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Abstrakt 

Tato páce zkoumá politickou satiru v České televizi, v období transformačního procesu. 

Konkrétně se pak jedná o období mezi lety 1993 a 1997, ve kterém byl premiérově vysílán 

původní satirický pořad české televize Česká soda. Právě tento pořad je předmětem výzkumu. 

Práce se zaměřuje na obraz českých, případně slovenských politiků, prezentovaný v daném 

pořadu a zároveň zkoumá obraz důležitých politických situací, odehrávajících se na českém či 

slovenském území v daném období. Zvolenou výzkumnou metodou je pak kritická 

diskursivní analýza. 

 

 

Abstract 

Subject of this bachelor’s dissertation is political satire in Czech Television. The main issue is 

the picture of transformation of Czech Republic in satirical program on Czech Television. 

Goal of this work is to find out, if there is possibility to get picture of concrete period through 

satirical program Česká soda. By picture we mean basic information about important political 

persons and situations. As a method we use Critical discourse analysis. 
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Vymezení tématu 

 
Politická satira je do značné míry zrcadlem doby. Televizní politická satira je pak svébytným 

žánrem a současný konzument mediálních obsahů se s ní v našem prostředí může setkat 

častěji, než s politickou satirou v jiných formátech (např. kreslené vtipy v novinách, satirické 

weby atd.). Je tedy patrné, že může mít jistý vliv na utváření názoru obyvatelstva na 

politickou situaci a jednotlivé politiky dané země. 

 

Toto téma jsem si vybral, protože bych rád poukázal na komplexnost televizní politické satiry 

a její schopnost popisovat jak jednotlivé politické aktéry, tak politickou situaci. Televizní 

politická satira útočí, dle mého názoru, na nejpalčivější problémy doby a kontroverzní 

opatření, či kontroverzní politiky. Nečinila-li by tak, nebyla by účinná. 

 

Důležitost tohoto tématu spočívá v tom, že interpretace určité politické situace, nebo pohled 

na konkrétního politického aktéra se v průběhu času mění. Dosti často k tomu pak dochází 

v návaznosti na vládnoucí ideologii v dané zemi. Podíváme-li se však na televizní politickou 

satiru (nebo na politickou satiru obecně) z daného období, může nám přiblížit dobový kontext 

a ukázat tak politika, či politickou situaci v jiném světle a může nám tedy pomoci v pochopení 

dobových událostí. Dobrým příkladem, který bych na tomto místě rád uvedl, je mediální 

obraz Margaret Thatcher po její smrti. Většina našich a potažmo i západních médií tuto 

političku do značné míry glorifikovala a její obraz byl ve skrze pozitivní. Podívá-li se však 

člověk na televizní politickou satiru z doby její vlády (Not the Nine O’clock News), dostane 

zcela odlišný obraz této političky. 

 

Hypotéza 

 

Tato práce vychází z předpokladu, že se základní znalostí dobového kontextu, která je však u 

konzumenta televizní politické satiry nezbytná, jinak by nepochopil použité vtipy, je možné 

pomocí satirických pořadů získat ucelený obraz zkoumané politické situace, což znamená, že 

poznáme všechny základní politické aktéry a dostaneme určitý pohled na zásadní dobové 

problémy. Uceleným obrazem zde tedy není myšlen výklad dějin, který máme možnost najít 

v akademických publikacích. Jedná se spíše o alternativní obraz k tomu, který se k divákovi 

dostává v tisku, či televizním zpravodajství. 



 

 

 

Výzkumná otázka 

 

Je možné prostřednictvím televizní politické satiry získat ucelený obraz zkoumané politické 

situace/období? 

 

Kontext tématu 

 

Toto téma zapadá do kontextu hospodářské transformace ČR devadesátých let, kdy docházelo 

ke střetům mnoha silných politických osobností a zároveň k mnoha kontroverzním situacím a 

rozhodnutím, hodným veřejné pozornosti. 

 

 

Metodologie operacionalizace a data 

 

Jedná se o diskursivní analýzu, která bývá tradičně definována jako sada metod a teorií pro 

zkoumání běžně používaného jazyka v sociálním kontextu.
1
 Jakkoli jazyk v jeho psané či 

mluvené podobě představuje klíčový objekt zájmu diskursivní analýzy, záběr diskursivní 

analýzy je poněkud širší.
2
  Diskursivní analýza nepovažuje jazyk za pouhé médium, ale za 

svébytný fenomén hodný pozornosti vědce.
3
 Nepřistupuje k textu jako ke znázornění 

„reality“, u kterého bychom mohli hodnotit jeho „objektivitu“ a „pravdivost“.
4
 Diskursivní 

analýza zkoumá, jakým způsobem lidé skrze text či soubor textů konstruují smysl a význam 

objektů a aktivit sociálního světa.
5
 

Samotnou použitou metodou pak bude kritická diskursivní analýza. Jak píše Beneš, kritická 

diskursivní analýza využívá poznatků některých dalších přístupů.
6
 Se sociálněpsychologickou 

diskursivní analýzou ji spojuje lingvistický přístup k diskursu.
7
 Druhou inspirací je 

poststrukturalismus Foucaulta a jeho pojetí diskursu jako systému omezení a pravidel pro 

                                                 
1 DRULÁK, Petr. (2008).  Jak zkoumat politiku. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 92. 
2 Tamtéž 
3 DRULÁK, Petr. (2008).  Jak zkoumat politiku, s. 93. 
4 Tamtéž. 
5 Tamtéž 
6 DRULÁK, Petr. (2008).  Jak zkoumat politiku, s. 101. 
7 Tamtéž. 



 

 

formování výpovědi.
8
 Podle kritické diskursivní analýzy nelze jazyk redukovat na jiné prvky 

společnosti, zároveň je nutné vyvarovat se i druhého extrému, který tvrdí, že „vše je diskurs“.
9
 

Jako data použijeme jednotlivé epizody satirického pořadu Česká soda, který byl vysílán ČT 

ve zkoumaném období.  

Operacionalizaci dat provedeme tak, že provedeme detailní analýzu jednotlivých epizod, 

soustředit se přitom budeme na pasáže zaměřené právě na politickou situaci v zemi. 

Použijeme při tom tři dimenze, které popisuje Beneš.
10

 V rámci první, lingvistické dimenze 

budeme zkoumat vnitřní vztahy textu, pomocí druhé dimenze se budeme snažit uchopit text 

jako diskursivní aktivitu realizovanou v určitých vnějších vztazích – kontextu tvořeném 

společenskou praxí a budeme se tedy věnovat vnějším vztahům textu a mezidiskursivním 

vztahům.
11

 Třetí dimenze navazuje na druhou, konkrétně na zkoumání pravidel ovlivňujících 

produkci a konzumaci textů.
12

 Kritická diskursivní analýza pravidel diskursu vychází ze dvou 

předpokladů.
13

 Za prvé, pravidla diskursu ovlivňují mocenské vztahy mezi lidmi tím, že 

ovlivňují způsob, jakým spolu lidé jednají a komunikují, jakým způsobem přistupují ke světu 

a k ostatním lidem.
14

 Za druhé, kritická diskursivní analýza nepředpokládá totalitu jedné 

významové struktury, jedněch pravidel diskursu.
15

 Navíc se v práci nezaměříme pouze na 

textovou stránku zkoumaných dat, ale i na jejich audiovizuální podobu.  
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Úvod 
 

Tato práce zkoumá politickou satiru v České televizi v období transformačního procesu. 

Konkrétně se jedná o období mezi lety 1993 a 1997, ve kterém byl premiérově vysílán 

původní satirický pořad České televize Česká soda. A právě tento pořad se stane předmětem 

našeho výzkumu. Práce se zaměří na obraz českých, případně slovenských politiků, 

prezentovaný v daném pořadu a zároveň budeme zkoumat obraz důležitých politických 

situací, odehrávajících se na českém či slovenském území ve zkoumaném období. 

Práci tedy začneme několika faktografickými údaji o zkoumaném pořadu. Na 

televizních obrazovkách se objevilo šestnáct dílů tohoto pořadu, přičemž čtrnáct z nich mělo 

stopáž od deseti do dvaceti minut a zbylé dva díly trvaly každý půl hodiny, neboť se jednalo o 

silvestrovské sestřihy, obohacené o několik nových scének. První díl byl odvysílán 4. června 

1993 a druhý hned následujícího dne. Poslední díl byl pak odvysílán v srpnu 1997. Co se 

periodicity pořadu týče, původně byl zamýšlen jako dvouměsíční, časem se však stal 

občasníkem. U zrodu celého projektu stál známý slovenský režisér a producent Fero Fenič, 

který přes mnohé námitky vedení veřejnoprávní televize prosadil do vysílání neznámou, 

později však významnou, tvář, Petra Čtvrtníčka. Pořad začínal v hlavním vysílacím čase na 

kanálu ČT 1, kvůli námitkám ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vedení ČT a 

často velmi kritickým komentářům pořadu v novinách byl však odsouván do vedlejších časů, 

až nakonec skončil v nočním vysílání ČT 2. K ukončení pořadu pak došlo kvůli neshodě mezi 

Petrem Čtvrtníčkem a Fero Feničem, přičemž první jmenovaný chtěl usilovat o co nejostřejší 

a nejsvobodnější satiru a nehodlal se přizpůsobit tlaku vedení televize na změny v obsahu 

pořadu, producent Fero Fenič však nechtěl nadále pokračovat v hádkách s vedením televize o 

obsahu každé z reportáží. 

Dříve než přikročíme k formulaci výzkumné otázky, je potřeba definovat si několik 

základních pojmů, se kterými budeme v práci operovat. Na prvním místě musíme definovat 

samotný pojem satira. Oxfordský slovník popisuje satiru jako „žánr, který užívá humoru, 

ironie, nadsázky a zveličování nebo zesměšňování za účelem zdůraznění a kritizování lidské 

hlouposti a nedostatků, často se obrací ke kritice současné politické sféry“.
1
 Radko Pytlík 

popisuje v jedné ze svých knih satiru jako něco, co se pere s dobovými poměry a složitostmi a 

                                                 
1 CIESLAROVÁ, Olga Věra. (2013). Satira, maska, happening. Praha: MAKE*detail, s. 66. 
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snaží se vymýtit zlo.
2
 Satira se pak dle jeho slov, stejně jako groteska, zakládá na použití 

asociativní obraznosti, na karikování a zdůrazňování různých krajností a na nadsázce.
3
 Satira i 

groteska pak podle autora nacházejí zálibu v mnohoznačných slovech.
4
 Dalším pojmem, který 

si musíme ozřejmit, je dobový obraz. Protože zkoumáme obraz českých politiků a důležitých 

politických situací odehrávajících se na našem území, který nám Česká soda nabízí, je nutné 

vysvětlit, co zde má být chápáno pod pojmem obraz. Tento pojem zde nevnímáme jako 

ucelený narativ zahrnující všechny důležité politické aktéry a situace; daleko spíše hledáme 

alternativní náhled na některé dobové politiky a na důležité momenty období transformace. 

Poslední větou předchozího odstavce se dostáváme k nutnosti zformulovat výzkumnou 

otázku celé práce. Tato otázka zní, je-li nám televizní satirický pořad schopen nabídnout 

obraz zkoumané politické situace či daného období. Pokud bychom měli otázku 

zkonkretizovat, budeme se tázat, zda nám takovýto obraz nabízí právě pořad veřejnoprávní 

televize Česká soda. Jak již bylo zmíněno výše, obraz zde nevnímáme jako ucelený narativ, 

ale spíše jako alternativní přístup k informacím o politických aktérech či politických 

situacích; jinak nám tyto informace prezentuje seriózní zpravodajství. Zároveň se v našem 

výzkumu zaměříme na to, jakých prostředků a nástrojů politická satira užívá, respektive jak je 

konstruována struktura satirického pořadu, neboť právě tato může vést k jinému vyznění 

informací, než jak vyznívají prezentovány seriozním zpravodajstvím. Protože se v textu 

dotkneme role diváka při přijímání satirického obsahu, budeme se také snažit zjistit, kolik 

informací je televizní satirický pořad schopen předat divákovi, který má pouze základní 

znalost dobového politického diskursu. Pod základní znalostí jsou zde myšleny znalosti 

vyučované na základních školách v kurzech základů společenských věd. Konkrétně se pak 

jedná o znalosti typu dělení mocí ve státě (legislativní, exekutivní, soudní), z jakých orgánů se 

legislativa skládá (Poslanecká sněmovna, Senát) atd. K takto úzkému vymezení základní 

znalosti dobového politického diskursu přistupujeme z toho důvodu, abychom zjistili, jakou 

nadstavbu oproti tomuto velmi obecnému základu Česká soda nabízí. Tato snaha vychází 

z přesvědčení, že politická satira je schopna zároveň se zábavným obsahem předávat 

divákovi, který například nesleduje seriozní zpravodajské pořady, i základní informace o 

politických aktérech a situacích odehrávajících se ve zkoumaném období. Za tyto základní 

informace budeme považovat faktografické údaje o politicích/situacích, které budou v pořadu 

                                                 
2 PYTLÍK, Radko. (2005). Pomocná škola humoru. Praha: Emporius, s. 182. 
3 Tamtéž. 
4 PYTLÍK, Radko. (2005). Pomocná škola humoru, s. 183. 
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doslovně řečeny a bude je tak schopen dekódovat i divák, který se jinak v politické situaci 

příliš neorientuje. 

Naše hypotéza pak zní, že je divák prostřednictvím televizní satirického pořadu, 

konkrétně pak prostřednictvím satirického pořadu Česká soda, schopen získat základní obraz 

(alternativní k tomu v seriózním zpravodajství) důležitých politických aktérů a politických 

situací, odehrávajících se v daném období. Co se týče diváků, kteří disponují pouze 

základními znalostmi dobového politického diskursu, zde vycházíme z předpokladu, že jim 

satirický pořad představí ty nejdůležitější politické aktéry v zemi a nabídne jim informaci o 

zásadních dobových situacích období transformace. 

K výzkumu budeme používat metodu kritické diskursivní analýzy, kterou si blíže 

popíšeme v metodologické kapitole. Daná metoda byla vybrána s ohledem na komplexnost 

zkoumaného problému a také s ohledem na vybraná data. Jako data nám zde totiž poslouží 

všech 16 dílů pořadu Česká soda. Tyto pořady však nelze v rámci naší práce zkoumat 

odděleně od dobového politického diskursu, stejně jako je nelze oddělit od dobového 

seriózního zpravodajství. Tato neoddělitelnost tkví v tom, že právě se strukturou zpravodajství 

námi zkoumaný satirický pořad často operuje, deformuje ji a tím dosahuje satirického vyznění 

obsahu. Právě proto by bylo chybné aplikovat v naší práci metody typu kvantitativní 

obsahové analýzy, neboť bychom byli připraveni o dobový politický a mediální kontext, který 

je pro tuto práci velice důležitý. Musíme tedy zdůraznit, že zkoumaným vzorkem dat je sice 

pouze šestnáct dílů pořadu Česká soda, ale zároveň zde operujeme se znalostí seriózního 

dobového zpravodajství a se znalostí dalších mediálních obsahů. Stejně tak je pro náš výzkum 

nutná i znalost dobově politické situace, která měla na tu mediální znační vliv, což si taktéž 

osvětlíme v následující kapitole. 

Důvodů ke zkoumání politické satiry je mnoho a my si v následující pasáži uvedeme 

alespoň některé z nich, které vedly ke vzniku této práce. Prvním z důvodů je, že politickou 

satiru lze do značné míry považovat za zrcadlo doby. Politická satira je nám schopna odhalit, 

nakolik je daná společnost svobodná a nakolik je povoleno zesměšňovat politiky, aniž by byl 

takový obsah postaven mimo politický diskurs a označen za nekorektní či nevyvážený. Je 

nám schopna ukázat politiky v jiném světle, než v jakém se objevují v seriózních 

zpravodajských pořadech, a mnohdy odhalí místa, kam tyto pořady pod heslem korektnosti a 

vyváženosti nedosáhnou. Televizní politická satira je pak o to důležitější, že má potenciálně 

větší dopad než například politická satira tištěná, neboť se s ní současný konzument 
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mediálních obsahů v našem prostředí
5
 může setkat častěji. Tento předpoklad opíráme 

především o příklady známé v USA, jimiž jsou pořady The Daily Show a Colbert Report. 

Výše zmíněné pořady se těší takovému zájmu veřejnosti a takové vážnosti u politiků, že 

někdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických Nancy Pelosiová 

doporučila svým kolegům, aby neposkytovali interview pořadu Colbert Report, aby nebyli 

„za hlupáky“.
6
 Z výše uvedeného tedy vyplývá, že politická satira může mít vliv na utváření 

názorů obyvatelstva na politickou situaci dané země a konkrétní politiky, a neměla by tedy 

stát mimo zájem politologie a politologů. Proto v závěru této práce zhodnotíme, zdali Česká 

soda aspirovala, nebo mohla aspirovat na stejnou pozornost veřejnosti a politiků, které se 

dostává satirickým pořadům v USA. 

Dalším důvodem ke zkoumání politické satiry je fakt, že interpretace určité politické 

situace nebo pohled na konkrétního politického aktéra se v průběhu času mění. Dosti často 

k tomu dochází v návaznosti na změnu nebo vývoj dominantní ideologie v dané zemi. Pokud 

toto obecné tvrzení přeneseme na námi zkoumané politické prostředí, můžeme říct, že se 

jednalo o změnu ideologie z komunistické na neoliberální. „Česká média prošla – stejně jako 

celá společnost – na počátku devadesátých let obdobím transformace, během níž se změnil 

právní a ekonomický kontext působení médií, jejich postavení a funkce ve společnosti, stejně 

jako organizace práce v médiích, její technické podmínky a podoba a obsah samotné mediální 

produkce.“
7
 Podíváme-li se na televizní politickou satiru (nebo na politickou satiru obecně) 

z daného období, může nám přiblížit dobový kontext a ukázat tak politickou situaci či 

konkrétního politického aktéra v jiném světle, čímž nám napomáhá k pochopení dobových 

událostí a může nám pomoci vzdorovat interpretaci, která se následně ustálila v rámci 

politického diskursu v návaznosti na změnu ideologie. 

Na závěr úvodní kapitoly je potřeba uvést změny, ke kterým v této práci došlo oproti 

předpokládané podobě, uvedené v projektu. První a nedůležitější změnou je mírná korekce 

výzkumné otázky. Původně jsme chtěli hledat „ucelený“ obraz doby v televizní politické 

satiře. Toto zadání se však už po zhlédnutí úvodních epizod České sody ukázalo jako 

přehnané a z otázky tedy bylo vypuštěno slovo „ucelený“ a z obecného označení „televizní 

politická satira“ jsme přešli k označení „satirický pořad“, neboť na základě výzkumu 

                                                 
5 Naším prostředím je zde míněn vyspělý Západ, kde je televizní vysílání velice rozšířené a televize obecně vykazují vyšší 

zájem konzumentů, než tištěná média. 
6 FOWLER, James H. The Colbert Bump in Campaign Donations: More Truthful than Truthy. PS: Political Science [online]. 

2008, vol. 41, issue 03, s. - [cit. 2014-05-14]. DOI: 10.1017/S1049096508080712. Dostupné 

z:< http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1049096508080712> 
7 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. (2011). Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 

Praha: Grada. Žurnalistika a komunikace, s. 365. 

http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1049096508080712
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prováděném na jednom konkrétním pořadu bychom nemohli činit takto obecné závěry. Další 

změnou je rozšíření výzkumné otázky o několik podotázek (uvedených již v úvodních 

odstavcích), které nám pomohou lépe strukturovat celou práci. Poslední změnou oproti 

předpokládané podobě práce je výměna několika titulů z předpokládané literatury za tituly 

jiné. K této změně nás vedl nepříliš překvapivý důvod, totiž že nově použité tituly jsou pro 

nás přínosnější při zpracování zkoumaného tématu, než knihy původně předpokládané. 

 

1. Metodologie 
 

Jako metodologie nám poslouží diskursivní analýza, „která bývá tradičně definována jako 

sada metod a teorií pro zkoumání běžně používaného jazyka v sociálním kontextu.“
8
 Přesněji 

řečeno, budeme používat kritickou diskursivní analýzu, „která využívá poznatků některých 

dalších přístupů. Se sociálně psychologickou diskursivní analýzou ji spojuje lingvistický 

přístup k diskursu. Druhou inspirací je poststrukturalismus Foucaulta a jeho pojetí diskursu 

jako systému omezení a pravidel pro formování výpovědi.“
9
 Pro náš výzkum bude důležité 

zejména poststrukturalistické vnímání diskursu. Jak plyne z Laclauova pojetí a obecně i 

z pojetí poststrukturalistů, diskurs nezahrnuje pouze psané texty nebo řeč, ale pod tento 

zastřešující pojem patří „třeba i materiální předměty, sociální praktiky, instituce atd.“
10

 Toto 

široké pojetí diskursu odkazuje ke skutečnosti, že každé společenské uspořádání nese nějaký 

význam, který plyne právě z toho, že je dané společenské uspořádání součástí diskursu.
11

 

Abychom upřesnili význam předchozích slov, použijeme příklad, který používá právě Laclau. 

Jedná se o rozdíl mezi kopnutím do míče při fotbalovém utkání a kopnutím do kulatého 

předmětu na ulici. Na tomto příkladu autor poukazuje na fakt, že „fyzická skutečnost je vždy 

stejná, ale její význam je jiný.“
12

 Následně přidává argument, že systém vztahů mezi 

předměty není dán jejich referenční materialitou, ale je spíše sociálním konstruktem; právě 

tento systém nazývá diskursem.
13

 Z toho nutně vyplývá, že vše, čím je člověk obklopen, je 

nositelem nějakého významu, který však „není součástí věci samotné, ale je sociálně 

                                                 
8 DRULÁK, Petr. (2008). Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. 

Praha: Portál, s. 92. 
9 DRULÁK, Petr. (2008). Jak zkoumat politiku, s. 101. 
10 LACLAU, Ernesto. (2013). Emancipace a radikální demokracie. 1. české vyd. Překlad Jan Bíba, Josef Fulka. V Praze: 

Karolinum, Politeia, s. 14. 
11 Tamtéž. 
12 Tamtéž. 
13 Tamtéž. 
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konstruován prostřednictvím série poukazů k dalším objektům.“
14

 Je důležité, že autor 

nesklouzne k příliš radikálnímu tvrzení, před kterým je varováno v Drulákově knize, že „vše 

je diskurs“
15

, neboť dodává důležité konstatování, že se nepopírá existence předmětů jako 

takových, tato existence je však vždy nutně zprostředkována právě diskursem.
16

 „Diskurs tedy 

nevytváříme sami svými arbitrárními rozhodnutími, ale naopak, jsme to my, kdo je vytvořen 

diskursem.“
17

 

Zde se však nabízí otázka, jaká je v takovém případě role tvůrce satirického obsahu. 

Tvůrce politické satiry se snaží měnit způsob, jakým je existence politických dějů či 

politických aktérů zprostředkovávána. Trhá vazby a pravidla, kterými je struktura daného 

diskursu konstituována a přináší zcela jiná, nekonvenční pravidla, čímž aktivně zasahuje do 

podoby daného diskursu. Dokladem toho může být právě Česká soda, která byla velmi ostrou, 

nevybíravou a zároveň svobodnou satirou. Na tomto místě se dostáváme k důležité myšlence, 

kterou nám předkládá Laclau. Jde o to, že v době transformace docházelo k ustavování 

vnitřních hranic systému politického diskursu. Celý systém se teprve konstituoval a po určité 

období nebylo jasné, co se bude nacházet za vnitřní hranicí, která se zakládá na vyloučení. 

„To, co je za (vnitřní) hranicí systému, není pouze obyčejnou diferencí, ale je diferencí, která 

je v antagonistickém poměru k prvkům na druhé straně diference.“
18

 Jinak řečeno, to, co se 

nachází vně hranice, je nepřípustné a napomáhá k utváření jednoty prvků, které nemusí mít 

mnoho společného, na vnitřní straně hranice.
19

 K tomuto jevu zřejmě došlo i v případě České 

sody. V porevoluční době, kdy docházelo k utváření nových pravidel a nového systému 

politického diskursu, se zde objevil prostor pro svobodnou televizní politickou satiru, která 

nebyla po určitou dobu omezována jak důležitými politickými aktéry v ČR, tak institucemi, 

které mají za úkol regulovat televizní vysílání a svoji roli zcela jistě sehrála i absence 

autocenzury. V jistém momentě však nastal zlom, který můžeme připsat více faktorům, 

především se však jedná o nebývalou razanci a nevybíravost satirického obsahu České sody a 

o ustavení základních pravidel seriózního politického diskursu. Tyto dva momenty sehrály 

zásadní roli, neboť vedly k tomu, že se Česká soda dostala na vnější stranu výše zmíněné 

hranice a prvky na vnitřní straně hranice (politická reprezentace, seriózní tisk atd.), ač značně 

nesourodé, se spojily na nejmenším společném jmenovateli, aby označily obsah České sody 

za nekorektní, nevyvážený či nevhodný pro veřejnoprávní televizi. To vedlo k vyloučení 

                                                 
14 Tamtéž. 
15 DRULÁK, Petr. (2008). Jak zkoumat politiku, s. 101. 
16 LACLAU, Ernesto. (2013). Emancipace a radikální demokracie, s. 14. 
17 LACLAU, Ernesto. (2013). Emancipace a radikální demokracie, s. 15. 
18 LACLAU, Ernesto. (2013). Emancipace a radikální demokracie, s. 18. 
19 Tamtéž. 
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tohoto pořadu z politického diskursu (ve smyslu jeho stažení z vysílání) a k následné 

rezignaci veřejnoprávního média na produkci takto razantních, nevybíravých satirických 

pořadů, neboť svoboda k tvorbě takového formátu byla značně omezena. Nic z řečeného však 

nevyvrací Laclauva slova o funkci jazyka, která nespočívá v pojmenovávání již existujícího 

světa, ale je to právě jazyk, který se podílí na vytváření tohoto světa.
20

 Tedy i tvůrce 

satirických obsahů, ač se často snaží o deformaci zavedených mocenských struktur 

obsažených v politickém diskursu, aby dosáhl pobavení diváků, je nucen operovat v intencích 

sdíleného jazyka a tedy sdíleného, jazykem konstituovaného světa. 

Abychom shrnuli předchozí řádky, je nutno konstatovat, že v období transformace 

docházelo v ČR v souvislosti s pádem komunistického režimu ke značným společenským a 

kulturním změnám, které se promítly i do mediálního diskursu a obecně lze konstatovat, že 

v souvislosti s transformací, která probíhala po Sametové revoluci, probíhala i transformace 

omezení a pravidel veřejného či politického diskursu. „Média bylo nejprve třeba oddělit od 

státu (deetatizace) a najít nové formy jejich ekonomického, právního a společenského 

zakotvení, a to jejich privatizací, resp. ustavením médií veřejné služby.“
21

 Po revoluci došlo 

k téměř absolutnímu rozpadu stávajícího řádu ideologicky podloženého a autoritativně 

prosazovaného politického diskursu, který měl poměrně zřetelnou strukturu. Nový řád 

společenského diskursu, jinými slovy nová pravidla toho, co je přijatelné a co nikoli, se však 

formoval pozvolna a po určitou dobu zde existovalo jakési „diskursivní interregnum“, kdy 

pravidla toho, co je nebo není přijatelné, nebyla zcela zřejmá. Z toho plyne, že se změnil i 

výše zmíněný systém omezení a pravidel pro formování (mediální) výpovědi. Jak již bylo 

řečeno, tato poznámka je důležitá především v souvislosti s námi zkoumanou politickou 

satirou, neboť právě v tomto žánru je velmi patrná změna mezi transformačním obdobím a 

pozdějšími lety, kdy v období transformace můžeme pozorovat velmi svobodnou politickou 

satiru, nespoutanou přílišnými pravidly a omezeními, zatímco v pozdější době už se tento 

formát ve zmíněné podobě do vysílání veřejnoprávní televize nedostal. 

Diskursivní analýza je pro uchopení našeho tématu vhodná především s ohledem na 

fakt, že zkoumáme audiovizuální dílo. Bylo by tedy velice zavádějící uchylovat se pouze 

k textové analýze, neboť „jakkoli jazyk v jeho psané či mluvené podobě představuje klíčový 

objekt zájmu diskursivní analýzy, záběr diskursivní analýzy je poněkud širší“.
22

 Diskurs je 

samozřejmě obsáhlejším pojmem než text. Diskursivní analýza tudíž kromě samotného textu 

                                                 
20 LACLAU, Ernesto. (2013). Emancipace a radikální demokracie, s. 15. 
21 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. (2011). Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, s. 368. 
22 DRULÁK, Petr. (2008). Jak zkoumat politiku, s. 92. 
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bere v potaz také producenta sdělení, příjemce sdělení a zabývá se i kontextem, ve kterém byl 

daný text vyprodukován.
23

 Tato metoda tedy nepřistupuje k jazyku jako k pouhému nástroji, 

ale zkoumá ho jako svébytný fenomén, a na úrovni textu pak nevnímá tuto entitu jako obraz 

reality, který je možno hodnotit z hlediska objektivity či pravdivosti, ale spíše nahlíží na 

způsob, jakým daná společnost buduje prostřednictvím textu smysl a jaký přikládá význam 

jednotlivým společenským aktérům a situacím.
24

 Tato práce se tedy nebude snažit o analýzu 

jednotlivých komponentů diskursu samostatně. Naopak, půjde o hlubší analýzu zahrnující 

dobový a společenský kontext, která by měla propojovat a kombinovat zkoumání komponentů 

diskursu. 

Hned v úvodu kapitoly je zároveň nutné ujasnit, lze-li považovat video (film, televizní 

pořad) za jistou formu jazyka. Zde budeme vycházet ze slov Jamese Monaca, který ve své 

knize říká, že „film není jazyk v tom smyslu, jako jím je angličtina, francouzština nebo 

matematika. Především ve filmu není možné dělat hrubky. A není nutné se učit slovíčka. 

Vzdělání v kvazi-jazyce filmu pozorovateli otevírá větší potenciální významy, takže je pro 

popis fenoménu filmu užitečné použít metaforu jazyka“.
25

 Zatímco Monaco používá jazyk 

v souvislosti s filmem jako pouhou metaforu a nechápe filmovou řeč jako jazyk v pravém 

slova smyslu, někteří jiní autoři se zabývají výzkumem gramatiky vizuálních obsahů, což jde 

nad rámec Monacova metaforického srovnání.
26

 V našem výzkumu budeme hovořit o 

filmovém jazyce i v momentě, kdy nezkoumáme film, ale pouze filmové médium, konkrétně 

pak jednotlivé reportáže, které sice naplňují mnoho formálních znaků filmu, ale zcela jistě 

nemůžeme konstatovat, že se televizní reportáž po formální stránce rovná filmu. Přesto platí, 

že filmový jazyk je v mnoha ohledech nejpřesnějším a nejbližším označením struktury 

používané v námi zkoumaném materiálu, a proto u tohoto označení zůstaneme. 

 

2. Kontext Tématu 
 

Před zahájením vlastní analýzy je na místě položit otázku, proč je důležité zabývat se námi 

vybranou diskursivní strukturou nebo diskursivní strukturou satiry obecně. Jedním z důvodů 

je absence studií v této oblasti, neboť zatímco diskursivní analýze již bylo podrobeno mnoho 

                                                 
23 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, s. 170. 
24 DRULÁK, Petr. (2008). Jak zkoumat politiku, s. 93. 
25 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. 

Praha: Albatros, s. 148. 
26 Výzkumu gramatiky vizuálních obsahů se věnuje například následujíci publikace: LEEUWEN, Gunther Kress and Theo 

van. (2007). Reading images: the grammar of visual design. 2. ed., reprinted. London [u.a.]: Routledge. 
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problematik, v českém akademickém prostředí v oblasti televizní politické satiry tato metoda 

doposud použita nebyla. Na tomto místě bychom mohli konstatovat, že to není překvapivé, 

neboť „řeč blázna bývala po staletí v Evropě buď oslyšena, nebo, byla-li vyslyšena, bylo jí 

nasloucháno jako řeči pravdy“
27

 a politickou satiru lze do jisté míry vnímat jako řeč blázna 

(šaška), jehož výroky nestojí nikomu za analýzu, ale který říká panovníkovi (v našem případě 

je možno dosadit za panovníka např. dominantní politický diskurs) mnohdy krutou pravdu. To 

bychom se však značně vzdálili od původního významu Foucaultových slov, který směřoval 

toto konstatování k osobám na okraji společnosti, ke klinickým případům šílenství a narážel 

na fakt, že jejich promluva nebyla nijak zkoumána či zachycena a nemohla být 

reprodukována.
28

 Pokud bychom zde zavedli jistou pojící linii mezi satirikem a bláznem ve 

významu, ve kterém ho používal právě Foucault, nemůžeme považovat satirikovu promluvu 

za text naprosto vyloučený z veřejného diskursu, nicméně jistou podobnost zde nepochybně 

nalézáme. Foucault totiž nehovoří pouze o zákazu, ale jako další princip vylučování zmiňuje 

zavržení.
29

 S tímto principem vylučování se můžeme při zkoumání politické satiry setkat 

poměrně často. Stačí zmínit některé přívlastky, jimiž je obsah satirických pořadů opatřen na 

stránkách seriózních zpravodajských deníků nebo ve vysílání seriózních zpravodajských 

pořadů.
30

 Máme na mysli především přívlastky jako: nekorektní, neseriózní, nevyvážené a 

jistě bychom našli i další. Na tuto myšlenku navazuje i Maříková, když tvrdí, že „každá 

společnost svou produkci diskursu kontroluje, vybírá, organizuje a rozděluje podle určitých 

procedur.“
31

 Jako tyto procedury autorka uvádí právě zákaz, odmítání a mlčení; tyto postupy 

ukazují na jistou formu sociální podmíněnosti a na vnímání normality v daném tematickém 

okruhu.
32

 Jinými slovy a aplikováno právě na politickou satiru, v rámci seriózního politického 

diskursu je „normální“ nakládat s politikem určitým způsobem, stejně tak jsou zažité způsoby, 

jakými je „normální“ a patřičné komentovat politická jednání, schůze a jiné události. Politická 

satira však z tohoto sociálně podmíněného rámce nahlížení událostí a osob vystupuje a nabízí 

zcela jiné postupy a způsoby komentářů ve snaze obrátit dané situace v grotesku či vtip. 

Vrátíme-li se však k řeči blázna, nalezneme zde i další spojitost s politickou satirou. Jak již 

bylo zmíněno v předchozích odstavcích, řeč blázna se nesetkávala pouze se zavržením, ale 

                                                 
27 FOUCAULT, Michel. (1994). Diskurs: Autor ; Genealogie : tři studie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, s. 10. 
28 FOUCAULT, Michel. (1994). Diskurs: Autor ; Genealogie : tři studie, s. 9. 
29 Tamtéž. 
30 Pojmem „seriózní“ je nade vší pochybnost pojmem problematickým a velmi těžko definovatelným, neboť každý čtenář, či 

příjemce mediované informace, může mít pod tímto pojmem zahrnutou jinou sadu médií, pořadů, či jednotlivých příspěvků. 

My zde tento pojem používáme především ve významu zpravodajství jako takového (ať už se jedná o veřejnoprávní, či 

komerční formu). 
31 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 170. 
32 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 171. 
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také s tím, že „je v ní dešifrován nějaký naivní či skrytý rozum, rozum rozumnější, než rozum 

rozumných lidí.“
33

 S tímto způsobem vnímání politické satiry jako vyššího rozumu, jako 

dešifrování událostí způsobem, kterým je není zpravodajství schopno dešifrovat, odhalováním 

skryté pravdy, ke které běžné zpravodajství nepronikne, se můžeme v současné době setkat 

například v USA. Jinými slovy, dnešní politická satira (hovoříme zde především o té 

americké) je schopna mnoha divákům nabídnout informace mimo rámec zpravodajských 

obsahů, zasazené do kontextu způsobem, který se ve zpravodajství z různých důvodů 

neobjevuje. Z mnoha výzkumů pak plyne, že politická satira je schopna přinášet důležité 

informace i publiku, které se jinak o politiku příliš nezajímá a většinou nepřijímá informace o 

politice z běžného zpravodajství.
34

 

Televizní politická satira porušuje zaběhnuté postupy televizního zpravodajství, 

překrucuje jazyk, který je ve zpravodajství běžně používán, a dá se tedy říct, že struktura 

televizní politické satiry je alternativní strukturou ke struktuře seriózního zpravodajství, lépe 

řečeno její pokřivenou a značně deformovanou podobou. To je důvod ke zkoumání této 

problematiky, neboť díky Foucaultovi víme, že „ve společnosti, jako je naše, jsou samozřejmě 

známy procedury vylučování. Nejzřejmější a také nejznámější z nich je zákaz. Dobře se ví, že 

nemáme právo všechno říci, že nemůžeme mluvit o všem za jakýchkoli okolností, že konečně 

nemůže kdokoli mluvit o čemkoliv. Tabu předmětu, rituál okolností, privilegované nebo 

výhradní právo subjektu, který mluví: už zde máme hru tří typů zákazů, které se kříží, 

navzájem posilují nebo kompenzují, vytvářejíce komplexní mřížku, jež se neustále 

modifikuje“.
35

 Foucault dále konstatuje, „že v naší době těmi oblastmi, v nichž je mřížka 

nejvíc sevřená, v níž se množí černá pole, jsou oblasti sexuality a politiky: jako by diskurs byl 

dalek toho, být oním průhledným prvkem nebo neutrálním článkem, v němž dochází 

k odzbrojení sexuality a uklidnění politiky, a jako by byl jedním z míst, v němž řádí 

privilegovaným způsobem některé z jejich nejobávanějších sil. Diskurs není pouze tím, čím se 

projevují boje nebo systémy nadvlády, ale i tím, pro co a čím se bojuje, je mocí, které se 

snažíme zmocnit“.
36

 A právě satira může sloužit jako nástroj, kterým se člověk může vymanit 

z oné moci dominantního diskursu, nebo mu alespoň klást odpor. 

 

                                                 
33 FOUCAULT, Michel. (1994). Diskurs: Autor ; Genealogie : tři studie, s. 10. 
34 MORRIS, Jonathan S. The Daily Show with Jon Stewart and Audience Attitude Change During the 2004 Party 

Conventions. Political Behavior[online]. 2009, vol. 31, issue 1, s. 79-102 [cit. 2014-05-14]. DOI: 10.1007/s11109-008-9064-

y. Dostupné z: <http://link.springer.com/10.1007/s11109-008-9064-y> 
35 FOUCAULT, Michel. (1994). Diskurs: Autor ; Genealogie : tři studie, s. 9. 
36 Tamtéž. 

http://link.springer.com/10.1007/s11109-008-9064-y
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3. Aplikace Metodologie 
 

V úvodu této kapitoly je nutné zformulovat výzkumnou otázku celé práce. Tato otázka zní, 

zda je možné prostřednictvím televizního satirického pořadu získat obraz zkoumané politické 

situace/období. Pod slovem obraz pak rozumějme informaci o důležitých politických aktérech 

a politických situacích dané doby. Abychom se dostali k odpovědi, bude nezbytné vyřešit 

několik dalších podotázek. Především se zde zaměříme na prostředky, kterými námi 

zkoumaný televizní satirický pořad konstrukce takového obrazu dosahuje, jinými slovy, jak je 

konstruován „satirický diskurs“, nalezneme-li vůbec něco takového, co by se za satirický 

diskurs dalo označit. Ještě než přikročíme k analýze jednotlivých dílů pořadu Česká soda, 

musíme upřesnit některé metody, které byly v předchozích odstavcích nastíněny příliš obecně. 

Začněme tedy členěním, ze kterého budeme vycházet. „Christian Metz ve filmu identifikuje 

pět rovin informací: (1) vizuální obraz, (2) tisk a jinou grafiku, (3) řeč, (4) hudbu a (5) hluk 

(zvukové efekty)“.
37

 Pokud rozvineme myšlenku Umberta Eca, „že text má vlastnosti, které 

nemohou být vlastnostmi věty, že interpretace textu je rovněž (ne-li především) záležitostí 

faktorů pragmatických, a že text tudíž nemůže být pojednáván na bázi větné gramatiky, která 

funguje na bázi čistě syntaktické a sémantické“
38

, pak nezbývá než konstatovat, že u videa 

stojíme před problémem ještě složitějším. 

Pokud se snažíme o celkovou analýzu satirického pořadu, nelze zkoumat pouze text (v 

našem případě přepis textu, který je řečen), ale je nutné zahrnout i další složky, které nám 

video nabízí. Tyto složky pak nelze zkoumat samostatně, neboť stejně tak jako věta postrádá 

některé vlastnosti textu, postrádá samotný vizuální obraz, řeč nebo hudba vlastnosti syntézy 

všech výše zmíněných komponentů. „Faktem je, že film, na rozdíl od psaného nebo 

mluveného jazyka, se naskládá z jednotek jako takových, ale spíše je významovým 

kontinuem“.
39

 Přesto se v úvodu analýzy neobejdeme bez určité formy rozkladu 

audiovizuálního díla, který nám pomůže identifikovat prostředky, jimiž dochází ke konstrukci 

satirického obsahu. Dalším úskalím, na které narazíme, je to, že se ve filmu „velké množství 

kódů navzájem kombinuje, aby vytvořily médium, v němž se film vyjadřuje. Existují kulturně 

odvozené kódy, existují mimo film a filmaři je prostě reprodukují (například jak lidé jedí). A 

existují kódy, které náleží pouze filmu (nejlepším příkladem je montáž)“.
40

 

                                                 
37 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 210. 
38 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Vyd. 1. Praha: 

Academia, s. 24. 
39 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 156. 
40 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 174. 
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Je tedy nutné definovat kategorie, které budeme v rámci naší analýzy zkoumat, neboť 

u tak komplexního formátu, jakým video nepochybně je, bychom se mohli snadno ztratit 

v záplavě zkoumaných kódů a systémů, kterých se nám nabízí nespočetné množství. Nikdy 

však nesmíme zapomínat na fakt, že „významu jednotlivé části můžeme porozumět pouze 

v kontextu celku, který je nám ale přístupný pouze skrze jednotlivé části“.
41

 Při určování 

zkoumaných kategorií musíme být taktéž obezřetní, neboť se může v průběhu průzkumu 

snadno stát, že kategorie, již jsme na začátku považovali za relevantní, se ukáže jako 

nepoužitelná a naopak bude nutné doplnit kategorie jiné, předem neuvažované, které se pro 

průzkum ukážou jako zásadní. Právě z tohoto důvodu je diskursivní analýza nanejvýše 

vhodná, neboť u ní „sběr dat není fáze, která by musela být ukončena před začátkem analýzy, 

ale může se jednat o permanentně pokračující proces“,
42

 což nám umožňuje výše zmíněné 

zásahy do výzkumu. 

Konečně se tedy dostáváme k základním zkoumaným kategoriím. Jak bylo uvedeno již 

dříve, vyjdeme z členění Christiana Metze. Máme tedy vizuální obraz, tisk a jinou grafiku, 

řeč, hudbu a hluk. Náš výzkum začneme řečí, neboť řeč je ve zkoumaném pořadu hlavním 

nositelem významu. (V České sodě narazíme i na několik reportáží a skečů, které jsou 

doprovázeny pouze hudbou, ale co se týče reportáží z politického prostředí, je zde právě řeč 

hlavním nositelem informace, potažmo i vtipu.) To samozřejmě neodsouvá další zkoumané 

kategorie do pozadí, neboť mnoho vtipů je postaveno i na obrazové montáži. Pokud však 

máme určit základní nosič významu, jinými slovy médium, bez něhož by zkoumaný pořad 

přicházel o největší část svého významu (smyslu), stavíme zde na první místo řeč. 

Při zkoumání řeči se neobejdeme bez lingvistických nástrojů, které nám pomohou 

odkrýt postupy, jež se v satirickém pořadu budou opakovat. Jak již bylo několikrát zmíněno, 

diskursivní analýza používá mnoha postupů a metod a při výzkumu řeči se jeví jako nejlépe 

použitelný nástroj jistá forma sémiotické analýzy, neboť právě sémiotická analýza se zabývá 

odkrýváním významů mediovaných sdělení.
43

 Za pomoci sémiotické analýzy se tedy 

pokusíme rozebrat sdělení, které nám prostřednictvím řeči Česká soda nabízí, přičemž 

budeme hledat význam použitých prvků na dvou úrovních, jak na explicitní, tedy zjevné 

úrovni, tak na skryté rovině symbolických obsahů.
44

 Dvě velmi důležité kategorie v této části 

výzkumu budou základní sémiotické kategorie označujícího a označovaného, tedy kategorie 

signifikantů a signifikátů. Vycházíme tak z poznatku, že mediované texty se skládají ze znaků 

                                                 
41 WODAK, Ruth a Michael MEYER. (2001). Methods of critical discourse analysis. Thousand Oaks [Calif.]: SAGE, s. 16. 
42 WODAK, Ruth a Michael MEYER. (2001). Methods of critical discourse analysis, s. 18. 
43 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 118. 
44 Tamtéž. 
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a tyto znaky jsou dále složeny právě z označujících a označovaných.
45

 V našem případě 

budou označovanými politici či politické situace a my zde budeme zkoumat, jaké označující 

znaky jsou vybírány. Na tomto místě bychom měli připomenout, že „Van Dijk jmenuje tři 

formy sociálních reprezentací relevantních k porozumění diskursu: zaprvé znalost (osobní, 

skupinová, kulturní), za druhé postoje a za třetí ideologie“.
46

 Právě znalost je u této, stejně 

jako u ostatních zkoumaných, kategorie velmi podstatná. Je totiž nutné si uvědomit, že „znaky 

operují na dvou rovinách označování – denotativní (jde o jednoznačný, doslovný význam 

znaku) a konotativní (významy asociativní, druhotné).“
47

 Z tohoto operování na dvou 

úrovních následně plyne i silná zakotvenost sémiotické analýzy v daném kulturním a 

společenském prostředí a její závislost na společenském hodnotovém systému a 

zvyklostech.
48

 

Pro náš průzkum bude klíčová konotativní rovina. Politická satira totiž velmi často 

pracuje s asociacemi a druhotnými významy, odvozenými z významů původních na základě 

určitých společensky sdílených pravidel a zvyklostí, aby tyto druhotné významy byl schopen 

divák dekódovat. Poprvé zde hovoříme o jisté aktivní roli diváka v procesu dekódování. 

V tomto bodě může nepochybně nastat problém, neboť „kompetence adresáta není nezbytně 

kompetencí mluvčího“.
49

 Jinými slovy fakt, že autoři očekávají od diváka jistou znalost, 

neznamená, že divák musí nutně touto znalostí disponovat a nemusí tak být schopen 

dekódovat celou informaci, vloženou do díla autory. Z toho vyplývá, „že kódy adresáta se 

mohou úplně nebo částečně lišit od kódů mluvčího, že kód není žádná jednoduchá entita, ale 

mnohem častěji komplexní systém pravidel, a že lingvistický (nebo jiný) kód není pro 

pochopení lingvistického (v našem případě nejen lingvistického) sdělení postačující“.
50

 

Budeme tedy vycházet z předpokladu, že satirický pořad často pracuje s konotativní rovinou 

označování, která je jedním z prostředků konstruování politické satiry, a tento předpoklad se 

budeme v průběhu našeho výzkumu snažit potvrdit či vyvrátit. Tímto důležitým 

konstatováním je nutné uvést výzkum právě lingvistické roviny řeči, která se v námi 

zkoumaném pořadu objevuje. „Zároveň je však třeba říci, že text postuluje svého adresáta 

coby podmínku neodmyslitelnou nejen od své konkrétní komunikativní schopnosti, ale rovněž 

od své významové potenciality. Jinými slovy řečeno, text je vyřčen pro někoho, kdo by jej 

                                                 
45 Tamtéž. 
46 WODAK, Ruth a Michael MEYER. (2001). Methods of critical discourse analysis, s. 21. 
47 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 119. 
48 Tamtéž. 
49 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 68. 
50 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 69. 
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aktualizoval – a to i když se nevěří (nebo nechce věřit), že by někdo takový konkrétně a 

empiricky existoval“.
51

 

Jak plyne z předchozích řádků, mediální sdělení a tedy i televizní politická satira 

vzniká s předpokladem diváka kompetentního k dekódování těchto sdělení. Naším úkolem 

v této práci sice není posuzovat kompetence diváků k dekódování mediálních obsahů, i přesto 

je však nutno tuto informaci zmínit s pohledem na pozici výzkumníka samotného, protože i 

ten pracuje s jistou kompetencí dekódovat audiovizuální dílo a ani ten nejzkušenější divák 

(příjemce) mediálních obsahů není často schopen dekódovat úplně všechny informace, které 

byly autorem do díla vloženy. Monaco sice konstatuje, že tato slova u videa zcela neplatí, 

„jelikož film je schopný podat tak blízké přiblížení realitě, dokáže zprostředkovat tak přesnou 

vědomost, jak to psaný nebo mluvený projev dokáže jenom zřídka“
52

, přesto bychom neměli 

zapomínat na určitá sdílená pravidla kódování a dekódování, která jsou potřebnou kompetencí 

k příjmu alespoň části informace obsažené v audiovizuálním díle. Stále tedy zůstáváme u řeči, 

která zaznívá v námi zkoumaném pořadu, ale v tento moment se ve výzkumu posuneme o 

úroveň výše, neboť přejdeme k posuzování promluvy ve vztahu k obrazovému záznamu. 

Budeme zkoumat zejména to, zda je promluva synchronická či asynchronická, což znamená, 

že se budeme soustředit na to, zda v záběru vidíme původce promluvy (synchronie) nebo 

nikoliv (asynchronie). Jako další prvek řeči nás bude zajímat její zvuková podoba, neboť 

nejen to, co je řečeno, ale velmi často i způsob, jakým je daná informace řečena, je pro náš 

výzkum důležité a to z toho důvodu, že způsob vyřčení může zcela obracet význam dané 

informace. Ve výzkumu budeme postupovat tak, že rozdělíme řeč na řeč moderátora a ostatní 

řeč (především se jedná o řeč politiků). Opět se však nejedná o nějaké ostré dělení, neboť 

jedno bez druhého ztrácí význam, toto dělení nám pouze pomůže v orientaci a v hledání 

opakujících se prvků v té či oné řeči. Následně jsme zkoumali „formu argumentace, 

argumentační strategii, vnitřní logiku a kompozici textu, sdílenou symboliku (metafory), 

idiomy, klišé, rčení, slovník a styl a výběr témat“.
53

 Hlavním předmětem našeho zájmu budou 

v tomto ohledu metaforická a metonymická spojení. Dále si pak budeme všímat propojování 

produktů s osobnostmi, což vede k přenosu významu z jedné sféry do druhé, potažmo pak 

„ustavení zdánlivé pravdivosti a platnosti sdělení.“
54

 Tento postup se často používá 

v reklamních sděleních, kdy je konkrétní produkt propojen s konkrétní známou osobností, ale 

s daným postupem se setkáme i v České sodě. 

                                                 
51 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 68. 
52 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 158. 
53 WODAK, Ruth a Michael MEYER. (2001). Methods of critical discourse analysis, s. 25. 
54 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 123. 
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Velmi důležitou pozici zastává v České sodě moderátor (stejně jako v jiných 

satirických pořadech). Vystupování moderátora můžeme zkoumat jak z hlediska vizuálního, 

tak z hlediska verbálního. Pozice moderátora je důležitá především proto, že „během 

komunikace orální intervenuje a navzájem se podporuje bezpočet podob mimolingvistického 

akcentování (gesto, ostenze atp.) i bezpočet redundantních postupů a zpětných vazeb. Což 

znamená, že tu v žádném případě nikdy nejde o komunikaci čistě jazykovou, ale o 

sémiotickou aktivitu v širokém slova smyslu, kdy se navzájem doplňuje vícero znakových 

systémů“.
55

 Moderátor má tedy mnoho možností, jakými prostředky ovlivňovat nastolený 

diskurs. K osobě moderátora se ještě sluší podotknout, že v „případě produkce sdělení 

verbálního odkazuje produkt samozřejmě k tomu, kdo jej vyprodukoval, a teprve poté 

odkazuje na jazykové kódy. Abychom rozhodli, co produktor říká, máme k dispozici od 

okolností produkce mimojazykové informace o povaze vykonávaného aktu“.
56

 Tyto 

mimojazykové informace mají v České sodě značnou váhu (stejně jako v zahraničních 

satirických pořadech, jako je například The Daily Show, kde jsou mimojazykové informace 

používány taktéž). 

Co se vnitřní logiky a kompozice textu týče, vycházíme z předpokladu, že „daná 

sémantická jednotka typu ,rybář‘ [v našem případě „politik“] je ve své vlastní sémické 

struktuře potenciálním narativním programem: „Rybář v sobě evidentně chová veškeré 

možnosti svého počínání, všechno to, co se od něj dá očekávat. Jeho vstup do diskursivní 

izotopie z něj činí tematickou roli použitelnou pro vyprávění“.
57

 Na tomto místě nalézáme 

jeden ze základních prvků satirického diskursu, neboť moderátor, místo aby využíval 

tematickou roli politika, snaží se ho z ní „vyvést“ do rolí jiných, pro politika nepatřičných. 

Tento postup zároveň úzce souvisí s formou argumentace a argumentační strategií. Zde však 

musíme opět zdůraznit roli diváka/čtenáře, protože „text, jak se projevuje svým lingvistickým 

povrchem (neboli svou manifestací), reprezentuje řetězec výrazových dovedností, které by 

příjemce měl aktualizovat“.
58

 Opět se tedy vracíme k určité znalosti, která je nutná 

k dekódování jednotlivých částí audiovizuálního díla, stejně jako k dekódování jejich 

následné syntézy. „Řekněme tedy, že každé sdělení vyžaduje po adresátovi gramatickou 

kompetenci, byť je proneseno v jazyku, který zná jen mluvčí – vyjma případy blábolu, kdy 

sám mluvčí připouští, že je tu možný nanejvýš emotivní dopad a mimojazyková sugesce, ale 

                                                 
55 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 69. 
56 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 93. 
57 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 30. 
58 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 65. 
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žádná jazyková interpretace“.
59

 U textu se však potýkáme s velkou komplexností, která se 

odvíjí od faktu, že daný text je často prostoupen i nevyřčeným obsahem.
60

 „,Nevyřčené‘ 

znamená nemanifestované na povrchu, na úrovni výrazu; ale právě toto ,neřečené‘ musí být 

aktualizováno v rovině aktualizace obsahu. A v tomto ohledu si text mnohem rozhodněji než 

jakékoli jiné sdělení vymáhá na čtenáři aktivní a vědomé kooperační činy“.
61

 „Text je tudíž 

protkán prázdnými místy, mezerami, které je třeba zaplnit, a kdo jej pronesl, ten předpokládal, 

že zaplněna budou“.
62

 Toto v textu nevyřčené však v audiovizuálním díle často zaplňuje obraz 

a zvuk. Divák má tím pádem usnadněnou práci s dekódováním obsahu. 

Už u kategorie řeči se nám objevil problém s dekódováním obsahu divákem. U obrazu 

bude vše ještě složitější. Vzhledem k podstatě obrazových sdělení se vizuálním informacím 

přisuzuje zejména schopnost emotivního ovlivnění příjemců a usměrnění jejich nahlížení na 

zveřejněné informace (např. fotografie zraněného dítěte posiluje protiválečné postoje).
63

 U 

této zkoumané kategorie nám pomůže Piercovo členění na tři typy znaků, které stojí na vztahu 

znaků s objektem, který je jimi reprezentován. „Znak lze tak nazvat ikónem (vztah znaku a 

jeho objektu je dán podobností), indexem (mezi znakem a objektem existuje příčinná 

souvislost) nebo symbolem (spojení znaku a objektu je konvenční).“
64

 V tomto ohledu se 

budeme snažit zjistit, zda užití nějakého konkrétního typu znaku může stát za konstrukcí 

satirického obsahu. Jinými slovy, je-li satiře vlastní nadužívání nějakého konkrétního typu 

znaku k dosažení vtipu v reportáži. 

Obecně lze konstatovat, že obrazové záběry jsou především ikonickými znaky a pro 

naši analýzu bude zajímavé, narazíme-li na případy, kdy tomu tak nebude. Jako příklad 

takového případu nám může posloužit záběr na Pentagon zastupující v reportáži americkou 

armádu, toto vyobrazení lze pojmenovat jako indexické. I zde však platí, že by měl mít divák 

k dekódování jistou znalost, a že se ke každému divákovi může prostřednictvím stejného 

obrazu dostat jiná informace, neboť „různí jednotlivci čtou obrazy víceméně třemi různými 

způsoby: 

1) Fyziologicky: nejlepší čtenáři budou mít nejúčinnější a nejextenzivnější vzorce sakád.
65

 

2) Etnograficky: nejvzdělanější čtenáři budou čerpat z velkých zkušeností a znalostí široké 

škály kulturních vizuálních konvencí. 

                                                 
59 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 66. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
62 ECO, Umberto. (2010). Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, s. 68. 
63 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 156. 
64 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 119. 
65 Jak uvádí Monaco, sakády jsou částečně vědomé pohyby očí, které trvají přibližně 1/20 vteřiny a jsou nutné k vizuálnímu 

vnímání objektu jakékoliv velikosti. 
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3) Psychologicky: nejvíce z materiálu získají ti čtenáři, kteří byli nejlépe schopni asimilovat 

různé významové systémy, jež vnímali, a potom tento zážitek integrovali“.
66

 

Pro náš výzkum bude relevantní pouze etnografická a psychologická rovina, neboť 

není v možnostech této práce zkoumat fyziologické procesy, které se odehrávají při sledování 

politické satiry. Co se psychologických kompetencí týče, Monaco zde poukazuje na ironii 

vztahu lidí k tištěnému textu naproti vztahu lidí k audiovizuálnímu dílu. Lidé si totiž, dle jeho 

slov, jsou vědomi nutnosti naučit se číst jako prvního kroku k plnému porozumění textu, ale 

v oblasti filmu mají pocit, že kompetencí číst film jsou nadáni všichni.
67

 V kategorii obrazu se 

však zaměříme především na montáž (střih) použitou v pořadu. Ačkoli nám může Česká soda 

připadat obrazově srozumitelná a snadno pochopitelná – jedná se o střídání několika 

základních sekvencí, záběry na hovořícího moderátora jako první sekvence, jako další 

sekvence záběry politiků (jednání sněmovny, tiskové konference, televizní studio atd.) – měli 

bychom mít na paměti, že „i ty nejjednodušší vizuální obrazy jsou v různých kulturách 

interpretovány různě. Takže víme, že lidé tyto obrazy musí ,číst‘“.
68

 

Budeme tedy hodnotit vzájemnou provázanost a závislost záběrů, z čehož plyne, že se 

budeme soustředit na zobrazení jednotlivých osob ve vztahu k dalším osobám reportáže. 

Hovoříme zde o takzvané syntagmatické rovině, která v sobě zahrnuje sekvence jednotlivých 

záběrů a jejich vztah k předchozím a následujícím obrazům obrazu zkoumaného. 

„Syntagmatická rovina analýzy tak sleduje použité znaky a jejich řazení v rámci celku a to, 

jak se jednotlivé části sdělení vztahují k sobě a k celku.“
69

 Naší pozornosti pak neujde ani 

způsob vyobrazení jednotlivých osob. Budeme se soustředit na to, je-li osoba vyobrazena 

v detailu nebo v celku, jestli hraje nějakou roli úhel pohledu kamery na danou osobu a má-li 

toto vyobrazení nějaký vliv na vyznění celé reportáže. Námi zmíněné prvky zastřešuje metoda 

zvaná obrazová analýza. Tato metoda se zaměřuje právě na využívání typických vizuálních 

znaků, jejich symboliku a následně vykládá jejich vztah ke skutečnostem, které zobrazují.
70

 

Pro studium vizuálních sdělení, která jsou používána ve zpravodajství, lze zvolit několik 

základních přístupů, ze kterých budeme vycházet i při studiu České sody. Některé prvky 

daných přístupů byly již načrtnuty výše, my zde však náš záběr rozšíříme o přístup, který 

přikládá váhu významům, vycházejícím ze specifických prostředků obrazového snímání, 

konkrétně zde pak hovoříme o významech plynoucích z pohybu televizní kamery.
71

 

                                                 
66 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 152. 
67 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 153. 
68 MONACO, James. (2004). Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, s. 148. 
69 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 122. 
70 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 157. 
71 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 158. 
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Dalším přístupem, který bychom mohli při zkoumání typu zobrazovacích procesů 

s ohledem na jejich aktéry a příjemce zvolit, je funkční vizuální gramatika.
72

 Tato metoda je 

při studiu mediálních obsahů velmi dobře uplatnitelná a také velice často používaná, její 

výhody spočívají v možnosti kategorizace zkoumaných kódů do proměnných a v možnosti 

jejich následného statistického vyhodnocení.
73

 My se však k použití této metody nebudeme 

uchylovat, neboť pro náš konkrétní výzkum nenabízí statistické vyhodnocování a 

kategorizace znaků do proměnných žádný přínos. Ba naopak, mohli bychom snadno přijít o 

zásadní informace ztrátou kontextu zkoumaných znaků a smyslu jejich užití v širší 

významové rovině. 

Z pěti Metzových kategorií zmíněných v úvodu této kapitoly nám zbývají ještě tři, 

které však pro náš výzkum nebudou tak zásadní jako první dvě zmíněné. Toto konstatování 

chápejme ve smyslu, že zbylé kategorie, kterými jsou tisk a jiná grafika, hudba a hluk nejsou 

samostatně nositelem tak podstatných informací, jako je pro nás obraz a řeč. To však 

neznamená, že dané kategorie nejsou důležité jako součást celku a nemohou měnit či 

posouvat jeho význam. Zkoumání hudby a hluku je však značně diskutabilní, neboť tyto 

kategorie pracují ve většině případů více s emocí diváka, než je tomu u ostatních složek 

audiovizuálního sdělení (nepochybně tomu tak není vždy, neboť i obraz a řeč mohou být 

značnými nositeli emoce). Právě proto se budeme hudbou a hlukem zabývat jen okrajově a 

jen v případech, kdy půjde o zásadní a zcela zřejmé ovlivnění celého obsahu audiovizuálního 

díla ze strany výše zmíněných kategorií. Zbývá nám tedy už jen tisk a jiná grafika. Zde se 

budeme zabývat především tím, zda je použití tisku a jiné grafiky diegetické či nediegetické 

(toto členění je sice možno použít i u hudby a hluku, my však vycházíme z předpokladu, že 

v případě těchto dvou kategorií by nás ve výzkumu nikterak neposunulo, tento předpoklad 

stavíme na sledování České sody, kde rozdíl mezi diegetickou a nediegetickou hudbou či 

hlukem nehraje zásadní roli). Přitom diegetické zobrazení textu znamená, že je daný text 

viditelný i pro samotné osoby (aktéry) dané reportáže či skeče, že je tedy součástí filmované 

reality, naproti tomu nediegetické zobrazení textu je dostupné pouze divákovi a postavám 

nikoliv.
74

 

Na závěr kapitoly, která popisuje aplikaci metodologie, je potřeba doplnit, že se při 

našem výzkumu neobejdeme bez jistého srovnání formy a obsahu České sody s formou a 

obsahem seriózní zpravodajské relace České televize. Nepůjde však o komparaci v pravém 

                                                 
72 Tamtéž. 
73 Tamtéž. 
74 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 121. 
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slova smyslu, neboť zde nesrovnáváme dva přesně vymezené a ucelené bloky, lépe řečeno 

soubory epizod. Zatímco u České sody budeme zkoumat kompletní soubor všech epizod a 

dostane se nám tedy uceleného obrazu tohoto audiovizuálního díla, u seriózní zpravodajské 

relace nám jako vzorek poslouží menší počet epizod. Nechystáme se totiž srovnávat přesný 

obsah jednotlivých dílů s tím, jaký je rozdíl v interpretaci jednotlivých konkrétních událostí 

Českou sodou a seriózní zpravodajskou relací. Jde nám zde především o strukturu 

zpravodajství jako takovou a o obecně používané interpretace ve spojitosti s politikou. Tím 

pádem nám postačí menší vzorek několika epizod, neboť základní postupy a formální znaky 

zůstávají v daném období ve zpravodajství neměnné a pro naše potřeby tedy není nutné 

zkoumat rozsáhlejší vzorek zpravodajské relace. 

 

4. Analýza satirického pořadu Česká soda 
 

Ještě před analýzou jednotlivých epizod pořadu Česká soda je třeba předestřít, jakým 

způsobem budeme postupovat. Budeme vycházet z kapitoly Aplikace metodologie, přičemž 

budeme postupovat chronologicky po jednotlivých dílech tak, jak byly v televizi odvysílány. 

Každému z dílů bude tedy věnována vlastní podkapitola, kde se zaměříme na zkoumání 

kategorií představených v kapitole Aplikace metodologie. V rámci jednotlivých epizod pak 

budeme postupovat po reportážích tak, jak jdou v daném díle za sebou a budeme rozebírat 

pouze reportáže s politickou tématikou, nebo ty, které jsou zásadní pro strukturu celého 

pořadu. Na tomto místě se sluší poznamenat, že předmětem našeho výzkumu nebude 

jazykové okénko Alles Gute, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že obsah tohoto 

segmentu obecně odkazuje na určité česko-německé stereotypy, jinak ale politické informace 

nepřináší. Druhým důvodem je, že Alles Gute vznikalo nezávisle na tvorbě zbytku pořadu a je 

tedy v jeho struktuře jakýmsi cizím prvkem. Výsledkem zkoumání každé jednotlivé epizody 

by pak měla být i odpověď na výzkumné otázky práce, tedy přinesla-li nám epizoda obraz 

určitého politického období (u jednotlivých epizod půjde spíše o obraz situací nebo 

jednotlivých politických aktérů a budeme tedy chtít vědět, jaké aktéry či situace nám daný díl 

představil) a jakými prostředky bylo dosaženo satiričnosti obrazu. Zároveň si shrneme, jaké 

faktografické údaje, které by byl schopen dekódovat i divák se základní znalostí dobového 

politického diskursu, se v epizodě objevily. 
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4.1. Česká soda 1 (04.06.1993) 
 

Hned v úvodu první epizody satirického pořadu Česká soda nacházíme několik výrazných 

strukturálních odchylek oproti struktuře seriózního zpravodajství. Zaměříme-li se na úvodní 

vstup a v něm použitou řeč, nacházíme první rozdíly v pozdravu moderátorů. Zatímco 

v seriozní zpravodajské relaci je užíváno ustálených pozdravů (dobrý večer, pěkný večer, 

vítáme vás u zpravodajské relace atd.), v České sodě na poměrně seriózní pozdrav 

moderátora: „Zdraví vás Česká soda“ naváže jeho asistentka slovem „ahoj“. Už tento pozdrav 

naznačuje divákovi, že by od pořadu neměl očekávat seriózní zpravodajský obsah, neboť 

porušuje strukturu užívanou ve zpravodajství. Než se budeme věnovat další řeči v úvodním 

příspěvku, je nutné zde celý úvodní záběr podrobněji rozebrat, neboť v něm nacházíme 

mnoho odchylek od zpravodajské struktury, a to jak po stránce řeči, tak po stránce obrazové. 

Na první pohled patrnou odchylkou od zpravodajské struktury je nahrazení studia scenérií 

louky a hájů s paneláky na pozadí. Moderátoři sice sedí za stolem, který je běžně používán ve 

studiu, zbytek obrazu je však jiný. Další rozdíl ve struktuře představuje nediegetické 

zobrazení nápisů pod moderátory. Rozdílná není nediegetičnost těchto nápisů (ve 

zpravodajství se běžně používají vizitky se jmény, zobrazované pod postavami moderátorů), 

ale jejich obsah. Nenacházíme zde totiž jména jednotlivých moderátorů, ale pouze nápis 

„moderátor“ a „jeho asistentka“. Už toto vybočení lze označit za postup použitý k dosažení 

satirického obsahu, neboť divák si je dobře vědom, kdo je moderátor, a není třeba sdělovat 

mu to pomocí nápisu. Moderátoři jsou taktéž hned v úvodním záběru vyváděni z tematických 

rolí. Děje se tak zasazením moderátora do role jakéhosi seriózního „šéfa“ celé relace a 

moderátorky do role jakési marnivé, nepříliš inteligentní „sekretářky“. K tomu nedochází 

pouze rozdílným pozdravem, který i po zvukové stránce zní ze strany moderátorky velmi 

infantilně, ale použitím řady stereotypů, jako je to, že si moderátorka při úvodní scéně velmi 

nápadně upravuje vlasy a při onom pozdravu zamává přímo do kamery, na což moderátor 

reaguje káravým pohledem. Po obrazové stránce jsou pak moderátoři nasnímáni způsobem 

používaným i v seriózním zpravodajství, což evokuje podobnost s touto relací a divákovi je 

tím naznačeno, že se jedná o parodii právě na zpravodajství.  Všechny tyto detaily se mohou 

zdát nepodstatné pro účely této práce, neboť samy o sobě nenesou žádnou informaci, 

relevantní pro politický diskurs. Jejich důležitost však spočívá v tom, že uvozují a rámují celý 

pořad Česká soda a podílí se zásadním způsobem na jeho struktuře, čímž vytváří kontext pro 

ostatní informace, které se v pořadu objeví. 
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Vraťme se nyní k řeči, která je použita v úvodním příspěvku. Moderátor zde pokračuje 

výčtem ocenění a profesí Václava Havla. Tento výčet je však neúměrně dlouhý a moderátor 

na jeho konci zapomene Havlovo jméno, aby mu ho poradila jeho asistentka. Tento moment 

vyvádí moderátora z jeho původní tematické role „šéfa“ a, řekněme, toho serióznějšího člena 

moderátorské dvojice a zesměšňuje i jeho postavu. 

Po úvodním vstupu následuje záběr na Standardu prezidenta ČR, podbarvený melodií 

od Bedřicha Smetany
75

. Toto spojení má jednoznačné evokovat projev prezidenta republiky a 

jedná se tak o použití běžné televizní struktury. Daný projev přichází v zápětí, ale ve značně 

pozměněné podobě. Použitý obrazový materiál je originálním záznamem projevu Václava 

Havla (obrazově se tedy jedná o běžně používanou strukturu), nicméně zvuková stopa je do 

celého záznamu namixována dodatečně. Dá se tedy říct, že prezident republiky byl v tomto 

příspěvku nadabován. Co se týče samotného obsahu řeči, hlas napodobující prezidenta zde 

uvádí toto: „Čtyřicet let jste, vem to ďas, neslyšeli z úst mých předchůdců žádné dobré fóry. 

Teď přijde velká změna, neboť z lahve plné bublinek jste se ještě neopili, a tak jsem velmi 

šťasten, že se po letech takové nudy můžeme napít z pramene pravé české sody, takže všem 

pusu.“ V této promluvě můžeme identifikovat hned několik prvků, které vedou k tvorbě 

satirického obsahu. Pokud si vezmeme promluvu jako celek, nacházíme v ní na konotativní 

rovině označování skrytou narážku na komunistický režim, tedy na léta, kdy se diváci museli 

obejít bez politické satiry, čemuž má však být příchodem České sody konec. Opět se zde 

setkáváme s vyvedením osoby z tematické role, která jí náleží v seriózním politickém 

diskursu. Touto osobou je zde politik, konkrétně pak tehdejší prezident republiky Václav 

Havel. K vyvedení z dané tematické role dochází prostřednictvím toho, že mu autoři pořadu 

vkládají do úst hovorovější mluvu, než jaká by se k prezidentovi republiky, přinejmenším 

v případě televizí vysílaného projevu, hodila. 

Na výše rozebranou reportáž navazuje opět vstup ze studia, který začíná záběrem na 

výrazně červeně namalovaná ústa moderátorky (tento záběr se pojí s posledním slovem 

projevu „pusu“), jímž je posilována nastolená role moderátorky, popsaná výše. To vše je 

posíleno oddálením záběru kamery z detailu úst na detail celého obličeje, přičemž 

moderátorka „koketně“ mrkne do kamery. Následuje promluva moderátora, který popisuje 

snahu prezidenta Slovenska přiblížit se tomu českému tím, že stejně jako on sepsal knihu 

složenou ze svých vyznání milé, neboť se však narodil blízko hranic bývalého Sovětského 

svazu, „budou to v jeho případě dopisy Volze“. Zde nacházíme, opět na konotativní rovině 

                                                 
75 Fanfára z opery Libuše. 
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označování, náznak jisté rivality mezi Čechy a Slováky, zároveň pak odkaz k blízkosti 

prezidenta Slovenska k SSSR, to vše zakončeno metaforou, obsahující záměnu dívčího jména 

a řeky. Právě závěrečná záměna významu je ilustrována záběrem na listy papíru, které plavou 

na hladině řeky. 

Následující promluva moderátora se vztahuje opět k rozdělení Československa a ke 

vztahu mezi Čechy a Slováky. Moderátor zde zcela vážným hlasem hovoří o dělení majetku 

mezi těmito dvěma národy v poměru 2:1, čímž pádem bude muset být rozděleno i pražské 

metro a trasa B se přesune do Bratislavy. Vážný tón v hlase společně s nesmyslným dělením 

metra vede k zesměšnění celého dělení majetku (ironie celé scény je navíc posílena tím, že je 

daná sekvence uvedena slovy „z Bratislavy“). Následně je celá ironie dovršena 

konstatováním, že Slováci už připravují pro stanice nová jména (Generála Florence, 

Pražského posrání – na konotativní úrovni opět narážka na vztahy mezi Čechy a Slováky, 

Velkostranská, Národní bída, Invažidovna, VPN-HZDS přestupní stanice – narážka na 

odchod V. Mečiara ze strany VPN a založení nové strany HZDS, IQ Havlova, Kňažkova 

konečná – i u posledních dvou stanic můžeme na konotativní rovině sledovat narážku na 

vztahy mezi oběma národy). 

Po „zpravodajském“ vstupu následuje sekvence z vlakového nádraží, kde dochází 

k setkání dvou mužů, kteří mají na tvářích masky Václava Klause a Vladimíra Mečiara. Celá 

scéna není pojímána jako reportáž, ale působí spíše filmově. Muž v masce Mečiara přijíždí 

vlakem a vystupuje z něho, muž v masce Klause vytahuje z kapsy foukací harmoniku a začíná 

na ni hrát westernovou melodii. Nejen tato melodie, ale i způsob pohybu kamery (pomalejší 

táhlé záběry, které se ve struktuře seriozního zpravodajství skoro neobjevují) navozují dojem, 

že se jedná spíše o western, než o reportáž. Změna žánru přichází v momentě, kdy začne 

asynchronní promluva moderátora (nevidíme původce promluvy, ale stále onu sekvenci 

z nádraží podbarvenu westernovou hudbou). Moderátor zde používá určité formy oxymoronu, 

kdy hovoří o příjezdu nejmenovaného premiéra Slovenské republiky (v momentě, kdy uvedl 

pozici takto veřejně známé osoby, navíc vidíme gumovou masku daného politika; je to stejné, 

jako by bylo vyřčeno samo jméno a slovo nejmenovaný se tak stává v denotativní rovině 

nesmyslným a přebytečným, plní zde však funkci zesměšnění postupu, užívaného seriózním 

zpravodajstvím, kdy je divákovi nabídnut dostatek informací, aby rozpoznal, o kom se 

v reportáži hovoří, v zájmu korektnosti bývá však v reportážích používáno slovo 

nejmenovaný; slovo nejmenovaný však v tomto kontextu může být i narážkou na předvolební 

proslov Václava Havla, který varoval před volbou populistů, jenž by mohli způsobit rozpad 

státu, nikoho konkrétního tehdy nejmenoval, ale bylo zřejmé, ke komu projev směřuje). 
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Postavu „Václava Klause“ v této reportáži obklopuje několik novinářů, kteří jakoby 

zaznamenávali jeho prohlášení, přičemž tato postava v masce pouze hraje na foukací 

harmoniku. Na konotativní rovině se nám v této reportáži nabízí více významů. Jedním z nich 

je westernový motiv, který opět odkazuje k dělení státu (boj dvou kovbojů o půdu, o to kdo 

bude šerifem atd.), dalším je motiv novinářů, kteří se snaží zachytit promluvu, ale dostává se 

jim pouze hry na harmoniku. Tento druhý motiv může odkazovat na známou schůzku Mečiara 

a Klause pod platanem, která byla pod drobnohledem novinářů, ale přesto se dodnes neví, co 

si na inklinované schůzce oba politici řekli. 

Dalším zkoumaným skečem je reklama na čisticí prostředek MečJar. Formálně tato 

reklama splňuje pravidla klasické reklamy, jak byla v té době nastavena. Obsahově se však 

zcela zřetelně jedná o satirickou náplň. Prvním satirizujícím prvkem je zde spojení názvu 

čisticího prostředku (Jar) se jménem slovenského premiéra (Mečiar). Dále zde hlavní aktér 

reklamy hovoří o schopnosti daného prostředku vyčistit svazky, přičemž tento prostředek lije 

na desky plné papírů. Následně chlapec v reklamě pronese, že list papíru je bílý jako doktor 

(„Doktor“ mělo být Mečiarovo krycí jméno ve svazcích StB). V závěru reklamy pak hlas 

Václava Klause (imitátor) dodává, že „zcela nový MečJar vymydlí dočista do čista“. Tato 

reklama je narážkou na kauzu někdejšího slovenského premiéra Mečiara, který se ještě jako 

ministr vnitra měl nezákonně dostat ke svazkům Státní bezpečnosti a manipulovat s nimi. 

Navíc v nich měl být sám veden právě pod krycím jménem „Doktor“. Je zde umě použit 

reklamní postup propojení produktu s osobností (čímž se přenáší význam z jedné sféry do 

druhé), který se v reálné reklamě používá k „ustavení zdánlivé pravdivosti a platnosti 

sdělení.“
76

 Stejně tak jako v reálné reklamě má tento postup navodit zdání kvality či 

potřebnosti daného produktu, i zde se povedlo autorům navodit spojením politika a čisticího 

prostředku pocit pravdivosti tvrzení o Mečiarově manipulaci se svazky a jeho spolupráci s 

StB. Hlas imitátora na konci je zde narážkou na vztah obou politiků v období zmíněné kauzy. 

V následujícím vstupu ze studia si moderátoři opékají špekáček, a scéna je částečně 

zahalena kouřem od ohně. Zde se opět jedná o narušení a překroucení běžné struktury 

seriozního zpravodajství. Na krátký vstup ze studia, který je zakončen tím, že moderátorka 

zvedne telefonní sluchátko a volá reportérovi (opět jiná struktura, než ta zpravodajská), 

navazuje reportáž z terénu. V této reportáži je poprvé výrazněji použito montáže, neboť se 

jedná o fiktivní rozhovor, kdy jsou do reálných slov Václava Klause z tiskové konference 

vloženy otázky reportéra, které se nevztahují k tématu, o němž bylo na konferenci hovořeno. 

                                                 
76 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. (2010). Metody výzkumu médií, s. 123. 
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Tento výrazný zásah do struktury má pak za následek komičnost a grotesknost celé situace. 

Střihem je zde tedy vyvolán pocit, že k sobě dané záběry patří, neboť dobře navazují, politik 

„odpovídá“ v momentě, kdy je tázán a po formální stránce se zdá, že odpovídá i na otázku, 

která byla položena, tím pádem vypadá po obrazové stránce celá reportáž jako reálný 

rozhovor. V momentě, kdy se dostaneme k samotnému obsahu řeči, obrazová iluze rozhovoru 

přetrvává; obsahová zde však není, neboť je divákovi se základní znalosti politického 

diskursu zřejmé, že politik nemohl odpovídat takovýmto způsobem. Touto formou je zde 

konstruován satirický obsah zkoumané reportáže. Řeč moderátora je navíc pronášena 

s neobvyklou dikcí. Ta odkazuje na dikci konkrétních reportérů, kteří v daném období 

pracovali ve zpravodajství veřejnoprávní televize. Moderátor zde však onu dikci ještě 

umocňuje, čímž opět dochází k pokřivení struktury seriózního zpravodajství a ke konstrukci 

satirického obsahu. 

Další vstup ze studia opět posiluje vymezenou roli asistentky moderátora, která 

informuje o žádosti italské pornohvězdy o vstup do ODS, přičemž předvádí lascivní gesta. Na 

tento vstup navazuje opět montáž, kdy moderátor ve studiu oznámí, že se „k celé události 

premiér Klaus vyjádřil následujícími slovy“. Na tuto větu navazuje střih a záběry z tiskové 

konference Václava Klause, které jsou opět reálné, ale znovu jsou vytrženy z kontextu a 

neváží se k situaci rozebírané ve studiu. Klaus zde hovoří o tom, že „kdyby se pro ni ODS 

byla ochotna rozhodnout, tak by byla asi nejproduktivnější ze všech“. Toto střihové spojení a 

změna kontextu daného vyjádření opět vytváří satirický obsah. Hned po vyjádření následuje 

opět střih do studia, kde asistentka přibíhá s listem papíru, který si s moderátorem zaujatě 

prohlíží a informují o tom, že přišla aktuální zpráva z jednání svazu žen. Tento moment je 

konstrukcí jiné struktury, než je ta seriozní zpravodajská, a ve stejnou chvíli si dělá ze 

zpravodajské struktury legraci (naráží se zde na přikládání velké váhy informacím a sdělením 

o jejich naprosté aktuálnosti u reportáží, které zas takovou váhu ani aktuálnost mít nemusí). 

V následujícím vstupu ze studia nás moderátor informuje o výsledcích průzkumu 

agentury „Fámizdat“. Tento průzkum hovoří o tom, kolik procent by zařadilo Sládkovi 

republikány „do levé půlky politického spektra“, kolik procent „do pravé půlky politického 

spektra“; nejvíce procent by je pak řadilo „mezi půlky“. V tomto případě se za prvé jedná o 

narážku na průzkumy veřejného mínění, kterým se po roce 1989 začala přikládat značná 

důležitost, i přes jejich diskutabilní a často nepřesné výsledky (na toto odkazuje už název 

agentury „Fámizdat“), za druhé se pak jedná o zesměšnění extrémistické nacionalistické 

strany z období transformace prostřednictvím metafory o půlkách. 
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I další reportáž a výstavba její satirické struktury je založena na montáži. Moderátor 

položí otázku, zda neusnuli naši politici na vavřínech. Tato otázka je pak následována střihem 

na odpovědi jednotlivých politiků, které jsou opět vytrženy z kontextu a nepatří k dané otázce. 

Tato montáž opět vyvolává grotesknost celé situace a zesměšňuje zobrazené politiky. Vše je 

zakončeno záběrem na podřimujícího politika v poslanecké lavici, přičemž je grotesknost 

situace posílena Smetanovou melodií Vltava, která hraje na pozadí. 

Celý první díl je zakončen zprávami ze sportu, mezi které je zahrnut i výsledek 

„Veřejnost proti Násilí 3:0“. Zde se na konotativní rovině jedna o narážku na občanskou 

politickou platformu VPN. Úplný závěr epizody pak patří zprávě z jatek, kde výrobci šunky 

žalují prasata za nedodržování „základních hygienických norem“. „Zástupce prasat však 

namítá, že v souladu s tradicí jsou prasata povinna tyto normy nedodržovat.“ Zde se výrazněji 

než u ostatních reportáží rozchází denotativní a konotativní rovina dané reportáže. Na 

denotativní rovině se jedná o laciný vtip o prasatech, čemuž by nasvědčovala i obrazová 

ilustrace reportáže - záběry z jatek. Na konotativní rovině jde však o metaforické označení 

současné politické reprezentace a její nedodržování základních společenských pravidel 

(právních, morálních atd.). 

Na závěr podkapitoly si tedy provedeme shrnutí. Co se týče aktérů a situací 

představených v této epizodě, lze konstatovat, že jsme byli seznámeni s osobou někdejšího 

prezidenta Václava Havla, taktéž s osobou někdejšího premiéra a předsedy ODS Václava 

Klause, dále pak se slovenským premiérem Mečiarem, objevila se zde i zmínka o předsedovi 

republikánů Sládkovi. Za představené aktéry můžeme taktéž považovat právě politickou 

stranu ODS, občanskou platformu VPN, stranu HZDS a Sládkovy republikány (v pořadu se 

objeví ještě několik politických aktérů, ať už konkrétních politiků, nebo uskupení, ale pouze u 

námi jmenovaných lze konstatovat, že jsou zasazeni alespoň do základního politického 

kontextu doby a informace o nich může být tedy pro diváka relevantní). Co se týče pořadem 

nastíněných politických situací, jedná se především o rozdělení Československa a roli Klause 

a Mečiara v daném procesu a o Mečiarovu aféru se svazky StB. Budeme-li striktně hledat 

informace, které by měl být schopen dekódovat i divák s minimálními znalostmi dobového 

politického diskursu a politických reálií, dojdeme k následujícímu závěru: divák se z epizody 

dozví minimálně to, že Václav Havel je prezidentem republiky, Václav Klaus je premiérem a 

předsedou ODS, Vladimír Mečiar je premiérem Slovenské republiky, dále pak, že došlo 

k rozdělení Československa na dva samostatné státy. Na všechny ostatní informace už je třeba 

vyšších schopností příjemce dekódovat obsah. Přejdeme-li k prostředkům, které byly použity 

k dosažení satirické podoby obsahu pořadu, jedná se zejména o používání metafor a 
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zvláštního způsobu dikce a dabingu imitátorů na rovině řeči, na obrazové rovině pak sehrává 

zásadní roli montáž, tedy to, jakým způsobem jsou jednotlivé části reportáží sestřihány a 

poskládány za sebe. Obecněji se pak jedná o používání struktury seriózního zpravodajství, do 

které jsou zanášeny cizí prvky a je kombinována s jinými strukturami, což vede k jejímu 

rozbití, pokřivení nebo překroucení. Dalším hojně užívaným postupem je vyvádění 

jednotlivých osob z jejich tematických rolí. Tyto všechny postupy vedly v prvním díle 

k dosažení satirického obsahu pořadu. Zajímavostí je, že se proti našemu očekávání v prvním 

díle na rovině řeči příliš nepracovalo s rozporem mezi označujícím a označovaným u osob 

jednotlivých politiků. Chceme tím říci, že pro jednotlivé politiky bylo použito standardních 

seriózních označení (předseda, premiér, prezident) a nebylo s nimi nijak manipulováno, 

nebyly ani zaměňovány za účelem zesměšnění daných osob. Tento fakt lze však přičíst výše 

zmíněné kombinaci struktur, kdy daný označující znak pro politika posiloval strukturu 

seriózního zpravodajství, aby ta mohla být v zápětí rozbita či překroucena v obrazové nebo 

jiné rovině. Závěrem podkapitoly dodáme konstatování, že většina vtipů a komických situací 

byla konstruována na konotativní rovině označování (jednalo se často o asociativní a druhotné 

významy), z čehož plyne potřeba větších znalostí politického diskursu k jejich dekódování. 

 

4.2. Česká soda 2 (05.06.1993) 
 

Rozbor první epizody byl obsažnější, než rozbory následujících epizod, neboť bylo potřeba 

podrobněji představit strukturu satirického pořadu a porovnat ji se strukturou seriózního 

zpravodajství. Dále bylo potřeba věnovat větší pozornost popisu jednotlivých nástrojů a 

postupů, užívaných satirickým pořadem k dosažení satirického obsahu. U dalších epizod nám 

tento popis odpadá a budeme se tedy odkazovat k informacím získaným v první epizodě. 

Zároveň budeme přidávat nové satirické postupy, které se v dalších epizodách objeví, a popis 

změn struktury pořadu, pokud takové nastanou. Není potřeba zdůrazňovat, že budeme 

přidávat i informace o politických aktérech a situacích, které se v dalších dílech objeví. 

Druhá epizoda začíná „projevem“ tehdejšího slovenského premiéra Mečiara. Stejně 

jako u projevu Václava Havla z první epizody, i zde se jedná o kombinaci obrazu 

nasnímaného na reálném projevu s dabingem imitátora. Nejdůležitější informací, kterou 

přináší tato promluva, je domněnka hovořící osoby („Mečiara“), že se v láhvi české sody 

nacházejí slovenské bublinky, které by měly být zaplaceny, a to nejlépe hned zítra. Zde je 

nutno opět přejít na konotativní úroveň označování, neboť celý skeč je narážkou na dělení 
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majetku mezi nově vzniklými republikami a na Mečiarovy požadavky. Následuje reklama na 

„MečJar“, rozebraná už předchozí podkapitole. Na tomto místě je potřeba se zastavit a uvést 

některé důležité souvislosti. Už v prvním díle jsme si mohli povšimnout několika dosti 

negativních narážek na slovenského premiéra. Tyto přicházejí opět, a to hned v úvodu 

druhého dílu. Proto je nutno uvést kontext celé situace. Vladimír Mečiar byl v dané době 

velmi kontroverzním politikem, a to jak kvůli výše zmíněným problémům se svazky StB, tak 

kvůli tlaku na rozpad Československa. „Čím více se populistická Mečiarova politika obracela 

směrem k uvolňování česko-slovenského svazku ve federaci, tím nepříznivější byl postoj 

českých médií a také federálního zpravodajství ČST vůči Mečiarovi.“
77

 V návaznosti na to 

žádal slovenský premiér po vítězných volbách zastavení federálního vysílání rozhlasu a 

televize.
78

 Není tedy divu, že se slovenský premiér stal tak častým terčem vtipů námi 

zkoumaného satirického pořadu. 

V epizodě následuje vstup do studia; zde je použita stejná formální struktura jako 

v předchozím díle. Co se týče obsahové stránky řeči moderátora, hovoří se zde o zásilce 

slepých nábojů od Olgy Havlové do Jugoslávie, jenž má být adresována oběma válčícím 

stranám, aby mohly válčit dále, ale nikomu se nic nestalo. Tato spíše nevinná narážka směřuje 

na charitativní činnost tehdejší první dámy a jistou naivitu a idealismus. Celý vstup je 

zakončen příslovím: „Jde nám o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Při slově koza se 

moderátor dlouze podívá na svoji asistentku, což vede k připomenutí role moderátorky 

nastolené v prvním díle. 

Následující reportáž se skládá z obrazového materiálu z dražby, který je vystřídán 

záběrem na oběšence. Tyto záběry jsou doprovázeny asynchronní promluvou moderátora, 

který nejprve hovoří o dražbě kravat Václava Klause, přičemž jednu z nich se „šťastně“ 

podařilo získat muži, který se na ní později oběsil. V kapse pak měl dopis na rozloučenou, ve 

kterém stálo: „Přeji mnoho zdaru radikální ekonomické reformě, já osobně byl ale již od 

malička velmi netrpělivý.“ Tato reportáž je zcela jasně odkazem k ekonomické reformě 

tehdejšího premiéra Klause, a dá se dokonce říci, že zde nalezneme satirický obsah na 

denotativní úrovni označování, neboť je vše řečeno doslovně. Následuje střih zpět do studia 

(stále stejná struktura), kde moderátor poznamená, že jako by toho nebylo dost, premiér ještě 

vyzval Benediktiny Břevnovského kláštera, aby i oni začali utahovat opasek. Zde je použit 

idiom, který ve vazbě na předchozí reportáž působí dosti morbidně. 

                                                 
77 ŠMÍD, Milan. Osobitý svéráz českých voleb – předvolební aféry (2) [online]. 2010 [cit. 2014-08-05]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/medialni-krajina-milana-smida/82619-osobity-sveraz-ceskych-voleb-predvolebni-

afery-2/> 
78 Tamtéž. 
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V následujícím vstupu ze studia hovoří moderátor o vytíženosti našich politiků, 

přičemž odkazuje na předsedu, který měl na výběr z několika činností: „jít na ryby, do sauny 

nebo do knižního velkoobchodu“. Zde se jedná o používání ironie, kdy vytíženost politiků 

bývá v seriózní zpravodajské struktuře spojována s jinými činnostmi (schůze, jednání atd.). 

Zároveň je zmínka o knižním veletrhu namířena na aféru Miroslava Macka, který v dané době 

privatizoval nejasným způsobem právě Knižní velkoobchod. V následující reportáži se pak 

objevuje zmíněný předseda. Jedna se o Milana Uhdeho (kterého hraje muž v gumové masce), 

někdejšího předsedu poslanecké sněmovny. V dané reportáži je před školou vítán 

skandováním dětí a následně mu je ve školní třídě recitována jeho vlastní báseň „Do bitev 

půjde před řadami“, která oslavovala Klementa Gottwalda. Recitace se následně zvrhne 

v pokřik všech dětí: „Do bitev půjdem před řadami!“ Zde vidíme narážku na minulost 

tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny, jež byla svázána s komunistickou stranou. Celá 

reportáž je obrazově stavěna jako komunistická propaganda, ať už se jedná o děti 

s vlaječkami, skandující politikovo jméno, nebo o recitaci básně a nadšení všech dětí ve třídě 

při bojovém pokřiku. Satiričnost dané reportáže tak tkví v kombinaci propagandistické 

struktury a protichůdného obsahu, kde si politik při recitaci básně jakoby utírá zpocené čelo 

kapesníkem a dokonce musí zarazit člena své ochranky, který chce vytáhnout zbraň 

v momentě, kdy má v básni přijít Gottwaldovo jméno. Po následném střihu do studia 

moderátor poznává, že to nebyl jen pan Uhde, kdo šel před řadami. Zde se jedná o narážku na 

ostatní současné politiky s komunistickou minulostí. Celá narážka pak vrcholí další reportáží, 

jejímž obsahem je záběr na pamětní desku, na které stojí: „Zde padl 9. Května 1945 za oběť 

nešťastné náhodě při vítání Rudé armády jedenáctiletý Pepíček Smejkal. Čest mladému 

nadšenci.“ 

Další vstup ze studia je uveden slovy moderátora o tom, že „Fidel Castro poslal tři 

nafukovací matrace jako dar věrným komunistům.“ I následující reportáž je pak spojena 

s komunisty, neboť nás má informovat o tom, „jak se obléká současný komunista“. Opět je 

zde střihem navázána odpověď, která nepatří k položené otázce. V reportáži je nám přestaven 

člen KSČ Jaroslav Ortman, který „odpovídá“, že bude preferovat levný model, „který bude 

vycházet vstříc občanům a bude přijatelný z hlediska volebního programu.“ Následně 

moderátor ve studiu dodává, že „ne vše je tak laciné, jako modely pana Ortmana.“ Tato pasáž 

zapadá do tematického záběru celého dílu, který je zaměřen na komunisty a narážka na 

lacinost „modelů“ v souvislosti s oblečením je metaforou na celou komunistickou ideologii. 

Shrneme-li osoby představené v této epizodě, můžeme konstatovat, že se autoři vrátili 

jak k Václavu Klausovi, tak k Vladimíru Mečiarovi. Navíc nám byl představen někdejší 
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předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde, někdejší první dáma Olga Havlová a 

komunistický politik Jaroslav Ortman. U představených situací se jednalo zejména o 

Klausovu ekonomickou reformu, problémy některých politiků (především pak Milana 

Uhdeho) s vazbou na KSČ před rokem 89 a byla nám nabídnuta i jistá forma informace o 

dobových komunistech. Autoři se taktéž vrátili k informaci o rozdělení Československa. 

Záměrně zde není uváděn Fidel Castro ani konflikt v Jugoslávii, neboť hledáme obraz 

českého politického prostředí. Budeme-li opět striktně hledat informace, které by měl být 

schopen dekódovat i divák s minimálními znalostmi dobového politického diskursu a 

politických reálií, dojdeme k tomuto závěru: divák se z epizody dozví to, že premiér Klaus 

realizuje poměrně kontroverzní ekonomickou reformu a bude mu představen komunistický 

politik Jaroslav Ortman. Padne zde i jméno první dámy Olgy Havlové. K získání dalších 

informací je opět potřeba vyšších dekódovacích kompetencí diváka. Ohledně postupů 

použitých k dosažení satirického obsahu se můžeme do značné míry odkázat na první 

epizodu, neboť mnoho z nich zůstalo nezměněných (kombinace struktur, obrazová montáž, 

dabing jednotlivých politiků atd.), objevuje se však i několik postupů nových; mezi ně patří 

užití idiomu, dále pak užití propagandistické struktury obrazu v jedné reportáži a použití 

většího množství vtipů vedených už na denotativní, tedy doslovné úrovni. 

 

4.3. Česká soda 3 (03.07.1993) 
 

Tato epizoda začíná obrazovými záběry ze svatby. V záběru vidíme oddávajícího a oddávané 

osoby, kterým však není vidět do obličeje. Na otázku oddávajícího, zda si ženich bere nevěstu 

dobrovolně, se spustí hlas imitátora Miloše Zemana, který praví: „No tak podívejte se, 

odpovím Vám asi takto, dlouho jsem přemýšlel o tom, zdali mám do toho ženění, jak se 

lidově říká, žuchnout“. Tato scéna je metaforou na rétoriku Miloše Zemana, který i na ty 

nejjednodušší otázky odpovídá zbytečně košatě a dlouze, čímž často odvádí pozornost od 

otázky samotné, aby ve výsledku nepodal tazateli uspokojivou odpověď. Následuje zajímavý 

střihový prvek, kdy se před našimi zraky objeví freska na zdi sálu, kde se obřad koná, a na 

této fresce jsou vyobrazeni padlí bojovníci. Tato montáž nám nabízí velké množství významů 

na konotativní rovině. My se zde přikloníme k tomu významu, že je Miloš Zeman svojí 

přehnaně košatou rétorikou schopen porazit (nebo třeba znudit) svoje protivníky v debatě. 

Následuje střih mezi svatebčany, kde sedí reportér (Petr Čtvrtníček) a informuje nás o tom, že 

se „ti mladí berou a pan ženich bude veselý tanečník“. Zde opět nacházíme vyvedení politika 
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z jeho tematické role, která mu náleží v seriózním politickém diskursu. Moderátor ve studiu 

nás pak informuje, že si novomanželé slíbili lásku, „tedy alespoň podle zdrojů blízkých 

sekretariátu strany“. Na tomto místě opět vidíme zásah do běžně používaných zpravodajských 

struktur, kdy odkaz na zdroj blízký sekretariátu strany je ve zvyku užívat s událostmi 

politického, nikoli osobního života. 

Následuje reportáž z česko-slovenské hranice z léta 1993, o čemž nás informuje 

nediegetický titulek užitý na začátku reportáže. Dva pohraničníci (herci) se zde prodírají 

houštinou a následně hledí dalekohledem na druhou stranu hranice. Jejich promluva pak 

obsahuje dva dvojsmysly, jimiž je v kombinaci s užitými záběry dosahováno satirického 

obsahu. Muži zde hovoří o tom, že „Slováci byli pořád proti pevné hranici, tak co tam teď 

blbnou“ a následně dodávají, že „těm Slovákům to ale pálí“. Tyto věty jsou doprovázeny 

záběrem na hranici dřeva připravenou na podpal, na níž je uvázán muž, a vedle které je 

připraven muž s gumovou Maskou Mečiara se zapalovačem v ruce. V prvním i druhém 

případě se jedná o použití slov s více významy, ve druhém je pak navíc idiom použit 

v doslovném významu, nikoli v tom společensky užívaném. Celá reportáž opět satirizuje 

dělení Československa a jde o další zesměšnění někdejšího slovenského premiéra. Navíc se 

zde skrývá narážka na takzvané „Vatry svrchovanosti“.
79

 

Další reportáž je uvedena slovy moderátora: „A jak to vypadá v samotné Blavě?“  

Celá reportáž je pak sehranou scénkou ze zasedání slovenského parlamentu, kde herec 

představující slovenského poslance přednáší návrh zákona na změnu daně z příjmu. Ještě před 

promluvou poslance se objevuje první satirický prvek, kdy k řečnickému pultíku přichází 

číšník (nese poslanci sklenici vody), který se zahledí poslanci přes rameno do připravovaných 

materiálů. Následuje vyděšený výraz číšníka, pohled přímo do kamery a vypití sklenice vody, 

která byla původně určena poslanci. Poslanec následně přednese svůj návrh na zavedení 

sedmdesátiprocentní daně z příjmu obyvatelstva. Po přednesení návrhu začne poslanec zpívat 

lidovou píseň Sedemdesiat sukien mala, přičemž se k němu připojí i ostatní poslanci. Celý 

výjev můžeme na konotativní rovině označování chápat jako narážku na slovenský 

nacionalismus, který byl v daném období velmi silný, zvláště mezi některými slovenskými 

politiky. 

Následuje diskusní pořad, který opět používá už několikrát zmíněnou strukturu, kdy se 

střídá záznam reálného vystoupení politika s později přidanými otázkami reportérů České 

sody. Konkrétním politikem je zde někdejší ministr zdravotnictví Petr Lom. Jeden z reportérů 

                                                 
79 Na oslavu schválení Deklarace Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky 17. července 1992 byly na 

mnoha místech Slovenska téhož večera zažehnuty vatry. 
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mu položí dotaz, zda byl odvolán kvůli tomu, že je Rom. Po této otázce následuje obvyklý 

postup, kdy je divákům přehrána odpověď ministra, která však původně směřovala k jiné 

otázce a je zde tedy použita v jiném kontextu. Na debatu navazují záběry z demonstrace 

Romů a nadabovaný rozhovor s jedním z jejich představitelů. V této promluvě zaznívá, že 

„ministr Lom byl jediným romským zástupcem ve vládě a slíbil Romům léky pro děti, pivo a 

tumáš čerte kropáč.“ Tato reportáž je narážkou na romskou problematiku a na její vnímání 

v politickém diskursu. 

V dalším vstupu ze studia moderátor informuje o průzkumu veřejného mínění, který 

zjišťoval, koho se lidé nejvíce bojí. „Většina občanů odpověděla HZDS, na druhém místě 

skončila ODS a na třetím AIDS.“ Zde jsou zesměšňovány obě politické strany, navíc je zde 

využito stejných posledních dvou písmen všech zkratek, kdy moderátor vyslovuje všechna 

písmena jednotlivě, čímž pádem i zákeřná choroba zní jako zkratka politické strany. Je tím 

vytvořen dojem, jako by obě politické strany i choroba patřily do nějaké společné kategorie, 

která škodí. 

Shrneme-li si obsah této epizody, byli jsme seznámeni s osobou Miloše Zemana a 

Petra Loma, někdejšího ministra zdravotnictví. Co se zásadních politických situací týče, příliš 

nových nám jich představeno nebylo, za zmínku stojí snad jen romská problematika. Stejné 

informace pak můžeme označit za rozeznatelné i pro diváka, který má pouze základní znalosti 

dobového politického diskursu. 

 

4.4. Česká soda 4 (31.07.1993) 
 

První reportáž čtvrtého dílu nám přináší informace z Bratislavy, konkrétně z jednání Národní 

rady Slovenské republiky. Celá reportáž je hranou scénkou, reportérem je zde muž v ženském 

kostýmu. S novináři, kteří čekají na rozhovor s politikem, zde čeká i uklízečka, která drží 

v ruce záchodový zvon. Tento pak namíří na politika, jakoby se jednalo o mikrofon. 

Moderátorka zde po každém dotazu začíná kývat hlavou, ještě než politik odpoví. Zde se opět 

jedná o vyvádění novinářů a reportérů z jejich tematických rolí, které jim v rámci seriózního 

politického diskursu náleží. Po obsahové stránce promluvy je nejzajímavější prohlášení 

politika, že se možná nepodaří projednat některé návrhy zákonů, protože poslanci, kteří 

zákony navrhli, k nim nedokázali vybrat adekvátní hymnické písně, které musí být zpívány po 

schválení každého zákona. Zde na konotativní rovině opět nacházíme narážku na slovenský 

nacionalismus. Ta je ještě posílena v momentě, kdy se ze sálu začne ozývat maďarská verze 
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písně Sandokan, a poslanec vyděšeně a zároveň vztekle konstatuje, že se zřejmě podařilo 

schválit návrh zákona o národnostních menšinách, který navrhl maďarský kolega. 

Následuje reportáž Petra Čtvrtníčka, který vede rozhovor (stejně jako v předchozích 

dílech se zde jedná o montáž) s Alexandrem Vondrou. Celý rozhovor se odehrává před 

hospodou a jeho obsahem jsou dotazy reportéra, proč byla schůze v tomto zařízení přerušena, 

když měla trvat ještě týden. Alexandr Vondra reaguje slovy, že zde bohužel nemohou zůstávat 

věčně. Opět se jedná o vyvedení politika z jeho tematické role a zároveň můžeme konstatovat, 

že vtip se zde odehrává už na denotativní rovině označování. 

Obsahem další reportáže je návrat rozezleného muže domů, přičemž na něho žena 

z dálky křičí: „Tak co, Vláďo, vrátili nám ty pole?“ Muž jí vytrhne z rukou sekyrou, kterou 

žena doposud štípala dříví, a praví: „Přines ho!“ Žena přinese z domu vysavač a muž ho 

sekyrou rozštípe, přičemž mu žena spílá, že ten lux za to nemůže. Zde se jedná o narážku na 

konotativní rovině označování, kdy je odkazováno na tehdejšího předsedu KDU-ČSL a 

ministra zemědělství Josefa Luxe a na jeho roli při restitucích státem zabaveného majetku. 

Další reportáž je montáží záběrů na Václava Klause v telefonní budce a anketních 

otázek poslancům, kteří jsou dotazováni na to, jak dlouho si myslí, že se tam Václav Klaus 

zdrží. Odpovědi, které jsou opět vytrženy z původního kontextu, zde působí komicky (jeden 

z poslanců odpovídá slovy: „Vše, co činí, činí dobrého pro mé děti a pro děti vás.“). 

V následující reportáži nás svou promluvou Petr Čtvrtníček informuje o tom, že liga 

na ochranu zvířat podala trestní oznámení na prezidenta, který na zasedání „tloukl špačky“. 

K celému incidentu se následně vyjadřuje mluvčí hlavy státu slovy, že „kancelář prezidenta 

republiky o této údajné akci žádné informace nemá.“ Satiričnosti obsahu je zde dosaženo 

hned několika prostředky. Jedná se o montáž, která zde byla už mnohokrát zmiňována. Dále 

je pak použit nediegetický titulek v momentě, kdy hovoří mluvčí prezidenta. Tento titulek nás 

informuje o tom, že mluvčí se jmenuje Špaček, což vytváří v souvislosti s použitým idiomem 

„tlouct špačky“ groteskní obsah. Groteskně také působí doslovný výklad idiomu, kdy má být 

na prezidenta za toto „tlučení“ podána žaloba. 

Nový prvek se objevuje v další reportáži. Je zde použit pouze zvukový záznam 

z kulturního zpravodajství, ve kterém se hovoří o abstraktním umění postmodernismu a o 

kresbách předškolního dítěte - „tak hodnotí odborná kritika kresby nezvyklého umělce“, 

přičemž je s touto zvukovou stopou spojen reálný obrazový záznam politika Ivana Kočárníka, 

který kreslí na tabuli graf. Toto spojení pak působí na diváka komickým dojmem. Tento 

dojem je pak posílen střihem na detail obličeje tohoto politika, který má v daný moment velmi 

spokojený výraz ve tváři. 
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Ve čtvrté epizodě nepřibylo příliš nových faktografických informací. V dílu se objevil 

Alexandr Vondra, mluvčí prezidenta republiky Ladislav Špaček a zaregistrovali jsme také 

narážky na politiky Josefa Luxe a Ivana Kočárníka. Co se použitých technik týče, přibyla 

snad jen kombinace zvukového záznamu ze seriózního zpravodajství s obrazovým záznamem 

ze seriózního zpravodajství, přičemž komika dané kombinace spočívala ve vytržení obou 

složek videa z kontextu a v jejich zasazení do kontextu nového. Pro diváka, který disponuje 

pouze základní znalostí politického diskursu, zde byla dekódovatelná informace, že Ladislav 

Špaček je mluvčím prezidenta republiky. 

 

4.5. Česká soda 5 (28.08.1993) 
 

Hned v úvodu epizody si můžeme povšimnout drobných změn struktury. V prvním vstupu ze 

studia už na pozadí nevidíme přírodní scenérii, ale hromadu starých televizorů. Navíc došlo 

k výměně hlavního moderátora, přičemž nová postava je stylizována do podobné role (nepříliš 

inteligentní moderátor), kterou doposud sehrávala pouze asistentka. První reportáž se týká 

setkání zástupců Visegrádské čtyřky, která dle slov moderátora „rokuje pod heslem: Jeden za 

sebe, všichni za nikoho, pánbůh s námi a zlý pryč.“ Tato reportáž je narážkou na vztahy 

v rámci tohoto uskupení a použitými jazykovými prostředky zesměšňuje relevanci celé 

aliance. Dalším zásahem do struktury celého pořadu je úvodní přehled zpráv, který se 

v předchozích epizodách nevyskytoval. Lze předpokládat, že je tento prostředek použit 

k přiblížení struktury pořadu serióznímu zpravodajství, která taktéž obsahuje úvodní přehled 

zpráv. 

S pátým dílem České sody se výrazně proměnila nejen struktura, ale taktéž obsah. 

Značně množství reportáží z politického prostředí bylo nahrazeno hranými skeči, které nejsou 

naplněny politickým obsahem, jenž by se podílel na tvorbě obrazu doby, a nejsou tedy příliš 

podstatné pro náš výzkum. Reportáž, která nám představuje politika, přichází až ke konci 

pořadu. Jedná se o Vasila Biľaka, který však pro náš výzkum taktéž není příliš relevantní 

osobou, neboť v době odvysílání pořadu již není důležitým politickým aktérem. 

Na konci dílu se přece jen objeví jeden důležitější dobový politik, kterým je 

místopředseda tehdejší vlády Jan Kalvoda. Jeho jméno je zmíněno v reportáži, která nás 

informuje o touze Madony setkat se s tímto politikem. Následuje několik záběrů na Jana 

Kalvodu v posilovně, které doprovází komentář, že se kvůli tomuto setkání Kalvoda rozhodl 

na čas přerušit politickou kariéru a věnuje se zvyšování své kondice. 
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Ve shrnutí pátého dílu je nutno uvést, že se oproti dílům předchozím značně změnila 

jak formální struktura, tak i obsah pořadu. Satirické scénky a reportáže byly do značné míry 

nahrazeny vtipnými skeči z oblasti popkultury a můžeme tedy konstatovat, že pátý díl je 

jakýmsi ukročením od satirického pořadu směrem k běžnému zábavnímu pořadu. Přesto zde 

však nacházíme několik reportáží zabývajících se politikou. V pátém díle jsou nám 

představeni politici Vasil Biľak a Jan Kalvoda. Za představenou situaci lze označit jednání 

Visegrádské čtyřky. Divák, který disponuje pouze základní znalostí politického diskursu, zde 

mohl dekódovat informaci, že je Jan Kalvoda místopředsedou české vády a že je ČR členem 

uskupení Visegrádská čtyřka. 

 

4.6. Česká soda 6 (31.12.1993) 
 

Silvestrovský speciál přináší opět změnu formální struktury pořadu. Namísto dvou 

moderátorů v hlavním studiu už vystupuje pouze jeden (Petr Čtvrtníček) a celé studio se 

přiblížilo podobě toho, které bylo používáno i v seriózním zpravodajství. Po úvodním 

přehledu zpráv moderátor telegraficky zmíní několik informací, z nichž je pro náš výzkum 

nejpodstatnější narážka na KSČM. Informace přichází z Varnsdorfu, kde „komunista opět 

vystrčil růžky. Že se moderní levicová strana nehodlá zastavit před ničím dokazuje snaha 

přejmenovat severočeskou metropoli na Ransdorf.“ Na denotativní rovině označování zde 

nacházíme vtip v podobě záměny podobných jmen (Ransdorf/Varnsdorf), na konotativní 

rovině pak můžeme dekódovat odkaz na praktiky komunistů za minulého režimu, kdy byla 

vybraná města pojmenovávána podle vysokých státníků. Celý vtip je posílen spojením odkazu 

na tuto předrevoluční praktiku s označením „moderní levicová strana“ pro KSČM. Tato 

promluva moderátora v sobě skrývá vykreslení KSČM jako strany s novou rétorikou a novým 

názvem, ale s původním obsahem a původními praktikami. 

Jelikož se jedná o silvestrovský díl, narážíme zde už od začátku na opakování obsahů 

nasbíraných v předchozích dílech. Tyto nebudeme znovu rozebírat a zaměříme se pouze na 

obsahy nové. Takovým obsahem je obrazový materiál, ve kterém vidíme sestřih z rozhovoru 

s Miroslavem Sládkem. Ten však není nadabován, ale obrazový materiál je doprovázen 

asynchronní promluvou moderátora. Na tomto místě se objevuje bezpochyby nejostřejší 

satirický obsah, který byl doposud v pořadu použit. Moderátor nás informuje o tom, že 

„poslanec bývalého federálního shromáždění a předseda republikánské strany pan doktor 

Miroslav Sládek má AIDS. Příčinou ztráty imunity byla skutečnost, že v parlamentu každého 
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jebal.“ Satirický obsah je zde vytvářen záměnou poslanecké imunity za imunitu, která chrání 

naše zdraví. Můžeme konstatovat, že autoři pořadu na tomto místě prokázali značnou 

předvídavost, neboť Miroslav Sládek o několik let později o poslaneckou imunitu skutečně 

přišel (epizoda se vysílala na konci roku 1993, Miroslav Sládek přišel o poslaneckou imunitu 

v roce 1997). 

Další reportáž, která se v předchozích dílech neobjevila, nese informaci o tom, že se 

české Ministerstvo vnitra rozhodlo za vybavení zanechané ruskou KGB na našem území 

zaplatit „třicet milionů Rumlů“. Tato promluva moderátora je následována záběrem na 

tiskovou konferenci někdejšího ministra vnitra Jana Rumla, který konstatuje, že se daná 

informace vůbec neměla dostat na veřejnost. Vtipu je zde dosaženo jak montáží, tak záměnou 

jména ministra vnitra za ruské platidlo (rubl). 

Následující reportáž je montáží záznamu tiskové konference tehdejšího ministra 

kultury Jindřicha Kabáta (KDU-ČSL), která je opatřena nediegetickou vizitkou se jménem i 

stranickou příslušností politika, a výňatků z pohádky Hrátky s čertem. Na ministrova slova, 

jejichž obsah není podstatný, navazuje střih na čerta, který říká: „Nebuďte dětina, pane Kabát. 

To jsou babské tlachy. A duše? Viděl jste někdy duši, pane Kabát?“ Výsledek tedy vypadá, 

jakoby čert skutečně hovořil k ministrovi, a nalezneme zde vtip na obou rovinách označování 

- jak na denotativní, tak na konotativní. Na denotativní rovině se jedná o shodu jmen ministra 

kultury a hlavní postavy pohádky. Na konotativní rovině je vtip postaven na fiktivním hovoru 

čerta se zástupcem KDU-ČSL (tedy v jistém slova smyslu se zástupcem boha), jehož 

předmětem je navíc spor o duši. 

V tomto díle se tedy v denotativní rovině označování objevují tyto základní informace: 

Miroslav Sládek je předsedou republikánské strany, Jan Ruml je ministrem vnitra a politik 

z řad KDU-ČSL Jindřich Kabát je ministrem kultury. Všechny tyto informace jsou schopni 

dekódovat i diváci disponující pouze základní znalostí politického diskursu. 

 

4.7. Česká soda 7 - 16 (04.02.1994 – 06.08.1997) 
 

Jak bylo patrné z předchozích podkapitol, během prvních dílů se v České sodě objevila 

většina postupů a nástrojů používaných k dosažení satirického obsahu, které si s sebou tento 

pořad nesl i v epizodách, a nebylo je tedy nutno znovu popisovat. Stejně tak se s přibývajícími 

díly snižoval i počet nově představených politických aktérů a politických situací. To nás vede 

ke korekci dalšího postupu. Nebudeme již členit práci na podkapitoly zahrnující jednotlivé 
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díly, ale obsahu zbylých dílů věnujeme jednu, obsáhlejší podkapitolu. Zůstaneme u postupu 

po jednotlivých dílech a reportážích a stejně tak jako u předchozích podkapitol provedeme na 

konci shrnutí. Odkazujeme zde na pasáž z metodologické kapitoly, kde jsme uvedli, že je 

diskursivní analýza nanejvýše vhodná, neboť u ní „sběr dat není fáze, která by musela být 

ukončena před začátkem analýzy, ale může se jednat o permanentně pokračující proces“,
80

 

což nám umožňuje zásahy do výzkumu. Tento postup volíme především proto, že zásadní část 

struktury satirického pořadu a jejích rozdílů oproti struktuře seriózního zpravodajství již byla 

představena. Díky tomuto postupu se pak budeme moci lépe věnovat nově se objevivším 

postupům a nástrojům, které napomáhají při budování struktury satirického pořadu. Zároveň 

zde budeme pokračovat ve výčtu nově představených politických aktérů a politických situací. 

Prvním novým prvkem ve struktuře pořadu, kterým se v této podkapitole budeme 

zabývat, je zpráva o zahraniční cestě Václava Klause, která však nese formu oznámení 

z pátrací relace (je zde popsána výška politika, oblečení, které měl naposledy na sobě atd.). 

Tato záměna žánru a vyvedení politika z jeho běžné tematické role, která mu v rámci 

seriózního politického diskursu náleží (tato role je pak nahrazena rolí hledané osoby), pomáhá 

budovat satirickou strukturu pořadu. 

V jedné z následujících reportáží se objevuje někdejší poslanec František Ringo Čech. 

Je zde použit záznam z reálného rozhovoru s tímto politikem, ve kterém František Čech 

popisuje rysy české národní povahy. Na konci reportáže se video zastaví a moderátor popíše 

Františka Čecha (kterého stále vidíme v obraze) jako malého Čecha s „přebujelým centrem 

opatrnosti, hypertrofovaným centrem závisti a zakrnělým centrem národní hrdosti.“ Při tomto 

popisu naskakuje kolem hlavy politika nediegetická grafika, která naznačuje, že se jedná o 

skutečné části politikova mozku. Vtip zde není postaven pouze na doplnění grafiky, ale taktéž 

na faktu, že pokud politik popisuje národní povahu a sám je příslušníkem daného národa, 

popisuje tedy i povahu svojí, přičemž je zde využito i politikova jména (Čech – příslušník 

národa, Čech – jméno zobrazeného politika). 

Další částí obsahu, která nás informuje o dobové politické situaci, je fiktivní reklama 

na prací prášek Árijec. Většina této fiktivní reklamy odpovídá po formální stránce podobě 

klasické reklamy, namísto prádla se zde však pere dítě (romský chlapec) a prášek má svému 

uživateli zaručit, že po jeho použití bude dítě bílé. Na denotativní úrovni označování je zde 

vtip tvořen použitím názvu Árijec namísto názvu Ariel. Na konotativní úrovni zde nacházíme 

                                                 
80 WODAK, Ruth a Michael MEYER. (2001). Methods of critical discourse analysis, s. 18. 
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odkaz k romské problematice. Spojení čisté a bílé s názvem prášku Árijec zde pak na 

konotativní rovině odkazuje k nacismu. 

Následujícím představeným politickým aktérem je tehdejší předseda Fondu národního 

majetku Tomáš Ježek. Objevuje se v reportáži, která používá stejných technik jako výše 

představená reportáž s ministrem kultury Kabátem. Namísto záběrů z pohádky jsou zde 

použity záběry ze seriálu Záhada hlavolamu a celá montáž působí, jako by byl Tomáš Ježek 

vyslýchán Mažňákem. Opět se tedy jedná o vyvedení politika z jeho tematické role. Další vtip 

přichází v momentě, kdy Mažnák hovoří o tom, že ježek v kleci je jeho (narážka na jméno 

Tomáše Ježka). 

Za použití další nové struktury v rámci pořadu můžeme nepochybně považovat 

diskusní pořad Kulatý stůl. Jedná se o záznam skutečného seriózního pořadu České televize, 

který je ale vhodně sestříhán, což ve výsledku působí groteskním dojmem. Politici účastnící 

se „diskuse“ zde nejsou nijak představeni a nehovoří ani o politických problémech. Jedná se 

pouze o sestřih krátkých vět, které vytrženy z kontextu nedávají žádný smysl, posunků, 

úšklebků a zaškobrtnutí se v řeči jednotlivých politiků. Touto montáží se z původně seriózní 

debaty stává groteskní obraz několika šklebících se a blábolících lidí. 

V jednom z následujících dílů se opět objevuje narážka na Vladimíra Mečiara a 

obecně na slovenský nacionalismus. Celá narážka je zde konstruována formou hudebního 

klipu. Použita je montáž obrazu klipu Vivat Slovakia (předvolební klip HZDS), přičemž je 

původní zvuk nahrazen maďarskou verzí této písně. Tato kombinace působí groteskně a na 

konotativní rovině zesměšňuje slovenský nacionalismus. 

Dalším aktérem, kterého nám pořad představuje, je ministr kultury Pavel Tigrid. Tento 

politik se objevuje ve fiktivním diskusním pořadu, kde je použit materiál z reálného 

diskusního pořadu sestříhaný se sehranými výstupy postav vystupujících se v České sodě. 

Celý materiál však vytváří dojem, že bylo vše zaznamenáno v jednom studiu. Debata má být 

vedena na téma sudetských Němců, ale toto téma je tu pouze oznámeno moderátorem a 

reálným obsahem je opět sestřih vět a vyjádření jednotlivých aktérů vytrhaných z kontextu a 

poskládaných takovým způsobem, aby vytvářely groteskní dojem. 

Jeden z následujících skečů nám představuje hned dva politické aktéry. Konkrétně se 

jedná o Jiřího Dienstbiera a Pavla Tigrida. Oba politici se objevují v diskusním pořadu, kde je 

jim za pomoci montáže připsána pozice antichartistů, přičemž oba zmínění politici byli 

signatáři Charty 77. Díky práci se střihem se zdá, jako by byli oba tito politici komunisty 

hájícími podpis anticharty. Satirického obsahu je zde tedy opět dosaženo vyváděním daných 
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politiků z tematických rolí, které jim v rámci dobového politického diskursu náležely. Nutno 

podotknout, že záběry na oba politiky jsou opatřeny nediegetickou vizitkou s jejich jmény. 

Po několika dílech, kdy byl politický obsah spíše na vedlejší koleji a vtipy byly mířeny 

spíše do oblasti popkultury, tedy slavných osobností, televizních seriálů či k obsahu 

namířenému konkurenční televizní stanicí, se v poslední epizodě opět objevuje delší úsek 

věnovaný politice. Pořadem je debata, jež je sestavena ze záběrů politiků pořízených při 

skutečné seriózní televizní debatě, původní moderátor je však nahrazen jiným (Petrem 

Čtvrtníčkem). Jedná se tedy opět o montáž, kdy jsou k otázkám moderátora České sody 

přiřazovány odpovědi politiků vytržené z původního kontextu. V této debatě jsou nám 

postupně představeni premiér české vlády a předseda ODS Václav Klaus, předseda ODA 

Michael Žantovský, předseda parlamentu a ČSSD Miloš Zeman a „jeho kamarád Jaroslav 

Bašta“. Hned toto uvedení hostů je satirickým prvkem, neboť zatímco jsou všichni hosté 

představeni jménem i funkcí, kterou vykonávají, u Jaroslava Bašty je namísto funkce použito 

označení „kamarád“. Doposud zde tedy nacházíme klasickou strukturu seriózní televizní 

debaty a vtipu je zde dosaženo jejím narušením při představování hostů. Hned v zápětí 

pokračuje zesměšňování politika Jaroslava Bašty, když je na moderátorův pozdrav „dobrý 

večer“ navázán střih s tímto politikem, který odpovídá: „Dobrý poledne.“ Většina vtipů v této 

debatě je pak směřována právě na Jaroslava Baštu a je jich dosahováno použitím montáže. 

Výjimku tvoří pouze moment, kdy je záběr na Miloše Zemana hlásícího se o slovo následován 

střihem na záběr ruky, která se loví moderátorovi v uchu. Výsledek pak vypadá tak, jakoby 

Miloš Zeman strkal moderátorovi prst do ucha. Většina vtipů v tomto díle tedy funguje na 

denotativní úrovni označování a zajímavostí je, že zde nacházíme jeden z mála případů, kdy 

je v pořadu dosaženo vtipu vybraným signifikátem - konkrétně se jedná o slovo „kamarád“ 

před jménem Jaroslava Bašty. 

Poslední reportáží České sody, která se věnuje politice, je rozhovor moderátora Petra 

Čtvrtníčka s Milošem Zemanem. V této reportáži se nejedná o montáž, která byla použita 

v mnoha předchozích případech, ale poprvé se zde objevuje užití vizuálního triku, kdy jsou 

moderátor i politik v jednom záběru a vše vypadá, jakoby spolu oba seděli ve studiu. 

Moderátor před samotným rozhovorem uvede, že po uplynulých aférách, kdy politici 

neoprávněně užívali vysokoškolské tituly, se Miloš Zeman přiznal, že neoprávněně používal 

písmeno „Z“ ve svém jméně. Zde dochází k humorné deformaci jména politika, neboť po 

vynechání onoho „Z“ nám ze jména Zeman zbude „Eman“. Toto jméno je v hovorové češtině 

používáno jako označení pro jedince, kterému to příliš nemyslí nebo který často něco poplete. 

Moderátor se pak Miloše Zemana táže, zda bude následovat kolegu Kalvodu a odstoupí sám, 
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nebo zda bude čekat, až ho odvolá ústřední sněm. Následně je používáno stejného postupu 

jako v mnoha předchozích případech, kdy jsou odpovědi na moderátorovy otázky vytrženy 

z kontextu jiného rozhovoru a v kontextu novém se stávají vtipnými. 

Shrneme-li si obsah zkoumaných dílů, docházíme k závěru, že mezi nově představené 

politické aktéry patří František Ringo Čech, někdejší poslanec za ČSSD, Tomáš Ježek, 

někdejší předseda Fondu národního majetku, Pavel Tigrid, někdejší ministr kultury, Jiří 

Dienstbier a Michael Žantovský, který v dané době zastával funkci předsedy ODA, dále pak 

Miloš Zeman, někdejší předseda parlamentu a ČSSD a současný prezident republiky a 

Jaroslav Bašta, někdejší politik z řad ČSSD. Co se představených politických situací týče, 

padla ve zkoumaných dílech zmínka o problematice odsunu sudetských Němců, několik 

reklam a reportáží se věnovalo romské problematice a nakonec byla zmíněna aféra Jana 

Kalvody, která se týkala neoprávněného používání vysokoškolského titulu. Budeme-li hledat 

informace dekódovatelné i pro diváka se základní znalostí politického diskursu, je možné za 

takovéto označit všechna výše zmíněná jména i s funkcemi a stejně explicitně byla podána i 

informace o aféře Jana Kalvody. Pokud bychom hledali změny ve struktuře pořadu oproti 

prvním šesti epizodám, můžeme konstatovat, že zde nastával postupný posun z oblasti 

politiky do oblasti popkultury. Politicky orientované reportáže byly stále více nahrazovány 

narážkami na celebrity, dobové seriály či na novou soukromou televizi (NOVA). Zlom nastal 

až v posledním díle, ve kterém bylo opět více prostoru věnováno politickému obsahu a 

narážkám na establishment; možná právě proto bylo po tomto díle ukončeno další natáčení 

pořadu Česká soda. 

 

Závěr 
 

V závěrečné kapitole této práce si shrneme výsledky našeho výzkumu a zodpovíme 

výzkumnou otázku celé práce. Začneme zhodnocením dopadu České sody ve srovnání 

s americkými satirickými pořady. Následovat bude shrnutí výzkumu, které bude zároveň 

odpovědí na podotázky uvedené v úvodu práce. Ptali jsme se na prostředky a nástroje, 

kterými je konstruována struktura satirického pořadu. Tato konstrukce nás zajímala z toho 

důvodu, že rozdílná forma satirického pořadu a seriózního zpravodajského pořadu je jedním 

z důvodů, proč je i obsah těchto dvou odlišných televizních žánrů vnímán jinak. V další části 

kapitoly si odpovíme na otázku, kolik informací je televizní satirický pořad schopen předat 

divákovi, který disponuje pouze základní znalostí dobového politického diskursu. Práci pak 
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zakončíme odpovědí na výzkumnou otázku, tedy zda je nám televizní satirický pořad schopen 

podat obraz určitého zkoumaného období, jeho politické scény a důležitých politických 

aktérů, což potvrdí nebo vyvrátí naši úvodní hypotézu. 

Co se týče dopadu České sody, ve smyslu ovlivnění politické situace, můžeme říct, že 

se nikdy nestala tak relevantním pořadem, jakým je v USA například Colbert Report. 

Počáteční aspirace byly zřejmě vysoké, zásadní rozdíl však nacházíme v odsouvání České 

sody z hlavního vysílacího času, čímž se tento pořad značně vzdálil většinovému televiznímu 

divákovi. Dalším důležitým rozdílem je periodicita. Zatímco americké satirické show, které 

v práci zmiňujeme, běží několikrát do týdne, Česká soda se po většinu času své existence 

pohybovala v kategorii občasníků (periodicita nižší než dva měsíce). 

Při shrnutí prostředků a nástrojů, kterými je konstruována struktura satirického pořadu 

Česká soda, budeme postupovat od těch, které se v průběhu našeho výzkumu ukázaly jako 

nejdůležitější, tedy které byly nejčastěji používané, k těm, které byly používány méně. Je 

nutno předeslat, že postupy byly velice často kombinovány a to, že byl některý z postupů 

používán méně, nutně neznamená, že nesehrál při konstrukci struktury pořadu důležitou roli. 

Ve většině případů je to dokonce tak, že by daná reportáž či například reklama ztrátou 

některého z postupů zároveň ztratila i svůj satirický obsah. Nám tedy půjde o to, které postupy 

se v daných kombinacích objevovaly nejčastěji a bez kterých by se satirická struktura 

jednotlivých reportáží, potažmo celého pořadu, zbortila. Co se týče obecné struktury pořadu, 

můžeme konstatovat, že byla budována na překrucování a kombinaci zpravodajské s jinými 

strukturami. Abychom byli konkrétnější, mnoho reportáží či vstupů ze studia splňovalo po 

některé stránce (obrazové, zvukové, jazykové) parametry struktury seriózního zpravodajského 

pořadu, tato však byla narušena použitím jiné složky videa, která se se zpravodajskou 

strukturou neslučovala. V tomto ohledu sehrává v České sodě nezastupitelnou pozici práce se 

střihem, tedy montáž. Většina námi zkoumaných reportáží a zpráv z politického prostředí byla 

postavena právě na této metodě. Postupů pro její aplikaci pak používali tvůrci České sody 

hned několik. Mohli jsme se setkat s užitím záznamu reálného rozhovoru s politikem 

(reálným rozhovorem zde máme na mysli jak původní zvuk, tak i původní obraz), do kterého 

byly pomocí střihu dodány otázky moderátora České sody (zde se nemuselo jednat pouze o 

moderátora České sody, v některých případech „kladl“ politikům dotazy například i čert 

z pohádky nebo seriálová postava). Tento postup vedl k vytržení politikových slov z kontextu, 

zasazoval je do kontextu nového a tím byla budována satirická struktura celé reportáže a 

deformován obsah, který původně sloužil potřebám seriózního zpravodajství z politiky. 
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Dalším střihovým postupem bylo krácení debatních pořadů tak, že byly opět použity 

reálné záběry z diskusního pořadu, tyto však byly sestříhány a sesazeny takovým způsobem, 

že se ztrácel původní kontext a byl nastolen kontext nový. Co se týče změn kontextu, jednalo 

se jak o posunutí tématiky rozhovorů z jedné oblasti do oblasti jiné, tak o vyvádění politiků 

z jejich tematických rolí, ke kterému se dostaneme později. Další použitou formou montáže 

byla kombinace původního obrazu zaznamenaného při rozhovoru s politikem s novou 

zvukovou stopou. Zde byla k obrazovému materiálu nejčastěji přidávána asynchronní 

promluva moderátora, dále se objevoval dabing jednotlivých politiků a méně často pak 

záznam zvuku z jiného pořadu, seriálu či zpravodajství. Byla používána i opačná technika, 

kdy byl původní zvukový záznam politikovy promluvy doplněn jiným obrazovým 

materiálem. Vrátíme-li se k vyvádění jednotlivých politiků z tematické role, která jim náleží 

v rámci seriózního politického diskursu, jedná se o techniku, která v námi zkoumaném pořadu 

využívá širší spektrum nástrojů. Jedná se zde o nástroje, které operují ve všech zkoumaných 

složkách videa (obraz, řeč atd.) a výsledný satirický obsah pak stojí na jejich kombinaci. 

Další důležité nástroje pro budování struktury satirického pořadu Česká soda 

nacházíme na rovině řeči, a to jak po její obsahové, tak i formální stránce. Pokud se podíváme 

na obsahovou stánku, je důležitým prvkem v satirické struktuře časté užívání metafor, idiomů 

a mnohovýznamových slov. Tvůrci poměrně pravidelně pracují se záměnami jmen s jejich 

zvukovou podobou. S tímto souvisí i formální stránka řeči, ve které je užíváno neobvyklé 

dikce za účelem parodovat moderátory, kteří se objevují v seriózních zpravodajských 

pořadech. Zůstaneme-li na rovině řeči, bylo pro nás nejpřekvapivějším zjištěním, že se oproti 

našemu očekávání v pořadu příliš nepracovalo s rozporem mezi označujícím a označovaným 

u osob jednotlivých politiků. Chceme tím říci, že pro jednotlivé politiky bylo používáno 

standardních seriózních označení (předseda, premiér, prezident) a nebylo s nimi nijak 

manipulováno, nebyla ani zaměňována za účelem zesměšnění daných osob. Tento fakt lze 

však přičíst výše zmíněné kombinaci struktur, kdy daný označující znak pro politika posiloval 

strukturu seriózního zpravodajství, aby ta mohla být v zápětí rozbita či překroucena 

v obrazové nebo jiné rovině. 

Co se týče jednotlivých vtipů a groteskních momentů pořadu, je nutno podotknout, že 

bylo většinou operováno na konotativní rovině označování. Tím chceme říct, že divák musel 

k dekódování jak obsahu, tak vtipu docházet asociativně, neboť zde bylo často používáno 

druhotných a přenesených významů. Shrneme-li si celkově strukturu pořadu Česká soda a její 

vývoj, docházíme k závěru, že od převážně politického obsahu užívaného v prvních dílech se 

pořad stále více posouval k obsahům popkulturním. Po formální stránce se pořad do značné 
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míry měnil v reakci na změny struktury seriózního zpravodajství tak, aby byla zachována 

podobnost obou struktur. V pořadu nalezneme i reakci na vznik nové soukromé televizní 

stanice (NOVA), kdy je zesměšňována struktura i obsah komerčního zpravodajství. Taktéž 

struktura vtipů se postupem času měnila. Od sofistikovanějšího humoru prvních dílů, který 

operoval především se skrytými a symbolickými významy, se autoři posouvali 

k explicitnějším vtipům snadno srozumitelným pro širší veřejnost. Oba tyto trendy ve vývoji 

lze přičíst změnám mediálního prostředí v období transformace, kdy docházelo k ustavování 

struktury veřejného politického diskursu; bylo stále jasnější, co se v rámci tohoto diskursu 

stane přípustným a co nikoliv a my můžeme z pozorování vývoje pořadu Česká soda 

usuzovat, že politická satira, konkrétněji pak politická satira na veřejnoprávní televizi, se stále 

více přesouvala do oblasti nepřípustného obsahu, až byla nakonec v této formě úplně zrušena. 

Co se týče naší druhé výzkumné podotázky, můžeme konstatovat následující: 

divákovi, který disponuje pouze základní znalostí dobového politického diskursu, je politická 

satira schopna představit jak většinu z nejdůležitějších politických aktérů v zemi, tak velmi 

omezené množství důležitých politických situací (podrobný výčet nacházíme na konci 

podkapitol analýzy pořadu). Tato odpověď však ztrácí svou jednoznačnost kvůli problémům 

s dekódováním. Politická satira sice explicitně tyto informace na denotativní úrovni 

označování nabízí, problém však spočívá v tom, že divák disponující pouze omezenou 

znalostí dobové politické situace nemusí být často schopen rozlišit, která z nabízených 

informací je skutečná a která je naopak pouze fiktivní a slouží k budování satirického obsahu. 

Můžeme tedy konstatovat, že satirický pořad může nést jistou informační hodnotu pro diváka, 

který nesleduje seriózní zpravodajství, neboť některé z důležitých informací o politické scéně 

jsou v něm obsaženy a poměrně jasně řečeny. Stejně tak ale může satirický pořad daného 

diváka do značné míry desinformovat, neboť fiktivní informace jsou často řečeny se stejnou 

vážností jako ty skutečné a informativní hodnota pořadu je tedy diskutabilní. 

Na závěr se tedy dostáváme k odpovědi na hlavní výzkumnou otázku práce. Pokud 

bychom se odpoutali od všech ostatních informačních zdrojů a chtěli bychom získat obraz 

daného období pouze z námi zkoumaného pořadu, dojdeme k závěru, že nenacházíme něco, 

co by se dalo nazvat obrazem doby. Informace o jednotlivých politických aktérech a o 

politické situaci, které v pořadu nacházíme, jsou příliš kusé a roztříštěné a nelze z nich mnoho 

vyčíst. Dozvíme se sice jména jednotlivých politiků a často i jejich funkce, ale chybí nám širší 

kontext, který není v pořadu představen. Stejně tak nám chybí informace o důležitých 

politických situacích daného období, kterých bylo v pořadu uvedeno velmi malé množství. 

Z toho plyne, že naše úvodní hypotéza, která zněla, že je divák prostřednictvím televizní 
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politické satiry, konkrétně pak prostřednictvím satirického pořadu Česká soda, schopen získat 

základní obraz (alternativní k tomu v seriózním zpravodajství) důležitých politických aktérů a 

politických situací odehrávajících se v daném období, byla vyvrácena. Co však satirickému 

pořadu nelze vyčíst je alternativní pohled na některé důležité společenské problémy a jiná 

prezentace těchto problémů, než jaké se nám dostává v seriózním zpravodajství. Česká soda 

nám v tomto ohledu zprostředkovala zajímavý pohled na romskou problematiku, které byl 

věnován sice malý prostor, ale o to ostřejší a více zásadní byly jednotlivé části, které se 

tomuto tématu věnovaly. Další téma, které nám bylo představeno zajímavým způsobem a 

nepochybně z jiného úhlu pohledu, než tomu bylo v seriózním zpravodajství, bylo rozdělení 

Československa a jeho následné dopady (například dělení majetku), a vůbec v největší šíři 

pokryla Česká soda slovenský nacionalismus v době rozdělení Československa (nutno říct, že 

velmi kriticky) a stejně kritický byl obraz (zde se dostáváme nejblíže významu pojmu obraz 

tak, jak jsme si jej definovali na začátku práce) někdejšího významného slovenského politika 

Vladimíra Mečiara. Televizní politická satira nám tedy může být velmi platná k získávání 

alternativních náhledů na vybrané dobové politické situace a aktéry, které bychom v rámci 

seriózního politického diskursu nenašli, nelze ji však používat jako primární zdroj informací o 

zkoumaném politickém období a jeho aktérech, neboť informační hodnota televizní politické 

satiry nedosahuje dostatečné úrovně na to, aby obsáhla širší sled politických situací a větší 

množství politických aktérů. 

 

Summary 
 

Subject of this bachelor’s dissertation is political satire in Czech Television. The main issue is 

the picture of transformation of Czech Republic in satirical program on Czech Television. 

Goal of this work is to find out, if there is possibility to get picture of concrete period through 

satirical program Česká soda. By picture we mean basic information about important political 

persons and situations. As a method we use Critical discourse analysis. The main finding is, 

that we can’t uncover something like picture of the period in Česká soda, because pieces of 

information in this show are too shallow. 
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