
 

 

Abstrakt 

 

Diplomová práce se zaměřuje na diskurz spojený s tématem řecké dluhové krize v online 

zpravodajství britského deníku the Guardian (www.theguardian.com). Výzkum se opírá o 

diskurzní rámec evropské ekonomické krize zahrnující dva protikladné výklady krize, výklad 

převažující na severu Evropy mezi věřitelskými zeměmi a pohled převládající v jižní Evropě 

mezi zadluženými státy. Analýza zkoumá postavení zvoleného deníku ve vztahu k tomuto 

bilaterálnímu diskurznímu rámci.  The Guardian je liberální, sociálně zaměřený, proevropsky 

orientovaný deník vydávaný v Británii, která se politicky a ekonomicky řadí k nejsilnějším 

státům Evropy, a která se zároveň vyznačuje silnou nákloností k euroskepticismu. Tento 

komplexní kontext dává Guardianu zajímavou výchozí pozici vůči zkoumanému diskurznímu 

rámci evropské ekonomické krize. V charakteristice deníku lze najít rysy, které by mohly 

vypovídat o tendenci deníku k postoji zastávanému mezi silnými věřitelskými ekonomikami, a 

současně i rysy, které mohou svědčit o náklonnosti k postoji zadlužených států jihu, tedy 

malých ekonomik periferie, které jsou pod tlakem z centra EU. Pro účely výzkumu byl sesbírán 

korpus z online zpravodajství deníku the Guardian na téma řecké dluhové krize (277 973 slov). 

Teoreticky a metodologicky práce spadá do oblasti analýzy diskurzu pomocí korpusových 

nástrojů (Corpus-assisted discourse studies, CADS). Sesbíraná data jsou analyzována pomocí 

korpusového nástroje WordSmith 6. Využity jsou dvě z hlavních korpusových metod: klíčová 

slova a kolokace. Analýza je dále doplněna částí zaměřenou na metaforický jazyk. Analýza se 

zaměřuje na 5 indikátorů negativního (stereotypního) zobrazování Řecka, které jsou typické 

pro vůdčí věřitelské státy Evropy, (Pavlakis 2013). Poznatky získané na základě analýzy v této 

práci ukazují, že diskurz na téma řecké dluhové krize v Guardianu neobsahuje žádný z těchto 

pěti hlavních indikátorů. Deník zároveň neprezentuje přímý opak tohoto postoje - tj. interpretaci 

krize vlastní zadluženým státům jihu. Guardian podává komplexní, nestereotypní obraz krize, 

ve kterém je zohledňována řada aspektů, včetně vnitrostátních problémů Řecka přispívajících 

k vzniklé situaci, a kde je zároveň kladen důraz na zobrazení Řecka jako země podrobené 

škodlivému vnějšímu působení v podobě řešení krize ze strany tzv. Trojky (EU, ECB, IMF). 

Právě silný důraz na negativní a kritické vykreslení úsporných opatření stanovených Trojkou 

výměnou za finanční pomoc, společně s věnováním pozornosti negativním dopadům těchto 

kroků na běžné řecké obyvatelstvo, staví the Guardian v rámci diskurzního rámce evropské 

ekonomické krize na stranu verze výkladu zastávané zadluženými zeměmi. Guardian je 

proevropským listem podporujícím myšlenku evropské solidarity a politické integrace. 



 

 

V souvislosti s řeckou dluhovou krizí však převládá levicové, liberální a sociálně orientované 

zaměření deníku nad jeho obecně kladným postojem vůči konceptu Evropské unii. 
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