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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analýza komunikace probíhající v televizní talk show 

Všechnopárty, a to ze dvou hlavních pohledů: za prvé z hlediska naplnění 

kooperativního a zdvořilostního principu v dialozích probíhajících mezi 

moderátorem a jeho hosty a za druhé se zaměřením na transformaci běžné 

komunikace zapříčiněnou tím, že probíhající dialogy jsou medializovány. Práce je 

rozdělena do tří kapitol. První předkládá vysvětlení pojmů jako je komunikace, 

sémiotika, konverzační maximy nebo zdvořilostní princip a poskytuje tak teoretický 

vhled do zkoumané problematiky. V druhé kapitole jsou popsány metody použité 

k analýze vybraných dílů pořadu Všechnopárty. Práce využívá dvou metod, a to 

pragmalingvistické analýzy pro zhodnocení výskytu kooperativního a zdvořilostního 

principu a sémiotické analýzy pro popis vlivu medializace na dialogy vedené v rámci 

pořadu.  Třetí kapitola poté aplikuje výše uvedené teoretické poznatky na pět 

vybraných dílů pořadu. V první části jsou popsány situace, ve kterých došlo 

k porušení konverzačních nebo zdvořilostních maxim, a dopad těchto porušení na 

průběh komunikace. Ve druhé části jsou pak uvedeny odlišnosti dialogů vedených 

v rámci show od běžné komunikace, které jsou zapříčiněny jejich medializací. Cílem 

práce je popsat výskyt výše uvedených jevů a zhodnotit jejich dopad na komunikaci 

v rámci pořadu Všechnopárty. 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to analyze communication within the TV talk show 

“Všechnopárty” from two main points of view: firstly in a light of keeping the 



Principles of Cooperation and Politeness within dialogues between the moderator of 

this show and his guests, and secondly with regard to transformation of common 

communication caused by the fact that the conversations are made public by TV. The 

thesis is divided into three parts. The first one explains terms such a Communication, 

Semiotics, Pragmatics, Grice´s Conversational Maxims or Leech´s Politeness 

Principles, and so provides a theoretical background of the problematic. The second 

chapter describes methods that were used to analyze chosen episodes of the talk 

show “Všechnopárty”. There are two methods used in this thesis: a pragmatics 

analysis for the description of appearance of the Grice´s and Leech´s Maxims and a 

semiotics analysis for the interpretation of the effect of presentation of the dialogues 

by TV. The third chapter then applies these theoretical findings to five chosen 

episodes of the talk show. Its first part describes situations where Grice´s and 

Leech´s Maxims are not observed and how it effects the whole communication. In 

the second part presents main differences between common communication and 

dialogues held within the show, which were caused by its medial publication. The 

goal of this thesis is to describe the appearance of all these phenomena and review 

their impacts on the communication in the talk show “Všechnopárty”. 
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Úvod 

Talk show Všechnopárty patří dlouhodobě k jednomu z nejsledovanějších 

pořadů České televize. Přestože je vysílána už desátým rokem, diváky stále baví a 

každý pátek ji sleduje kolem jednoho milionu lidí. Hlavním důvodem její obliby je 

svérázný humor jejího moderátora Karla Šípa, který se na rozdíl od svých kolegů na 

komerčních stanicích nesnaží své hosty ztrapnit a uvrhnout je do rozpaků, ale baví se 

s nimi přátelsky a nebojí se udělat si legraci i sám ze sebe. 

Já sama pořad pravidelně sleduji a ze současné programové nabídky českých 

televizních stanic jej považuji za jeden z nejlepších. Proto jsem si za téma své 

bakalářské práce zvolila právě analýzu talk show Všechnopárty. 

Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat zmíněný pořad ze dvou 

hlavních hledisek: za prvé zhodnotit naplnění kooperativního a zdvořilostního 

principu v dialozích vedených mezi moderátorem a jeho hosty a za druhé popsat 

transformaci běžné komunikace zapříčiněnou tím, že probíhající dialogy jsou 

medializovány. Práce je rozdělena do tří kapitol, z nichž první předkládá teoretický 

vhled do zkoumané problematiky, druhá popisuje metody použité při analýze a třetí 

se pak věnuje samotnému rozboru vybraných dílů pořadu. 

Teoretická část práce se nejprve zabývá vysvětlením základních pojmů a 

principů z oblasti komunikace, stručně popisuje základy sémiotiky a pragmatiky a 

objasňuje pojmy, jako jsou Griceovy konverzační maximy a Leechův zdvořilostní 

princip, jejichž znalost je velice důležitá pro pochopení analytické části práce. Závěr 

první kapitoly se pak věnuje charakteristice mediálního dialogu a talk show a zabývá 

se také rolemi moderátora a publika v tomto typu televizních pořadů. Druhá kapitola 

stručně vysvětluje pragmalingvistickou a sémiotickou analýzu, metody, jejichž 

pomocí jsem prováděla analýzu pořadu. 

V úvodu třetí kapitoly je představen pořad Všechnopárty a jeho moderátor 

Karel Šíp. Následně je na vybraném díle ukázána strukturu pořadu a jeho 

charakteristické znaky, poté následuje podrobný rozbor tří vybraných dílů pořadu 

vysílaných v průběhu roku 2012. Analýza vyzdvihuje především ty okamžiky, kdy je 

v pořadu porušen kooperativní nebo zdvořilostní princip. Pro lepší ilustraci těchto 
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porušení jsou uvedeny přepisy těch částí komunikace, ve kterých k nedodržení 

konverzačních či zdvořilostních maxim došlo. Tytéž tři díly jsou pak analyzovány 

také s ohledem na výskyt projevů medializace dialogu. Aby byla analýza 

průkaznější, jsou zkoumány ještě další dva díly pořadu vysílané v tomtéž roce. Stejně 

jako při pragmalingvistické analýze i zde jsou předkládány konkrétní příklady 

výskytu sledovaných jevů. Obě analýzy jsou na konci stručně shrnuty s důrazem na 

nejdůležitější zjištění. 

Vzhledem k tezím bakalářské práce se nezměnil ani název, ani zaměření 

práce a stejně tak plánované metody byly následně v práci využity. Aby však byla 

prováděná analýza hlubší a komplexnější, byl v její pragmalingvistické části kromě 

kooperačního principu sledován také princip zdvořilostní. Důvodem k zahrnutí 

tohoto principu do prováděné analýzy byl fakt, že oba principy jsou úzce svázány, 

v konverzaci se často prolínají a i k jejich porušování často dochází současně. 

Teoretické informace použité při vypracování bakalářské práce vycházely 

z odborné literatury věnující se teorii komunikace, oblasti sémiotiky, principům 

pragmatiky a také studiu médií. Seznam všech použitých titulů je uveden na konci 

práce. Informace o pořadu Všechnopárty a o Karlu Šípovi pocházejí většinou 

z internetových zdrojů, jejichž seznam je uveden tamtéž. Všechny analyzované díly 

pořadu jsou volně dostupné v online videoarchivu České televize.  
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1 Teoretická východiska práce 

K pochopení problematiky, kterou se tato bakalářská práce zabývá, je 

nezbytné nejdříve vysvětlit několik stěžejních pojmů a definovat základní teorie, ze 

kterých budeme nadále vycházet. Tato kapitola se proto bude zabývat především 

vysvětlením pojmů jako komunikace, komunikační proces, mediální komunikace, 

Griceovy maximy či zdvořilostní princip. 

 

1.1 Komunikace 

Komunikace je základem veškerých mezilidských vztahů, avšak najít její 

jednotnou a jedinou definici není jednoduché. V různých formách se promítá do 

mnoha oblastí našeho života a v nemalé míře jej ovlivňuje. Denně se setkáváme se 

slovními spojeními jako marketingová komunikace, IT komunikace, mediální 

komunikace, verbální a neverbální komunikace, nebo například pozemní 

komunikace, jehož význam je od těch předchozích na míle vzdálený.  

Slovo komunikace má v českém jazyce tři základní významy: (Vymětal, 2008, str. 

22) 

1. výměna informací – mezi lidmi, mezi živočichy, mezi mechanismy, 

v informatice, 

2. veřejná doprava, resp. veřejné spojení – doprava letecká, silniční, 

železniční atd., 

3. prostor vymezený pro spojení dopravními prostředky, resp. dopravní 

cesta. 

Po účely této bakalářské práce se omezíme na vnímání komunikace jako výměny 

informací mezi lidmi a sdělování. 

 

1.1.1 Mezilidská komunikace 

Slovo komunikace vzniklo z latinského slovesa communicare. Původní 

latinský význam zahrnuje sdílení, spolčování, společnou účast. Komunikace 
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představuje proces sdělování (sdílení), přenosu a výměny významů a hodnot. (Foret, 

2011, str. 16) 

V tomto smyslu můžeme tedy komunikaci definovat jako přenos informací 

od určitého jedince nebo skupiny k jiným, který je nezbytným základem všech 

sociálních interakcí. V bezprostřední komunikaci hrají kromě jazyka významnou 

roli i neverbální náznaky, které účastníci používají k interpretaci toho, co druzí 

říkají a dělají. (Giddens, 2013, str. 500) Z uvedené definice vyplývá, že mezilidská 

komunikace není omezena pouze na verbální projevy, ale významnou roli zde hrají i 

projevy neverbální, které mohou mít značný vliv na konečný význam sdělení. 

 

1.1.2 Formy mezilidské komunikace 

Mezilidskou komunikaci můžeme dělit na několik typů. Při určení formy je 

důležité zohlednit především tato kritéria: míra individualizace či zespolečenštění 

komunikačního jednání, míra jeho institucionalizace, počet účastníků a míra vztahu 

rovnosti/nerovnosti mezi těmito účastníky. (Köpplová & Jirák, 2009, str. 38) Podle 

těchto kritérií pak můžeme určit šest základních typů komunikace: 

 Intrapersonální komunikace: komunikace, kterou vede jedinec sám se 

sebou. Touto formou komunikace jedinec sám sebe o něčem přesvědčuje, 

zvažuje svá rozhodnutí či si zkouší sdělení, která poté předává dalším lidem. 

Intrapersonální komunikace je důležitou součástí poznání sebe sama a je 

jedinou formou komunikace, které se zúčastňuje pouze jedna osoba. (De 

Vito, 2008, str. 29) 

 Interpersonální: komunikace mezi dvěma až třemi lidmi, která má nejčastěji 

formu rozhovoru, tedy dorozumívání se formou otázek a odpovědí. 

Vyznačuje se nízkou mírou formalizace, rovností zúčastněných a společným 

sdílením situačního a komunikačního kontextu. Druhotně může tento typ 

komunikace nabýt i formu písemnou (dopisy) či elektronickou (SMS zprávy). 

 Skupinová: komunikace ve skupině s určitou vnitřní hierarchií. Na rozdíl od 

interpersonální komunikace zde vystupuje autorita, která je ostatními 

respektována a má právo komunikaci usměrňovat či dokonce řídit. Postavení 

této autority pak může ovlivnit i míru formálnosti skupiny. Do této kategorie 
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řadíme například komunikaci v rodině, okruhu přátel či malé pracovní 

skupině. 

 Meziskupinová: komunikace mezi skupinami lidí se společným zájmem jako 

například mezi sportovními týmy. Oblast zájmu skupiny určuje i charakter 

komunikace, její formálnost a podobu.  

 Organizační: komunikační procesy se odehrávají uvnitř organizačního celku 

či mezi několika celky navzájem. Tato forma je význačná vysokou mírou 

formalizace a institucionalizace. Komunikace je méně osobní, převládá psaná 

forma. Můžeme sem zařadit například komunikaci mezi politickými stranami 

či firmami. 

 Celospolečenská: zahrnuje všechny komunikační procesy potenciálně 

dostupné všem příslušníkům dané společnosti. Tato forma komunikace ztrácí 

dialogický charakter a je téměř výhradně jednosměrná – sdělení proudí od 

mluvčího k příjemcům. Celospolečenskou komunikaci pak můžeme ještě dále 

dělit, a to na komunikaci veřejnou a masovou (mediální). (Köpplová & Jirák, 

2009, stránky 38,39) 

o Veřejná komunikace: znamená přenos sdělení mezi řečníkem a jeho 

posluchači, kterých může být od několika osob (přednáška) až po 

desetitisíce lidí (koncert). Během této komunikace předává mluvčí 

informaci svým posluchačům, kteří ji přijímají a poté mají možnost 

reagovat. Důležitým znakem je zachování jednoty místa a času.  

o Masová (mediální) komunikace: komunikace vycházející z jednoho 

zdroje, která je určena mnoha příjemcům nacházejícím se na různých 

místech. Její realizace je umožněna díky existenci masových médií, 

tedy periodického tisku, rozhlasu, televize, filmu a také internetu. (De 

Vito, 2008, stránky 29,30) 

Tato práce se zabývá analýzou komunikace uskutečňovanou v rámci televizní 

talk show Všechnopárty a její následnou medializací, a proto se dále budeme 

podrobněji věnovat především komunikaci mediální. 
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1.1.3 Masová komunikace 

Hlavními rysy masové komunikace jsou obecná přístupnost, hromadnost 

neboli masovost na straně příjemců, ale i masovost produkce sdělení. Definic masové 

komunikace existuje mnoho. Provedeme – li jejich syntézu, dojdeme k následující 

charakteristice: Masová komunikace představuje jednu z forem veřejného 

oznamování, která je prováděna specializovanými skupinami s využitím vyspělých 

technických prostředků a postupů, je prováděna směrem k rozsáhlému, 

heterogennímu a široce rozptýlenému publiku, a to při prostorové anebo časové 

distanci komunikujících subjektů, které se zpravidla vzájemně neznají. (Urban, 

Dubský, & Murdza, 2011, str. 40) 

Masová komunikace se od interpersonální významně liší, a to především 

v povaze sociálních vztahů, které při ní vznikají. Mezi interpersonální a mediální 

komunikací rozlišujeme především tyto čtyři rozdíly: (Jirák, Nekvapil, & Šoltys, 

1996, str. 73; Köpplová & Jirák, 2009, stránky 41-44) 

 V mediální komunikaci je sdělení formulováno profesionálním 

komunikátorem závislém na specifických sociálních institucích a účastníci 

komunikace mají spíše skupinovou povahu. 

 Mediální komunikace je zajišťována prostřednictvím speciálních 

výrobních a distribučních technologií, které zásadně ovlivňují podobu a 

charakter komunikace. Přenos sdělení je díky nim kontinuální a rychlý a díky 

záznamovým technologiím také trvalý a opakovatelný. Takto mediovaná 

sdělení se stávají jakýmsi druhem zboží, které je nabízeno na trhu za účelem 

zisku.  

 Dalším zásadním rozdílem je šíře záběru, dostupnost a charakter publika. 

Komunikátoři směřují své sdělení k velkému a diversifikovanému 

anonymnímu adresátovi – publiku. Mediální sdělení je tedy určeno masám a 

je potenciálně dostupné všem.  

 Mediální komunikace má převážně jednosměrnou povahu. Komunikační 

proces je většinou lineární a jednosměrný, a je proto více přenosem než 

výměnou sdělení. Mezi účastníky komunikace – médiem a publikem – tak 

vzniká nevyvážený a asymetrický vztah. Tato nevyváženost se mírně 

zmenšila s nástupem elektronických médií a především internetové sítě, která 
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umožňuje jednotlivým členům publika na mediální sdělení nějakým 

způsobem reagovat. 

 

1.1.3.1 Masová média 

Z výše uvedené charakteristiky mediální komunikace vyplývá, že by nemohla 

být uskutečňována bez existence masových médií. Pojmem masová média 

označujeme komunikační prostředky a instituce, které jsou schopny vyrábět sdělení 

veřejného charakteru a poté je distribuovat směrem k rozptýlenému, individuálně 

neurčenému publiku. Masmédia tedy představují hromadné sdělovací prostředky 

jako je tisk, rozhlas, televize, film, fotografie a další druhy masově šířených 

obrazových nebo zvukových záznamů, například video, kompaktní disky nebo 

internet. (Urban, Dubský, & Murdza, 2011, str. 48) 

Masová média se postupem času stala nedílnou součástí společnosti a měla 

značný vliv na její další vývoj a podobu. Společenský dopad těchto médií se mimo 

jiné projevuje v tom, že postupem času vytvářejí svébytnou sféru komunikačních 

aktivit spojených s určitým životním stylem, s naplňováním volného času, zábavou, 

ale i rozhodováním jednotlivců ve věcech společného i individuálního zájmu. 

(Köpplová & Jirák, 2009) 

Účast masových médií v procesu masové komunikace zajišťuje zákonitosti 

masové komunikace: (Köpplová & Jirák, 2009, stránky 45,46) 

 Masová média nabízejí obsah (sdělení) s aktuálním charakterem určený 

prvotně ke krátkodobému užití (např. zpravodajství nebo zábava). 

 Sdělení je produkováno formálními organizacemi s vnitřní hierarchií 

pravomocí a odpovědnosti za použití moderních technologií sloužících 

k multiplikaci vyrobeného obsahu a jeho distribuci. 

 Distribuce je směřována k masovému, disperznímu a anonymnímu 

publiku složenému z jednotlivců, kteří s přijatým sdělením dále aktivně 

nakládají. 

 Obsah je distribuován veřejně, tedy bez omezení přístupu. 

 Charakter přenosu sdělení je převážně jednosměrný, role podavatele a 

příjemce se tedy nemění. 
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 Masová média přenášejí sdělení nepřímo, tedy s odloženou a 

institucializovanou zpětnou vazbou, periodicky a pravidelně. 

 

1.1.4 Cíle a funkce komunikace 

Mezilidská komunikace je vždy realizována za účelem dosažení určitého cíle 

a vyvolání žádoucího účinku. Teprve pokud je tento cíl splněn, dostává komunikační 

výměna smysl. Mezi hlavní komunikační cíle řadíme: (Vymětal, 2008, str. 24) 

 Výměnu informací realizovanou za účelem změny vlastní nebo partnerovy 

informovanosti, uspokojení individuálních potřeb znalostí či jako projev 

seberealizace. 

 Ovlivňování chování lidí, tedy změnu či utváření pocitů určité skupiny lidí, 

řízení dané skupiny a udržování a rozvíjení sociálních vztahů. 

 Ovlivňování mezilidských vztahů mezi ostatními i k sobě samému 

zahrnující mimo jiné vyjadřování sympatií a antipatií, ovlivňování 

komunikované skutečnosti či zajištění fungování společnosti. 

Dosažení těchto cílů je pak spojeno s vyvoláním poznávacího, emocionálního 

či motivačního účinku komunikace. 

Na základě povahy cíle komunikace a jejího účinku můžeme určit i konkrétní 

funkci komunikace, podle které volíme způsob a prostředky komunikace: (Vymětal, 

2008, str. 24) 

 informativní - předávání dat, faktů, znalostí, zkušeností a vědomostí mezi 

lidmi; 

 poznávací – získávání vědomostí o světě, o druhých i o sobě; 

 instruktivní – informační funkce doplněná o postup, návod, metodický popis; 

 vzdělávací a výchovná – souhrn funkce informativní, instruktivní, poznávací; 

zpravidla realizovaná prostřednictvím vzdělávacích institucí nebo 

samostudiem; 

 osobní identity – slouží k ujasnění si svých postojů, názorů i osobních 

ambicí; 
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 socializační a společensky integrující – komunikace slouží k vytváření 

vztahu s druhými, vzájemné reakce a interakce při komunikaci, posilování 

pocitu sounáležitosti; 

 přesvědčovací – měnění postojů, názorů, hodnocení, konání nebo chování 

druhých; 

 posilující a motivující – posilování sebevědomí, vlastní potřebnosti, vztahu 

k něčemu; 

 zábavná – komunikace vytvářející pocit pohody, spokojenosti, pobavení a 

radosti; 

 svěřovací – základem je naslouchání druhým a nabízení řešení problémů; 

 úniková – odreagování se komunikací od starostí, uvolnění vnitřního napětí. 

 

1.1.5 Předpoklady úspěšné komunikace 

Funkci a cíl komunikace je nutné zohledňovat už při tvorbě sdělení, které má 

být komunikováno.  K tomu, aby komunikace splnila svou funkci a bylo dosaženo 

jejích cílů, je proto nutné dodržovat určité zásady tvorby sdělení. Při tvorbě sdělení je 

třeba brát v úvahu, komu je sdělení adresováno, a konkrétní situaci, tedy danou dobu, 

místo a společenskou atmosféru, ve které komunikace probíhá. Součástí této 

komunikační situace je i počet účastníků situace, jejich sociální i věkové složení, a 

prostředí či čas, v níž se komunikace odehrává. (Vymětal, 2008, str. 31) 

Mezi základní pravidla tvorby sdělení patří: (Vymětal, 2008, str. 31)  

 jasně definovaný záměr sdělení, 

 konkrétnost sdělení, 

 srozumitelnost podání, 

 srozumitelnost jazyka, 

 přiměřená délka a podrobnost sdělení, 

 jednoznačnost sdělení, 

 otevřenost komunikace, 

 jasná forma komunikace, 

 verifikace sdělení. 
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1.2 Sémiotika 

Základní vlastností každé komunikace je znakovost prostředků, které se ke 

komunikaci používají, a sdělení, která se v komunikaci vytvářejí. Znakovostí pak 

rozumíme skutečnost, že vše, co v komunikaci používáme, je svou podstatou znak, 

tedy smyslově vnímatelná skutečnost, která něco zastupuje, na něco ukazuje nebo 

k něčemu odkazuje.  (Köpplová & Jirák, 2009, str. 268) Každé sdělení je tedy 

primárně konstrukcí znaků, která díky interakci s příjemcem vytváří jednotlivé 

významy.  K tomu, abychom mohli sdělení a jeho význam podrobněji analyzovat, 

musíme nejdříve vysvětlit několik pojmů z oblasti sémiotiky, tedy vědy zabývající se 

právě znakovými systémy.  

Sémiotika je oborem, který se zabývám znakem, označováním, znamenáním, a 

to ve vztazích jak k zastupovaným skutečnostem, tak k vnímateli: jde tedy také o 

porozumění, resp. komunikaci. (Doubravová, 2002, str. 29) 

Sémiotika se tedy soustřeďuje na porozumění jednotlivým znakům, na jejich 

dekódování a jejich roli v naší kultuře. Skládá se ze tří poddisciplín: sémantiky, 

syntaktiky a pragmatiky. (Doubravová, 2002) Sémantika se zabývá vztahem 

označování, tedy vztahem mezi označovaným a označujícím. Syntaktika studuje 

vztahy mezi znaky a pragmatika zkoumá vztah mezi znaky a jejich uživateli. (Jirák, 

Nekvapil, & Šoltys, 1996, str. 42) 

 

1.2.1 Znak 

Jak bylo řečeno výše, veškerá komunikace – včetně té mediální – je tvořena 

soustavou znaků směřujících k určitému významu. Tyto znaky a znakové systémy 

(kódy) v komunikaci používáme s předpokladem, že jedinec, se kterým 

komunikujeme, užívá ten samý systém znaků a naše sdělení tedy dekóduje se 

stejným významem, jaký jsme do sdělení vložili. 

Znak je tedy pro sémiotiku klíčovým pojmem, avšak vzhledem k existenci 

velkého množství znakových systémů je velice těžké vyslovit jeho jasnou definici. 

Za nejpřesnější vymezení je v současnosti většinou sémiotiků považováno 

následující: Znak (signum, signans) je něco, za čím se skrývá něco jiného (signatum, 
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referent, věc), a existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje. (Černý & Holeš, 

2004, str. 16) 

Zjednodušeně řečeno tedy znakem rozumíme vše, co v komunikaci odkazuje 

k něčemu jinému, něco značí či vyjadřuje. Každý znak musí být smyslově vnímatelný 

a odkazovat k nějaké skutečnosti a současně k nějaké sdílené, zobecňující představě. 

(Köpplová & Jirák, 2009, str. 271) 

 

1.2.2 Kód   

K tomu, abychom byli schopni správně určit, k jakému významu nás má 

soustava přijatých znaků dovést, musíme umět znaky správně přiřadit. Přiřazování 

znaků, značení, má proto svá pravidla, která nazýváme kódy. (Doubravová, 2002, str. 

17) Kód tedy představuje systém znaků a pravidel jejich užívání, která jsou užívána a 

respektována účastníky komunikace. 

Každý kód je charakterizován třemi základními rysy: (Köpplová & Jirák, 

2009, str. 272)  

 znaky, které ho utvářejí, jsou paradigmaticky uspořádány do skupin, z nichž 

je možné vybírat, 

 znaky z různých skupin je možné syntagmaticky uspořádat do sdělení (textů), 

 znaky nesou význam, na němž se jeho uživatelé v zásadě shodnou. 

Existuje mnoho druhů kódů, od vizuálních, přes hudební až po neverbální. V 

neposlední řadě je kódem také přirozený jazyk. 

 

1.2.3 Význam  

Vnímaný význam znaku či komunikace jako celku potom záleží nejen na 

správném rozluštění kódu, ale i na mnoha dalších faktorech, jako například na 

kontextu sdělení či informovanosti a individuálním chápání příjemce sdělení. 

V mediální komunikaci je pak správné přiřazení znaku ještě o něco složitější 

než v komunikaci interpersonální. Typickým znakem mediálních sdělení je totiž 

jejich víceúrovňovost, tedy sdělování více druhů kódů najednou. Občas bývají takto 
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sdělované významy zjevné, avšak častěji jsou skryté a příjemce je tedy musí být 

schopen najít a vyčíst. U mediálního sdělení proto více než jindy záleží na 

konkrétním jedinci, jakým způsobem přijímané znaky propojí a jaký význam jim 

přidělí. (Burton & Jirák, 2001, str. 68) 

 

 

1.2.4 Barthesův sémiotický model 

Aplikací sémiotiky na širokou oblast kultury včetně masové komunikace se 

zabýval francouzský literární kritik a sémiotik Roland Barthes. Ten rozdělil proces 

přiřazování znaků do tří rovin: denotaci, konotaci a mýtus.  

Význam prvního řádu, Barthesem nazývaný denotace, představuje první 

význam, který znaku přisoudíme. Denotaci můžeme tedy označit jako mechanickou 

reprodukci či nehodnotící popis vztahu mezi označujícím a označovaným v rámci 

znaku. Denotace nezohledňuje vzájemné vztahy mezi označujícím a označovaným v 

rámci znaku ani konkrétní kontexty. 

Druhým stupněm označování je konotace, která je založena na asociacích a 

odhaluje nejrůznější významy.  Konotace už tedy obsahuje jisté hodnocení a postoje 

a odkazuje k asociovanému významu. Může být subjektivně, emocionálně či jinak 

zabarvená a ukazuje tedy hodnotový systém společenského prostředí nebo jedince.  

(Černý & Holeš, 2004, stránky 262-266; Barthes, 2004, stránky 111-119) 

Třetí stupeň pak představuje mýtus, který v sobě spojuje dvě výše uvedené 

úrovně. Struktura mýtu je trojdimenzionální, tvoří ji označující, označované a znak. 

Mýtus je specifickým systémem v tom ohledu, že je budován na základě 

sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním sémiologickým 

systémem. Co je v primárním systému znakem, se v sekundárním systému stává 

prostým označujícím. (Barthes, 2004, str. 107) 

Podle Barthese je pak mýtus určitou promluvou. Jaká je charakteristická 

vlastnost mýtu? Přeměňovat smysl na formu. Jinak řečeno, mýtus je vždy krádeží 

řeči.  Mýtus tedy odkazuje k obecně platným soudům - je součástí představ 

uznávaných a vytvářených danou společností. (Barthes, 2004, stránky 119-126) 
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1.3 Pragmatika 

Pragmatika nebo také pragmatická lingvistika je tou částí sémiotiky, která se 

zabývá vztahem mezi znakem a jeho uživatelem a studuje řečové akty v praxi. 

Základním předpokladem této vědy je, že člověk, který mluví, nejen něco říká, ale 

obvykle tím sleduje i nějaký záměr. Pragmatika na rozdíl od sémantiky nestuduje 

pouze systémový význam znaku, ale zohledňuje také strategii a záměr mluvčího, 

komunikační situaci a kontext výpovědi. Kromě významu sdělení se zajímá i o jeho 

účinky a důsledky a sleduje také jeho neverbální složku.  

Pragmatická lingvistika tedy navazuje na všechny teorie, které jazyk chápou 

nejen jako prostředek přenášení informací, ale především jako sociální formu 

jednání. Pragmatické hledisko umožňuje u každé výpovědi určit obsah i funkci, 

s jakou byl obsah formulován, tedy konkrétní komunikační funkci. (Machová & 

Švehlová, 2001) 

 

1.3.1 Mluvní akt 

Mluvním nebo také řečovým aktem rozumíme každý čin, který vykonáme 

pomocí jazyka. Každá výpověď mluvčího, která je vyslovená nebo napsaná, se tedy 

stává mluvním aktem. Budeme-li uvažovat mluvní akt jako součást komunikačního 

procesu, můžeme o něm hovořit jako o aktu komunikačním, tedy o základní jednotce 

mezilidské komunikace. 

Komunikační akt probíhá vždy za nějaké situace (na určitém místě, v určité 

době a společenské atmosféře), která jej určitým způsobem ovlivňuje. Součástí této 

situace je také situace komunikační, která je určena především počtem účastníků 

komunikace, jejich věkovým složením, vzděláním, sociálním statusem či vztahy 

mezi nimi a v neposlední řadě také prostředím a časem, v němž komunikace probíhá. 

Důležitou roli hraje také komunikační kontext, tedy návaznost jednotlivých mluvních 

aktů, jejich vztah a komunikační záměr mluvčího. (Čechová, 2000, stránky 355-357) 
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1.3.2 Mluvní akty podle Austina 

K rozvoji teorie mluvních aktů významně přispěl oxfordský filosof J. L. 

Austin. Ve svých přednáškách (souhrnně vyšly v knize How to Do Things with 

Words) publikoval teorii mluvních aktů, ve které se snažil překonat příliš úzké 

hledisko pravdivosti, do té doby uplatňované lingvistikou na jazyková vyjádření po 

vzoru matematiky a formální logiky. Austin nejprve rozdělil výpovědi na konstantivy 

a performativy, tedy na výpovědi, ve kterých jde o pravdivost či nepravdivost a jsou 

v nich jasně dané pravdivostní podmínky, a na výpovědi, ve kterých o pravdivost či 

nepravdivost nejde. Namísto otázky, zda je daná výpověď pravdivá, se v tomto 

případě tázal, zda je výpověď komunikačně úspěšná. (Austin, 2000, stránky 19-28; 

Jirák, Nekvapil, & Šoltys, 1996, stránky 66,67) 

Podle Austina rozlišujeme tři mluvní akty:  (Jirák, Nekvapil, & Šoltys, 1996, 

stránky 66,67) 

1. akt lokuční, v němž jsou sdělovány doslovné významy nesené přirozeným 

jazykem ve smyslu langue, tedy významy zachycené ve slovnících a 

gramatikách; 

2. akt ilokuční, v němž jsou sdělovány, popřípadě sdíleny významy, které 

objasňují sdělovací záměr, funkci, cíl vysloveného projevu; 

3. akt perlokuční, který behaviorálně, tj. vykonanou činností prověřuje účinnost 

aktů lokučního a ilokučního. 

K tomu, abychom mohli komunikační výpověď považovat za úspěšnou, musí 

v ní proběhnout všechny tři zmíněné akty.  

V okamžiku, kdy mluvčí vysloví větu, a tím adresátovi sdělí její obsah, 

vykonává lokuční akt, tedy artikuluje zvukový komplex (fonetický akt), současně 

vysloví daná slova v jisté gramatické konstrukci (fatický akt) a tato použije s více či 

méně určitým významem (rhétický akt). Samo užití řeči tedy znamená vykonání 

lokučního aktu. (Austin, 2000, stránky 102-105) 

Ilokuční akt pak proběhne ve chvíli, kdy mluvčí vyřčeným sdělením 

adresátovi něco oznamuje, přikazuje, slibuje, hrozí mu nebo jej varuje apod. 

K ilokučnímu aktu tedy řadíme výpovědi, které mají jistou konvencionální platnost. 

(Austin, 2000, stránky 105-106) 
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Tímto aktem se Austin ve svých přednáškách zabývá podrobněji a soustředí 

se především na otázku, jaké výpovědní funkce a sdělovací záměry jsou v něm 

obsaženy. Pomocí performativních sloves, která explicitně indikují ilokuční sílu a 

platnost, rozděluje ilokuční akty do pěti kategorií podle ilokuční platnosti: (Austin, 

2000, str. 147; Jirák, Nekvapil, & Šoltys, 1996, str. 67) 

1. verdiktivy (ilokuční akty souzení, jejichž prostřednictvím je vynášen 

verdikt), 

2. exercitivy (ilokuční akty rozkazovací, nařizovací či vyjadřující sílu a 

nadřazenost), 

3. komisivy (akty vyhlašování stanoviska, dávání slibů nebo jiné přebírání 

závazků), 

4. behavitivy (akty sociálního chování vyjadřující postoje a sociální chování), 

5. expozitivy (akty uvádějící řečovou činnost, které objasňují, jak se výpověď 

vřazuje do debaty).  

Třetí akt, perlokuční, pak představuje důsledky a účinky vyplývající 

z provedení dvou předcházejících aktů. Pokud mluvčí vykoná lokuční a ilokuční akt 

s úmyslem a cílem vyvolat u adresáta právě tyto důsledky a účinky, můžeme říci, že 

mluvčí vykonal i akt perlokuční. Perlokuční akt tedy zahrnuje takové aktivity jako 

například přemlouvání, přesvědčování či zastrašování. Provedením tohoto aktu 

mluvčí dosahuje cíle, jakým může být třeba upozornění na nebezpečí, a vyvolává 

perlokuční sekvenci – znepokojení či zalarmování. (Austin, 2000, stránky 

95,106,107) 

 

1.3.3 Mluvní akty v komunikačním procesu 

Mluvní akty se pak v praxi stávají součástí komunikačního procesu, přičemž 

každý z aktů je charakteristický pro jinou etapu komunikování. Komunikační proces 

má zpravidla čtyři fáze: (Čechová, 2000, stránky 357,358) 

1. Komunikační koncepce: předchází samotnému procesu komunikace a 

zahrnuje její promýšlení a plánování. V návaznosti na komunikační situaci, 

její účastníky a autorův záměr obsahuje výběr tematiky, shromáždění 
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podkladů a představy o rozložení a způsobu podání shromážděných 

informací. Tato fáze se logicky vyskytuje pouze u připravené komunikace. 

2. Vlastní komunikace: je charakterizována aktem lokučním (vyjadřování 

samo o sobě) a ilokučním (užití jazyka s jistým záměrem). Tato fáze zahrnuje 

realizaci komunikačního plánu či bezprostřední komunikaci. 

3. Recepce/přijímání sdělení: představuje vnímání, porozumění a eventuální 

interpretaci přijatého sdělení. 

4. Realizace záměru: je vlastně aktem perlokučním. V této fázi probíhá na 

straně adresáta realizace či projevení účinků záměrů a cílů autora sdělení.  

 

1.3.4 Griceovy konverzační maximy 

Zkoumáním zákonitostí a pravidel komunikačního procesu se zabýval také 

americký filosof Paul Grice. Ten je autorem myšlenky, že při komunikační události 

spolu lidé spolupracují, a to většinou nedobrovolně, protože jejich spolupráce je 

vynucená potřebou domluvit se. (Jirák, Nekvapil, & Šoltys, 1996, str. 65) 

Podle něj proto podléhá komunikace mezi mluvčím a adresátem tzv. 

kooperačnímu principu, který představuje obecné pravidlo pro vedení dialogu a 

současně i požadavek na zvolení vhodného obsahu a formy daného sdělení. 

(Müllerová & Hoffmannová, 1994, str. 37) Tvůj příspěvek k rozhovoru má být 

takový, jak to v daném okamžiku vyžaduje přijatý (zřejmý) účel nebo zaměření 

rozhovoru, jehož se účastníš.  (Grice, 1991, str. 45) Spolupráce je tedy základním 

předpokladem úspěšné komunikace. 

Ve své práci Logic and conversation pak Grice kooperační princip rozvedl do 

čtyř pravidel, která se později rozšířila do lingvistiky pod názvem konverzační 

maximy. Princip kooperace se tedy skládá ze čtyř maxim: (Pokorný, 2010, stránky 

288,289) 

1. Maxima kvantity ukládají mluvčímu podávat přiměřené množství informací: 

Učiň svůj příspěvek tak informativní, jak je požadováno. Nečiň svůj příspěvek 

informativnější, než se požaduje.  

2. Maxima kvality apelují na pravdivost výpovědi: Netvrď to, o čem věříš, že 

není pravda. Netvrď to, pro co nemáš dostatek důkazů.  
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3. Maxima relevance se věnují relevantnosti poskytnutých informací: Mluv 

k věci; řiď se směrem diskuze, které se účastníš.  

4. Maxima způsobu se zabývá logickým uspořádáním výpovědi: Mluv 

srozumitelně, tj.; vyhni se dvojznačnostem, vyhni se nejasným výrazům, buď 

systematický, nebuď rozvláčný.  

Tato maxima by měla sloužit jako návod pro mluvčího, jak vést úspěšně 

komunikaci, a zároveň i pro adresáta, jak interpretovat záměry mluvčího. 

 

1.3.5 Leechův princip zdvořilosti 

Na Griceův komunikační princip pak navázal britský lingvista George Leech, 

který jej ve své knize Principles of Pragmatics doplnil o princip zdvořilosti. Leech 

jej formuluje jako pravidlo minimalizace vyjádření nezdvořilých přesvědčení a 

současné maximalizace vyjádřeni zdvořilých přesvědčení. (Leech, 1999, str. 149)  

Zdvořilostní princip se skládá z šesti maxim: taktu, velkorysosti, uznání, 

skromnosti, shody a sympatie. (Leech, 1999, str. 149) 

1. Maxima taktu: snaž se, aby partner měl z komunikace maximální prospěch a 

minimální ztrátu. 

2. Maxima velkorysosti: snaž se, abys ty sám měl z komunikace minimální 

prospěch a maximální ztráty. 

3. Maxima uznání: omez na minimum kritiku partnera, projev mu co největší 

uznání, ocenění. 

4. Maxima skromnosti: posiluj v rozhovoru kritiku sebe sama a omez na 

minimum ocenění, pozitivní hodnocení sebe sama. 

5. Maxima shody: omez na minimum neshody a snaž se maximálně rozvinout 

shodu mezi sebou a partnerem.  

6. Maxima sympatie: co nejvíce potlačuj antipatie, snaž se o maximální rozvoj 

sympatií mezi sebou a partnery.   

Zdvořilostní princip se podle Leecha vyskytuje v komunikaci současně 

s principem kooperace a oba tyto principy se v průběhu komunikačního procesu 

vzájemně prolínají a doplňují. Leech dokonce přisuzuje zdvořilostnímu principu 

větší důležitost, protože se podílí na budování sociálních vztahů a rovnováhy 
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v komunikaci. Pokud je tento princip porušen, nelze splnit ani princip kooperace, a 

proto obvykle dochází k selhání komunikace a následně pak k jejímu ukončení. 

(Leech, 1999, str. 144) 

Dodržování výše zvedených principů by mělo vést k maximálně efektivní 

komunikaci. Zároveň je však v podstatě nemožné dodržovat je důsledně vždy a 

v každé situaci, proto bychom je měli vnímat spíše jako ideální model komunikace.  

 

1.3.6 Neverbální komunikace 

Protože pragmatika se zabývá komunikací jako celkem, je nutné zohlednit i tu 

její složku, která není vyjádřena mluvními akty, tedy složku neverbální. Neverbální 

(nonverbální, mimoslovní) komunikace je proces dorozumívání se neslovními 

prostředky. V mezilidské komunikaci se neverbální komunikace považuje za „řeč 

těla“, tedy za získávání informací z celkových pohybů člověka, z jeho gest, mimiky, 

činnosti očí, dotyků, zaujímání vzdálenosti apod. V širším pojetí pak do mimoslovní 

komunikace řadíme také faktory, jako je celková image mluvčího, jeho oblečení, 

společenské vystupování, volba místa pro průběh komunikace atd. (Vymětal, 2008, 

str. 54)  

Ve většině případů používáme neverbální komunikaci jako doplněk té 

verbální, ať už vědomě či nevědomě, a proto musíme i jednotlivé neverbální signály 

vnímat spolu s mluvním projevem jako jeden celek. Na druhou stranu, pokud 

dokážeme neverbální projevy správně „přečíst“, můžeme z nich získat i informace, 

které nám mluvčí vůbec sdělit nechtěl a do mluvené složky svého projevu je vůbec 

nezařadil.  

Nejfrekventovanějším způsobem mimoslovní komunikace v sociální rovině je 

řeč těla, kterou dále dělíme podle toho, která část těla se na komunikaci právě podílí, 

na následující druhy:  (Urban, Dubský, & Murdza, 2011, str. 25) 

 Kinezika – představuje komunikaci prostřednictvím pohybů celého těla nebo 

jeho částí. 

 Gestika – je součástí kineziky, jedná se o sdělování prostřednictvím 

výrazovými pohyby rukou, rameny a hlavou, které nazýváme gesty a 

gestikulací. 
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 Mimika – zahrnuje sdělování pomocí výrazů tváře a v neverbální 

komunikaci má největší význam, protože právě na oblast obličeje je při 

komunikaci upírána největší pozornost; mimika může vypovídat mnohé o 

povaze účastníků komunikace, jejich postojích, emocích i aktuálním stavu 

psychiky. 

 Vizika – sdělování pohledem a pohyby očí jako je mrkání, směr a délka 

pohledu, zužování a rozšiřování zornic apod. 

 Haptika – zahrnuje vyjadřování dotykem, a to jak vlastního těla, tak 

ostatních účastníků komunikace 

 Proxemika – představuje sdělování prostorovým chováním komunikujících, 

tedy komunikaci prostřednictvím vymezování intimních, osobních, sociálních 

a veřejných prostorových zón. 

 Posturologie – znamená komunikaci prostřednictvím držením těla a 

postojem. 

Dále pak řadíme k neverbální komunikaci i symbolickou komunikaci (např. 

úklona či podání ruky), obrazovou komunikaci či faktory prostředí (uspořádání 

nábytku, zasedací pořádek atd.). 

Zvláštní druh neverbální komunikace pak představuje mlčení a 

mimojazykové projevy, tedy vokální (ale neverbální) dimenze řeči. Tyto zvukové 

prostředky slouží především ke zvukové organizaci projevu, ale mohou posluchači 

zprostředkovat i mnoho informací o skrytém obsahu sdělení i o postojích mluvčího. 

V této oblasti se uplatňují v podstatě všechny vlastnosti zvuku, které se projevují 

v intonaci řeči, tedy v její plynulosti, rytmu, frázování, artikulaci, rychlosti apod. 

Absence některého mimojazykového prostředku může značně změnit původní 

význam sdělení. Stejně tak uvážené používání mlčení jako komunikačního 

prostředku může v určitých situacích zapůsobit více než použití řeči. (Machová & 

Švehlová, 2001, stránky 130, 131) 

 

1.4 Mediální produkt 

Dosud jsme se věnovali náležitostem a pravidlům mezilidské komunikace 

jako takové. K tomu, abychom mohli přistoupit k samotné analýze, však ještě 
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musíme vysvětlit některá specifika komunikace zasazené do mediálního prostředí, 

v našem případě do televizního pořadu.  

Pod pojmem mediální produkty rozumíme soubor „výrobků“, které různá 

média nabízejí svému publiku a které toto publikum složené z jednotlivých uživatelů 

přijímá a užívá. Mediálním produktem se tedy stává to, co je uživateli nabídnuto jako 

jednorázově či opakovaně zveřejňovaný celek nebo jeho součásti.   Takovým 

produktem může být například dokumentární film vysílaný v televizi, hraný film 

promítaný v kinech, televizní pořad či seriál, rozhlasový pořad, tisková zpráva, 

hudební klip apod., ale můžeme za něj považovat i mnohem větší celky jako 

například zpravodajské portály, internetové encyklopedie či blogy atd.  

Vzhledem k obrovskému množství produktů, které denně vytvoří všechna 

média, existuje i mnoho způsobů jejich klasifikace – podle komunikačního média 

jejich přenosu, podle jejich vztahu k mimo mediální realitě, podle pravidelnosti jejich 

vnitřního uspořádání nebo podle jejich komunikačního cíle. (Köpplová & Jirák, 

2009, stránky 247-250) 

Tato bakalářská práce se bude v dalších částech zabývat pouze jedním 

konkrétním mediálním produktem, a to televizní talk show, jejímž základem je 

mediální dialog. 

 

1.4.1 Mediální dialog 

Dialog jako takový je jednou ze základních forem lidské komunikace, 

prostředkem dorozumívání, výměny informací, navazování vztahů a dalších lidských 

interakcí. Základním rysem dialogu je účast minimálně dvou komunikantů a jejich 

střídání v rolích mluvčího a posluchače. V  průběhu dialogu tedy vždy jeden z 

účastníků hovoří (mluvčí) a získává tedy aktivní komunikační roli a jeho protějšek, 

který jeho sdělení v danou chvíli přijímá (posluchač), roli pasivní. Ačkoliv za 

dialogickou pokládáme každou komunikaci, při níž si její účastníci vymění role 

alespoň jednou, obvykle je dialog tvořen delší sérií promluv účastníků, kteří se 

střídají ve svých rolích. V dialogu dvou osob je toto střídání pravidelné, pokud se 

komunikace účastní více komunikantů, je pak střídání rolí složitější. (Müllerová & 

Hoffmannová, 1994, str. 13) 
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Mediální dialog představuje institucionalizovanou formou dialogu. Střídání 

aktivních a pasivních rolí jeho účastníků zde totiž neprobíhá přirozeně jako v běžné 

komunikaci, ale jeho průběh určuje moderátor, který klade otázky a uděluje hostům 

slovo. Mediální dialog se vyznačuje asymetrií vztahu moderátor – host. Moderátor 

získává nadřazené postavení díky tomu, že pouze on klade otázky a uděluje hostům 

slovo, nebo jim slovo naopak odebere, pokud mluví moc dlouho; má výsadu 

hodnotit, jestli host odpovídá dostatečně jasně, srozumitelně a logicky, nebo jestli se 

odpovědi spíše vyhýbá a odbíhá od tématu; může hosty kárat, ironizovat a používat 

proti nim různé druhy verbálního násilí. Asymetrie vztahu vede v důsledku k tomu, 

že se dialog může zvrtnout v boj hosta o zachování vlastní tváře a image před 

moderátorem i publikem. Právě mediální publikum – ať už fyzicky přítomné v sále či 

sledující rozhovor doma u televizních obrazovek – představuje velmi důležitou 

složku mediálního dialogu, protože se stává svědkem mocenského boje mezi 

moderátorem a hostem, který se snaží v jeho očích obstát. (Čmejrková, 2013, stránky 

9,10)  

Typickým a nejčastěji se vyskytujícím druhem mediálního dialogu je 

interview, tedy rozhovor. Aktéři interview mají jasně rozdělené role tazatel 

(moderátor) – respondent (host) a komunikace se zúčastňují pouze oni dva. Tento 

žánr je velice rozšířený v televizním vysílání, a to jak ve zpravodajství, tak v 

publicistice. (Osvaldová & Halada, 2007, str. 93)  

Pojem interview je spojován především s pořady s politickou tematikou, ale 

lze jím označit v podstatě jakýkoliv rozhovor moderátora s hostem. Výjimku však 

podle Čmejrkové (2013, str. 45) tvoří ryze zábavní rozhovor, pro který se v českém 

mediálním prostředí rozšířilo anglické označení talk show a který se v anglicky 

psané literatuře nazývá také chat. V českém pojetí je tedy interview vnímáno jako 

seriózní formát s jistou informační hodnotou, zatímco talk show spíše jako nezávazné 

popovídání, jehož cílem je především pobavit diváka. 

 

1.4.2 Mediální dialog v podobě talk show 

Talk show (talk – mluvit, show – zábava) je formát rozhlasového nebo 

televizního pořadu, do kterého si moderátor zve hosty, které pak většinou za 

přítomnosti publika zpovídá. Hosty jsou obvykle známé osobnosti z řad politiků, 
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sportovců nebo umělců, ale mohou jimi být i jinak divácky atraktivní lidé, kteří mají 

publiku co říci. Na rozdíl od televizní besedy, jejíž je talk show odnoží, je tento druh 

pořadu zaměřen především na pobavení publika a informační funkce je spíše 

druhotná. (Osvaldová & Halada, 2007, str. 209) 

Žánr talk show se vyznačuje třemi základními rysy: (Čmejrková, 2007, str. 

50) 

1. tematický posun k osobnímu a soukromému v opozici k institucionálnímu a 

veřejnému,  

2. posun k vtipnosti, zábavnosti, prostřednictvím např. aktualizovaného využiti 

polysémie, dvojsmyslnosti vypovědí a jazykových hříček, 

3. porušování norem a konvencí a stíraní žánrových rozdílů. 

 

Tematický posun k osobnímu a veřejnému se projevuje především volbou 

témat rozhovorů v talk show. Moderátoři se často ptají hostů na jejich soukromí a 

neostýchají se vyzvídat až intimní věci týkající se například jejich vztahů apod. 

Vtipnost a zábavnost je dána už samotnou povahou a cílem tohoto pořadu – tedy 

pobavit diváka, k čemuž jsou moderátoři ochotni využít jakékoliv prostředky. 

Porušování norem a konvencí se v talk show projevuje především nedodržováním 

kooperačních a zdvořilostních principů, nebo tím, že oproti institucionalizovanému 

rozhovoru v talk show občas klade otázky i host moderátorovi. (Čmejrková, 2007, 

str. 50)  

Informační funkce mediálního dialogu tak v talk show ustupuje do pozadí a 

převahu získává funkce zábavní. K naplnění cíle pobavit publikum používá 

moderátor různé metody, které bychom v klasickém dialogu považovali za 

nepřípustné – skáče hostovi do řeči, překrucuje jeho odpovědi, snaží se jej 

vmanipulovat do jemu nepříjemné situace a využívá svých rétorických schopností, 

aby jej co nejvíce znejistil a mnohdy i ztrapnil. Talk show je hra se sociálními 

normami, včetně zdvořilostních, a akty ohrožující tvář hosta jsou nejen povoleny, ale 

obecenstvem žádány a stvrzovány aplausem a smíchem. Host se tomuto rituálu 

vlastně jen přizpůsobuje, někdy vynalézavěji, někdy bezradněji, a přijímá pozice, 

které mu moderátor konstruuje. (Čmejrková, 2013, str. 70)  
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Divák se tak často stává přímým svědkem mocenského boje o to, zda se 

hostovi podaří překonat původní schéma, kdy moderátor je už od počátku předurčen 

k roli rétorického vítěze, nebo se své podřízené roli přizpůsobí, bude snášet 

moderátorovy útoky a publikum se bude bavit na jeho účet. 

 

1.4.3 Role moderátora talk show 

Talk show patří do skupiny pořadů, které závisejí na moderátorovi jako na 

prvku, který zajišťuje styčný bod s publikem, stává se dalším člověkem přítomným 

v obývacím pokoji a jeho osobnost utváří atmosféru pořadu. Role moderátora je tedy 

velice důležitá. Pro televizního diváka plní funkci jakéhosi průvodce pořadem, 

který vypráví dějovou linii, vysvětluje témata, představuje hosty apod. Moderátor má 

také - na rozdíl o svých hostů - výsadu navazovat prostřednictvím televizní kamery 

oční kontakt s divákem a skrze obrazovku jej oslovovat, aby měl divák pocit, že 

moderátor hovoří právě a jen s ním. Úkolem moderátora je také zajišťovat hladký 

průběh pořadu a svým chováním a působením navozovat atmosféru reálnosti, aby si 

divák co nejméně uvědomoval existenci technologie, která mu umožňuje pořad 

sledovat, a měl dojem, že je skutečně „u toho“.  V neposlední řadě hraje osobnost 

moderátora, jeho vyjadřování, vystupování a další vlastnosti a schopnosti velmi 

důležitou roli v tom, jak divák mediované sdělení přijme a pochopí. (Burton & Jirák, 

2001, stránky 203, 204) 

Oproti jiným pořadům, ve kterých se vyskytuje role moderátora, má 

moderátor talk show ještě další velice důležitý úkol, a to zajistit zábavnost pořadu. 

Moderátor proto musí být silná a zajímavá osobnost, která bude schopná úspěšně a 

zábavně provést diváka pořadem i v případě, že hosté nebudou sami o sobě zajímaví.  

Úkolem moderátora je tedy určovat téma a rytmus rozhovoru, správně klást 

otázky, ale také například „hlídat“ hosta, aby ve svých odpovědích neodbíhal od 

tématu nebo třeba neodpovídal moc zdlouhavě a pro diváka tudíž nudně. Moderátor 

proto musí být stále ve střehu, aby dokázal využít každé příležitosti ke vtipu, musí 

rychle a chytře reagovat na hostovy odpovědi a také musí být velice dobře 

zásobovaný informace o hostu a probíraném tématu, aby v žádném případě nedošlo 

k trapné chvilce mlčení. 
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V zájmu zatraktivnění show pak moderátor obvykle volí takové vyjadřovací 

prostředky, které jsou divákovi blízké a pomocí kterých činí celou diskusi 

zábavnější. Mezi tyto prostředky patří výše uvedené nedodržování zdvořilostních 

principů, nespisovnost, používání metafor či dvojsmyslů nebo výrazná neverbální 

komunikace. V rámci zatraktivnění show se svých hostů ptá na soukromá, často až 

intimní témata a nevyhýbá se ani těm, která jsou hostům evidentně nepříjemná. 

Rozhovor proto bývá obvykle značně emocionálně zabarvený a moderátor v něm na 

rozdíl od objektivních a neutrálních interview hojně používá i hodnotící prvky a 

vyjadřuje svůj názor na hostovy odpovědi. (Čmejrková, 2003, stránky 89-94; 

Hoffmannová, 2013, stránky 139-168) 

 

1.4.4 Role publika v mediálním dialogu 

Důležitým rysem mediálního dialogu je jeho orientovanost na publikum. 

Oproti běžné konverzaci tváří v tvář tak postrádá některé vlastnosti, jako například 

důvěrnost, ale naopak získává rysy nové, které jsou dány právě existencí publika. 

Dialog mezi jeho účastníky se tak stává dialogem pro třetí stranu, která mu 

naslouchá. Hlavním cílem mediálního dialogu tedy není výměna informací mezi jeho 

účastníky, příjemcem sdělení se stává divák, k němuž je také celá rozmluva 

směřována. Informační záměr komunikace je nahrazen cílem pobavit a zaujmout 

diváka, v případě sporu jej získat na svou stranu, z komunikační přestřelky vyjít jako 

vítěz a za žádnou cenu před publikem neztratit tvář. Dialog vedený před publikem 

tak ztrácí mnoho ze své spontánnosti a přirozenosti.  

Moderním rysem současných talk show je jejich natáčení za účasti publika ve 

studiu, díky čemuž může být tato třetí strana do komunikace svým způsobem 

zahrnuta. V takové situaci navíc vzniká tzv. vnitřní a vnější komunikační okruh, 

kdy ten vnitřní – diváci ve studiu – je překryt vnějším, tedy diváky u televizních 

obrazovek.  

Právě s ohledem na diváky, kteří nejsou fyzicky přítomni v sále, moderátor 

často uzpůsobuje formulace svých otázek i svou neverbální komunikaci (natočení 

těla, pohledy do kamery apod.) 
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Vnitřní okruh publika, tedy diváci ve studiu, mají oproti televizním divákům 

možnost podílet se na atmosféře celého pořadu. Potleskem, smíchem a dalšími 

způsoby mohou vyjadřovat své emoce, sympatie, údiv či souhlas a nesouhlas 

s vyřčenými názory a často jsou také zabíráni televizními kamerami a stávají se tak 

skutečnou součástí televizního pořadu. Svými projevy pak ovlivňují i vnímání dané 

situace divákem televizním. (Čmejrková, 2003, stránky 84 - 87) 

V některých pořadech navíc zůstávají hosté ve studiu i po skončení své části 

rozhovoru a mohou tak nastat situace, kdy se moderátor obrací na všechny přítomné 

hosty, žádá je o vyjádření k danému tématu, odkazuje na rozhovor s nimi nebo je 

jiným způsobem zahrnuje do komunikace. Hosté občas i sami komentují průběh 

dialogu s druhým hostem, vstupují do dialogu nebo mezi sebou komunikují. V 

takových případech se komunikační schéma rozšiřuje ještě o vzájemnou komunikaci 

mezi hosty a vzniká tak tzv. dvojitá interview. (Čmejrková, 2003, str. 83)   
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2 Metodologie  

Cílem této kapitoly je přiblížit metody, které budou následně použity 

k samotné analýze pořadu Všechnopárty. Metod výzkumu médií a mediálního 

obsahu existuje mnoho. Vzhledem k tomu, že zkoumaný televizní pořad má 

dialogický charakter, budou nás nejvíce zajímat metody užívané k analýze 

mediálního dialogu.  

Analýza mediálního dialogu vychází z několika základních metod analýzy 

dialogu. Zkoumají se v ní dialogické techniky, vztah otázek a odpovědí i celkově 

možnosti dialogu v masových médiích. Předmětem zkoumání je i moderátor 

samotný, respektive jeho role a chování během komunikace; sledujeme, jaké klade 

otázky, zda zachovává objektivitu, nebo naopak promítá do otázek svou zaujatost. 

Zajímá nás také, zda a jak moderátor vyvádí své hosty z míry, zda se je snaží 

vmanipulovat do určité pozice a situace, či zda hostům skáče do řeči a shrnuje nebo 

komentuje jejich odpovědi. (Čmejrková & Hoffmannová, 2003, str. 88) 

Pro účely této bakalářské práce jsem z velkého množství metod zvolila dvě, 

které nejlépe pomohou charakterizovat zkoumaný pořad a jeho průběh, tedy 

pragmalingvistickou a sémiotickou analýzu.  

 

2.1 Pragmalingvistická analýza 

Pragmalingvistická analýza se zabývá praktickými problémy komunikace a 

řadíme ji mezi metody kvalitativního výzkumu. Jak uvádí Machová a Švehlová 

(2001, str. 137), pragmalingvistická analýza zkoumá komunikační situaci jako celek 

a zkoumá také hodnoty vznikající mezi jejími účastníky. Oproti sémiotické analýze 

nejsou předmětem pragmalingvistické analýzy pouze slova, ale komplexní výpovědi 

včetně jejich vztahu k mluvčímu a neverbální složky komunikační situace. 

Při této analýze posuzujeme užité vyjadřovací prostředky vzhledem k záměru 

autora i jejich účinku na adresáta. Současně hodnotíme i okolní jevy, které ovlivňují 

sdělení a jeho obsah, a zahrnujeme do analýzy tedy i to, co není v komunikaci 

explicitně vyjádřeno.  
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Základem pragmalingvistické analýzy je popis sdělení (psaného či 

mluveného), tedy volby, užití a účinku prostředků použitých v dané komunikační 

situaci. Z tohoto důvodu musíme analyzovat působení všech složek dané 

komunikační situace, které mají vliv na celkový efekt. Zabýváme se tedy záměrem 

mluvčího, působením sociálních a psychologických faktorů, komunikační funkcí 

jednotlivých výpovědí a účinkem zvolené komunikační strategie, kterou mluvčí 

použil. Hodnotíme také, jestli bylo naplněno očekávání adresáta. Pragmalingvistická 

analýza tedy studuje komunikaci ze dvou různých pohledů:  (Machová & Švehlová, 

2001, str. 137) 

1. z pozice mluvčího: jak optimálně užít jazykových prostředků, chci-li 

způsobit účinek/efekt ve vědomí adresáta. Právě podle komunikačního 

motivu a záměru volím konkrétní formu z konkurenční řady synonymních 

možností vyjádření; 

2. z pozice adresáta: co mluvčí – asi – zamýšlel, abych z textu pochopil. Jde 

o adresátovu percepci a interpretaci (co v textu nachází, co nikoli, je-li to, 

co mluvčí řekl, ve shodě s tím, co – zřejmě – mínil, jaký v něm text vyvolal 

efekt). 

Pragmalingvistická analýza není vlastním komentářem k textu, ale spíše jeho 

individuální interpretací z hlediska všech faktorů, které ho ovlivňují. 

V pragmalingvistické analýze nerozdělujeme použité prostředky na správné a špatné, 

ale na přiměřené (vhodné) a nepřiměřené, nefunkční apod.  Jedním z cílů 

pragmalingvistické analýzy je vytvoření doporučení, jaké druhy jazykových 

prostředků má autor použít, aby adresát reagoval podle očekávání a mluvčí tak mohl 

naplnit svůj komunikační záměr.  

Tento druh analýzy díky své komplexnosti stírá hranice mezi mnoha 

lingvistickými i nelingvistickými disciplínami, syntetizuje jejich metody a s jejich 

pomocí popisuje skutečnou podobu vyjadřování v mnoha jeho modifikacích, včetně 

vyjadřování v médiích. (Machová & Švehlová, 2001, str. 138) 

Tato bakalářská práce bude v rámci pragmalingvistické analýzy sledovat 

především to, jestli byly během komunikace dodržovány Griceovy konverzační 



28 

 

 

maximy a Leechův zdvořilostní princip, případně jakým způsobem a v jaké míře 

byla tato pravidla porušována. 

 

2.2 Sémiotická analýza 

Sémiotickou analýzu řadíme stejně jako pragmalingvistickou analýzu mezi 

metody analýzy kvalitativní a využít ji můžeme pro zkoumání jak sdělení 

lingvistických, tak i obrazových či auditivních. Sémiotická analýza se soustřeďuje na 

stavební prvky, z nichž je text sestaven (kupříkladu na slova či jednotlivé součásti 

obrazu), aby se dobrala významu. (Burton & Jirák, 2001, str. 62)  

Jejím primárním cílem je především odkrývání významů mediovaných 

sdělení, čehož dosahuje pomocí analýzy jednotlivých prvků, ze kterých je sdělení 

složeno. Sémiotická analýza tak pomáhá odpovědět na otázku, jaký význam mohou 

mít tyto prvky - a potažmo celé mediální texty nejen na úrovni jejich explicitního 

zpracování, ale zejména na skryté rovině symbolické. (Trampota & Vojtěchovská, 

2010, str. 118) 

Sémiotická analýza vychází z Barthesovy teorie vztahu označujícího a 

označovaného (denotace a konotace) a sleduje tedy významy daného sdělení na 

několika úrovních označování současně. Denotativní úroveň analýzy podrobně 

popisuje zkoumané sdělení a dělí jej na jednotlivé prvky, ze kterých se skládá. První 

krok analýzy tedy popisuje první význam přisouzený danému sdělení. Druhý stupeň, 

tedy konotativní rovina analýzy, pak zkoumá druhotné významy spojené 

s asociacemi, které už mohou být subjektivně zabarvené, ovlivněné kontextem či 

kulturou.  

Sémiotická analýza se zabývá také paradigmatickým a syntagmatickým 

uspořádáním znaků. Paradigmatické (vertikální) uspořádání se zaměřuje na možnosti 

výběru znaků, jejichž význam je dán rozdílností, a zkoumá také asociace a schémata 

vycházející z binárních opozic. Syntagmatické (horizontální) uspořádání pak zkoumá 

způsob řazení znaků a jejich umístění v rámci sdělení. Soustředíme se tedy nejen na 

význam pronesených slov, ale i na jejich pořadí. Sledujeme také metaforická a 

metonymická spojení, kdy metaforou rozumíme sdělení, které nahrazuje znaky 
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jinými znaky na základě podobnosti, a metonymií přenesení znaků na základě 

souvislosti. Kromě výše uvedené jazykové složky nás však zajímají i znaky 

neverbální, které může představovat například sekvence a směr záběrů kamery, 

vzhled scény a umístění objektů na ní, či pořadí pozvaných hostů apod.  (Trampota 

& Vojtěchovská, 2010, stránky 118-120) 

Vzhledem k tomu, že se sémiotická analýza zabývá chápáním znaků a jejich 

významů, je velmi citlivá na sociální situaci a kulturní kontext. V každé společnosti a 

kultuře totiž může být stejné sdělení interpretováno rozdílně. Velký vliv na výsledek 

zkoumání mohou mít i subjektivní znalosti a hodnoty výzkumníka. 

Sémiotická analýza, která bude provedena v této práci, bude zaměřena 

především na zkoumání vlivu medializace na komunikaci probíhající v rámci pořadu 

Všechnopárty. 
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3 Analytická část práce 

Předmětem pragmalingvistické a sémiotické analýzy této bakalářské práce je 

televizní talk show Všechnopárty. V analytické části práce proto nejprve popíšu 

pořad samotný, jeho historii, strukturu a také představím jeho moderátora. Poté se 

budu zabývat pragmalingvistickou analýzou tří vybraných dílů odvysílaných 

v průběhu roku 2012, pomocí které se pokusím popsat průběh komunikace v pořadu 

a zaměřím se především na dodržování či porušování Griceových konverzačních 

maxim a Leechova zdvořilostního principu. V poslední části pak provedu 

sémiotickou analýzu pěti vybraných dílů odvysílaných ve stejném roce, kde se 

zaměřím na vyjadřování moderátora a znaky medializace probíhajícího dialogu. 

 

3.1 Talk show Všechnopárty 

Pořad Všechnopárty je zábavná talk show, kterou moderuje Karel Šíp. Natáčí 

se v divadle Semafor a televizní diváci ji mohou sledovat každý pátek ve 21:30 na 

ČT 1. První díl vysílala Česká televize 24. listopadu 2005 a hosty byli herci Miroslav 

Etzler a Roman Skamene a také primář Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor.  

Název Všechnopárty odpovídá stylu pořadu, který je takovou televizní 

poradnou Karla Šípa. V každém díle je zvoleno určité téma, kterému odpovídá i 

výběr hostů. Těmi jsou obvykle osobnosti veřejného a společenského života, které 

mají k danému tématu co říci a jsou s ním nějakým způsobem spjatí.
1
 

Hosté se pocházejí z nejrůznějších oblastí společenského života. Zajímavostí 

je, že na rozdíl od jiných pořadů, kde výběr hostů spadá do kompetence produkce, 

Karel Šíp si své hosty zve sám a mnohdy jej s ním pojí i profesní či osobní vztah. 

„Hosty si osobně tipuju a vybírám, kdyby mě nezajímali, tak je nezvu,“ řekl 

v rozhovoru pro zpravodajský server iDnes. (Spáčilová, 2014) 

  Pořadem už prošlo několik desítek osobností od umělců, sportovců přes 

politiky až po vědce.  Mezi ty známější patřili například Iva Janžurová, Josef 

Dvořák, Ivo Šmoldas, Miroslav Plzák, Radim Uzel, Jan Budař, Petr Nedvěd, 

                                                 
1
 Určení konkrétního tématu pro každý díl bylo v roce 2012, ze kterého pocházejí díly 

analyzované v další části práce, většinou dodržováno. V současnosti už jsou však díly tematické spíše 

výjimečně. 
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Veronika Žilková, Jan Cimický, Ondřej Vetchý, Radek John, Alexandr Vondra nebo 

Leona Machálková. 

Jak už sám název napovídá, moderátor se svých hostů ptá v rámci daného 

tématu úplně na všechno. Slovo párty zde naznačuje nevázanou zábavu, během které 

je vše dovoleno. Témata nejsou vždy zcela seriózní a moderátor se nebojí zabrousit i 

do ožehavých oblastí, jako je například alkohol, velké věkové rozdíly, přiměřená 

sebeobrana, nebo jaké jsou hranice erotiky ve filmu a televizi. Tabu pro něj nejsou 

ani otázky mířené na soukromí jeho hostů, a tak se diváci často dozvědí i pikantnosti 

z rodinného života zpovídaných. Humor založený na vyprávění vlastních zážitků a 

vtipných příhod se v pořadu prolíná s profesionálním nadhledem a hbitým 

glosováním moderátora. (Česká televize, 2014) 

Díky moderátorským schopnostem Karla Šípa, přátelskému humoru a 

skvělému výběru hostů se pořad Všechnopárty stal jedním z nejsledovanějších 

pořadů České televize. Jeho páteční premiéra pravidelně přiláká k televizním 

obrazovkám kolem milionu dospělých diváků, což je u veřejnoprávní televize číslo, 

kterého dosahuje jen málo pořadů.
2
 

Pořad také získal dvakrát diváckou cenu TýTý pro nejoblíbenější pořad roku 

– první za rok 2009 a druhou za rok 2013.  

3.1.1 Karel Šíp 

Karel Šíp je český moderátor, bavič, scenárista a textař, který se narodil 

1. června 1945 v Praze. Vystudoval Střední filmovou školu v Čimelicích a po 

ukončení studia začal pracovat jako produkční v Československé televizi. Jeho 

prvním televizním počinem byl pořad Hitšaráda, který moderoval spolu s hudebním 

skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Na tento pořad pak navázalo mnoho dalších, 

například televizní show Galasuperšou, televizní kabaret Šaráda a několik 

televizních estrád.  

Od devadesátých let působil i v komerčních televizích, kde se objevoval 

především jako moderátor zábavních pořadů jako například Horoskopičiny, 

                                                 
2
 Podle výsledků měření sledovanosti prováděných pravidelně agenturou Mediaresearch. Reporty 

dostupné online z http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/mereni-televize/vysledky-mereni-v-

cr/ [cit. 2014-05-04]. 

http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/mereni-televize/vysledky-mereni-v-cr/
http://www.mediaresearch.cz/produkty-sluzby/mereni-televize/vysledky-mereni-v-cr/
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Skopičiny, Rozjezdy pro hvězdy nebo Tyjátr. Působil také jako scénárista a moderátor 

televizního pořadu Paškál uváděného televizí Nova. Na obrazovky veřejnoprávní 

televize se vrátil v roce 2005, kdy pro ni společně s Jiřinou Bohdalovou připravoval 

pořad Za oponou s Jiřinou. Na podzim roku 2005 začal uvádět vlastní talk show 

Všechnopárty, kterou ČT 1 pravidelně vysílá už desátým rokem. 

Pokoušel se také o hudební kariéru. V roce 1971 totiž spolu s Jiřím 

Schellingerem založil hudební skupinu Faraon, kde hrál na baskytaru. Kapela nahrála 

několik singlů, mezi nimi i tehdejší hit české populární hudby - Holubí dům. Spíše 

než jako muzikant se ale osvědčil jako zdatný textař- je autorem zhruba dvou stovek 

písňových textů, mimo jiné pro Karla Gotta, Daniela Hůlku nebo Hanu Zagorovou. 

Napsal také operetu Ferdinand, kterou uvádělo plzeňské Komorní divadlo, a spolu 

s Petrem Jandou naspal muzikál Ať žije rokenrol!. 

Napsal knihu Skopičiny mýho života, výběr z jeho scének a textů vyšel knižně 

jako Ententýky, dvě hmoždinky a knižního zpracování se dočkaly také rozhovory s 

vybranými hosty, kteří prošli talk show Všechnopárty.  V roce 2010 sestavila jeho 

manželka Iva jako dárek k jeho 65. narozeninám knihu Zásah Šípem a on sám pak o 

dva roky později napsal autobiografii Bavič. Za svou moderátorskou činnost si od 

diváků celkem čtyřikrát (2009, 2010, 2012, 2013) vysloužil ocenění Osobnost 

televizní zábavy v populární anketě Tý Tý.  

Karel Šíp je podruhé ženatý, jeho první manželkou byla zpěvačka Marcela 

Holanová, se kterou má syna Karla. Se současnou manželkou Ivou má syna Jana. 

(Šíp, 2014) 

 

3.2 Analýza talk show Všechnopárty 

Analýzu pořadu budu provádět na celkem pěti dílech pořadu vysílaných 

během roku 2012. Nejprve na jednom díle popíšu strukturu pořadu, poté tři z nich 

rozeberu z pohledu pragmalingvistického a nakonec se v pěti pokračováních budu 

zabývat sémiotickou analýzou mediálního dialogu a projevu moderátora. 
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3.2.1 Struktura pořadu 

Struktura pořadu se v jednotlivých dílech neliší. V následujícím oddíle ji 

popíšeme na ukázkovém příkladu Všechnopárty vysílané 21. 11. 2012, jejímž 

tématem byla Etiketa a vše, co patří ke společenskému chování, a hosty člen 

Legislativní rady vlády profesor Vladimír Smejkal, odborník na etiketu  Ladislav 

Špaček a tanečník Petr Čadek. 

 Pořad se natáčí v pražském divadle Semafor a to vždy s dvou až čtyř 

týdenním předstihem. Na úvod se moderátor vždy přivítá s diváky, a to nejen s těmi 

v sále. „Dobrý večer, zdravím samozřejmě i vás, televizní diváci v celé naší vlasti.“ 

Pro televizní diváky ještě většinou dodá upřesnění, odkud se pořad vysílá.  „Hlásíme 

se jako vždy z divadla Semafor.“ 

Diváci u televizních obrazovek však před tímto uvítáním vidí ještě 20 vteřin 

dlouhou znělku pořadu, která je zčásti animovaná a jejíž ústřední postavou je Karel 

Šíp. Na konci znělky se objeví modrý nápis Všechnopárty na žlutém podkladu a poté 

už se kamera přenese do divadelního sálu a televizní divák vidí za velkého potlesku 

publika přicházet moderátora. 

Po uvítání následuje krátké, zhruba tří minutové představení tématu daného 

dílu. (Přátelé, o čem to dneska bude.) V této části je vidět moderátorova důkladná 

příprava na každé vysílání. Karel Šíp má úvodní řeč předem připravenou tak, aby 

diváky nejen stručně a pokud možno zábavně uvedl do dané problematiky, ale také 

aby je navnadil na celý díl a hned na počátku je rozesmál. Proto bývá úvodní proslov 

zpravidla zakončen vtipnou historkou z moderátorova života nebo alespoň vtipem. 

(Mně jednou vyprávěl jeden můj přítel taxikář…; Já jsem slyšel, možná že vy taky,…) 

Za historku či anekdotu jej publikum odmění smíchem a potleskem a moderátor 

přechází k uvedení hostů. Nejprve znovu zopakuje, z jaké oblasti všichni tři hosté 

pochází (Čili jste pochopili, že dneska jsou tady specialisti na společenské chování.) 

a poté přejde k samotnému představení prvního hosta. (Takže dovolte, abych přivítal 

našeho prvního hosta, je jím profesor Vladimír Smejkal.) Během úvodního monologu 

stojí moderátor čelem k divákům v publiku a kamera jej zabírá taktéž zepředu a 

z blízka. 
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S každým hostem se Karel Šíp nejprve pozdraví u „vchodu“ na pódium, a to 

podáním ruky. Samotný rozhovor pak začíná tím, že divákům stručně popíše, čím se 

jeho host zabývá, na jakých projektech pracuje apod. Zde se opět projevuje 

moderátorova značná informovanost o tématu i hostech samotných. (Pane profesore, 

vy jste autorem Lexikonu společenského chování.) 

Po necelých 13 minutách moderátor rozhovor ukončí, znovu zopakuje jméno 

hosta a přechází k ohlášení dalšího hosta. To probíhá stejným způsobem jako u hosta 

prvního a stejně tak pak i u třetího. I s dalšíma dvěma hosty Šíp mluví zhruba 13 

minut. Všichni hosté jsou během rozhovoru usazeni v otáčivých křeslech, která jsou 

na pódiu rozmístěna do oblouku, aby moderátor v každé chvíli viděl na každého 

z přítomných a stejně tak i oni na sebe navzájem. Karel Šíp sedí ve druhém křesle 

zprava a je vždy nasměrován na hosta, se kterým právě hovoří. Všichni tři hosté po 

skončení své části rozhovoru zůstávají na pódiu a často se stává, že je moderátor 

znovu osloví během rozhovoru s dalším hostem.  

Po skončení rozhovoru se třetím hostem se Šíp postaví a rozloučí se s diváky. 

(Přátelé, to je pro dnešek všechno, já vám děkuju za vaší pozornost a samozřejmě 

nemusim řikat, bylo by potěšením pro mě, kdybyste si trošičku z toho, co ste tady 

slyšeli, něco vzali a kdyby se vaše společenské chování alespoň o maličký kousek 

trošičku vylepšilo. Mějte se hezky a za týden nashledanou.)  Divákům na TV 

obrazovkách během tohoto rozloučení běží závěrečné titulky u spodního kraje 

obrazovky. Celková délka pořadu je zhruba 42 minut. 

 

3.2.2 Porušování konverzačních a zdvořilostních maxim 

K porušování Griceova kooperačního principu a Leechových zdvořilostních 

maxim dochází v pořadu poměrně často. Většinou se tak ale děje nikoliv proto, že by 

chtěl být moderátor nezdvořilý, ale protože tímto porušováním vznikají vtipné 

situace a diváci se tedy baví. K pragmalingvistické analýze jsem vybrala tři díly, na 

kterých si postupně ukážeme konkrétní situace, ve kterých došlo k porušení 

Griceových konverzačních nebo Leechových zdvořilostních maxim. 
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Vybrané díly pro analýzu jsou:
3
 

21. 11. 2012 – hosté: odborník na etiketu Ladislav Špaček, člen Legislativní 

rady vlády prof. Vladimír Smejkal, tanečník Petr Čadek 

20. 4. 2012 – trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik, herec, režisér, 

písničkář, politik a spisovatel Martin Stropnický, 

viceprezident a zároveň tiskový mluvčí Asociace českých 

cestovních kanceláří Tomio Okamura 

6. 1. 2012 – hosté: humanitární pracovnice a novinářka Petra Procházková, 

redaktorka a reportérka zahraničního zpravodajství Hana 

Scharffová, reportérka a moderátorka publicistického pořadu 

168 hodin Nora Fridrichová 

 

3.2.2.1 Všechnopárty, 21. 11. 2012, hosté: Vladimír Smejkal, 

Ladislav Špaček, Petr Čadek 

Jako první budu analyzovat stejný díl, který jsem v předchozím oddíle 

použila k popisu struktury pořadu, jehož tématem byla Etiketa a hosty člen 

Legislativní rady vlády prof. Vladimír Smejkal, odborník na etiketu Ladislav Špaček 

a tanečník Petr Čadek. 

K prvnímu porušení zdvořilostních maxim dochází okamžitě po přivítání 

prvního hosta. Karel Šíp zde porušuje maximu skromnosti, když při sedání nepřímo 

vyjádří, že je důležitější než jeho host.  

 

Šíp: Já sem si asi neměl sedat první, že ne? 

Smejkal: Já myslím, že tady je těžké říci, kdo z nás je společensky 

významnější… 

Šíp: Tak sem si sed dobře první. 

 

                                                 
3
 U hostů jsou uvedena jejich povolání a funkce v době natáčení pořadu. 
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Celá tato „scénka“ je diváky odměněna smíchem a potleskem a směje si i sám 

host, porušení zdvořilostní maximy je tedy bráno jako vtip. 

 

 Celý rozhovor se zabývá tématy spojenými se společenským chováním, a 

proto bychom mohli předpokládat, že zdvořilostní maximy zde budou porušovány 

jen minimálně. Tento předpoklad se ale ukáže být mylným, protože Karel Šíp se 

opakovaně dopouští porušení maximy taktu, a to tím, že hostovi skáče do řeči, jako 

například v následující replice. 

 

Smejkal: Zdravení, představování, oslovování, psaní dopisů, výměna vizitek, 

vstupování do dveří, chození po ulici, cestování v dopravních prostředcích… 

Šíp: Jak, chození po ulici… 

Smejkal: No chození po ulici… 

Šíp: Jako chodim po ulici… 

Smejkal: No dobře... Ale… 

Šíp: A co mam podle vás k tomu eště dělat? 

 

Tohoto porušení se moderátor dopustil ze dvou možných důvodů: host by 

mohl výčtem činností pokračovat dalších pár minut a to by bylo nudné, což 

moderátor nesmí dopustit, protože diváci se chtějí bavit;  nebo ho ve výčtu činností 

objevil jednu, která by se dala více rozvinout, a moderátor zde cítí potenciál 

k vytvoření vtipné situace.  

 

 Z důvodu pobavení diváků jsou pak porušovány také maximy způsobu, a to 

například formou dvojznačného vyjadřování. Zde například při rozhovoru o 

sledování přenosů z jednání v poslanecké sněmovně a následně o dalších aktivitách, 

které se dají provozovat v noci, když člověk nemůže spát. 

 

Smejkal: To máte teda divnou zábavu po nocích. 

Šíp: Tak je to lepší než si vzít prášek, to vám zase řekne doktor, to vás uspí 

víc. 

Smejkal: Já vám pak poradim. 

Šíp: Co? 

Smejkal: Lepší variantu. 
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Šíp: Na uspání? Jo dobře. Ale to se společenským chováním nemá určitě co 

dělat, že ne. 

Smejkal: Ale i při tom je třeba se chovat společensky. 

Šíp: Jo? 

Smejkal: Mimochodem to v naší knížce najdete taky. 

Šíp: Škoda, že nevim, o čem mluvíte. 

 

Diváci se však během rozhovoru smějí, což značí, že jeho dvojznačnost 

chápou, a nedodržení konverzačních maxim tedy nemělo vliv na srozumitelnost 

sdělení. 

 

Další maximy, které moderátor v rozhovoru s Vladimírem Smejkalem 

porušil, byla maxima kvality. Dopustil se toho formou přehánění. Během této 

repliky pak současně porušuje také maximu taktu, když hostovi opakovaně skáče do 

řeči. 

 

Šíp: Ale teď mi řekněte – já sem ten váš lexikon teda nečet – ale vy prej tam 

dokonce rozebíráte i společenský chování v nevěstincích. To je asi pomluva 

ňáká… 

Smejkal: To jsem si mohl myslet… 

Šíp: Co? 

Smejkal: Že tu jedinou věc, která tam je takovým maličkým nepatrným 

kousíčkem... 

Šíp: (skočí mu do řeči) Půlka knížky je prej vo tom, pane profesore. To nevim, 

kdo mě to řikal už. 

Smejkal: Jsou to dvě stránky z 250. 

 

Moderátor zde použije nepodloženou/smyšlenou informaci, aby hosta uvedl 

do rozpaků a postavil jej do světla někoho, kdo se zabývá chováním na tak 

společensky nepřijatelném místě, jako je nevěstinec. Při vyslovení „půlka knížky“ 

navíc zvýší hlas, přidá výrazné gesto rukou a předkloní se dopředu, aby své tvrzení 

ještě více zdůraznil a informaci tak zveličil – tedy jasné přehánění. Host se však 

nenechá vyvést z míry a informaci upřesňuje – respektive uvádí na pravou míru. 
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Stejně tak i v dalších replikách se moderátor dopouští porušení více maxim 

současně. Například při pokračování výše uvedeného rozhovoru o společenském 

chování v nevěstincích: 

Smejkal: Tak vy k tomu přistupujete, jako když si jdete koupit zelí, ale neměl 

byste. 

Šíp: No já tohle zelí nekupuju vůbec, čili mně to není k ničemu…ale mě 

překvapuje, že se timdle  někdo zabejvá. 

Během jedné věty tak poruší nejprve maximy kvality a způsobu použitím 

dvojznačnosti a zástupného označení (zelí = erotické služby) a uznání, kdy 

v podstatě zpochybňuje smysluplnost oblasti hostovy odborné činnosti. Maximu 

kvality pak Šíp poruší ještě na konci této části dialogu, ve které se host snaží 

vysvětlit, že i v nevěstinci by se člověk měl chovat dle společenských pravidel, na 

což Šíp reaguje ironicky: „Takže když do nevěstince, tak jedině s Lexikonem 

v podpaží.“ Tato odpověď vyvolá v publiku kýžený efekt – tedy výbuch smíchu a 

velký potlesk. 

 Jako druhý host přichází na pódium známý odborník na etiketu Ladislav 

Špaček. Oproti rozhovoru s prvním hostem jsou nyní konverzační a zdvořilostní 

maximy porušovány mnohem méně. Moderátor také pravděpodobně chová ke 

druhému hostu větší úctu, což se projevuje například tím, že jej v podstatě 

nepřerušuje a neskáče mu do řeči. Tento fakt má ale na průběh celého rozhovoru 

mírně negativní vliv, protože Špaček mluví velice široce, v jedné odpovědi přechází 

k dalším oblastem, aniž by se jej moderátor zeptal a celý rozhovor tak místy 

připomíná spíše Špačkovu přednášku. Důvodem, proč moderátor toto chování snáší, 

může být jak už výše zmíněná úcta a respekt k hostu, tak i fakt, že Špačkovo 

vyprávění je velice zajímavé a diváci se při něm baví.  

  

Porušení konverzačních maxim se jedenkrát dopustí host, a to maximy 

způsobu použitím přehánění při vyprávění o společenských prohřešcích, se kterými 

se setkal během státních návštěv absolvovaných s bývalým prezidentem Václavem 

Havlem. To se taky traduje, že Michal Kocáb políbil anglické královně ruku. Ten by 

měl sedět v Toweru minimálně deset let. 
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Ačkoliv Karel Šíp ve vztahu k aktuálně zpovídanému hostu zdvořilostní 

maximy dodržuje, poruší je ve chvíli, kdy do rozhovoru zapojí prvního hosta 

Vladimíra Smejkala. V rozhovoru se Špačkem totiž odkáže na Smejkalovo tvrzení, 

že Češi dostatečně nedbají na osobní hygienu a v zahraničí se o nich říká, že příliš 

nevoní. Způsobem, jakým tuto zmínku pronese, však porušuje maximu uznání vůči 

prvnímu hostu: 

Šíp: A stalo se vám někdy v zahraničí, že by si vás někdo takhle speciálně 

očuchal? (významný pohled na Smejkala) Ono totiž prej máme takovou 

pověst, se říká... jako že prej totiž smrdíme.. tak jestli se to o nás ví už i  

takhle venku… 

Tónem a významným pohledem dává najevo, že si o tvrzení prvního hosta „myslí 

svoje“ a v podstatě tak zpochybňuje pravdivost jeho tvrzení. Ptá se druhého hosta na 

potvrzení této informace, čímž de facto snižuje důvěryhodnost a odbornost prvního 

hosta. 

 Velké uvolnění v moderátorově chování nastává při příchodu třetího hosta, 

kterým je tanečník a choreograf Petr Čadek. Oproti prvním dvěma hostům si Šíp 

s Čadkem tyká – jak později vysvětlí, jsou přátelé – a proto i jeho přístup k němu je 

mnohem osobnější a méně rezervovaný. 

Karel Šíp hned v úvodní větě porušuje maximu uznání a taktu, když vyzve 

první dva hosty, aby zhodnotili Čadkův oděv. Okázale dává najevo, že si o něm 

myslí, že není na příležitost televizního vystoupení vhodný: 

Mimochodem pánové, teda, co říkáte tomu, jak přijde do televize 

voblečenej… Evidentně delší kalhoty, takže si to blbě vohrnul… Můžete to 

jako takhle zhodnotit, jak významnej tanečník Petr Čadek přišel voblečenej do 

televize…(…) Šálu, i když je tady horko, vohnutej límec. No di se převlíct, já 

počkam. 

K moderátorovu zklamání však oba odborníci vyhodnotí Čadkův vzhled jako 

přiměřený vzhledem k tomu, že se jedná o umělce. To moderátor okomentuje 

ironicky: Stručně řečeno, normální člověk nemůže, ale Čadek může, čímž poruší 

maximu způsobu. 
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Maximu způsobu porušuje moderátor během chvíle znovu, když se Čadka 

snaží zeptat, jestli je lepší, když jsou taneční partneři partnery i v osobním životě 

nebo jen jako profesionálové. Nemůže však najít správná slova, jakými vyjádřit 

nějaký vztah, a jen tak naznačuje a gestikuluje. Jeho vyjádření je tedy značně 

neurčité a moderátor se sám stává obětí vlastního vtipu, čehož jeho host využije a 

nechá jej chvíli se s tímto vyjádřením „trápit“: 

Šíp: A myslíš si, že je dobrý pro ten pár taneční soutěžní, když ty dva 

ehmm...jsou… ehmmm…… emm… takle nebo spíš takle (rukama naznačuje 

spojení a oddělení)… jestli spolu něco…aby se líp poznali… víš co myslim…? 

Čadek: Vim, ale čekam… 

Následně se moderátor dopouští ještě porušení maximy taktu tím, že pokládá 

otázky na hostovo soukromí a snaží se jej vmanipulovat do pro něj nekomfortní 

pozice, což ještě znásobuje zapojením publika do rozhovoru: 

Šíp: A může se stát, že přeskočí jiskřička? 

Čadek: Asi jo, asi může 

Šíp: Seš svobodnej nebo ženatej? 

Čadek: Já sem svobodnej.. 

Šíp: Svobodnej jo… A zadanej nebo nezadanej? 

Čadek: Nezadanej 

Šíp: To dělám teďka dámy pro vás, rozumíte... Abyste vo Čadkovi věděly 

všecko... 

Čadek: Měřim metr osmdesát 

Šíp: Co… Měříš metr osmdesát jo… 

Čadek: A umim tančit. 

Šíp: A věk? (Otočí se do publika) Ptejte se děvčata... (zpět na Čadka) Kolik ti 

je? 

Čadek: Třicet jedna. 

Šíp: (k publiku) Třicet jedna, svobodný, nezadaný... (K Čadkovi) Máš prachy? 

 

Rozhovor končí smíchem publika i zúčastněných a moderátor už hosta do 

poslední odpovědi netlačí: No promiň, to už jsem sklouznul do tý inzerce totálně, co 

tak vim, co ty holky nejvíc zajímá… To samozřejmě nemusíš, to byla taková řečnická 
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otázka… Tímto moderátor dává najevo, že i on má nějaké hranice, které ve vztahu 

k hostu nechce překročit. 

 V celém dílu byly nejčastěji porušovány maximy způsobu a taktu. 

V moderátorově projevu byl zjevný rozdílný přístup k jednotlivým hostům – od 

neutrálního vztahu k Vladimíru Smejkalovi, přes respekt k Ladislavu Špačkovi až 

po velmi otevřený a přátelský přístup k Petru Čadkovi. S tímto rozdílným 

přístupem korespondovala také frekvence porušování konverzačních a zdvořilostních 

maxim, která byly nejméně často porušovány při dialogu s Ladislavem Špačkem. 

 

3.2.2.2 Všechnopárty 20. 4. 2012, hosté: Tomio 

Okamura, Alois Hadamczik, Martin Stropnický 

Hosty dalšího dílu pořadu Všechnopárty, který se vysílal 20. dubna 2012, byli 

politik Tomio Okamura, tehdejší trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik a 

tehdejší herec, režisér a současný ministr obrany Martin Stropnický. Hosty tentokrát 

nespojuje konkrétní obsah probíraných témat, jako spíše jejich společenská 

aktuálnost, což Karel Šíp vysvětlí hned v úvodu pořadu: Asi tady nemusím 

vysvětlovat, že jsou některá témata, která se tady v tom našem prostoru jakoby 

vznášejí, a já kolikrát zatoužim se některým těm tématům věnovat, pozvat hosty, se 

kterými bych ta témata mohl probrat. To nastalo právě dneska večer a já jsem rád, že 

tři z těch podle mě zajímavých témat dneska probereme. 

Následně přikročí k nastínění prvního tématu, kterým je přímá volba 

prezidenta. Už během tohoto úvodního monologu poruší maximu taktu vůči 

prvnímu hostu, který tou dobou ještě ani není na pódiu, když zmíní, že vzhledem 

k těm kandidátům na prezidenta by možná nebylo od věci začít se učit japonsky, čímž 

jasně naráží na fakt, že první host Tomio Okamura je z poloviny Čech a z poloviny 

Japonec. U vtipkování na účet prvního hosta poté ještě zůstane, když začne 

vysvětlovat překlad jeho příjmení, které v češtině znamená vesnice na kopci. I to lze 

považovat za netaktní. Host se však tímto úvodem nenechá vyvést z míry a hned 

v úvodu vysvětluje, že být vesnice na kopci je rozhodně lepší, než být vesnice pod 

kopcem. 
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Karel Šíp se s Tomio Okamurou  evidentně osobně zná, protože si tykají, a 

celý rozhovor se nese ve velmi uvolněném a přátelském duchu. O jejich osobním 

vztahu svědčí i to, že se moderátor už od počátku nevyhýbá dvojsmyslným narážkám 

a stejně tak host nemá zábrany hned v první větě začít mluvit o své přítelkyni. 

Během této úvodní repliky moderátor porušuje maximu taktu nejprve přerušením 

hosta a poté explicitním upozorněním na hostovu hlasovou indispozici a také kvality 

použitím nadsázky: 

Okamura: To je právě zajímavý, že to není v Japonsku zas tak špatný jméno, 

protože… 

Šíp: (skáče mu do řeči) Jak to mluvíš? 

Okamura: No já jsem se totiž v pátek nachladil… 

Šíp: Jo takhle.. 

Okamura: (….) Ale má to i jedno pozitivum, protože následně mi o víkendu 

přítelkyně řekla, že mam konečně sexy hlas. 

Šíp: (…) A víš, že mě trošku vzrušuješ, jak tě tak posloucham… 

U diváků se tento „vtip“ setká s velkým ohlasem a moderátor je za něj 

odměněn velkým potleskem. Stejně tak i host se směje a je vidět, že s touto úrovní 

konverzace nemá vůbec žádný problém. 

Během pořadu je pak nejčastěji porušována maxima taktu, kdy moderátor 

velmi často skáče hostu do řeči, přerušuje jej. Na druhou stranu host poměrně často 

nedodržuje maximu kvantity a jeho odpovědi jsou přehnaně obsáhlé a rozvláčné. 

Host se samovolně přesunuje od tématu k tématu, aniž by jej k tomu moderátor 

vyzval, a moderátor mu překvapivě často nechává prostor, aby řekl vše, co chce. 

Moderátor dává značně najevo souhlas s tím, co host říká, a s jeho názory, a to 

nejčastěji pomocí citoslovcí jako hmm, jo, aha, jasně, určitě. Maxima taktu je pak 

dále porušována nevhodnými otázkami, kdy se moderátor ptá hosta například na 

otázky týkající se financování jeho případné prezidentské kampaně: A kolik seš tak 

jako ochotnej do toho vrazit, co? 

V dialogu nalezneme také další příklady porušení maximy kvality použitím 

nadsázky, kdy si divák nemůže být zcela jist, zda moderátor i host mluví vážně, 
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nebo ne. Například v replice týkající se způsobu získání 50 tisíc podpisů nutných 

k zařazení mezi prezidentské kandidáty: 

Šíp: Padesát tisíc no… No kde to seženeme? Padesát tisíc je hodně… co? 

Okamura: No jo… 

Šíp: Tak šli bysme čtyřikrát někam na fotbal…  

Host se dále několikrát dopouští porušení maxim způsobu a relevantnosti, 

kdy na moderátorovu otázku odpoví dlouhým monologem, ze kterého však 

nevyplývá žádná konkrétní informace. Moderátor se tak musí skutečné odpovědi 

opakovaně dožadovat. Tento typ odpovědí je však v rozhovorech s politiky poměrně 

běžným jevem. 

Šíp: Kdybys nebyl prezidentem, tak bys prej možná chtěl bejt tim 

senátorem...ale mam pocit že za Zlínskej kraj… 

Okamura: Tak já si v tuto chvíli nejsem vůbec jistý, zda budu vůbec 

kandidovat na senátora, ale v každém případě musím říci, že všichni bychom 

měli začít být aktivnější… 

Šíp: A jéžiš to sou zase projevy… 

Okamura: Tak ty se mě ptáš na politiku… 

Šíp: Ne, já sem se tě ptal na ten Zlínskej kraj, jestli ho tam vopravdu 

brázdíš… 

Okamura: Tak já ho brázdím od šesti let… 

(….) 

Šíp: Tak já se tě ptam, tady sme na rovinu, byl bys rád senátorem? 

Okamura: Já bych se rád zapojil do tý práce… 

Ve výsledku ani po pěti minutách Okamura v podstatě na původní otázku 

neodpověděl. 

Druhým hostem Karla Šípa je tehdejší trenér hokejové reprezentace Alois 

Hadamczik. Moderátor hned na úvod poruší maximu uznání, když zdůrazní, že 

Hadamczik s českým národním týmem zatím nezískal žádnou zlatou medaili na 

mezinárodním turnaji, a v zápětí i maximu taktu, když upozorní na fakt, že ani 

Hadamczik nemá hlas zcela v pořádku, což učiní narážkou na předchozího hosta, 

který nastydl při návštěvě lázní Luhačovice (Nebyls ty náhodou taky 
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v Luhačovicích?) Narážky na hostův ochraptělý hlas má i v průběhu dialogu, kdy 

například „významně“ pokašlává. 

Velmi častým jevem je opět porušování maximy taktu ze strany moderátora, 

a to skákáním do řeči. Maxima taktu je zde porušována také nevhodnými otázkami 

týkajícími se interních záležitostí reprezentace: 

Šíp: No a teď mi řekni, co ten Jarda. 

Hadamczik: Jarda Jágr je takovej samostatnej pojem, protože co Jágr řekne, 

tak se z toho hned udělá celá dvojstránka, takže je třeba vyjadřovat se dost 

opatrně, protože… 

Šíp: Mluvil si s nim? 

Hadamczik: Mluvil sem s nim… 

Šíp: A co řikal… tady to nikdo nevotiskne, neboj se… 

Během této repliky moderátor porušuje i maximu kvality, když hostovi tvrdí, 

že se jeho tvrzení nedostane do médií, což je evidentní lež. 

 Stejně jako v rozhovoru s Petrem Čadkem se Karel Šíp dopouští porušení 

maximy kvality při hovoru o soukromém životě hráčů na turnajích. Na rozdíl od 

dialogu s Čadkem, kde moderátorovo nepřesné a neurčité vyjadřování nemělo vliv na 

vzájemné porozumění účastníků dialogu, v rozhovoru s Hadamczikem má porušení 

konverzační maximy vliv na průběh dialogu, protože host neví, na co se jej 

moderátor ptá. 

Šíp: (…) Ti kluci jsou dlouho jenom sami mezi sebou… (…) To odloučení 

nepůsobí na každýho dobře… (…) Máš ty nějakej časovej limit, kdy 

ehmm…no…. Ty kluky tak jako připustíš ehmmm… k návštěvám ňákejm? Víš, 

já se v tom nechci pitvat jako…  

Hadamczik: (neodpovídá) 

Šíp: No máš nějakej limit, že třeba až po třech vyhraných zápasech nebo po 

tejdnu nebo co? 

Hadamczik: Ty asi myslíš večerku… no u nás nejsou večerky 

Šíp: No né večerku, návštěvy… 

Hadamczik: Návštěvy? No my nejsme na vojně, že by se hlásili na bráně, že 

teď sem přijela nebo přijel… 
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Šíp: To znamená… ty tomu dáváš volnej průběh? 

Hadamczik: Dá se svým způsobem říct, že ano, protože ty hráči sami nejlíp 

vědí, co potřebují…ty hráči vědí… (smích) Ty hráči vědí, jestli mají jíst 

ovoce, dát si pivo, pokecat spolu… mám stejnou myšlenku doufam… 

Šíp: Ne, ne, nemáme. 

(…) 

Šíp: Tak. Kdy tam smí přijet výprava ženskejch? 

Hadamczik: To už je lepší dotaz. 

Šíp: No tak to sem se zeptal trochu voklikou… 

Nakonec i sám moderátor tedy uznává, že jeho dotaz nebyl správně položen, 

avšak otázkou zůstává, zda to nebyl moderátorův úmysl. Publikum se totiž během 

celého „nedorozumění“ velice dobře bavilo, a to především na účet hosta, který byl 

postaven do pozice toho „méně chápavého“. Pokud to úmysl byl, pak moderátor 

zároveň porušil i maximu taktu. 

 Třetím aktuálním tématem, o kterém se v pořadu mluví, je výměna 

uměleckého ředitele Vinohradského divadla, která proběhla poměrně nestandardním 

způsobem. Hostem je tedy Martin Stropnický, který byl z funkce tehdy čerstvě 

odvolán. Oproti předchozím hostům si Šíp se Stropnickým vyká.  

V dialogu opět dochází k porušení maximy kvality, a to použitím nadsázky, 

kdy si divák – stejně jako u rozhovoru s Okamurou (viz výše) – nemůže být zcela 

jist, zda host a posléze i moderátor mluví vážně, či nikoliv. Příkladem může být 

následující replika týkající se založení kočovné společnosti složené z rodiny 

Stropnických a Žilkových. 

Stropnický: Jsme tak říkali, že ta Kordulka, ta by vybírala… 

Šíp: Jo tak to máte takhle promyšlený… 

Stropnický: Oni většinou se ty srdce nějak jako pohnou a změknou, když vidí 

to malý dítě… My bysme ji vodrbali, ušpinili trochu, aby to vypadalo, že 

dlouho neměla salám… 

Šíp: Kolik jí je, Kordulce? 

Stropnický: Pude do první… 

Šíp: No to je ideální divadelní pokladní… 
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V tomto případě moderátor ochotně přistoupil na hostovu „hru“ a maximu 

kvality tedy porušili oba. Moderátor navíc mimo nadsázky použil v závěru repliky 

také ironii. 

Dále se v dialogu objevuje porušení maximy souhlasu, což pro Šípa není 

právě typické.  Do této fáze rozhovoru se navíc bez vyzvání zapojuje i předchozí host 

Alois Hadamczik, který se cítí být dotčen Stropnického tvrzením a který tak porušuje 

maximu taktu. Závěrečnou odpovědí pak moderátor poruší ještě maximu uznání, 

když zapochybuje o Stropnického zdravém úsudku. 

Šíp: Jako v pětapadesáti že ste starej jo, si doba jako myslí 

Stropnický: No já myslim, že ve čtyřiceti, si doba myslí… takže je to docela 

krutý v tomhletom smyslu a … 

(Šíp reaguje neverbálně – „vyvalí“ oči a tváří se překvapen hostovým 

tvrzením) 

Hadamczik: Von nás uráží tady… 

Šíp: Ale neuráží… Von se zbláznil. 

V rozhovoru se Stropnickým se setkáváme také s porušením maximy 

relevance, a to především vyjadřováním se pomocí (ironických) narážek. Příkladem 

může být replika týkající se dosazování odborníků na ministerské posty. 

Šíp: To víte, když ta strana šla do voleb, ani nevěděla, že bude někam 

zvolená, a teď najednou hrr a sháněj lidi vodborníky a  voni nejsou no… 

Stropnický: Ale já myslim, že voni je ani moc nesháněj, já myslim, že to vidíte 

moc optimisticky, že… 

Šíp: Neeee, ale tak dyť maj tu detektivní kancelář… 

Poslední větou moderátor naráží na aféru kolem strany Věci Veřejné, která 

byla úzce propojena se společností ABL poskytující mimo jiné i detektivní služby. 

Publikum i host se vtipu smějí a porušení konverzačních maxim tudíž v tomto 

případě nemělo vliv na srozumitelnost dialogu. Divák, který by neměl povědomí o 

aktuálním dění v české politice, by však tuto narážku téměř jistě nepochopil.  
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3.2.2.3 Všechnopárty 6. 1. 2012, hosté: Petra 

Procházková, Hana Scharffová, Nora Fridrichová 

Díl, který se vysílal 6. ledna 2012, byl svým způsobem výjimečný – hosty 

totiž byly tři ženy, což se ve Všechnopárty nestává často. Téma dílu bylo České 

novinářky a do křesel postupně usedly válečná zpravodajka Petra Procházková, 

zahraniční redaktorka ČT Hana Scharffová a televizní moderátorka Nora 

Fridrichová. 

Zdvořilostní princip, a to maximu taktu, porušil Karel Šíp hned ve druhé 

minutě pořadu, kdy vyprávěl sexistický vtip, který mu prý vyprávěl kamarád (Kterým 

ženským říkáme my chlapi novinářky? Těm, kterým musí člověk v posteli nejdřív 

zakrejt hlavu novinama.). Zamýšlený efekt však vtip vyvolá a diváci se baví. Vtip 

pak přidá Šíp v úvodním proslovu ještě jeden. 

Oproti hostům v předchozích analyzovaných dílech se v rozhovoru s pevním 

hostem Petrou Procházkovou dopouští moderátor mnohem častěji porušení maximy 

uznání, a to nejčastěji v souvislosti s tím, že Procházková jakožto žena pracovala 

jako válečná zpravodajka. V této souvislosti dále často používá nadsázku a porušuje 

tak i maximu kvality. (A je to normální, aby to dělala ženská, nebo ste tam byla za 

exota?; Takže vy ste se tou válkou prochlastala.; Čili nejlíp je vyrazit v minisukni, 

vojáci čuměj a nestřílej, apod.) Tím, že moderátor opakovaně zdůrazňuje fakt, že 

Procházková je žena, a tudíž se do války vlastně nehodí, se navíc dopouští porušení 

maximy taktu. 

K porušení maximy taktu dochází i nadále, a to opět při dialogu na téma 

postavení ženy ve vojenských táborech, kdy se moderátor detailně zabývá sexuálním 

harašením a chováním vojáků k ženám. (Znáte chlapy, to sou hajzlové některý, voni 

když dlouho neviděj ženskou, tak se celej roztřese...; A co byste jako dělala, kdybyste 

byla sama někde v pustině a najednou se tam objevil voják a začal do vás dloubat 

bajonetem?; A na to ste byla jako psychicky připravená, kdyby vás začala nějakym 

způsobem obtěžovat celá rota? apod.) I v těchto případech moderátor staví většinu 

vtipů na faktu, že host je žena, a často sklouzává k přehánění a ironii, čímž dochází 

k porušování maximy kvality. 
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V další části dialogu se pak moderátor vyptává na to, jak se Procházková ve 

válce seznámila se svým manželem, a poněkud netaktně z ní „tahá“ detaily 

z počátků jejich vztahu. (No tak mi řekněte, kdy přeskočila ta jiskřička, co?) 

Soukromého a partnerského života se pak týká v podstatě celý zbytek rozhovoru. 

V jeho průběhu pak Šíp ještě několikrát poruší maximu kvality, taktu a uznání. 

Jako druhou vítá Šíp na pódiu bývalou zpravodajku ČT v Německu Hanu 

Scharffovou. V dialogu s ní moderátor opět nejčastěji porušuje maximu taktu tím, že 

jí skáče do řeči, avšak v mnohem menší míře. Stejně tak ostatní maximy jsou 

porušovány méně často než u prvního hosta. Z moderátorova chování se zdá, jako by 

choval k Scharffové větší respekt. Vůbec například nesměřuje otázky na oblast jejího 

soukromého života, ale baví se výhradně o její práci, o vývoji její kariéry apod.  

Jednou z mála maxim, která je v rozhovoru porušena, a to formou nadsázky, 

je maxima kvality. Toto porušení je však opět směřováno na prvního hosta: Mě 

jenom zajímalo, jestli ste stejná jako tady Petra, ta, když kolem nebouchaj granáty, 

tak má pocit, že nežije. Maxima kvality je pak porušena také použitím ironie, a to 

oběma účastníky dialogu současně: 

Scharffová: Děláme krásný pořad Horizont, který určitě každý týden sledujete 

na ČT 24 v osm večer, o tom co se děje ve světě, protože vidím, že jste 

v obraze… 

Šíp: No… Nevodlepim se vod toho kolikrát… 

Scharffová: Já jsem to věděla. 

V tomto případě je však srozumitelnost dialogu zachována, ironicky mluví 

oba účastníci a navzájem jsou si toho vědomi, tudíž chápou obsah vzájemných 

sdělení. Až na tato drobná porušení pak dialog probíhá v souladu s kooperačním i 

zdvořilostním principem. 

 Jako třetí usedá do křesla pro hosty moderátorka publicistického pořadu 168 

hodin Nora Fridrichová. V době natáčení pořadu byla Fridrichová v pokročilém 

stádiu těhotenství, na což moderátor hned v úvodu trochu netaktně upozorní, a 

následně porušuje maximu taktu tím, že vyzvídá, kdy se má miminko narodit, což je 

Fridrichové zjevně nepříjemné. 
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Šíp: Sem rád, že sem vás přiměl, abyste prošla profilem, aby si tak diváci 

zkontrolovali v duchu… A kdypak to čekáte, že sem tak smělej? 

Fridrichová: No… Děkuji za optání. 

Šíp: Už to spočítal někdo? 

Fridrichová: Ano. 

Šíp: Spočítal jo. No a tak jako měsíc nám stačí říct a už se o tom nebudem 

bavit. 

Fridrichová: Tak duben 2012. 

Zdráhavá odpověď hosta sice moderátora přiměje opustit téma jejího 

těhotenství, avšak u jejího soukromého života moderátor zůstává a svými otázkami a 

komentáři se opět pohybuje na hranici zdvořilosti a občas dokonce za ní. Například 

při vyptávání se na mládí její matky, kdy se snaží Fridrichovou přimět k přiznání, že 

její matka se mohla se Šípem znát během jeho pobytu na vojně v Pardubicích. (Takže 

sem se nemohl s maminkou potkat, jo.) Tato část rozhovoru je opět místy 

dvojznačná, čímž jsou porušeny také maximy způsobu a kvality. Tyto maximy jsou 

v dialogu porušovány i dále, a to například ve chvíli, kdy moderátor neverbálně 

naznačuje otázku, zda Fridrichová pije ve větší míře alkohol, avšak otázku jako 

takovou nevysloví. (V návaznosti na prohlášení Fridrichové, že novinář je většinou 

rozvedený alkoholik.) 

Další část dialogu se týká Fridrichové kariéry a zkušeností a moderátor 

většinu maxim dodržuje, souhlasně přizvukuje, klade doplňující otázky a přerušuje ji 

jen minimálně.  

V dialogu s Fridrichovou však nacházíme i jedno porušení maxima kvality 

použitím ironie, které má za důsledek narušení hladkého průběhu komunikace, 

protože Fridrichová ironický podtext nezaznamená: 

Fridrichová: Našli se ale i tací politici, kteří nám sami nabízeli své vlastní 

gagy. 

Šíp: Jéééé, no to ste se museli potrhat smíchy… 

Fridrichová: No ono to právě většinou moc vtipné nebylo… 

Šíp: No to sem myslel. 
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Jak vidíme, v tomto případě musel nakonec moderátor dodatečně upřesnit, co 

chtěl vlastně říci. Publikum však zjevně sdělení pochopilo hned napoprvé, což se 

projevilo jeho smíchem. 

V závěru dialogu se moderátor opět vrací k tématu Fridrichové těhotenství a 

ve snaze ji vmanipulovat do určitého postavení se nakonec sám ztratí ve svých 

nejasných vyjádřeních, která porušují maximy kvality a způsobu: 

Šíp: No já vás tady nechci moc dlouho trápit, protože říkáte, že váš stav je 

jako, jak bych to řek…. 

Fridrichová: Já sem nic neříkala. 

Šíp: Takhle, že diváci viděli už na začátku, že ste změnila stav… tim chci říct, 

že není to žádný tajemství, že tak jako proběhlo to v tom veřejnym prostoru, 

že jaksi autorem..aautorem..(smích)…já vo tom neumim moc mluvit… 

Fridrichová: Jako zatím si to tady celý vyrábíte sám. 

Šíp: Tak jako že váš kolega, sportovní komentátor, to je… ne... 

Fridrichová: Ježiš to vypadá, jako kdybych se spustila s kolegou. 

Šíp: No já sem tim chtěl říct, že ste se spustila s kolegou. 

V tomto případě tedy ze situace jasně vychází „vítězně“ host, což se 

moderátor ještě pokusí změnit poslední větou, která je však pronesena v rozporu 

s maximou taktu a uznání. Fridrichová se však už od počátku jeví jako poměrně 

silný „soupeř“, který dokáže většinu situací obrátit ve svůj prospěch, a tak ani 

narážka na její vztah s kolegou Robertem Zárubou (Vy ste neznala přísloví: Co je 

v domě není pro mě?) ji nevyvede z míry a namísto odpovědi začne mluvit o 

statistických datech týkajících se partnerských vztahů na pracovišti. Tato odpověď je 

však v rozporu s maximou kvality, protože fakticky neodpovídá na položenou 

otázku. V hovorech o osobních věcech svých hostů se Šíp vyžívá, a tak dialog 

pokračuje otázkami ohledně vzniku vztahu apod., které jsou vůči Fridrichové 

netaktní (A tak ste si řekli, že založíte rodinu, nebo se to nejdřív stalo, a tak ste si 

řekli, že to tak necháte?; Ale tak to se taky někdy musíte vzít, že jo.). Po několika 

dalších otázkách podobného charakteru pak moderátor Fridrichové popřeje, aby bylo 

miminko zdravé, a rozloučí se nejprve s ní a poté i s diváky. 
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3.2.3 Shrnutí pragmalingvistické analýzy 

Analýza ukázala, že nejčastěji jsou v pořadu porušovány dvě maximy, a to 

maxima kvality a taktu. Nedodržení maximy kvality je nejčastěji způsobeno 

používáním ironie, metafor, nadsázky či dvojznačnosti. Maxima taktu je pak 

nejčastěji porušována moderátorovým přerušováním hostů a kladením otázek 

týkajících se jejich soukromého života.  

Ve větší či menší míře byly v pořadu porušeny všechny Griceovy 

konverzační maximy, avšak ve většině případů toto porušení nemělo žádný vliv na 

úspěšný průběh komunikace a k nedorozuměním docházelo jen výjimečně (viz 

Hadamczik nebo Fridrichová). Ani Leechovy zdvořilostní maximy nebyly 

v pořadu vždy dodržovány, kromě výše zmíněné maximy taktu došlo také 

k porušení maximy uznání (např. Procházková) a skromnosti (např. Smejkal). 

Ostatní Leechovy maximy byly v analyzovaných dílech dodržovány. Výrazná byla 

například maxima shody, kterou moderátor v některých případech dodržoval až 

přehnaně a souhlasně přikyvoval a přitakával v podstatě po celou dobu hostova 

projevu (např. Okamura nebo Špaček). Stejně tak bylo zjevné i dodržování maximy 

sympatie, která se asi nejvíce projevovala v dialogu s Okamurou a Čadkem, což 

mohlo být mimo jiné způsobeno tím, že moderátora s nimi spojuje osobní vztah. 

Zaznamenat jsme mohli i výskyt maximy velkorysosti, které se projevovala 

především moderátorovým vtipkováním na vlastní účet, či zdůrazňováním vlastních 

nedostatků (No já těmhle věcem nerozumim.; Já sem to nikdy nezažil, tak já nevim. 

apod.). 

K porušování konverzačních a zdvořilostních maxim docházelo ve většině 

případů vědomě a za účelem pobavit diváka nebo učinit rozhovor zajímavější. Bez 

porušení maximy taktu by se všechny rozhovory pravděpodobně týkaly pouze 

profesního života hostů, a pro diváky by tudíž nebyly tak zajímavé jako povídání o 

jejich soukromí, které občas mírně inklinuje k bulvárnosti. Pokud by moderátor hosty 

nepřerušoval, mohl by se z dialogu rázem stát hostův monolog, který by opět nebyl 

tolik divácky přitažlivý. S tímto jevem jsme se částečně setkali v rozhovoru 

s Ladislavem Špačkem, avšak host byl sám o sobě natolik zajímavý, že se diváci 

bavili i při jeho dlouhém vyprávění. Důležité je také zjištění, že ačkoliv byla maxima 
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taktu porušována velice často, moderátor vždy vycítil jistou hranici, kterou nesmí 

překročit, a žádný z hostů se tak ve výsledku nemohl cítit uražený či pobouřený. 

Frekvence porušování konverzačních i zdvořilostních maxim také dle mého 

názoru závisí na konkrétním hostovi, na jeho společenské významnosti a postavení, 

na jeho povolání i moderátorovu vztahu k jeho osobě. Nemalou roli hraje i hostova 

schopnost reagovat na moderátorovy narážky a snahy vmanipulovat jej do jisté 

pozice. Toho jsme si mohli všimnout například v dialogu s Fridrichovou, která je 

zvyklá vést debaty s politiky, a moderátorovým strategiím tak velice úspěšně čelila. 

V některých případech to byl nakonec sám Šíp, kdo doplatil na snahu ji na něčem 

„nachytat“. 
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3.2.4 Sémiotická analýza medializace dialogu 

Dialog, který vede Karel Šíp se svými hosty, působí na první pohled jako 

setkání dvou známých u kávy a přátelské popovídání o životě. Při podrobnějším 

zkoumání však zjistíme, že komunikace moderátora s hosty je místy výrazně 

ovlivněna faktem, že probíhající konverzace jsou medializovány. A právě na výskyt 

projevů medializace bude zaměřena následující sémiotická analýza. 

Pro zachování celistvosti práce budu analýzu medializace dialogu provádět na 

třech dílech pořadu, které jsem v předchozích oddílech analyzovala z hlediska 

pragmalinvistického. Pro lepší zmapování výskytu projevů medializace k nim 

připojím ještě dva další díly pořadu Všechnopárty vysílané ve stejném roce. Všechny 

analyzované díly tedy jsou:
4
 

21. 11. 2012 – hosté: odborník na etiketu Ladislav Špaček, člen Legislativní 

rady vlády prof. Vladimír Smejkal, tanečník Petr Čadek 

20. 4. 2012 – trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik, herec, režisér, 

písničkář, politik a spisovatel Martin Stropnický, 

viceprezident a zároveň tiskový mluvčí Asociace českých 

cestovních kanceláří Tomio Okamura 

6. 1. 2012 – hosté: humanitární pracovnice a novinářka Petra Procházková, 

redaktorka a reportérka zahraničního zpravodajství Hana 

Scharffová, reportérka a moderátorka publicistického pořadu 

168 hodin Nora Fridrichová 

21. 12. 2012 – herečka Aňa Geislerová, spisovatel a literární historik Radko 

Pytlík, tenista Radek Štěpánek 

11. 5. 2012 – hosté: zpěvačka Helena Zeťová, herec Martin Kraus, zpěvák a 

kytarista skupiny Mandrage Vít Starý 

Nejvýraznějším znakem toho, že se nejedná o pouhé setkání dvou přátel, je 

samotný úvod pořadu. Úvodní část je totiž věnována pouze publiku, tedy divákům 

v sále, ale i těm u televizních obrazovek. Šíp v této části promlouvá k divákům, často 

                                                 
4
 U hostů jsou uvedena jejich povolání a funkce v době natáčení pořadu. 
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je i oslovuje, pokládá řečnické otázky či komentuje reakce publika v sále a navozuje 

tím dojem, že s diváky vede dialog, i když se ve skutečnosti jedná o moderátorův 

předem připravený monolog.  

Při pozdravení a přivítání diváků Šíp nikdy nezapomene zmínit oba okruhy 

diváků, čímž dává především těm u televizních obrazovek najevo, že o nich ví a že 

pořad je určen právě jim. (Dobrý večer, milí diváci, tady v hledišti pražského divadla 

Semafor, samozřejmě zdravím i vás, milí diváci televizní.; Dobrý večer, zdravím 

samozřejmě i vás, televizní diváci v celé naší vlasti. Hlásíme se jako vždy z divadla 

Semafor.; Dobrý večer tady, milí diváci v pražském divadle Semafor, samozřejmě 

vítám u obrazovek i vás, milí televizní diváci.) 

Během úvodního monologu používá Šíp k oslovování diváků velice často 

výraz „přátelé“, což ještě umocňuje neformální až familiární atmosféru pořadu. 

(Přátelé, o čem to dneska bude.; Přátelé, naším prvním hostem je…) 

Dalším velice častým jevem, který v úvodních proslovech moderátora 

nalezneme, je jeho ztotožňování se s diváky, srovnávání se s nimi a sdílení 

společných problémů. (Já nevim, jestli se vám to taky někdy stává, teď myslim teda 

vám starším, …; Samozřejmě víte stejně dobře jako já, …; Ještě než pozvu prvního 

hosta, musim vám říct takovou jednu věc,…) Tato oslovení, ačkoliv jsou určena celé 

skupině, působí velice osobně a v divákovi vzbuzují pocit, že Šíp oslovuje právě a 

jen jeho.  

Pro navození dobré nálady používá Šíp v úvodu často vtipy a historky ze 

svého života. Právě ty u diváků opět navozují dojem, že se jim moderátor svěřuje, že 

jim vypráví o svém soukromí a že je vlastně jejich přítelem. (Musim se vám svěřit,…; 

Dneska přes den jsem měl telefon s jednim svým kamarádem a ten se zeptal, to se lidi 

často takle ptají, koho tam máš dneska večer. Tak sem říkal, že novinářky, a on říkal 

jééé, tak tam řekni…) 

Ačkoliv je tento úvod obvykle pečlivě připravený a moderátor během něj 

neimprovizuje, občas neodolá a vloží do něj nějakou spontánní vsuvku. Jako 

například v díle vysílaném 21. 12. 2012, kdy diváci po jeho příchodu tleskali déle 

než obvykle, což Šíp okomentoval slovy: To si snad ani nezasloužim. Tento 
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komentář byl věnován divákům v sále, a proto se moderátor trochu předklonil do 

první řady – diváci u TV obrazovek mu nejspíše netleskali, proto jim neděkoval. 

Celý tříminutový úvod je předem připraven s ohledem na diváka. Moderátor 

se mu snaží poskytnout vhled do tématu, navnadit ho na něj a informovat jej o 

hostech, především pak o tom prvním. Informace o dalších hostech pak sděluje až 

těsně před jejich příchodem, což je opět odůvodněno snahou poskytnout divákovi 

informace co nejlépe strukturované, aby nebyl zmaten.  

Fakt, že je dialog medializován, významně ovlivňuje i začátek samotného 

rozhovoru. Pokud by se jednalo o skutečný dialog dvou přátel či známých, 

pravděpodobně by začínal otázkou: Jak se máš? nebo něčím podobným. V případě 

mediálního dialogu má však moderátor na úvod potřebu představit hosta divákům a 

vysvětlit jim, čím se host zabývá, čím je zajímavý a proč byl vlastně pozván. Ačkoliv 

stručné představení proběhne už před samotným příchodem hosta, v jeho přítomnosti 

pak moderátor informace o něm trochu rozvede a započne tak samotný dialog. Pro 

lepší představu uvádím několik příkladů: 

Začátek dialogu s Radko Pytlíkem: No já bych přeci jenom ještě, jestli 

dovolíte, to na začátku trochu oddělil, těm starším bych ponechal informaci, 

že jste literární kritik a vědec, a těm mladším bych řekl, že jste i otcem herce 

a zpěváka Vojty Dyka. To ty mladý bude zajímat a možná to ani nevědí. 

Začátek dialogu s Ladislavem Špačkem: Tak jako já to tady asi ani nemusim 

řikat, že diváci vás nejdříve znali jako televizního hlasatele, pak ste dělal 

mluvčího prezidenta Havla… 

Začátek dialogu s Hanou Scharffovou: Vy už jste v tom Německu skončila? 

Musim totiž říct, že tam sem vás poprvé zaregistroval, že ste se hlásila jako 

zpravodajka České televize z Německa. 

Dalším znakem medializace konverzace je fakt, že moderátor – možná 

podvědomě – vysvětluje vše, co z rozhovoru nevyplývá úplně jasně, uvádí další 

souvislosti nebo opakuje a shrnuje fakta, která host řekl, aby je pro diváky utřídil a 

ujasnil. Často se kvůli tomu, aby divák vše chápal a nebyl ochuzen o nějakou část 

informace, staví do role toho méně informovaného, méně chápavého. (To mi nejde 
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do hlavy, jak to teda je?) Tuto informační dostatečnost tedy zajišťuje dvěma způsoby 

– buď, jakoby mimoděk, ptá se „pro vlastní potřebu“, a jindy přizná, že on informaci 

ví, ale divák by nemusel. (Diváci možná netuší, že…; Když takhle vyrazíte někam 

s manželkou – což znalci vědí, že je donedávna úspěšná česká tenistka Nicol 

Vaidišová.; Ještě bych rád připomněl, nemusel to každej divák zaregistrovat.) 

 Důležité informace si „ověřuje“ kladením doplňujících otázek a velmi často 

se dalšími otázkami ujišťuje, že informaci pochopil správně.  

Pytlík: To ukáže teď životopis Haškův, který vydávám, na tři sta 

stránkách… 

Šíp: Vy vydáváte životopis Haškův, jo? 

 K tomuto ujišťování používá často výrazy vopravdu, fakt jo, jo položené 

tázacím způsobem, čímž hosty nutí, aby svou odpověď zopakovali nebo řekli znovu 

jinými slovy. (Tim určitě chcete říct, já se radši zeptam, že…) Často pak odpovědi 

hostů opakuje sám, ať už doslovně nebo s použitím jiných výrazů. (Zeťová: Já sem 

teďka v Soluni. Šíp: Čili v Řecku.) 

 Stejně jako v úvodním monologu i během dialogu s hosty se Šíp občas 

ztotožňuje s diváky, a to především s těmi staršími (Já už jsem přeci jenom na 

sklonu, takže se v těch novejch hudebních stylech ani nevyznam…), a zahrnuje se 

s nimi do jedné skupiny. (Celý to nemusíš říkat znova, my sme to pochopili.) 

 Pokud host učiní narážku na nějakou událost či fakt, ke kterému je nutné znát 

širší souvislosti, Šíp se snaží alespoň stručně nastínit kontext nutný k pochopení dané 

narážky či vtipu, například v rozhovoru s Vladimírem Smejkalem:  

Šíp: (ukazuje vztyčený prostředníček) To nedělám na vás tohle, to 

ukazuju, co tam dělal ten pan Topolánek.  

Smejkal: Mi ukazujete, že jsem jednička, samozřejmě.  

Šíp: No to von takhle zdůvodňoval Topolánek, že jo. No to je ale blbost. 

 

Ačkoliv se baví s hostem, poslední věta je určena divákům, kterým vlastně 

vysvětluje, o čem s hostem právě mluví. 
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 Dalším způsobem, jak Šíp divákům zajišťuje dostatek informací o hostech, je 

přetvoření informace, kterou si je jist, do otázky. Jedním z důvodů, proč občas volí 

tento způsob dotazování, je jeho snaha nedávat najevo informační převahu nad 

divákem a možná i hostem.  (Vy to máte v rodině, to malování, že jo, kdo vlastně 

přesně od vás se tim zabejvá?; Vona tady de taková fáma, že ty už tady snad ani 

nezpíváš. Kde teda seš?)  

 V dialogu Šíp občas také odkazuje k informacím, které už byly řečeny dříve, 

aby na ně mohl navázat (Pane doktore, já už jsem na začátku říkal, že jste velice 

aktivní ještě i jako spisovatel.) Toto opět dělá s ohledem na diváka, aby nebyl 

zmatený, že skáče z tématu na téma. 

Ačkoliv dialog na první pohled působí jako povídání dvou přátel, Šíp se 

v podstatě nesnaží předstírat, že se jedná o soukromý rozhovor a že diváci 

„neexistují“. A pokud ano, tak spíše ironicky (Tak tady sme mezi sebou, na rovinu, 

mně to říct můžeš.; Tak tady to říct můžete, tady to nikdo nikam nenapíše.; Co ste to 

udělal tomu Srbovi? Tady to můžete dementovat… Tady můžete. Votevřeně.) Někdy 

je fakt, že je pořad vysílán v televizi, dokonce zdrojem pobavení. (Jo, takže ČT 24 je 

to... to je totiž asi jediná věc, který my tady můžeme dělat reklamu, jinak tady s tim 

máme strašný problémy.) V těchto případech pak Šíp většinou rozlišuje mezi diváky 

televizními a těmi v divadle: 

Procházková: Ale je to takový intimní… 

Šíp: Ale tak dyžtak to vystřihnem, ale tady si lidi užijou. 

 

Kraus: Já vlastně ani nevim, jestli to tady můžu řikat… 

Šíp: Tak to zkuste a já vám řeknu, jestli si to sjedeme znovu. 

 

Moderátor diváky v dialogu také poměrně často zmiňuje. (Co teďka 

posledního, co je vaše poslední dílo, co by třeba diváci mohli jít a koupit si od vás 

knížku.; Já když tady mluvim s hercem, tak chci většinou slyšet, a hlavně diváci chtěj 

slyšet, co tak jako hezkýho je teďka před váma.; Máte nějakou univerzální, kterou 

byste tady teď těm lidem řek, takovou univerzální radu, poučku, aby položili základy 

svého společenského chování?) 
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Výjimečně se stává i to, že Šíp diváky přímo „zapojí“ do dialogu. Neverbálně 

tím, že se na otočném křesle natočí čelem k divákům, nebo se na ně alespoň podívá, 

a verbálně pak jejich přímým oslovením či komentářem dění v publiku. 

Smejkal: Pokud jsou ústřice syrové, tak se vycucávají. 

Šíp: Fuj… tam nějaká paní fuj… (dívá se do publika, jako by danou paní 

hledal) je přípustný říct v divadle fuj, když něco slyšim na jevišti? 

Smejkal: No samozřejmě, že není. 

Šíp: No…, která ste to řekla?  

 Diváky, nebo spíše divačky, nejen v sále, ale i u televizních obrazovek, 

oslovuje také například během rozhovoru s Petrem Čadkem: To vás možná zarazilo, 

že společenský chování a já tady Petrovi tykám, ale my se občas potkáváme nad 

kulečníkovým stolem…mimochodem, děvčata, výborně hraje kulečník… jak von 

pracuje s tim tágem, to je vopravdu neuvěřitelný…(…)a teďka ty šťouchy, děvčata, 

no to byste slintala, děvčata… 

 Fakt, že dialog je medializován, se promítá i v chování některých hostů. 

Jedním ze znaků, jak medializaci vnímají, je natočení jejich těla během dialogu. 

Někteří existenci diváků v podstatě nevnímají a sedí bokem k publiku a 

k moderátorovi přímo čelem (Scharffová), jiní naopak diváky vnímají natolik, že sedí 

téměř čelem k publiku, se kterým udržují oční kontakt častěji než s moderátorem, a 

často také hledí přímo do kamery (Špaček). Většina hostů ale volí kompromis mezi 

těmito dvěma extrémy a sedí natočení šikmo k moderátorovi i k publiku. Oční 

kontakt však udržují většinou pouze s moderátorem. Někteří hosté pak mají dokonce 

potřebu dát najevo, že o divácích v sále ví: 

Hadamczik: Tak já bych nejprve pozdravil diváky. 

Šíp: No voni už ti tleskali. 

Hadamczik: Ale tak je to slušnost. 

Šíp: No jen aby ti tleskali i potom. 

 

 Fakt, že rozhovor probíhá před publikem v divadle a vysílá jej televize, 

pravděpodobně ovlivňuje i chování a vyjadřování hostů. Tento vliv je však těžko 

zaznamenatelný, protože nemáme srovnání, jak se hosté chovají mimo kameru. 
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Projevem tohoto vlivu může být spisovné vyjadřování (Scharffová), neochota 

odpovídat na otázky soukromého rázu (Fridrichová), snaha vypadat v očích publika 

co nejlépe (Okamura) nebo jistá nervozita projevující se sníženou schopností 

reagovat na moderátorovy narážky (Hadamczik). Někteří hosté se svou nejistotu před 

kamerou dokonce nebojí přiznat, jako například Vít Starý, který si podle svých slov 

musel dát před natáčením pivo, aby mu to líp šlo. 

 Posledním projevem medializace pořadu je jeho závěr. Ten je, stejně jako 

úvod, věnován pouze divákům. Závěr je oproti úvodu velice krátký, Šíp obvykle 

divákům pouze poděkuje za pozornost a rozloučí se s nimi. (Přátelé, to je pro dnešek 

všechno, já vám děkuju za pozornost a myslim, že ani nemusim opakovat, že přesně 

za týden sme tady opět. Nashledanou.) V této fázi opět používá oslovení, a to buď 

„přátelé“ anebo „milí diváci“. 

 

3.2.5 Shrnutí analýzy medializace dialogu 

Sémiotická analýzy vybraných pěti dílů ukázala, že ačkoliv je talk  show 

Všechnopárty koncipována jako přátelské povídání moderátora s hosty a na první 

pohled vypadá jako setkání dvou přátel, průběh komunikace je do značné míry 

ovlivněn její medializací.  

Medializace se nejvíce projevuje v úvodu pořadu, kdy moderátor promlouvá 

pouze k divákům. Během svého monologu je oslovuje, vypráví jim historky ze svého 

života a informuje je o tématu a hostech pořadu. Tento úvodní monolog napomáhá 

navodit přátelskou atmosféru, která pak zůstává po celou dobu pořadu. 

 Během samotného dialogu s hostem se medializace projevuje především 

moderátorovou snahou poskytnout divákovi co nejvíce informací a zabránit 

případným nejasnostem či uvádění nepřesných informací, které by mohly být pro 

diváka matoucí. Aby Šíp tento cíl splnil, neváhá se stavět do role méně chápavého 

partnera, který se na každou otázku doptává a nutí hosty, aby své odpovědi 

reformulovali. Svou velice dobrou informovanost pak Šíp využívá ku prospěchu 

diváka, kdy své znalosti zaobaluje do otázek a různých narážek tak, aby nakonec 

danou informaci řekl host sám. 
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Šíp v průběhu pořadu nijak nezastírá, že pořad vysílá televize, a často tento 

fakt využije k pobavení hostů i diváků. O divácích často v rozhovoru mluví ve třetí 

osobě a občas mezi ně zahrnuje i sebe, a mluví tedy v první osobě množného čísla. 

Výjimečně pak diváky dokonce zapojí i do rozhovoru, a to například formou 

komentáře projevů publika. 

 Medializace dialogu má vliv i na chování samotných hostů. Tento vliv je však 

většinou těžké konkrétně zaznamenat, protože nám chybí srovnání s přirozeným 

chováním hostů mimo kameru. Jedním ze zjevných projevů tohoto vlivu je natočení 

jejich těla během konverzace se Šípem, tedy zda jsou otočeni přímo na něj, nebo 

naopak přímo na publikum, anebo volí střední cestu. S tímto souvisí i další znak, a to 

udržování očního kontaktu s moderátorem, nebo naopak mluvení směrem k publiku, 

či pohled do kamery. Hosté v analyzovaných dílech v převážné většině případů volili 

právě kompromis a seděli natočeni šikmo na moderátora i publikum a oční kontakt 

udržovali většinou s moderátorem. 
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Závěr 

Cílem předkládané bakalářské práce bylo provést analýzu talk show 

Všechnopárty, která patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Pořad byl 

analyzován ze dvou hlavních hledisek: za prvé bylo sledováno dodržování 

kooperačního a zdvořilostního principu v dialozích vedených mezi moderátorem a 

jeho hosty a za druhé byla zkoumána transformace běžné komunikace zapříčiněná 

tím, že vedené dialogy jsou medializovány. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými 

východisky práce a poskytuje tak stručný vhled do zkoumané problematiky. V úvodu 

první části je vysvětlen pojem komunikace jakožto základní stavební kámen každé 

mezilidské interakce, televizní pořady formátu talk show nevyjímaje. Komunikace je 

v této kapitole podle svých vlastností rozdělena do několika typů, přičemž největší 

důraz je zde kladen na popis komunikace interpersonální, která v rámci 

analyzovaného pořadu probíhá mezi moderátorem a jeho hosty a případně i 

publikem, a také na komunikaci mediální, protože právě tato kategorie zahrnuje 

mimo jiné i televizní pořady. Stručně jsou zde nastíněny též funkce komunikace a 

předpoklady jejího úspěšného průběhu.  

Další oddíl první kapitoly se zabývá vysvětlením základních pojmů z oblasti 

sémiotiky a následně i pragmatiky neboli pragmalingvistiky. Tato část je zaměřena 

především na objasnění podstaty principu kooperace a Griceových konverzačních 

maxim, protože právě na jejich dodržování či porušování je zaměřena praktická část 

práce. Griceovy konverzační maximy tvoří v podstatě soubor pravidel, jejichž 

dodržování by mělo vést k maximálně efektivní komunikaci. Analytická část práce 

však později ukáže, že praxe se od teorie mnohdy výrazně liší. Kromě kooperačního 

principu je v této kapitole vysvětlen i princip zdvořilostní. Důvodem jeho doplnění 

do teoretické části práce je jejich vzájemná provázanost a fakt, že v běžné konverzaci 

jsou často porušovány oba principy současně, a je proto nelogické zkoumat pouze 

jeden z nich. 

Ve své poslední části první kapitola předkládá důležité pojmy a 

charakteristiky, které už jsou přímo spojené s televizním formátem talk show. Je zde 

vysvětlen pojem dialog a také jeho specifický druh mediální dialog, který je 

základním prvkem zkoumaného pořadu. Práce v tomto oddíle mimo jiné 
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charakterizuje talk show jakožto jeden z nejoblíbenějších mediálních formátů 

současnosti a přibližuje role, které v ní hraje moderátor, hosté i publikum, k jehož 

pobavení je celý pořad určen. 

Druhá kapitola se zabývá popisem metod, které byly použity k analýze 

vybraných dílů pořadu. Všech pět analyzovaných dílů bylo vysíláno v průběhu roku 

2012 a v současnosti jsou volně ke zhlédnutí v online videoarchivu České televize. 

K popisu výskytu a především porušování konverzačních a zdvořilostních maxim je 

v práci použita pragmalingvistická analýza, jejímž základem je popis sdělení, tedy 

volby, užití a účinku prostředků použitých v dané komunikační situaci. Pro lepší 

ilustraci je analyzovaná část konverzace vždy přepsána a doplněna komentářem. Ke 

zkoumání vlivu medializace na průběh komunikace je použita sémiotická analýza, 

která se zaměřuje především na odchylky konverzace vedené v pořadu od té běžné a 

na specifické a pravidelně se opakující projevy medializace projevu moderátora 

i jeho hostů. 

V úvodu třetí kapitoly je nejprve představen pořad Všechnopárty a jeho 

moderátor Karel Šíp. Pro lepší představu o průběhu pořadu je popis jeho průběhu 

názorně ukázán na jednom z dílů určených k analýze. V této části je provedena 

nejdříve pragmalingvistická analýzy tří vybraných dílů. Rozbor těchto dílů pořadu 

ukázal, že nejvíce jsou v pořadu porušovány dvě maximy, a to maxima kvality a 

taktu. Nedodržení maximy kvality bylo ve zkoumaných dílech nejčastěji zapříčiněno 

moderátorovým opakovaným používáním ironie, metafor, nadsázky a dvojznačností. 

Maximu taktu pak moderátor nejčastěji porušoval tím, že skákal hostům do řeči a 

kladl jim otázky týkající se jejich soukromého života.  

Ačkoliv byly ve zkoumaných dílech ve větší či menší míře porušeny všechny 

Griceovy konverzační maximy, ve většině případů toto porušení nemělo žádný vliv 

na úspěšný průběh komunikace a k nedorozuměním mezi moderátorem a hosty 

docházelo jen výjimečně. Z reakcí publika bylo možné usuzovat, že moderátorovu 

sdělení porozumělo vždy. Z Leechových zdvořilostních maxim pak byly v pořadu 

nejčastěji porušovány maxima taktu a uznání. Ostatní zdvořilostní maximy byly ve 

sledovaných dílech až na výjimky dodržovány. 
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K porušování konverzačních a zdvořilostních maxim většinou docházelo 

vědomě a s cílem pobavit diváka nebo učinit rozhovor zajímavější. Na četnost a míru 

konverzačních i zdvořilostních maxim měl mimo jiné vliv i osobní vztah moderátora 

k hostovi, jeho společenské postavení a do jisté míry i schopnost reagovat na 

moderátorovy otázky a komentáře.  

Ze sémiotické analýzy vyplynulo, že ačkoliv talk  show Všechnopárty na 

první pohled působí jako setkání dvou přátel, medializace komunikace značně 

ovlivňuje její průběh a celkovou podobu. Tento vliv se nejvíce projevoval v úvodu a 

závěru pořadu, kdy moderátor promlouval pouze k divákům. Během samotných 

dialogů s hosty byla pak nejsilnějším projevem především moderátorova snaha 

poskytnout divákovi co nejvíce informací a zabránit případným nejasnostem či 

uvádění nepřesných informací, které by mohly být pro diváka matoucí. Používal 

proto ve značné míře doplňovací a ujišťovací otázky nebo opakování a reformulace 

odpovědí hostů. 

Moderátor v průběhu pořadu nijak nezastíral, že pořad vysílá televize, a často 

tento fakt využíval k pobavení hostů i diváků, které občas dokonce zapojil i do 

samotného rozhovoru. Medializace dialogu měla vliv i na chování samotných hostů, 

což se nejčastěji projevovalo rozdílným natočením jejich těla během dialogu se 

Šípem, udržování očního kontaktu s ním, nebo naopak mluvení směrem k publiku a 

časté pohledy do kamery. 

Pragmalingvistická analýza provedená v rámci této bakalářské práce 

prokázala, že během komunikace probíhající v televizní talk show Všechnopárty 

dochází velmi často k porušování principu kooperace a zdvořilosti. Tento fakt však 

nemá vliv na srozumitelnost probíhajících dialogů ani na celkový průběh 

komunikace mezi moderátorem a jeho hosty. Výsledkem sémiotické analýzy 

medializace dialogu, provedené v další části práce, pak bylo zjištění, že komunikace 

je v pořadu značně ovlivněna tím, že probíhající dialogy jsou medializovány. Ani 

tento fakt však nemá negativní dopad na kvalitu komunikace ani pořadu samotného. 
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Summary 

The aim of this bachelor thesis was to analyze the talk show “Všechnopárty“, 

which is one of the most popular shows on the Czech National TV. The talk show 

was analyzed from two points of view: firstly keeping of the Cooperative and 

Politeness Principles was tracked, and secondly the analysis examine the 

transformation of common communication, which was caused by the fact that the 

dialogues were made public by TV.  

The thesis is divided into three chapters. The first one is focused on 

theoretical background of the problematic. There is an explanation of terms such a 

Communication, Semiotics, Pragmatics, Grice´s Conversational Maxims or Leech´s 

Politeness Principles. The last part of the first chapter concerns the area of media. It 

characterizes a medial dialogue, which is the main element of the media format 

called talk show. The main attributes of the talk show are also clarified here, as well 

as a role of a moderator and audience within these shows. 

The second chapter describes methods used to analyze chosen episodes of the 

talk show “Všechnopárty”. All five analyzed episodes were aired in 2012 and now 

they are available for free in the online video archive of the Czech national TV. For 

the description of appearance of the Grice´s and Leech´s a method of the pragmatics 

analysis was used. The main aim was to find situations, when these Maxims were not 

observed. The effect of publication on dialogues within the show was examined by 

the method of semiotic analysis. This investigation was focused on the differences 

between common private communication and communication held in 

“Všechnopárty”. 

Finally, in the last chapter “Všechnopárty” is introduced as well as its 

moderator Karel Šíp. One episode is used as an example to show the structure of this 

show, because all of the episede have the same characteristic developement. 

Following that, the pragmatics analysis of three episodes is made. This analysis 

showes that the Maxim of Quality and of Tact are breached most often of all the 

Maxims. Non-performance of the Maxim of Quality was mostly cause by using 

ironies, metaphors, hyperboles and double meanings. The Maxim of Tact was 

usually breached by interrupting guests by the moderator and his questions about 

guest´s privacy.    
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Despite the fact that the talk show looks like a friendly chat of two friends, 

the semiotic analysis showed that the communication between moderator and his 

guests is strongly influenced by its medial presentation. This effect was the strongest 

at the beginning and at the end of the show, when the moderator talks just with the 

audience in the studio and also with those, who watch the show on TV. This 

influence was a bit weaker but still recordable during the conversation with guests . 

One of its signs was moderator´s tendencies to provide the audience with as much 

information as possible and to avoid misunderstandings or incorrect facts, which 

could be confusing. Therefore Karel Šíp used many questions and sometimes he 

asked twice the same thing. He also very often repeated or reformulated the guest´s 

answers.  

On the other hand, the moderator didn´t pretend that the audience didn´t exist. 

Sometimes he made a joke about the fact that the show is on TV and he also included 

the audience in the studio into the conversation. 

The first conclusion of this thesis is that the Principles of Cooperation and 

Politeness are breached within the show “Všechnopárty”, but this fact doesn´t 

influence the understandability of the dialogues between Karel Šíp and his guests.  

Secondly the analysis proved that the communication within this talk show is more 

or less effected by its medial presentation, but this doesn´t have any negative impacts 

on its quality. 
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