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Komunikace moderátorky s hosty v televizním pořadu 

"Banánové rybičky" Haliny Pawlowské - jazykové a etnické stereotypy 

Cílem diplomové práce byla analýza řečového chování moderátorky televizního pořadu 

vůči pozvaným hostům a divákům. Uvedený televizní pořad si pro analýzu zvolila 

diplomantka, neboť ji zaujalo verbální i neverbální chování moderátorky i průběh jejích 

rozhovorů s pozvanými hosty. Autorka se tedy snažila postoupit od svého diváckého zaujetí 

kjeho odborné analýze. Předností i nevýhodou její analýzy pořadu je fakt, že kjeho 

hodnocení přistupovala s myšlenkou, že jsou v tomto pořadu prezentovány prototypické rysy 

češstvÍ. Toto její intuitivní vnímání tematické i verbální a neverbální podoby pořadu vyplývá 

z toho, že jej posuzuje z hlediska svého jihoslovanského jazykového a kulturního zázemí. 

Mnohé autorčiny formulace o českých médiích jako "zrcadlu národa" (s.9) jsou podmíněny 

tímto poněkud vyhroceným kontrastním pohledem. 

Autorka opakovaně deklaruje záměr své práce: prostřednictvím (jazykové) analýzy 

Banánových rybiček Haliny Pawlovské přispět k popisu specifik českého etnika. 

Opodstatnění tohoto záměru lze odvodit od populárnosti Banánových rybiček, které 

nepochybně konvenují názorům českých diváků a jejich pohledu na svět. Samo položení 

otázky, proč právě pořad Banánové rybičky Haliny Pawlowské patří k pořadům u českého 

publika oblíbeným, je nosné i z jiného důvodu: např. proto, že se do něj promítají i prvky jiné 

poetiky - podkarpatoruské, jež do pořadu přicházejí jednak s kontextem moderátorčiny tvorby 

literární a scénáristické, jednak s jejími poměrně častými aluzemi k rodinnému zázemÍ. 

Autorka vychází ve své práci z videonahrávek zvoleného pořadu a přepisu dialogu 

moderátorky s hosty, který autorka zpracovala podle transkripčních pravidel konverzační 

analýzy (tvoří přílohu práce). Ukazuje charakteristické rysy moderátorčina projevu, různé 

zdroje jeho rétorické působivosti a jazykového humoru. Pokud jde o úplnost analýzy řečových 

strategií a zacházení s jazykem, jistě by bylo možno více vytěžit z analýzy rétorických 

principú opakování, paralelismu a gradace, na nichž je poetika moderátorčiny řeči do značné 

míry založena. Autorka oprávněně hledá paralelu mezi jazykovou lehkostí a uvolněností 

moderátorky a způsobem představení témat, jimž jsou jednotlivé pořady věnovány; ukazuje, 

že pořad je koncipován tak, jako by paralelou k jazykové hře byla i hra s životními problémy, 

o nichž se konverzuje (s. 22). Tato linie analýzy talkshow se jeví jako nosná, zejména 

v kontextu úvah o charakteru českého konverzačního stylu, v dúsledku historických okolností 



nepříliš rozvinutém. Analýza obsahuje i některé zajímavé postřehy o užívání spisovné a 

nespisovné variety češtiny v zábavném mediálním pořadu. 

Dobře je zpracována kapitola o neverbálním chování moderátorky, zachyceny jsou 

rysy její mimiky i gestikulace, způsob neverbální interakce s hosty apod. Tato kapitola je 

zpracována samostatně a nápaditě Autorka má pro vystižení neverbálních a situačních prvků 

vyvinutý cit, což se projevuje i v metaforických vystiženích charakteru pořadu ("královna na 

trůně, jíž jsou ostatní k službám" apod.). 

Autorka tedy lépe zvládla analýzu vlastního pořadu než její propojení s myšlenkou 

"typických českých rysů". Mnohé náběhy na takové propojení zůstávají spíše v rovině 

deklarací, a rovněž v rovině spíše intuitivní a implicitní než explicitní. Souvislosti mezi 

analyzovaným pořadem a jazykovou specifikou češtiny (srov. např. využití jednoduchých 

trochejských rýmů, říkanek, frazeologie, idiomů, úsloví, rčení), českým životním stylem a 

demonstrací rysů etnického stereotypu "češství" nebo "české národní povahy" by bylo třeba 

přesněji identifikovat a podložit argumentací. Řeč moderátorky i pozvaných hostů se tohoto 

tématu občas dotýká, ovšem v humorné či ironické podobě, málokdy vážně, což interpretaci 

samozřejmě komplikuje. 

Kromě toho, že autorka čerpá ze současných prací bohemistických, čerpá i z pramenů 

sociologických, psychologických a z prací věnovaných srovnávání kultur. Prostudovala 

několik sociologických průzkumů, uvádí řadu statistických údajů, jež ilustruje osobními 

zkušenostmi, pozorováními a kontrastivně motivovanými zjištěními (opírá se např. rozdíl 

mezi kulturou vztahovosti, již podle autorky představuje kultura jihoslovanská, a kulturou 

separovanosti a osobní autonomie); všechna tato data by ovšem bylo třeba s analýzou pořadu 

lépe propojit, aby nepůsobila disparátně. Autorka má velmi dobrou schopnost verbální 

argumentace a dovede vyložit téma jako přesvědčivý koherentní celek, do psané podoby se jí 

však nepodařilo tento celek adekvátně převést. 

Práce netrpí formálními nedostatky, ač autorka není rodilou mluvčí češtiny, její 

diplomová práce nemá bohemistické nedostatky a je do~ře vykorigovaná. Navrh~ji hodnocjní 

stupněm velmi dobře. (\.\ tf) ". rr~ ( .. / j , 
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