouhodobě drží pozici nejprodávanějšího deníku na českém 

trhu, jak jsme doložili ve třetí kapitole;

b) výsledky předchozích hypotéz, které potvrzují, že deník Blesk se v titulcích častěji 

uchyluje k využívání aktualizovaných a persvazivních prostředků než LN.

Můžeme se proto oprávněně domnívat, že souvislost mezi těmito skutečnostmi je 

patrná. Titulek se tak skutečně může do značné míry podílet na komerční úspěšnosti 

daného deníku a i my se přidáváme k tvrzení, že „Titulek prodává“.

Titulky byly, jsou a budou významnou součástí novin. Tato práce nechtěla být 

vyčerpávajícím pojednáním o problematice automatizace a aktualizace v novinových 

titulcích, ale příspěvkem, který by např. v budoucím výzkumu mohl posloužit jako 

východisko pro srovnání titulků bulvárního a seriózního tisku. Výsledky by mohly přinést 

překvapivé závěry. Věřím, že v tomto směru existuje mnoho dalších jevů, které by mohly 

být prozkoumány detailněji. O významnosti titulků nelze pochybovat. Od zbylého textu 

v novinách se totiž liší tím, že se doopravdy čtou.
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