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Abstrakt

Práce si dává za cíl analyzovat užití jazykových prostředků moderátorů publicistického 

videokanálu  DVTV.  Zabývá  se  především  odchylkami  od  neutrální  vrstvy  českého 

jazyka, tedy užitím hovorových a knižních výrazů. Dále se soustředí na slova s vyšší 

mírou  expresivity,  slangismy,  neologismy  a  na  výrazy  vzniklé  v  žurnalistickém 

prostředí,  tedy  na  tzv.  publicismy.  Práce  obsahuje  i  popis  dalších  vypozorovaných 

jazykových  jevů,  které  jsou  charakteristické  pro  jednotlivé  moderátory  –  Danielu 

Drtinovou, Martina Veselovského a Filipa Horkého. Analýza pracuje i s užitím tropů a 

idiomů v jejich projevech. Okrajově se zabývá i zvukovou stránkou jazyka, soustředí se 

zejména na špatnou výslovnost a tempo řeči moderátorů. Práce dále obsahuje kapitolu 

související s teorií mluvních aktů, kterou vytvořil britský filosof John Langshaw Austin. 

Zde se soustředí zejména na výskyt ilokučních a perlokučních aktů v rozhovorech pro 

DVTV. Rozhovory u Daniely Drtinové a Martina Veselovského jsou rozděleny do čtyř 

kategorií:  na  rozhovory  s  politikem,  odborníkem,  umělcem  a sportovcem,  přičemž 

každá kategorie má svá specifika i v jazykové oblasti. U Filipa Horkého jsou rozhovory 

díky jejich omezenému množství analyzovány jako celek. 

Abstract

The aim of this work is to analyse the use of language tools of hosts of the DVTV 

journalistic  videochannel.  It  addresses  mainly  deflections  from the  use  of  standard 

language, to be more specific, the use of colloquial and literary terms. It also focuses on 

expressive words, slang, neologisms and on expressions created within the journalistic 

environment,  the  so  called  publicisms.  The  thesis  includes  the  description  of  other 



language phenomena specific for each host – Daniela Drtinová, Martin Veselovský and 

Filip Horký.  The analysis  also deals with figurative expressions and phrases in the 

speech of all hosts. To a limited extent, it  focuses on the acoustic side of language, 

mainly on wrong pronunciation and the pace of speech of the hosts. The work contains a 

chapter on the theory of speech acts, which was developed by a British philosopher 

John  Langshaw Austin.  Within  this  matter,  it  focuses  mainly  on  the  occurrence  of 

illocutionary and perlocutionary acts in the interviews. In the cases of Drtinová and 

Veselovský the interviews are divided into four categories: interviews with politician, 

specialist, artist and sportsman. Each category is specific in the use of language tools. In 

case of Horký, due to the limited amount, the interviews are analysed all together.
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Úvod

Rozhovor řadíme mezi klíčové nástroje žurnalistiky (Harcup, 2015, s. 127). Při jeho 

vedení hraje velmi důležitou roli výběr jazykových prostředků. Právě ten určuje, jakým 

směrem  se  bude  rozhovor  ubírat,  jakou  bude  mít  formu  a  mnoho  dalšího.  Ve  své 

bakalářské práci jsem se proto zaměřila na použití jazykových prostředků u moderátorů 

Daniely Drtinové a Martina Veselovského, kteří  v květnu 2014 založili  publicistický 

videokanál DVTV. V menší míře se pak má práce zabývá i výrazy Filipa Horkého, který 

do DVTV přistoupil v říjnu roku 2015. 

Při  provádění  analýzy  bylo  potřeba  rozdělit  rozhovory  do  několika  kategorií 

a stanovit jejich celkový počet v každé kategorii zvlášť. Ustanovení konkrétního čísla 

bylo náročné kvůli  každodennímu přibývání videí na portál,  proto se jedná pouze o 

přibližný  počet  platný  k datu  přípravy  této  práce.  Kvůli  nedostatečnému  vymezení 

klasifikace  rozhovorů  v odborné  literatuře  jsem  pak  sama  vytvořila  tyto  kategorie: 

rozhovory  s politikem,  odborníkem,  umělcem  a  sportovcem.  Nejobecnější  kategorii 

tvoří rozhovory s odborníkem – oba moderátoři (Drtinová i Veselovský) dosud vedli až 

500 rozhovorů tohoto druhu. Další kategorie se pak většinou objevují v řádech desítek, s 

výjimkou kategorie rozhovory se sportovcem u Daniely Drtinové, kde jsem rozebírala 

pouhých sedm videí. Ta mi přišla natolik odlišná, že jsem považovala za důležité zařadit 

je  do  speciální  kategorie.  Podrobnější  informace  o  vymezení  jednotlivých  typů  lze 

nalézt  v  kapitole  Metoda  zkoumání  a  rozebíraný  vzorek.  Celkový  počet  videí  se 

pohybuje  kolem  1  500  (přibližně  se  jedná  o  700  videí  Drtinové  a Veselovského 

a 200 Horkého).  U Drtinové  jsem  rozebrala  celkem  84  náhodných videí, 

u Veselovského 81 a u Horkého 25. Dohromady jde o 190 analyzovaných videí,  tedy 

o přibližný poměr 1:8 k celkovému počtu 1 500 rozhovorů (jedná se pouze o rozhovory, 

které splňují parametry mé klasifikace). 

Ve své práci jsem použila tzv. sémiotickou analýzu, která je vhodná pro zkoumání 

obsahu mediálních sdělení (Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 117). Konkrétně jsem se 

zaměřila na to, zda se v projevu moderátorů vyskytují slova jiná než z neutrální zásoby 

jazyka, tedy slova hovorová či knižní, slova s vyšší mírou expresivity, slang, nespisovné 

výrazy a další.   Dále jsem se zabývala i užitím publicismů, obrazných pojmenování 

a frází (idiomů). Okrajově jsem se soustředila i na zvukovou stránku jazyka, zejména na 
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špatnou výslovnost, zrychlování či zpomalování tempa v průběhu rozhovoru, zvyšování 

či  snižování  hlasu apod.  Proměnou hlásek v  proudu řeči  jsem se kvůli  přílišné  šíři 

tématu  nevěnovala.  V omezené  míře  se  práce  věnuje  i teorii  mluvních  aktů,  kterou 

vytvořil  britský  filosof  John  Langshaw  Austin.  Konkrétně  se  zabývám  výskytem 

ilokučních a perlokučních aktů v rozhovorech DVTV.

Při zařazování jednotlivých slov k příslušné vrstvě jazyka jsem pracovala zejména 

s Internetovou jazykovou příručkou, kterou spravuje Ústav pro jazyk český Akademie 

věd České republiky. Příručka vznikla jako výsledek několika jazykových projektů a v 

roce 2009 získala medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

1.  stupně  (Internetová  jazyková  příručka,  nedatováno).  Skládá  ze  slovníkové  a 

výkladové části a mimo jiné jsou její součástí i hesla z lexikonů Akademický slovník 

cizích slov, Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého. Konkrétní 

zařazení slov k příslušné vrstvě je vždy obsaženo alespoň v jednom z výše zmíněných 

slovníků. 

Co  se  týče  struktury  mé  bakalářské  práce,  první  čtyři  kapitoly  se  zabývají 

teoretickými  pojmy,  pátá  vymezuje  danou  metodu  a  zkoumaný  vzorek  a  další  tři 

kapitoly pak shrnují poznatky provedené analýzy. Poslední, devátá kapitola se věnuje 

teorii mluvních aktů.  
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1. Vymezení českého jazyka

Encyklopedický  slovník  češtiny  (Karlík,  Nekula  a  Pleskalová,  2002,  s.  192) 

charakterizuje  jazyk  jako  „systém  znaků  sloužící  k  dorozumívání  (komunikaci)  lidí;  

soubor jazykových norem platných v určitém společenství“.  Český jazyk pak řadíme 

v jazykové typologii podle Vladimíra Skaličky k typu flexivnímu, což znamená, že se 

jedná o jazyk, který pracuje s flexí (ohýbáním). U flexivních (flektivních) typů jazyků 

se jména skloňují, slovesa se časují a přídavná jména a příslovce se stupňují. V češtině 

najdeme v omezeném množství i rysy dalších typů jazyků: aglutinačních (například u 

adjektiva  nej-vyšší,  kde  předpona  „nej“  zastupuje  zvláštní  koncovku  pro  konkrétní 

mluvnickou kategorii), izolačních (pád je vyjadřován pomocí předložek před jménem, 

například u jmen se vzorem stavení), polysyntetických (jazyky s vysokým množstvím 

složenin,  například  uměleckoprůmyslový)  a  vnitroflexivních  (jazyky  s obměnami 

samohlásek uvnitř kmene, například přítel a přátel) (Čechová, 2000, s. 20). 

1.1. Spisovná čeština

Spisovná  čeština  je  definována  jako  „systém  jazykových  prostředků,  které  jsou 

celonárodně užívány především v psané formě a ve veřejných a oficiálních mluvených  

projevech“  (Karlík,  Nekula  a  Pleskalová,  2002,  s.  90).  Problematičnost  termínu 

„spisovná  čeština“  ale  zmiňuje  například  Václav  Cvrček  (2010,  s.  23):  „Termín 

spisovnost (stejně jako např. správnost nebo estetická krása) má oproti pojmu standard  

hned  několik  nevýhod.  Nejzásadnější  je  ta,  že  pojem  „spisovnost“  nikdy  nebyl  

uspokojivě definován. Není tedy zřejmé, co je spisovné a co není, na základě jakých  

kritérií  se  spisovnost  prostředku  dá  zjistit.  Spisovnost  je  navíc  mylně  spojována  s  

psaností,  což  paradoxně  vede  k  tomu,  že  se  zastírá  základní  rozdíl  mezi  psanou  a  

mluvenou formou jazyka (sugeruje to tedy představu, že bychom v ideálním případě  

měli mluvit tak, jak píšeme, což je nejen v češtině nereálné.“ Spisovný jazyk je však 

obecně členěn do tří kategorií: hovorové, neutrální a knižní češtiny (Čechová, 2000, s. 

24).

1.2 Zvuková stránka jazyka

Václav  Cvrček  (2010,  s.  35)  píše:  „Komunikace  se  v  běžném životě  děje  převážně  
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mluvenou formou jazyka, tedy za pomoci řeči. Psaná forma jazyka má roli sekundární a  

je  od  mluvené  formy  odvozena.  To,  nakolik  je  člověk  v  každodenních  činnostech  

obklopen mluvenou nebo psanou formou jazyka, se odvíjí od jeho povolání, kulturního  

prostředí, v němž žije, a dalších faktorů.“ Zvukovou stránkou se zabývají především 

vědní  disciplíny  fonetika  a  fonologie.  Zatímco  fonetika  se  zabývá  zvukovými 

vlastnostmi  jazyka  (Čechová,  2000,  s.  31),  fonologie  „se  soustřeďuje  na  popis  

funkčního využití zvukových jednotek a vlastností ve struktuře jazyka“ (Karlík, Nekula, 

Pleskalová,  2002,  s.  137).  Ačkoli  přirozeně  členíme  mluvenou  řeč  na  slabiky, 

nejdůležitějšími  jednotkami  zvukové  stránky  jazyka  jsou  hlásky  neboli  fonémy 

(Čechová,  2000,  s.  31).  V  češtině  rozlišujeme  samohlásky  (vokály)  a  souhlásky 

(konsonanty). Samohlásek je jedenáct [a, a:, e, e:, i, i:, o, o:, u, u:, ə], obvykle se k nim 

řadí i diftongy (dvojhlásky), které jsou tři [au, eu, ou] (Cvrček, 2010, s. 43). Souhlásek 

je  třicet  dva  a  dělí  se  podle  místa  artikulace  na  retné,  zubodásňové,  předopatrové, 

zadopatrové  a  hrtanové,  podle  způsoby  artikulace  pak  na  závěrové  (okluzivy), 

polozávěrové  (semiokluzivy,  afrikáty),  úžinové  (konstriktivy,  spiranty),  kmitavé 

(vibranty) a bokové (laterály), možné je i dělení na nosové a ústní konsonanty či na 

znělé  a  neznělé  souhlásky  (Čechová,  2000,  s.  32–34). Vedle  hlásek  se  fonetika 

a fonologie zabývají i dalšími zvukovými jevy či prvky, které se nazývají prozodické či 

suprasegmentální  (Čechová,  2000,  s.  37).  Sem spadají  zejména  slabiky,  přízvukové 

takty,  promluvové  úseky,  intonace,  přízvuk,  pauza,  tempo  či  rytmus  řeči  (Karlík, 

Nekula, Pleskalová, 2002, s. 349).

Správnou výslovností  se  zabývá ortoepie.  Její  definici  najdeme v  prvním díle 

Mluvnice češtiny (Petr et al., 1986, s. 92): „Ortoepie (spisovná výslovnost) je soubor  

výslovnostních norem, jimiž se řídí  zvuková podoba mluvených spisovných projevů.“ 

Mezi ortoepii se řadí také ortofonie, která shrnuje pravidla o správném tvoření hlásek 

(Petr et al., s. 92). Mezi nejčastější změny na úrovni hlásek v řeči patří tzv. asimilace 

neboli  spodoba,  elize  (výpustka),  epenteze  (vkládání  hlásek)  či  proteze  (užívání 

opěrných hlásek). 

Co se týče řečových poruch a vad, mezi nejčastější poruchy řadíme afázii, která 

vzniká v důsledku organického poškození  mozku,  dále  ráčkování  neboli  rotacismus, 

špatnou  výslovnost  hlásky  [ř] neboli  rotacismus  bohemicus,  hlásky  [l] neboli 

lambdacismus ad. Nápravou těchto jevů se zabývá logopedie (Cvrček, 2010, s. 64).  
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2. Funkční styl publicistický

Ačkoli  funkční styl  publicistický odkazuje svým názvem pouze k části  žurnalistické 

tvorby,  publicistice,  zpravidla  zahrnuje  i  oblast  zpravodajství.  Pojem publicistika  je 

v Praktické  encyklopedii  žurnalistiky  a  marketingové  komunikace  popsán  takto 

(Osvaldová, Halada,  2007, s.  164):  „[Publicistika je] v užším smyslu pojmu činnost  

spojená se stanoviskem, objasňující  události,  situaci  nebo myšlenky slovem, zvukem  

nebo obrazem v tisku, rozhlase, televizi i v tzv. nových médiích (internetu). Na rozdíl od  

zpravodajství, kde se uplatňují především fakta, publicistika kromě informací obsahuje  

názor,  hodnocení  a  subjektivní  přístup,  zahrnuje  pojmy,  soudy,  postoje,  kombinuje  

analytický a syntetický přístup, jejím výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení  

a získání  recipienta.“  Naopak  širší  pojem,  který  zahrnuje  tento  styl  neboli  pojem 

žurnalistika,  má  poněkud  obecnější  definici  (Osvaldová,  Halada,  2007,  s.  244): 

„[Žurnalistika je] novinářské povolání i produkt této činnosti, který obsahuje informace  

o aktuálním dění ve společnosti a názorech na toto dění.“ 

Funkční  styl  publicistický  je  popsán  v  Současné  stylistice  takto  (Čechová, 

Krčmová, Minářová, 2008, s. 244–245): „Jako jeden z funkčních stylů současné češtiny  

představuje  zobecněné  a  nadřazené  označení  pro  stylové  ztvárnění  všech  

žurnalistických  textů  (verbálních  komunikátů),  které  vedle  své  funkce  informativní  

(zpravovací, sdělné, komunikační) plní ještě funkci persvazivní, působící, ovlivňovací.“ 

Tento  styl  pak autoři  člení  na zpravodajský a  publicistický (styl  publicistický navíc 

obsahuje podkategorie analytický a publicistický styl beletristický) (Čechová, Krčmová, 

Minářová,  2008,  s.  246).  V Příruční  mluvnici  češtiny  najdeme  jiné  dělení 

publicistického stylu, a to na styl zpravodajský, úvahový, interviewový a přesvědčovací 

(Karlík, Nekula, Rusínová, 1995, s. 727). 

Publicistický  styl  má  výraznou  dynamiku  a  vzniká  zde  jistý  rozpor  mezi 

modelovostí  způsobu  vyjádření,  která  napomáhá  k  informační  funkci  stylu, 

a cílevědomým  porušováním  této  modelovosti,  které  plní  funkci  získávací.  Stylová 

oblast je pevně spjata s aktuální dobou, čímž vznikají slova, která označujeme za tzv. 

publicismy, které jsou definovány takto (Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 255): 

„Považujeme za ně taková ustálená spojení, která vznikají v žurnalistice nebo ve sféře  

politického  nebo  společenského  života  i  v  profesní  sféře  a  která  jsou  žurnalisty  
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maximálně  využívána.“  Může  se  jednat  o  jednoslovná  i  víceslovná  pojmenování 

(například  vytunelovat,  politické  spektrum)  či  celé  fráze  (například  praní  špinavých 

peněz).  Častou  aktualizací  jazyka,  tedy  vytvářením  nových  jazykových  forem,  se 

funkční styl publicistický stává častým zdrojem proměn spisovného jazyka. Přesto i zde 

můžeme  příležitostně  najít  nespisovné  formy,  a  to  převážně  v  mluvené  žurnalistice 

(Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 246–251).

2.1 Lexikologie a klasifikace slov

Lexikologie  je  „disciplína  zkoumající  lexikální  subsystém  jazyka  a  jeho  vztahy  

k ostatním  jazykovým  subsystémům“  (Karlík,  Nekula  a  Pleskalová,  2002,  s.  243). 

Jednotkami tohoto lexikálního subsystému jsou slova a ustálená slovní spojení (Karlík, 

Nekula  a  Rusínová,  1995,  s.  65).  Základní  jednotkou  lexikologie  je  tzv.  lexém, 

abstraktní  formálně-významová  jednotka  nadřazená  svým  konkrétním  manifestacím 

v řeči, u ohebných slov se tak jedná o všechny gramatické tvary. U každého lexému je 

vždy jedna forma považována za reprezentativní, u jmen jde o nominativ, tedy první 

pád, u sloves pak o infinitiv (Karlík, Nekula a Rusínová, 1995, s. 69). 

Pro slovo jsou charakteristické tyto atributy:  jeho fonetická a grafická podoba, 

významová jednotka, přemístitelnost, nahraditelnost, ustálenost a arbitrárnost (Cvrček, 

2010,  s.  65–66).  Dělení  slov  je  možné  z  mnoha  různých  hledisek.  Slova  spisovná 

můžeme  klasifikovat  do  tří  kategorií:  na  slova  neutrální,  knižní  a  hovorová.  Mezi 

nespisovná  slova  se  pak  řadí  obecná  čeština,  regionalismy,  nářečí,  slangismy, 

profesionalismy a argotismy (Čechová, 2000, s. 79). Dále můžeme slova rozlišit dle 

původu na slova domácí, přejatá a cizí. Dle časové platnosti pak na neologismy, módní 

slova, archaismy či historismy. Podle časnosti výskytu na slova frekventovaná, řídká, 

okazionalismy  a  hapax  legomeny  (slova  vyskytující  se  jen  v  jednom  konkrétním 

případě). Dále existuje klasifikace podle míry expresivity, kde rozlišujeme slova citově 

neutrální a citově příznaková (hodnotící), a klasifikace ze slohového hlediska, která je 

totožná s klasifikací spisovných slov (Čechová, 2000, s. 80).

2.1.1 Frazémy 

U víceslovných lexikálních jednotek rozlišujeme volná spojení slov a spojení ustálená, 

mezi  něž  patří  víceslovná  pojmenování  a  frazémy.  Frazémy  mohou  být  větné 
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(pořekadla,  pranostiky,  přísloví  a  okřídlená  slova)  či  nevětné1 (Karlík,  Nekula  a 

Rusínová,  1995,  s. 70).  O  frazémech  v  publicistickém  stylu  se  autorky  Současné 

stylistiky  vyjadřují  takto  (Čechová,  Krčmová,  Minářová,  2008,  s.  254): 

„Charakteristickým rysem je  právě  koexistence  frazémů zcela  stylově  protikladných,  

neboť nalézáme tradiční frazémy lidové, kolokviální, ale současně i knižní, označované  

někdy jako literární kulturní, z nichž mnohé mají původ v antické slovesnosti nebo v  

bibli.“  Poměrně  časté  jsou  také  pro  tento  styl  obměny  přísloví,  rčení  a  pořekadel 

(Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 255–256).

2.1.2 Tropy

Obrazná  pojmenování  neboli  tropy  charakterizuje  Encyklopedický  slovník  češtiny 

následovně  (Karlík,  Nekula,  Pleskalová,  2002,  s.  498):  „[Tropy  jsou] stylisticky  

příznakové výrazy, užité se záměrem působit na rozum a city posluchačů.  […]  Figura 

v užším významu je tedy funkční modifikací jazykové formy, tropos funkční modifikací  

jazykového významu.“ Mezi tropy řadíme metaforu, metonymii, synekdochu, oxymorón, 

alegorii,  symbol,  kontrast,  hyperbolu,  litotes,  eufemismus,  dysfemismus,  perifrázi  či 

ironii. V Lexikonu literárních pojmů se píše (Pavera, Všetička, 2002, s. 362): „Obecně 

lze říci, že tropy jsou všechny prostředky založené na přeneseném významu slov: určitý  

výraz v textu se objevuje v nezvyklé pozici jako zástupce nebo ekvivalent výrazu nebo  

slovního  spojení,  které  bychom  očekávali  v  souladu  s  jazykovými  zvyklostmi.  Mezi  

výrazem  užitým  a  domnělým  musí  existovat  významová  nebo  věcná  souvislost,  

umožňující  záměnu.  Snaha  aktualizovat  řeč,  to  jest  ozdobit  ji  a  „ozvláštnit“,  se  

projevuje jak v běžném hovoru, tak v žurnalistice, jak v odborném stylu, tak i v krásné  

literatuře, v níž tropy svou originálností mají esteticky zapůsobit na čtenáře. Mezi tropy  

náleží metafora, metonymie, synekdocha, ironie i jiné prostředky, jejichž počet se liší  

podle přístupu badatelů k problému (tropy se zabývá poetika i stylistika).“ Z tohoto je 

tedy  patrné,  že  jednotné  vymezení  celkového  počtu  tropů  v  odborné  literatuře 

nenajdeme. 

Přesto  tvoří  obrazná  pojmenování  důležitou  složku  publicistického  funkčního 

stylu (Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 251).: „Obrazná vyjádření metaforické  

povahy  […]  plní v publicistickém projevu nejen svou funkci informativní, ale poutají  

1 Nevětných frazému je velmi široká škála bez jasného odlišení od volných slovních spojení
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čtenářskou  pozornost  a  dodávají  jazykovému  projevu  živosti  a  naléhavosti.  Jimi  

obohacené  sdělení  pak  bývá  emociálnější,  procítěnější.  Užitím  obrazného  vyjádření  

nedochází jen k pouhému konstatování sdělovaného, ale právě prostřednictvím obrazů  

jsou  odhaleny  i  projevy  kladného  nebo  záporného  vztahu  autora  k  obsahu  sdělení  

a projev  nabývá  větší  působivosti.“  Intenzifikující  účinek  mohou  mít  zejména  nově 

vzniklá obrazná vyjádření, či nově vytvořené varianty již existujících tropů. Často se 

v médiích užívá případ tzv. personifikace, kdy se o neživém činiteli děje vyjadřujeme 

jako o člověku. Obrazné prostředky můžeme označit za stylově aktivní či aktualizující 

(Čechová, Krčmová, Minářová, 2008, s. 252–253).  
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3. Teorie mluvních aktů

Teorii mluvních aktů popsal v roce 1962 ve své knize How to do things with words2 

oxfordský filosof John Langshaw Austin. V tomto díle vymezil dva typy výpovědních 

aktů: konstativy a performativy (v orig. constatives a performatives). Pro performativy 

klade Austin tyto dvě podmínky (Austin, 2000, s. 22): „A: (Výpovědní akty, mohou být  

takové, že) „nepopisují“, „neoznamují“ ani nekonstatují vůbec nic, nejsou „pravdivé“  

či „nepravdivé“; B: (Výpovědní akty, mohou být takové, že) vyslovení věty znamená  

vykonání určitého činu,  anebo je jeho součástí – tento čin sám by přitom normálně  

nebyl popisován jako řečení něčeho.“ Jako příklad performativního tvrzení uvádí Austin 

odkazující větu v poslední vůli („Tímto odkazuji celý svůj majetek svému bratrovi.“) či 

vyslovení slova ano při vstupu do manželství. Za značně důležitý však autor považuje 

fakt,  že  tato  tvrzení  musejí  být  vyjadřována  za  „přiměřených  okolností“.  Tímto 

připomíná, že k uzavření sňatku je zapotřebí více než jen vyslovení příslušné odpovědi 

– obřad musí vykonat někdo, kdo k tomu má kompetenci, a najdeme zde i další řadu 

podmínek, které musejí oba svatebčané splňovat. Naopak konstativy se dají definovat 

na základě jejich „pravdivosti“ (Austin, 2000). 

Právě kvůli nedostačujícímu kritériu pravdivosti Austin vymezil tři různé druhy 

mluvního aktu: akt lokuční, ilokuční a perlokuční (Jirák, Nekvapil, Šoltys, 1996, s. 66–

67).  Akt  lokuční  zahrnuje  „skupinu  věcí,  které  děláme,  když  vůbec  něco  říkáme“, 

k lokučnímu  aktu  zároveň  dochází  „pronese-li  se  určitá  věta  s  určitým  smyslem  a  

určitou referencí, což zase je zhruba ekvivalentní „významu“ v tradičním smyslu slova“. 

Mezi akty ilokuční pak řadíme například informování, přikazování či varování, neboli 

když, jak píše Austin, „pronášíme výpovědi, které mají jistou konvencionální platnost“. 

Třetím  typem  mluvních  aktů  jsou  tzv.  perlokuční  akty  –  jedná  se  o  „akty,  které  

přivozujeme  nebo  uskutečňujeme  tím,  že  něco  řekneme“.  Jako  příklad  uvádí  autor 

přesvědčování, přemlouvání, odstrašování aj. (Austin, 2000, s. 113)

2 V češtině kniha vyšla pod názvem Jak udělat něco slovy
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4. Vznik DVTV

Publicistický videokanál DVTV (zkráceně Drtinová Veselovský TV) vznikl 27. května 

2014 z iniciativy novinářů Daniely Drtinové a Martina Veselovského. Své rozhodnutí 

vytvořit  úplně  nový  projekt  na  internetu  komentuje  Drtinová  v  rozhovoru  pro 

Aktuálně.cz takto (Smlsal, 23.05.2014): „Když jsem se rozhodla odejít z České televize,  

tak  nabídek  z  nejrůznějších  oblastí,  ať  už  mediálních,  nebo  ze  státná  správy,  jsem  

dostala poměrně dost. Ale já chtěla zůstat s týmem, se kterým jsem v ČT připravovala  

Události, komentáře a Interview. A taky jsem si říkala, že když po 21 letech stojím před  

vážným  životním  rozhodnutím,  tak  to  chce  něco  opravdu  průkopnického.“  Autoři 

projektu  tak  podepsali  tříletou  smlouvu  s  vydavatelstvím  Economia  (iHned.cz, 

27.05.2014), která byla později prodloužena až do roku 2019 (MediaGuru, 27.10.2016). 

Na otázku, zda byl koncept DVTV inspirován nějakým obdobným počinem v zahraničí, 

odpovídá  Veselovský  (Smlsal,  27.05.2014):  „Bylo  by  odvážné  tvrdit,  že  to  byl  náš  

nápad.  Spíš  inspirace.  On  vůbec  termín  internetová  televize  je  komplikovaný.  Na  

světových  zpravodajských  serverech  se  to  jmenuje  videochannel.  Snažili  jsme  se  

odstřihnout  od  termínu  televize,  protože  evokuje  proud  vysílání.  A  to  při  vší  úctě  

nebude.  K živému vysílání  směřujeme  až  někdy  v  budoucnu.  Takže  my tomu raději  

říkáme videokanál.“  Tým moderátorů  pak  v  říjnu  2015  posílil  dnes  pětadvacetiletý 

novinář Filip Horký (MediaGuru, 21.10.2015). Dalšího rozšíření se tento publicistický 

videokanál dočkal v březnu letošního roku, kdy do něj přibyla bývalá novinářka televize 

Nova Emma Smetana (Slížek, 10.02.2017). DVTV se za svého téměř tříletého působení 

dočkala několika ocenění, z nichž můžeme zmínit například několikanásobný úspěch 

v anketě  Křišťálová  lupa  nebo  cenu  Novinářská  křepelka,  kterou  v  minulém  roce 

obdržel Filip Horký (Economia, nedatováno).

4.1 Daniela Drtinová

Narodila se 1. července 1970 v Olomouci. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy nastoupila  jako  parlamentní  zpravodaj  do  České  televize,  kde  poté  zůstala 

dvacet  jedna  let.  Za  svého  působení  v  ČT působila  v  pořadech,  jako jsou Události 

komentáře,  Zprávy,  Debata,  21  nebo  Interview  Daniely  Drtinové  (Českátelevize.cz, 

nedatováno).
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4.2 Martin Veselovský

Narodil se 26. září 1972 ve Vrchlabí. Po absolvování gymnázia v Praze nastoupil na 

studia  historie  v  rámci  Filozofické  fakulty  Univerzity  Karlovy.  Ta  však  nedokončil 

a místo  toho  se  začal  věnovat  kariéře  moderátora.  Nejprve  v  roce  1992  na  Hlasu 

Ameriky,  později  pracoval i  pro Evropu 2, TV Prima, Novu nebo Český rozhlas.  V 

letech 2008 až 2014 moderoval spolu s  Danielou Drtinovou Události,  komentáře na 

České televizi (Radiožurnál, 15.09.2010).

4.3 Filip Horký

Narodil se 26. listopadu 1991. Žurnalistice se věnuje od roku 2008. Začínal psaním pro 

server Eurofotbal, poté pracoval až do svého nástupu do DVTV pro Českou televizi. Po 

gymnáziu  se  neúspěšně  hlásil  na  žurnalistiku  na  Fakultu  sociálních  věd  Univerzity 

Karlovy.  V současné  době  si  dodělává  bakalářský  titul  z  mezinárodních  vztahů  na 

Metropolitní univerzitě v Praze (LinkedIn.com, nedatováno). 
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5. Metoda zkoumání a rozebíraný vzorek

Co se týče časového rozsahu rozebíraného materiálu, věnovala jsem se videím od doby 

vzniku pořadu DVTV dne 27. května 2014 až po dobu psaní této práce. Při analýze jsem 

se snažila  pracovat s  rozhovory z různých časových úseků. Díky velkému množství 

rozebíraného materiálu (jedná se přibližně o 1 500 videí3) se věnuji pouze klasickým 

rozhovorům, nikoli speciálním formátům, jako je DVTV Forum, NA MÍSTĚ, duelům 

apod. 

Co se týče rozebíraných moderátorů, jmenovitě se zabývám použitím jazykových 

prostředků u Daniely Drtinové, Martina Veselovského a Filipa Horkého. Projevu Emmy 

Smetany  jsem  se  z  důvodu  jejího  pozdního  nástupu  do  DVTV  (březen  2017) 

nevěnovala.

Analýza  je  rozdělena  podle  jednotlivých  moderátorů  a  také  podle  charakteru 

jednotlivých rozhovorů. Vzhledem k široké škále osobností, se kterými byl nahrán v 

DVTV  rozhovor,  a  díky  nejednotnému  vymezení  typologie  rozhovoru  v  odborné 

literatuře jsem klasifikaci vytvořila sama. Rozhovory jsem rozdělila do čtyř obecnějších 

kategorií: na rozhovory s politikem, odborníkem, umělcem a sportovcem. 

5.1 Klasifikace rozhovorů u Daniely Drtinové a Martina 

Veselovského

5.1.1 Rozhovory s politikem

Do kategorie rozhovory s politikem řadím rozhovory s osobami,  které jsou nějakým 

způsobem politicky činné,  zastávají  politickou funkci  či  ji  zastávaly někdy v blízké 

minulosti (tudíž se rozhovor stále týká jejich politické činnosti). Rozhovory vedené s 

bývalými politiky, se kterými byl rozhovor veden jako s odborníky z dané oblasti, jsem 

nezařazovala.   Patří  sem  tak  rozhovory  vedené  s  poslanci,  ministry,  senátory, 

velvyslanci, kandidáty na nějaký konkrétní politický mandát, velvyslanci, radními atd. 

Jedná se o videa, které najdeme pod klíčovými slovy POLITIKA a ZAHRANIČÍ. 

U  Daniely  Drtinové  jsem  analyzovala  celkem  23  videí,  jedná  se  o  poměr  1:3  při 

celkovém počtu přibližně 68 videí. U Martina Veselovského šlo o 22 videí v poměru 1:5 

3 Informace převzatá z archivu DVTV, dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/?offset=2850 

https://video.aktualne.cz/dvtv/?offset=2850
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k počtu asi 110 videí. 

5.1.2 Rozhovory s odborníkem

Kategorie rozhovory s odborníkem je nejobecnější, a tudíž i nejobsáhlejší. Patří sem tak 

rozhovory s vědci, ekonomy, sociology, ale také například s přímými účastníky nějaké 

akce a mnoho dalších. 

 Spadají  sem  zejména  videa  pod  těmito  klíčovými  slovy:  BYZNYS, 

TECHNOLOGIE,  VĚDA,  SPOLEČNOST,  ZAHRANIČÍ,  ZDRAVÍ  a  JÍDLO.  U 

Daniely Drtinové jsem analyzovala 24 videí v poměru 1:20 k celkovému počtu přibližně 

480  videí.  U  Martina  Veselovského  šlo  o  stejný  počet  rozebíraných  rozhovorů  při 

celkovém počtu cca 482 videí, jedná se tedy také o poměr 1:20. 

5.1.3 Rozhovory s umělcem

Do této  kategorie  spadají  rozhovory  vedené  s  lidmi,  kteří  jsou  nějakým způsobem 

umělecky  činní  či  se  uměním  přímo  zabývají.  Jedná  se  tak  o  herce,  spisovatele, 

zpěváky, ale i o dokumentaristy, fotografy, scénáristy, ilustrátory, blogery, youtubery a 

další. 

Rozhovory  jsou  dostupné  pod  těmito  klíčovými  slovy:  KULTURA, 

SPOLEČNOST, ARCHITEKTURA, KNIHY, HUDBA, DESIGN, ZÁBAVA, SATIRA, 

ZAHRANIČÍ či pouze ROZHOVOR. U Daniely Drtinové jsem vycházela z rozboru 

vzorku v přibližném poměru 1:4, kdy jsem rozebrala 30 vzorků z přibližného celkového 

počtu  120 videí.  U Martina Veselovského jsem použila  stejný poměr  k přibližnému 

celkovému počtu 80 videí, jde tedy o 20 rozhovorů. 

5.1.4 Rozhovory se sportovcem

Tato kategorie je nejsnadněji definovatelná – spadají sem sportovci, trenéři a sportovní 

manažeři.  Tuto kategorii  najdeme pouze  pod jedním klíčovým slovem,  a  tím je  ZE 

SPORTU.  Vzhledem  k  velmi  omezenému  počtu  rozhovorů  Daniely  Drtinové  se 

sportovci  (jedná  se  o  celkový  počet  sedm  rozhovorů)  jsem  analyzovala  všechny 

dostupné.  V  případě  Martina  Veselovského  se  jedná  o  celkový  počet  přibližně  30 

rozhovorů, přičemž při rozboru jsem použila celkem 15 rozhovorů, jde tedy o poměr 

1:2. 



16

5.2 Klasifikace rozhovorů u Filipa Horkého

Vzhledem k  omezenému  počtu  rozhovorů  vedených  moderátorem Filipem Horkým 

jsem jeho rozhovory nedělila do žádných kategorií. Analyzovala jsem vzorek 25 videí v 

poměru 1:8 k přibližnému celkovému počtu 200 videí – jedná se o stejný poměr jako u 

celkového  počtu  analyzovaných  videí  u  Daniely  Drtinové  a  Martina  Veselovského. 

Zařadila  jsem pouze  videa  přesahující  délku  pěti  minut  a  vedených  pouze  s jedním 

člověkem.
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6. Jazykové prostředky Daniely Drtinové

6.1 Rozhovory s politikem

V rozhovorech tohoto typu se poměrně často vyskytují knižní či odborné výrazy, jako 

jsou  například  „potenciál“  (DVTV,  27.01.2016),  „progresivní“  (DVTV,  27.03.2017), 

„(politický)  subjekt“  (DVTV,  21.10.2016),  „revolta“  (DVTV,  26.02.2017), 

„optimalizovat“  (DVTV,  25.02.2017),  „specifikovat“  (DVTV,  01.11.2016),  „vize“ 

(05.10.2016), „detence“ (DVTV, 02.10.2016), „adekvátní“ (DVTV, 02.04.2015), „teze“ 

(DVTV,  23.08.2016),  „krystalizovat“,  „vágní“,  „inklinace“,  „integrovat“  (DVTV, 

25.07.2016),  „půdorys“  ve  smyslu  plán  či  základ,  „pluralita“  (DVTV,  27.01.2016), 

„meritum“ (DVTV, 12.10.2015), „xenofobie“ (DVTV, 10.09.2015), „prioritně“ (DVTV, 

03.08.2015),  „parametry“  (DVTV,  12.10.2015),  „generovat“,  „aktivovat“  (DVTV, 

01.08.2016),„ingerovat“ (DVTV, 21.07.2015), „afinita“ (DVTV, 26.02.2017) a další.

Dle očekávání zde najdeme i časté užití výrazů z oblasti politiky jako například 

„opozice“  (DVTV,  27.03.2017),  „mandát“  (DVTV,  26.02.2017),  dále  užití 

ekonomických  termínů  jako  „privatizace“  (DVTV,  05.10.2016),  „recese“  (DVTV, 

01.08.2016)  či  „gesce“  (DVTV,  12.10.2015)  a  právnických  termínů  jako  „novela“ 

(DVTV,  21.07.2015),  „imunita“  (DVTV,  26.09.2016)  nebo  „prokuratura“  (DVTV, 

04.03.2015). 

Frekventované  jsou  i  tzv.  publicismy  jako  „post“  (DVTV,  25.02.2017), 

„rovnostářství“ (DVTV, 05.10.2016) a módní slova jako je například „kauza“ (DVTV, 

02.12.2015).  Najdeme  tu  i  nově  utvořená  slova  či  slovní  spojení,  neboli  tzv. 

neologismy: „oligarchizace“ (DVTV, 04.03.2015), „regálné“ (DVTV, 21.07.2015) nebo 

„lex Babiš“ (DVTV, 25.02.2017). Ojediněle zde objevíme i příklady novinářských klišé 

jako  „klíčové  otázky“  (DVTV,  27.03.2017)  nebo  „nálada  se  přiostřuje“  (DVTV, 

10.09.2015). 

Pro rozhovory s politiky jsou charakteristická i slova s vyšší mírou expresivity 

jako  „přestřelit“  (DVTV,  27.03.2017),  „popravit  (někoho)“  v  přeneseném  významu 

(DVTV, 09.02.2017), „podraz“ (DVTV, 21.10.2016), „kriminál“ (DVTV, 05.10.2016), 

„naštvat“  (DVTV,  27.01.2016)  nebo  „rebel“  (DVTV,  17.03.2015).  Ojediněle  se  zde 

objevují  i  výrazy  hanlivé  jako  „podlézavý“  (DVTV,  01.11.2016)  nebo  „nadbíhání“ 
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(DVTV, 17.03.2015). 

Z  obrazných  vyjádření  tu  jsou  častá  přirovnání.  Jako  příklad  můžeme  uvést 

kolokace jako „někdo jako Mussolini“ (DVTV, 27.03.2015), „krize Evropské unie jako  

Římská říše před vpádem barbarů“ (DVTV, 01.08.2016),  „vrátit  se jako bumerang“ 

(DVTV, 17.03.2015) ad. Další příklady obrazných pojmenování jsou „volné ruce trhu“ 

(DVTV,  21.07.2015),  „poručit  větru“  nebo „boje  proti  suchu“  (DVTV,  03.08.2015), 

„Kim Ir-senovských sto procent“  (DVTV,  26.02.2017),  označení  politiky za  „divoký 

tanec“  (DVTV,  21.10.2016),  „rozevřené  nůžky  v  názorech“  (DVTV,  25.07.2016), 

„zelená politika“ (DVTV, 27.01.2016), „kříž minulosti“ (DVTV, 02.12.2015), „bouřlivé 

jednání“  (DVTV,  07.10.2015),  „hlavy  úřadu“  (DVTV,  03.08.2015),  „jednobarevné 

vedení“ nebo „jihomoravská sluj“ (DVTV, 17.03.2015).

Charakteristické  jsou  rovněž  frazémy jako „táhnout  za  jeden  provaz“  (DVTV, 

27.01.2016), „chodit kolem horké kaše“ (DVTV, 26.02.2016), „hrát na city“ (DVTV, 

25.07.2016),  „být  na  dobré  cestě“  (DVTV,  07.10.2015),  „otupit  hrany“,  „ticho  po 

pěšině“, „být na hlavu“ (DVTV, 02.04.2015), „usínat na vavřínech“ nebo „číst mezi  

řádky“ (DVTV, 17.03.2015). Najdeme zde i hru s frazémy, například v případě slovního 

obratu „populistická vějička“ – jedná se o práci s frází „sednout někomu na vějičku“ 

(DVTV, 02.10.2016). Moderátorka užívá i úsloví jako „potěmkinova vesnice“ (DVTV, 

25.02.2017) nebo „řádit jako černá ruka“ (DVTV, 01.08.2016). 

V rozhovorech najdeme i zkrácené výrazy. Jde například o slova jako „Aliance“ 

ve smyslu Severoatlantická aliance (DVTV, 23.08.2016), „Unie“ ve smyslu Evropská 

unie  (DVTV,  2.07.2016)  nebo  o  abreviaturu  „JZD“  k  označení  Jednotného 

zemědělského družstva (DVTV, 21.07.2015). 

Ve velkém množství zkoumaných rozhovorů Drtinová oslovuje daného politika 

jeho  oficiální  funkcí:  „pane  ministře“  (DVTV,  01.11.2016),  „pane  vícepremiére“ 

(DVTV,  21.10.2016),  „paní  poslankyně“  (DVTV,  25.07.2016),  „pane  předsedo“ 

(DVTV, 27.01.2016), „pane senátore“ (DVTV, 31.03.2015) a další. 

Ojediněle se objevují i hovorové výrazy jako „fér“ (DVTV, 27.03.2017), „nefér“ 

(DVTV, 02.10.2016), „třeba“ ve smyslu přitakání (DVTV, 21.07.2015) nebo „zrovna“ 

(DVTV, 31.03.2015).

Občas  v  projevu  moderátorky  objevíme  i  rozkazovací  způsob,  například 
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„počkejte“ v rozhovoru s Andrejem Babišem (DVTV, 25.02.2017) nebo  „pojďme dál“ v 

rozhovoru s bývalým primátorem Pavlem Bémem (DVTV, 12.10.2015). 

Co  se  týče  zvukové  stránky  jazyka,  můžeme  rozhovory  s  politiky  vedené 

Danielou  Drtinovou charakterizovat  několika  skutečnostmi  několik  věcí.  Za  prvé  se 

jedná o zrychlení tempa řeči, ke kterému často dochází v případě, když moderátorka 

hovoří najednou s hostem (například DVTV, 27.03.2017). Při simultánním projevu obou 

osobností dochází občas i ke zvýšení či naopak ke snížení hlasu  (například DVTV, 

01.11.2016). Dalším jevem je zpomalení řeči při pečlivém výběru slov pro danou otázku 

(například DVTV, 02.04.2015). Dále zde najdeme i pouhé konstatování otázek, tedy bez 

příslušné intonace na konci věty (například 26.09.2016). Ojediněle se pak setkáme se 

špatnou  výslovností,  například  [vɪm]  místo  [vɪ:m]  (DVTV,  10.09.2015)  nebo 

[nevɪbavɪm] místo [nevɪbavɪ:m] (DVTV, 05.10.2016). 

6.2 Rozhovory s odborníkem

Pro tuto oblast je vcelku pochopitelně pro Danielu Drtinovou charakteristické čerpání 

slov  z  knižní  zásoby  jazyka  či  užití  odborných  termínů  jako  „transformace“, 

„sekulární“,  „spiritualismus“  (DVTV,  25.01.2015),  „emocionalita“  (DVTV, 

20.04.2015),  „mentální“,  „efektivně“  (DVTV,  26.05.2015),  „inovativní“  (DVTV, 

10.07.2015), „tabu“, „akcent“, „neharmonizovat“, „homogenní“ (DVTV, 05.08.2015), 

„trenažér“  (DVTV,  08.09.2015),  „garantovat“,  „marketing“  (DVTV,  09.09.2015), 

„(sociální)  kapitál“  (DVTV,  24.09.2015),  „reflektovat“,  „xenofobie“  (DVTV, 

26.10.2015),  „psychika“  (DVTV,  17.12.2015),  „interaktivní“,  „efekt“,  „aplikovat“ 

(DVTV,  12.01.2017),  „(mentální)  model“  (DVTV,  19.09.2016),  „vágní“  nebo 

„frustrovat“ (DVTV, 23.09.2016). Mezi odbornými výrazy se často vyskytují i  slova 

přejatá jako „gender studies“ (DVTV, 20.04.2015), „leadership“ (DVTV, 09.03.2017), 

„summit“  (DVTV,  23.09.2016),  „rating“  (DVTV,  09.09.2015)  nebo  „developer“ 

(DVTV, 09.09.2015). 

Vyskytují  se  zde  i  nově  vzniklé  výrazy  (neologismy).  Jde  například  o  slovní 

spojení  „poislámštění  (Západu)“  (DVTV,  25.01.2015),  „oligarchistický“  (DVTV, 

17.02.2015), „esoterní (prostředí)“ (DVTV, 18.03.2015), „potravinová banka“ (DVTV, 

10.07.2015), „startup“ (DVTV, 09.09.2015), „open space“ (DVTV, 26.05.2015), nebo 

„vícerychlostní  Evropa“ (DVTV, 09.03.2017).  Občas  se  objevují  i  nesprávné výrazy 
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jako  „neurosynapse“  místo  kratšího  termínu  synapse,  který  označuje  spojení  dvou 

neuronů, nebo „procentuelně“ místo „procentuálně“ (DVTV, 12.01.2017). 

Frekventované jsou i publicismy: „trend“ (DVTV, 15.08.2014), „(čajový) boom“ 

(DVTV, 18.03.2015), „(česká startupová) scéna“ (DVTV, 09.09.2015) nebo novinářská 

klišé  jako „ostře  sledované kauzy“  (DVTV,  17.02.2015) či  „zářný  příklad“  (DVTV, 

14.05.2015).  

Jako protiklad ke knižní zásobě jazyka se zde objevují prvky hovorové češtiny. 

Jde  například  o  termíny  „taky“  (DVTV,  15.08.2014),  „(politické)  špičky“  (DVTV, 

17.02.2015),  „renomovaný“  (DVTV,  18.03.2015),  „nabalovat  se  (na  něco)“  (DVTV, 

14.09.2015),  „být  (něco)  jedno“  (DVTV,  24.07.2016)  nebo  „(politická)  garnitura“ 

(DVTV, 12.01.2017). Ojediněle se zde objevují i výrazy s vyšší mírou expresivity jako 

„krach“ (DVTV, 09.03.2017), „mýtus“ (DVTV, 26.05.2015) ve smyslu výmyslu nebo 

„zaneřádit  (něco)“  (DVTV,  24.07.2016)  či  univerbizovaná  slova,  jako  je  například 

„obchoďák“ (DVTV, 18.03.2015). Vyskytují se i zkrácené názvy jako „ČSÚ“ označující 

Český  statistický  úřad  (DVTV,  15.08.2014),  „Unie“  pro  Evropskou  unii  (DVTV, 

20.04.2015) nebo abreviatura „OECD“4 pro Organizaci pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj (DVTV, 09.09.2016). 

Pro  projev  Drtinové  je  charakteristické  použití  obrazných  pojmenování  jako 

„válečná  vlna“,  „čas  proměn“  (DVTV,  25.01.2015),  „krabička  sportu“  (DVTV, 

14.05.2015) ve smyslu oblasti sportu, „migrační vlna“ (DVTV, 09.03.2017), „pražská 

bublina“  (DVTV,  12.01.2017)  „ekologická  stopa“  (DVTV,  10.07.2015),  „černá 

vzpomínka“ (DVTV, 17.12.2015) nebo „chrám konzumu“ (DVTV, 11.04.2016). Častý je 

zde  výskyt  personifikace,  tedy přisuzování  lidských  vlastností  nelidským objektům. 

Můžeme zde  zmínit  příklady jako „handicapovaná  republika“  (DVTV,  09.03.2017), 

„zlobit se na osud“ (DVTV, 08.09.2015) „pohřbít společnost“ (DVTV, 11.04.2016) nebo 

„ovládnout vozík“ (DVTV, 08.09.2015).

I v rámci této oblasti moderátorka využívá frazémy. Jde například o idiomy „být  

za  zenitem“  (DVTV,  25.01.2015),  „mít  ostré  lokty“  (DVTV,  20.04.2015),  „zlomit  

(někomu,  něčemu)  vaz“  (DVTV,  09.03.2017),  „jet  naplno“,  „obrátit  (něco)  naruby“ 

(DVTV,  26.05.2015),  „být  těžký  oříšek“  (DVTV,  05.08.2015),  „dostat  se  do  slepé  

4 Zkratka je pro anglický název Organization for Economic Co-operation and Development
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uličky“ (DVTV, 01.01.2016), „být (něčeho) mraky“ (DVTV, 24.07.2016) atd. Najdeme 

tu i úsloví jako „kdo neskáče, není Čech“ (DVTV, 14.05.2015), „zvyk je železná košile“ 

(DVTV, 11.04.2016) nebo „každé břemeno se jednou pronese“ (DVTV, 24.07.2016). 

V rozhovorech se objevují i  prvky metatextových vlastností jako „takříkajících 

v buňkách  české  společnosti“  (DVTV,  20.04.2015),  čímž  se  spojení  „buňky  české 

společnosti“  dostává  de  facto  do  uvozovek.  Přímé  označení  uvozovek  najdeme  ve 

výrazu  „v  uvozovkách  omezeném  mozku“  (DVTV,  26.05.2015).  Jedná  se  o  použití 

typicky textového znaku – uvozovek, v mluveném projevu. Další příklad metatextovosti 

může  být  spojení  „(něco)  se  rovná  (něčemu)“  (DVTV,  09.09.2016)  místo  použití 

rovnítka v textu. 

Ojediněle  zde  najdeme  i  případ  špatné  výslovnosti  jako  [me:dijɪm] místo 

[me:dijɪ:m] (DVTV, 25.01.2015). 

6.3 Rozhovory s umělcem

U  uměleckého  rozhovoru  najdeme  vysoké  množství  obrazných  pojmenování,  frází 

a slovních  hříček.  Případy,  kdy  si  Daniela  Drtinová  hraje  se  slovy,  najdeme  často 

v uvedení  rozhovoru  moderátorkou.  Příkladem  může  být  otázka  „Nevedou  všechny  

cesty do Říma?“, kterou reagovala na novou publikaci Tři cesty za architekturou Davida 

Vávry (DVTV, 24.01.2016).  Další  příklad najdeme v rozhovoru s  kreslířem Pavlem 

Kantorem,  kdy  Drtinová  říká  (DVTV,  29.05.2016):  „Už  jste  nakreslil  vtip,  kde  by  

vystupovala Schrödingerova kočka?“ Termín Schrödingerova kočka přitom odkazuje k 

teorii z oboru kvantové fyziky. Drtinová se tak snaží spojit kreslířův zájem o kočky, 

které se často vyskytují v jeho knihách, s oblastí fyziky, kterou Kantorek vyučuje na 

univerzitě.   

Dalším rysem je práce s příslovími. Ukázkou může být citace „cesty do pekel  

bývají  dlážděny  dobrými  úmysly“  v  rozhovoru  s  Tomášem  Klusem,  kdy  Drtinová 

reaguje  na  Klusovu  zmínku  o  idealistech  (DVTV,  26.12.2014).  V  rozhovoru 

s režisérkou  Olgou  Sommerovou  si  pak  moderátorka  hraje  s  příslovím  „nevstoupíš  

dvakrát do téže řeky“, když říká: „vy jste vstoupila z jedné vody zas do jiné“ (DVTV, 

17.07.2014).  Tímto  způsobem  tak  komentuje  fakt,  že  se  Sommerová  věnovala 

podobným osudům ve svých dvou po sobě následujících filmech: osudu Věry Čáslavské 

a Marty Kubišové. 
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V rozhovorech najdeme často také použití frazémů. Jedná se například o fráze 

„světlo  na konci  tunelu“ (DVTV, 20.10.2014),  „neudělat  dobrou krev“ (20.11.2014), 

„sedět v opačném gardu“ (DVTV, 17.02.2015), „stát na křižovatce (mezi dvěma obory)“ 

(DVTV,  29.10.2015),  „poskládat  (něco)  dohromady“  (29.05.2016)  nebo  „zlomový 

okamžik“ (10.09.2016).   

Při  pokládání  otázek  používá  Drtinová  také  obrazná  pojmenování.  Časté  jsou 

výrazy, které odkazují k nějaké vyšší moci, k něčemu, co nás přesahuje. Jedná se tak 

například  o  spojení  „vyšší  autorita“  (DVTV,  19.10.2014)  či  „vyšší  sféra“  (DVTV, 

08.12.2014). V rozhovoru s režiséry snímku Já, Olga Hepnarová pak najdeme označení 

„trest nejvyšší“ (DVTV, 29.06.2014), které tvoří synonymum pro trest smrti. V případě 

ilustrátora  a  výtvarníka Petra  Síse zazní  věta  „(Exupery)  se  pročetl  na druhý břeh“ 

(DVTV, 03.10.2014), která označuje smrt za četby – konkrétně se zde mluvilo o dosud 

neujasněných okolnostech smrti  Antoina de Saint-Exupéryho. V rozhovoru s herečkou 

Simonou Babčákovou se objevuje obrat „sprcha psychiky“ (DVTV, 05.01.2015) – jedná 

se o obrazné pojmenování jakéhosi „osvěžení“ psychického stavu člověka. V případě 

herce Jaroslava Duška pak najdeme spojení „oprašování duchovního života“ (DVTV, 

06.02.2015).  Dalším  příkladem  přeneseného  významu  může  být  obrat  „embryo 

Cimrmana“  (DVTV,  25.09.2016),  který  označuje  zárodky  vzniku  díla  o  Járovi 

Cimrmanovi.  Objevuje  se  zde  také  použití  slova  „hranice  (hrana)“  v  přeneseném 

významu překročení nějaké hranice, nějakého limitu (DVTV, 05.01.2015) či ve frázi 

„pohybovat se na hraně“ (DVTV, 22.01.2015). 

Charakteristické pro tento druh rozhovorů je také použití neologismů. Část z nich 

můžeme označit  za publicismy.  Jedná se například o slova „synergie“,  „vizualizace“ 

(DVTV, 05.01.2015), „formát“ (DVTV, 21.06.2014), „vizionáři“ (DVTV, 24.01.2016), 

„multikulturalita“ (DVTV, 29.05.2016),  „proces“ (DVTV, 20.10.2014) atd.  Občas  se 

zde vyskytují i slova cizí, jako například „happiness manager“ (DVTV, 19.06.2016), 

což je termín označující pracovní funkci (v češtině manažer štěstí).     

V rozhovorech najdeme také slova,  která  nespadají  do neutrální  sféry českého 

jazyka, ale do sféry hovorové či knižní. Jako ukázka hovorového jazyka mohou sloužit 

lexémy jako „táta“ (DVTV, 17.02.2015), „štvát (někoho něco)“ (DVTV, 22.01.2015), 

„míň“  (DVTV,  24.08.2015),  „víc“  (DVTV,  02.05.2015),  „vyřádit  se  (na  něčem)“ 

(DVTV,  02.07.2015),  „singl“  (10.09.2016),  „stafáž“  (DVTV,  24.01.2017)  apod. 
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Hovorová  čeština  se  objevuje  také  u  univerbizovaných  slov:  například  u  slova 

„ponorka“  (DVTV,  17.02.2015)  ve  smyslu  ponorková  nemoc  či  u  slova  „fleška“ 

(23.11.2014)  neboli  zkráceného  termínu  flash  disk.  Ojediněle  zde  najdeme  i  slova 

knižní jako například u slova „chiméra“ (DVTV, 20.11.2014) pro označení přeludu či 

vidiny. 

Dále se zde vyskytují  také výrazy s vysokou mírou expresivity jako například 

„průšvih“ (DVTV, 29.10.2015), „zlodějna“ či „zloduši“ (DVTV, 26.12.2014). 

U mluvené publicistiky se moderátor zpravidla v projevu nevyhne výplňkovým 

slovům,  jako  jsou  „jakoby“  (17.07.2014),  „zas“  (01.07.2014),  „takové  ty“  (DVTV, 

24.06.2015) apod. Charakteristické jsou rovněž morfologické rysy tzv. obecné češtiny. 

Jde například o použití koncovky -ej místo -ý u slova „naštvanej“(DVTV, 19.10.2014), 

či  koncovky  -ý  místo  -é  ve  slovním  spojení  „směšný  lidský  jednání“  (DVTV, 

02.05.2015).

V projevu Drtinové najdeme i jistou metatextovost. Například když moderátorka v 

rozhovoru s houslistou Pavel  Šporclem říká: „Nabídnete ji  (nahrávku) státu nebo ji  

budete jen v uvozovkách hrát?“ (DVTV, 27.01.2017) 

6.4 Rozhovory se sportovcem 

Pro tento typ rozhovorů jsou pochopitelně příznačné sportovní výrazy. V rozhovoru s 

Josefem  Vávrou  tak  najdeme  slova  jako  „finiš“,  „žokej“  či  „taktika“  (DVTV, 

11.10.2014). Dále se jedná i o slova jako „superkombinace“, tedy kombinace slalomu 

a sjezdového  lyžování  (DVTV,  20.02.2015),  „kouč“  (DVTV,  14.03.2016)  nebo 

„motokrosař“ (DVTV, 25.02.2017). U sportovních výrazů se často jedná o slova přejatá. 

Cizí slova jsou tak buď zachována v původní podobě, jako tomu je například u slova 

„freeriding“  (DVTV,  20.02.2015),  či  jsou  v  jisté  míře  počeštěná  jako  slova 

„deaflympiáda“ neboli závod sluchově postižených sportovců (DVTV, 14.04.2015), již 

zmíněný „motokrosař“ (DVTV, 25.02.2017) nebo „finiš“ (DVTV, 11.10.2014). 

I zde Drtinová používá obrazných pojmenování k ozvláštnění rozhovoru. Vrchol 

K2 je tak poeticky označen jako „koruna Himaláje“ (DVTV, 14.08.2014), o vysokém 

počtu získaných medailí se mluví jako o „úrodě“ (14.04.2015). Dalším příkladem pak 

může být kolokace „vír myšlenek“ (DVTV, 25.02.2017) či personifikace „věřit lyžím“ 

(DVTV, 20.02.2015). 
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Moderátorka také užívá ustálená slovní spojení. Například „Co vás na tom tak  

bere?“ (DVTV, 11.10.2014). Dalším příkladem může být fráze „je to v hlavě“, která 

označuje,  že  úspěch  spočívá  především  v  mentálních  schopnostech  (DVTV, 

20.02.2015), nebo „nemít nárok“ ve smyslu nemít šanci na úspěch (DVTV, 11.10.2014). 

Ojediněle využívá i lidového rčení v reakci na hostovu odpověď, když říká „na co se  

soustředím, tím sem“ (19.04.2016) v rozhovoru s učitelem jógy Václavem Krejčíkem.  

Pro tento druh rozhovoru je charakteristické i  poměrně časté  užití  hovorových 

výrazů,  jako  je  „risk“  (DVTV,  14.08.2014),  „fakt“  ve  smyslu  doopravdy  (DVTV, 

25.02.2017), „přestřelená“ (DVTV, 20.02.2015) ve smyslu příliš náročné obtížnosti či 

„legenda (soutěže)“ (14.03.2016), která označuje věhlasnou osobnost nějakého sportu. 

I u tohoto typu rozhovorů nalézáme tzv. univerbizaci v případě slova „sjezd“, jímž se 

míní sjezdové lyžování (DVTV, 20.02.2015).  Ojediněle se zde pak vyskytují  i  slova 

knižního  rázu,  například  u  pojmu  „dehonestace  soupeřek“  v  rozhovoru  s  neslyšící 

lyžařkou Terezou Kmochovou,  když se Daniela  Drtinová snaží  označit  příliš  velkou 

potupu poražených soupeřek Kmochové (DVTV, 14.04.2015). I zde najdeme výplňková 

slova, jako je například slovo „třeba“ (DVTV, 14.03.2016). 

Za příklad metatextu poslouží věta „Jak bylo těžké, v uvozovkách, zprovoznit se  

do jezdecké formy?“ (DVTV, 11.10.2014), kdy Drtinová využívá uvozovek pro nové 

slovní spojení „zprovoznit se do jezdecké formy“. 
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7. Jazykové prostředky Martina Veselovského

7.1 Rozhovory s politikem

V  politických  rozhovorech  vedených  Martinem  Veselovským  najdeme  vysokou 

frekvenci slov knižních a odborných (převážně z oblasti politiky, ekonomie a práva). 

Jedná  se  tak  například  o  slova  jako  „integrace“  (DVTV,  26.01.2015),  „(politická)  

operace“,  „efekt“,  „tristně“,  „federace“  (DVTV,  24.04.2015),  „selektivní“,  „akcent“ 

(DVTV,  22.05.2015),  „premisa“,  „instance“  (DVTV,  31.07.2015),  „principiální“ 

(DVTV,  17.09.2015),  „akceptovat“  (DVTV,  19.02.2016),  „kalkul“,  „neortodoxně“ 

(DVTV,  01.04.2016),  „extrém“,  „etablovat“  (DVTV,  15.04.2016),  „bonmot“, 

„relativizovat“ (DVTV, 07.06.2016),  „sarkasmus“ (DVTV, 08.08.2016),  „relevantní“, 

„(volební) preference“, „plamenně (vysvětlovat)“ (DVTV, 31.08.2016), „konsorcium“, 

„mandát“  (DVTV,  14.10.2016),  „(politická)  opozice“  (DVTV,  26.11.2016), 

„konzistence“ (07.12.2016), „rasismus“ (DVTV, 12.12.2016), „pluralitní (demokracie)“ 

(DVTV, 29.03.2017), „referendum“ a další. Ojediněle se objevují i zastaralé výrazy jako 

například „drahná (chvíle)“ (DVTV, 30.03.2017). Poměrně časté je užití slov přejatých 

jako „tweet“ (DVTV, 26.11.2016),  „post (na sociálních sítích)“ (DVTV, 01.04.2016) 

nebo „summit“ (DVTV, 24.04.2015). Naopak zde najdeme i výrazy cizí jako anglické 

spojení „fair enough“ (DVTV, 07.06.2016). 

Občasné  jsou  i  výrazy  z  řad  hovorové  češtiny  jako  „renomé“  (DVTV, 

13.04.2015), částice „prostě“ (DVTV, 24.04.2015), „pošťuchovat“ (DVTV, 01.04.2016), 

„zkrachovat“ (DVTV, 26.11.2016), „legrace“ (DVTV, 29.03.2017) ad. Charakteristická 

jsou  i  slova  univerbizovaná  jako  „bohemka“  označující  pražský  fotbalový  tým 

Bohemians 1905 (DVTV, 16.09.2016), termín „osmadvacítka“ označující dvacet osm 

členských států Evropské unie (DVTV, 24.04.2015) nebo termín „déčko“, kterým se 

míní  v  budoucnu  plánovaná  trasa  metra  D  (DVTV,  23.11.2016).  Výjimečně  zde 

najdeme  i  slang  jako  v  případě  slova  „mejdan“  v  rozhovoru  s  teplickým  radním 

Dominikem Feri (DVTV, 01.04.2016). 

Veselovský poměrně často užívá i zkrácených názvů jako „Unie“ pro Evropskou 

unii (DVTV, 26.01.2015), „Frontex“5 pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní 

5 Zkratka vznikla z francouzského názvu Frontières extérieures
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stráž  (DVTV,  24.04.2015),   „BIS“  pro  Bezpečnostní  informační  službu  (DVTV, 

07.06.2016), „EET“ pro elektronickou evidenci tržeb (DVTV, 26.11.2016) atd.

V projevu moderátora figurují i lexémy s vyšší mírou expresivity jako „kalit“ ve 

smyslu chodit na večírky (DVTV, 01.04.2016), „sežrat (peníze)“ (DVTV, 08.08.2016), 

„parta  třiceti  chlapů“  (DVTV,  16.09.2016),  „ulívat  (tržby)“  (DVTV,  26.11.2016), 

„odstřelit  (zákon)“ (DVTV, 12.12.2016),  „štempl“ (DVTV, 30.03.2017) nebo „rebel“ 

(DVTV, 10.03.2017). Ojediněle se zde objevují i slova hanlivá jako „agresor“ (DVTV, 

19.02.2016) a vulgarismy jako „buzerace“ (DVTV, 12.12.2016). 

Často  najdeme  i  publicismy –  jedná  se  například  o  slova  jako  „vnitrounijní“ 

(DVTV, 24.04.2015), „brexit“ (DVTV, 06.01.2017) a další.  Běžné jsou výrazy, které 

nějak  odkazují  k  současným  politikům  jako  „antizeman“  (DVTV,  08.08.2016), 

„antibabišovský“ (DVTV, 14.10.2016) nebo „lex Babiš“ (DVTV, 12.12.2016). Najdeme 

zde i zastoupení slov módních, jako je například slovo „kauza“ (DVTV, 13.04.2015). 

Ojediněle  pak  i  nesprávné  výrazy  jako  „specielně“  místo  „speciálně“  (DVTV, 

22.05.2015). 

Jako ve většině mluvených projevů i  v tomto případě používá moderátor  jako 

aktualizační prostředek jazyka idiomy neboli fráze. Můžeme zde uvést příklady jako 

„běh  na  dlouhou  trať“  (DVTV,  24.04.2015),  „udělat  vstřícný  krok“  (DVTV, 

22.05.2015), „hodit (něco) za hlavu“ (DVTV, 31.07.2015), „cítit se jako kůl v plotě“, 

„přivřít  oči  (nad  něčím)“  (DVTV,  17.09.2015),  „být  obětní  beránek“  (12.12.2016) 

a další.

V projevu Veselovského najdeme celou řadu obrazných pojmenování jako „velká  

trojka“,  čímž  se  míní  tři  základní  složky  Evropské  unie:  Evropský  parlament, 

Evropskou  radu  a  Evropskou  komisi  (DVTV,  26.01.2015).  Dále  se  jedná  například 

o spojení jako „černé financování“ (DVTV, 31.07.2015), „deklarovaná náruč“ (DVTV, 

17.09.2015),  „hlas  společnosti“  –  tím  se  v  tomto  případě  míní  novináři  (DVTV, 

15.04.2016),  „černá  místa  (v  životě)“,  „těžké  stranické  váhy“  (DVTV,  08.08.2016), 

„suchá  data“  ve  smyslu  nudná  či  holá  data  (DVTV,  26.11.2016),  „šedá  zóna 

(zdravotnictví)“  (DVTV,  07.12.2016)  nebo  „správně  namíchaný  koktejl“  ve  smyslu 

úspěšné koalice (DVTV, 29.03.201). Termín „muž číslo dvě“ pak označuje stranického 

místopředsedu (DVTV, 10.0.3.2017). 

Velmi časté pro politický rozhovor je oslovení hosta jeho oficiální funkcí: „pane 
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premiére“  (DVTV,  30.03.2017),  „pane  náměstku“  (DVTV,  23.11.2016),  „pane 

předsedo“  (DVTV,  31.08.2016),  „paní  ministryně“  (DVTV,  19.02.2016),  „pane 

ministře“  (DVTV,  17.09.2015),  „pane  tajemníku“  (DVTV,  24.04.2015),  „pane 

primátore“ (DVTV, 22.05.2015), „paní zástupkyně“ (DVTV, 13.04.2015) nebo  „pane 

poslanče“ (DVTV, 10.03.2017). Oslovení politickou funkcí se často vyskytuje společně 

s  omluvou,  když  Veselovský  dotyčného  politika  přeruší  v hovoru:  „Pardon,  pane 

poslanče.“ (DVTV, 26.01.2015) 

Poměrně  častým  jazykovým  prostředkem  je  pro  Veselovského  i  použití 

rozkazovacího  způsobu.  Jde  například  o  kolokace  jako  „počkejte  pane  premiére“ 

(DVTV,  30.0.3.2017),  „nezlobte  se  na  mě,  pane  předsedo“  (DVTV,  31.08.2016), 

„pojďme  to  zjednodušit“  (DVTV,  19.02.2016)  nebo  „ještě  mi  řekněte  jednu  věc“ 

(DVTV,  31.07.2015).  V  rozhovorech  najdeme  i  poměrně  frekventované  parafráze 

tvrzení hostů.  Ty obvykle Veselovský uvádí  například takto: „To znamená,  že  […].” 

(DVTV, 17.09.2015) nebo „Já se moc omlouvám, to myslíte […].” (DVTV, 08.08.2016).

Pro Veselovského je typické také použití textových konektorů jako „na druhou 

stranu“  (DVTV,  31.07.2015),  „kromě  jiného“  (DVTV,  26.01.2015),  „mimochodem“ 

(DVTV, 07.06.2016) apod.

Co se týče zvukové stránky jazyka, příznačné je delší odmlčení se při formulování 

otázek (například DVTV, 24.04.2015),  zpomalení  tempa řeči  při  akcentování  dotazu 

(DVTV, 31.07.2015) či kladení důrazu na jednotlivá slova (DVTV, 14.10.2016). Naopak 

v situaci, kdy dochází k simultánnímu projevu hosta i moderátora, můžeme zpozorovat 

tendenci zrychlit řeč (například DVTV, 23.11.2016). Při uvedení nového dotazu se může 

objevit i prodloužení výslovnosti samohlásek, například u částice „no“ vyslovené jako 

[no:] (DVTV, 12.122016). Veselovský často používá částice či příslovce po již zmíněné 

delší odmlce. Kromě uvedené částice „no“ se jedná například o lexémy jako „dobře“ 

nebo „tak“ (DVTV, 26.11.2016). 

7.2 Rozhovory s odborníkem

Pro  rozhovory s  odborníky z  řad  ekonomů,  sociologů,  politologů,  vědců,  právníků, 

novinářů ad. je opět charakteristická vysoká frekvence knižních a odborných výrazů. 

Jedná  se  tak  například  o  slova  jako  „generovat“  (DVTV,  10.03.2015),  „adorovat“ 

(DVTV,  20.07.2015),  „stopáž“  (DVTV,  22.09.2015),  „impuls“  (DVTV,  16.10.2015), 
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„entuziasmus“,  „vize“  (DVTV,  29.12.2015),  „fenomén“  (DVTV,  01.03.2016), 

„memorování“  (DVTV,  19.05.2016),  „arbitr“  (DVTV,  30.05.2016),  „tabu“  (DVTV, 

07.06.2016),  „sarkasmus“  (DVTV,  25.06.2016),  „evokovat“  (DVTV,  12.07.2016), 

„komunita“  (DVTV,  20.07.2016),  „de  facto“,  „konstrukce“  (DVTV,  26.07.2016), 

„integrovat“ (DVTV, 27.11.2016), „asimilovat“ (DVTV, 11.08.2016), „efekt“ (DVTV, 

14.10.2016), „bohulibý“ (DVTV, 31.12.2016) atd. Objevují se zde také slova přejatá 

jako  „know-how“  (DVTV,  10.03.2015),  „marketingový“  (DVTV,  11.05.2016),  „wow 

efekt“  (DVTV,  31.12.2016),  „byznysmenka“  (DVTV,  29.12.2015)  ad.  Ojediněle  se 

vyskytují i cizí slova jako „fair play“ (DVTV, 10.03.2015). 

Z opačného spektra neutrální češtiny tu najdeme i zastoupení hovorového jazyka 

jako u slov „renomé“ (DVTV, 23.05.2015), „balanc“ (DVTV, 19.05.2016), „jasně“ ve 

smyslu přitakání (DVTV, 30.05.2016), „kredit“ ve smyslu důvěry (DVTV, 12.07.2016), 

„notabene“  (DVTV, 26.07.2016),  substantivum „mužský“  (DVTV,  27.11.2016) apod. 

Najdeme zde  i  případy univerbizace,  například  u slova  „cílovka“  –  zkráceně  cílová 

skupina (DVTV, 22.09.2015). 

Veselovský  občas  používá  nespisovné koncovky.  Jedná  se  například  o  použití 

koncovky -ej místo -ý ve slově „neskutečnej“ (DVTV, 11.05.2016), koncovky -ý místo 

-é  ve  spojení  „zdravý  jídlo“  (DVTV,  30.05.2016)  nebo  koncovky -cký místo  -čtí  v 

kolokaci „exotický lidi“ (DVTV, 11.08.2016).

Do jisté míry překvapivě jsou pro rozhovory s odborníky poměrně obvyklá i slova 

s vyšší mírou expresivity jako „fígl“ (DVTV, 10.03.2015), „chlap“ (DVTV, 27.11.2016), 

„tatínek“ (DVTV, 01.03.2016), „maminka“ (DVTV, 26.07.2016), „švihnout (někým)“ ve 

smyslu  pospíšit  si  (DVTV,  11.05.2016),  „zakrňování  (dovedností)“  (DVTV, 

19.05.2016), „balík (peněz)“ (DVTV, 10.06.2016). Občasné jsou i výrazy hanlivé jako 

„(kulturní)  barbarství“  (DVTV,  19.05.2016),  „iluminát“  v přeneseném  významu 

(DVTV, 20.07.2015) nebo slang jako u slova „šprtat“ (DVTV, 19.05.2016).

Typické jsou i již zmíněné publicismy a neologismy. Jako příklady si můžeme 

uvést  slova  jako  „eurozóna“,  „korporativismus“  (DVTV,  20.07.2015),  „streamovací  

(služby)“  (DVTV,  22.09.2015),  „crowdfunding“  (DVTV,  01.03.2016),  „reál“,  „e-

commerce“  (DVTV,  11.05.2016),  „brexit“,  „stream“  (DVTV,  25.06.2016),  „chytré 

město/lampa/popelnice“ jako pojem z IT služeb (DVTV, 14.10.2016) aj. Najdeme zde i 

slova módní jako „kauza“ (DVTV, 16.10.2015).
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I  v tomto  případě  hrají  důležitou  roli  frazémy  jako  „být  srdeční  záležitostí“ 

(DVTV, 23.03.2017), „posunout (něco) na vyšší level“ (DVTV, 14.10.2016), „věštit z  

křišťálové koule“ ve smyslu předvídat budoucnost (DVTV, 20.07.2016), „prosadit  si  

svou“  (DVTV,  12.07.2016),  „zadělat  na  velký  problém“  (DVTV,  25.06.2016),  velmi 

častá  je  fráze  „na  první  dobrou“  (například  DVTV,  30.05.2016),  „praštit  přes  oči“ 

(DVTV, 10.03.2015) ad. Najdeme zde i použití úsloví „kde je zakopaný pes“ (DVTV, 

10.03.2015).  

Veselovský  také  využívá  obrazných  pojmenování.  Prahu  tak  označuje  za 

„středobod  nízkonákladových  aerolinek“  (DVTV,  10.03.2015),  dále  zde  najdeme 

kolokace  jako  „rozmražení  vztahů“  (DVTV,  25.08.2015),  „stoka  pro  nejnižší  lidské  

pudy“,  „mrtvý  žánr“  (DVTV,  22.09.2015),  „kupa  slev“,  „spirála  slev“  (DVTV, 

11.05.2016), „obchod s jiným kabátem“ (DVTV, 30.05.2016), „planout vatra“ (DVTV, 

12.07.2016), „střelivo“ ve smyslu složky politického boje (DVTV, 20.07.2016), „vlna 

reakcí“  (DVTV,  26.07.2016),  „země  s  otevřenou  náručí“  (DVTV,  11.08.2016), 

„podhoubí  islámu“  (DVTV,  11.08.2016),  „zažehnout  ekonomickou  krizi“  (DVTV, 

25.06.2016)  aj.  Časté  jsou  případy  personifikace  jako  „město  ovládalo“  (DVTV, 

14.10.2016),  „kubánský  režim  si  slibuje“  (DVTV,  25.08.2015)  nebo  přirovnání  jako 

u věty „společná firma v rodině je něco jako ďáblovo sémě“ (DVTV, 29.12.2015). 

V rozhovorech se vyskytují také různá oslovení dle zaměstnání či hodností: „pane 

profesore“ (DVTV, 20.07.2015), „pane biskupe“ (DVTV, 24.05.2016), „pane řediteli“ 

(DVTV, 10.06.2016) atd. 

Příznačné pro projev Martina Veselovského je použití textových konektorů „na 

druhou stranu“  (DVTV,  23.03.2017),  „tak  ještě  jinak“  (DVTV,  27.11.2016),  „mimo 

jiné“  (DVTV,  24.05.2016),  „ještě  z  druhé  strany“  (DVTV,  22.09.2015)  apod.  I  zde 

najdeme  rozkazovací  způsob:  „pojďme  o  tom  chvíli  mluvit“  (DVTV,  23.05.2015), 

„popište,  co  to  znamená“  (DVTV, 29.12.2015),  „nezapomeňte,  kam míříte“  (DVTV, 

27.09.2016) ad.

Častá je rovněž specifikace či rozvinutí položené otázky: „ten moment, na který  

jsem se ptal, je spíš to […]”,  „ptám se na ten moment […]” (DVTV, 23.05.2015), „já  

vám řeknu, proč se na to ptám […]“, „teď se ptám velice konkrétně na to […]” (DVTV, 

20.07.2017),  „no  a  mě  by  zajímalo  […]”  (DVTV,  22.09.2015),  „ta  otázka  vlastně  

směřovala k tomu  […]”  (DVTV, 29.12.2015) apod. Mimo specifikaci zde najdeme i 
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parafráze hostových tvrzení často ve spojení s omluvou: „při vší úctě  […]”  (DVTV, 

23.05.2015), „pardon, vy si myslíte co?“ (DVTV, 16.10.2015), „já se moc omlouvám,  

ale  […]”  (DVTV,  01.03.2016),  „chápu to  správně,  že...  […]”  (DVTV,  20.07.2016), 

„pardon, co to znamená, že […]” (DVTV, 31.12.2016) aj. 

V rozhovorech  najdeme i  upozornění  jako  „interpretuji,  nehodnotím“  (DVTV, 

10.06.2016), „to není hodnocení, to je konstatování faktu“ (DVTV, 24.05.2016), „já vás 

budu jenom přerušovat“ (DVTV, 19.05.2016) apod. 

V oblasti  zvukové stránky jazyka se zde objevuje zkracování  výslovnosti  jako 

u slova [rozumɪm] místo [rozumɪ:m] (DVTV, 20.07.2015) či pouhé konstatování otázky 

bez příslušné intonace na konci věty (například DVTV, 01.03.2016). 

7.3 Rozhovory s umělcem

Pro rozhovory s umělci je pro Veselovského charakteristický vysoký počet neologismů. 

Jedná se tak například o slova jako „youtuber“ a „youtubering“ (DVTV, 09.04.2015), 

„stream“  (DVTV,  04.06.2015)  nebo  o  přídavné  jméno  „hitmanovský“  (DVTV, 

29.08.2015),  které bylo utvořeno od počítačové hry Hitman, nebo „montypythonské“ 

(DVTV, 17.10.2014) odvozené od britské tvůrčí skupiny Monty Python. 

Dále zde najdeme i poměrně časté používání slov přejatých: „byznys“ (DVTV, 

18.03.2016), „fundraisingové“ (DVTV, 25.10.2016), „voyerství“ (DVTV, 15.04.2016), 

„casting“ (DVTV, 27.12.2016), „product placement“ (DVTV, 29.12.2016)  nebo „know-

how“ (DVTV, 27.12.2016). Objevují se i slova cizí, která v češtině nemají ekvivalent či 

jsou  již  běžně  používaná  jako  „prequel“  (DVTV,  16.04.2016)  nebo  „disclaimer“ 

(25.10.2016). 

V rozhovorech se vyskytují i obrazná vyjádření jako „(člověk) s mozkem v hlavě“ 

označující  inteligentního  člověka,  „noty“  ve  smyslu  scénáře  (DVTV,  17.10.2014), 

„ikona listopadu osmdesát devět“ (DVTV, 14.11.2014) nebo „dřevo (v tanci)“ (DVTV, 

31.08.2016). Nejčastěji se jedná o slova, která již získala svůj přenesený význam. 

Najdeme i  použití  frází:  „žít  mimo systém“ (18.05.2015), „dostat volnou ruku“ 

(DVTV,  17.10.2014),  „stát  za  to“  (14.11.2014),  „vrtat  hlavou“,  „držet  palce“ 

(29.12.2014),  „nemít  srdce  (něco  udělat)“,  „být  móda“  (DVTV,  29.08.2015),  „žít  

vlastním životem“ (DVTV, 04.02.2016), „psát si do šuplíku“ (18.03.2016), „počítat (s  

něčím)“ (DVTV, 14.11.2015) atd. V rozhovorech se vyskytuje i přísloví jako například 
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„kde není žalobce, není soudce“ (DVTV, 17.10.2014). 

Poměrně  frekventované  jsou  v  projevu  Veselovského  i  hovorové  výrazy  jako 

„prostě“  (DVTV, 17.10.2014),  „nejvíc“  (04.06.2015),  „branže“  (DVTV, 18.03.2016), 

„facka“ (DVTV, 15.04.2016), „legrace“ (04.02.2016), „vypnout“ ve smyslu odreagovat 

se (DVTV, 30.09.2015) a další. Najdeme zde i hovorové fráze jako „být jedno“ (DVTV, 

04.02.2016). 

Charakteristické  jsou  i  výrazy s  vyšší  mírou  expresivity  jako „extra“  (DVTV, 

13.03.2015),  „dřepět“,  „vybuchnout“  (DVTV,  30.09.2015),  „borec“  (DVTV, 

18.03.2016),  „dřina“  (DVTV,  21.09.2016),  „tlačenice“  (31.08.2016)  či  „průšvih“ 

(25.10.2016). Ojediněle se zde vyskytují i slova zhrubělá či vulgarismy jako „neposrat  

se“ (DVTV, 30.09.2015), „hovadina“ (DVTV, 09.04.2015), „kecat“ (15.04.2016) nebo 

„blbnutí“ (25.10.2016). 

Poměrně  častý  je  slang  jako  například  „filmařina“  (DVTV,  29.12.2014), 

„hitmaker“ (DVTV, 16.04.2016) či fráze „ohodit se“ ve smyslu obléci se jako někdo 

jiný  (DVTV,  17.10.2014).  Najdeme  zde  ale  i  výrazy  nespisovné  jako  „ptákovina“ 

(DVTV, 09.04.2015) nebo „podlejzání“ (DVTV, 16.04.2016).

Frekventovanější ráz mají rysy charakteristické pro tzv. obecnou češtinu. Zejména 

se  jedná  o  použití  koncovky  -ej  místo  -ý,  například  ve  slovech  „vyňatej“  (DVTV, 

17.10.2014),  „celej“  (DVTV,  29.12.2014),  „zabržděnej“  (DVTV,  30.09.2015), 

„zvědavej“ (DVTV, 04.02.2016), „vzteklej“ (30.09.2015), „mladej“ (DVTV, 18.03.2016) 

nebo „dobrej“ (DVTV, 10.06.2016). Druhý nejčastější příklad je pak použití koncovky 

-ý místo -é například ve větě „Co budete chtít po Český televizi?“ (DVTV, 17.10.2014) 

Objevuje se i  použití  koncovky -ý místo koncovky -á ve spojení „obepnutý trička“. 

Najdeme  tu  i  koncovku  -m  místo  koncovky  -me  v  prvním  pádě  možného  čísla, 

například v případě „nesestřihnem“ (DVTV, 04.06.2015). 

Pro Veselovského je typické použití sloves ve formě rozkazovacího způsobu jako 

například  „počkejte,  pane  Čtvrtníčku“  (DVTV,  17.10.2014)  nebo  „teď  od  toho 

odkročmě“ (DVTV, 04.02.2016).  Dále moderátor  využívá tzv.  jazykových konektorů 

jako  „mimochodem“  (DVTV,  14.11.2014)  nebo  „na  druhou  stranu“  (DVTV, 

29.08.2015). 
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7.4 Rozhovory se sportovcem

Pro rozhovory vedené se sportovci či s jinými osobnostmi se sportovním zaměřením 

(trenéři, kouči, manažeři sportovních týmů) jsou charakteristické sportovní výrazy jako 

„debl“ (DVTV, 17.04.2016), „finále“, „expreska“ (DVTV, 11.10.2016) nebo „pakování“ 

(DVTV,  29.  10.  2016).  Často  se  objevují  slova  přejatá   jako  „fitness  centrum“, 

„kettlebell (DVTV, 05.09.2015), „byznys“ (DVTV, 28.05.2016), „gólman“ (07.12.2014), 

„skateboarding“ (DVTV, 08.10.2016), „freediving“ (DVTV, 29.10.2016), „out“, „spot“ 

(DVTV,  05.06.2016)  nebo  „kickboxerka“  (DVTV,  08.01.2017).  Najdeme  zde  i 

zkrácenou formu „KO“  cizího  slova  knock-out  (DVTV,  08.01.2017)  nebo  sportovní 

slang,  například  u  slova  „pecka“,  kterým se  míní  velká  rána  (DVTV,  08.01.2017). 

Objevují  se  i  neologismy  jako  „motivátor“  (DVTV,  17.04.2016)  nebo  „selfie“ 

(DVTV.05.06.2016).

Poměrně hojné zastoupení mají i fráze, například „vléct za ocas“, „položit nůž  

na krk“ (DVTV, 05.02.2015),  „zasít  brouka do hlavy“  (28.02.2015),  „šít  (něco) na 

míru“ (DVTV, 05.09.2015), „házet flintu do žita“ (17.04.2016), „mít poslední slovo“ či 

„postavit si hlavu“ (DVTV, 08.01.2017). Poměrně časté je slovní spojení „dát (něco)“ 

ve smyslu něco zdolat, v něčem uspět (například DVTV, 03.04.2016). Najdeme zde i 

práci se rčením „nemaluj čerta na zeď“ (DVTV, 02.01.2017).

Obrazné  jevy  tu  mají  rovněž  poměrně  silné  zastoupení:  „legenda  českého 

hokeje“  (DVTV,  07.12.2014),  „brankářská  jednička“  (DVTV,  03.07.2015),  „Mekka 

skateboardu“ (DVTV, 08.10.2016), „běžecká bible“(DVTV, 05.06.2016), „elixír mládí“ 

(DVTV,  02.01.2017)  atd.  Poměrně  často  se  objevuje  personifikace,  například  „tělo  

(něco)  říkalo“  (DVTV,  05.06.2016)  nebo  u  spojení  „přetlačit  paniku“  (DVTV, 

29.10.2016). 

Mimo  projevy  neutrálního  útvaru  spisovné  češtiny  zde  najdeme  i  hovorové 

výrazy  jako  „jasně“  ve  smyslu  přitakání  (DVTV,  07.12.2014),  „suchar“  (DVTV, 

03.07.2015),  „prostě“ (DVTV, 28.05.2016), „nejlíp“ (DVTV, 17.04.2016),  „spoustu“, 

„kafe“ (DVTV, 05.06.2016), „bušit (do někoho)“ (DVTV, 08.01.2017), „prima“ nebo 

„klukovina“ (DVTV, 02.03.2017). Ojediněle se objevují i výrazy z knižní zásoby jazyka 

jako  „ad  absurdum“  (DVTV,  02.03.2017)  nebo  odborné  výrazy  jako  „generovat“ 

(DVTV,  28.05.2016),  „fundovaně“  (DVTV,  08.10.2016),  „aplikovat“  (DVTV, 

08.01.2017), „kontrakt“ nebo „terminologie“ (DVTV, 03.07.2015). 
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Frekventovaná jsou i slova s vyšší mírou expresivity jako „umořit se“ (DVTV, 

03.07.2015), „horentní“ (28.02.2015), přídavné jméno „kouzelné“ ve smyslu okouzlující 

(DVTV, 17.04.2016), „průšvih“ (DVTV? 29.10.2016), „válet se“ (DVTV, 02.01.2017), 

příslovce „hrozně“ ve smyslu nesmírně,  „chlapi“ (DVTV, 08.01.2017), „dřina“ nebo 

„nejstrašnější“  (DVTV,  08.10.2016).  Mimo  to  zde  najdeme  i  výrazy  vyloženě 

nespisovné jako „vlíct“ (DVTV, 05.02.2015) nebo „lízt“ (DVTV, 11.10.2016) či výrazy 

zhrubělé jako „načurat“ (DVTV, 17.04.2016). 

I zde najdeme nespisovné koncovky -ej místo -ý, například u slova „zarputilej“ 

(DVTV, 07.12.2014), nebo -ý místo -é, například u spojení „v černý helmě“ (DVTV, 

03.07.2015).

V rozhovorech se objevují  i  slova se špatnou výslovností,  jedná se například 

o výslovnost  [vɪdɪm] místo  [vɪdɪ:m] (DVTV, 03.04.2016), [vɪm] místo [vɪ:m] (DVTV, 

29.10.2016), [panɪ] místo [panɪ:] (DVTV, 02.01.2017) ad.

I  zde  používá  Veselovský  rozkazovacího  způsobu,  například  v  kolokacích 

„pojďme  k  samotným  závodům”  (DVTV,  05.02.2015),  „neříkejte  mi,  že“  (DVTV, 

28.02.2015), „teď to neberte osobně“ (DVTV, 05.09.2015) aj. Dále se tu pak objevují i 

textové konektory jako „mimochodem“ (DVTV, 28.02.2015) nebo „na druhou stranu“ 

(05.09.2015).
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8. Jazykové prostředky Filipa Horkého

Pro  rozhovory  vedené  Filipem Horkým je  charakteristická  jejich  kratší  doba  trvání 

(často má rozhovor délku kratší než 10 minut). Nejednou se jedná o reakce na aktuální 

události.  Díky omezenému množství  dostupných  videí  jsem rozhovory nečlenila  do 

žádných kategorií. Za omezení této analýzy můžeme považovat i proces vývoje tohoto 

dnes  pětadvacetiletého novináře – vlivy jeho zkušenějších kolegů,  Daniely Drtinové 

a Martina Veselovského, na jeho projev jsou patrné a projev Horkého tak není stejný na 

začátku  jeho  fungování  v  říjnu  2015  a  v  současné  době.  Přesto  bych  ráda  shrnula 

několik charakteristických rysů jeho projevu.

Poměrně častým jazykovým prostředkem Filipa Horkého je využití metonymie, 

tedy přenesení významu na základě věcné souvislosti (Sochrová, 2008, s. 12). Jedná se 

například o spojení jako „reakce Moskvy“ (DVTV, 07.04.2017), „klanět se před Čínou“ 

(DVTV, 10.12.2016),  „kroky Bruselu“ (DVTV, 05.12.2016) – Bruselem se zde míní 

Evropská  unie,  „Evropa se  spoléhala“  (DVTV,  28.11.2016),  „bát  se  Číny“  (DVTV, 

19.10.2016) ad. V rozhovorech najdeme ale i další případy obrazných pojmenování jako 

„jednobarevná  vláda“  (DVTV,  05.01.2016),  označení  Bruselu  pojmem  „mikrosvět“, 

výraz „zákulisní hráč (v politice)“ (DVTV, 24.03.2016), „sladké deja vu“, „čas vládne“ 

(DVTV,  18.05.2016),  „dvorní  fotograf  (Václava  Havla)“,  označení  „samizdat“  pro 

vydání knihy financované samotným autorem (DVTV, 23.05.2016), lexém „mercedes“ 

pro vysoce  kvalitní  kávovary (DVTV, 06.11.2016),  spojení  „účet  za letošní  rok“ ve 

smyslu  seznamu  proběhlých  činností  (DVTV,  10.12.2016),  „rozdělená  společnost“ 

(DVTV, 13.01.2017), „zlomení lidé“ (DVTV, 11.03.2017) aj.

V  omezeném  množství  zde  najdeme  i  použití  frází  jako  „být  začátek  konce 

(něčeho)“  (DVTV,  05.09.2016),  „být  nějaký  pátek“  (DVTV,  11.08.2016),  „pustit  si  

(někoho) k tělu“ (DVTV, 23.05.2016), „vrátit se na vrchol“ (DVTV, 22.04.2016), „jít do 

něčeho“ (DVTV, 24.03.2016), „být přes čáru“ (DVTV, 30.11.2015) apod. 

I knižní či odborná vrstva jazyka má své místo: „mediátor“ (DVTV, 02.11.2015), 

„impulz“  (DVTV,  23.05.2016),  „promlčet  (něco)“  (DVTV,  09.08.2016),  „restrikce“ 

(DVTV,  11.08.2016),  „marginální“  (DVTV,  05.09.2016),  „lobby“,  „ostrakizovat“ 

(DVTV,  03.10.2016),  „primárky“,  „sankce“,  „referendum“  (DVTV,  28.11.2016), 

„mandát“  (DVTV,  11.03.2017),  „agrese“,  „eskalace“,  „kooperace“  (DVTV, 
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07.04.2017), „garantovat“ (DVTV, 07.04.2017 ad. 

Mimo tyto výrazy se zde objevují i lexémy hovorové jako „profitovat“ (DVTV, 

11.03.2017),  „kafe“,  „turek“ ve smyslu turecké kávy (DVTV, 06.11.2016),  příslovce 

„holt“  (DVTV,  03.10.2016),  „Plzeňák“  (DVTV,  24.03.2016),  „tohle“  (DVTV, 

15.01.2016) atd.  Najdeme zde i  případ univerbizace u lexému „neziskovka“ (DVTV, 

13.01.2017).

Ojediněle Horký používá i neologismy jako „supervizovat“ (DVTV, 11.08.2016), 

„nacionalisticko-populistický“ (DVTV, 05.12.2016), „nálepkovat“ (DVTV, 11.03.2017) 

či  slova  s  vyšší  mírou  expresivity  jako  například  „krach“  (DVTV,  05.12.2016). 

Objevuje  se  i  nepřechylovaná  forma  ženského  příjmení:„Clinton“  místo  Clintonová 

(DVTV, 08.6.2016). 

Horký  také  využívá  ve  svých  projevech,  obdobně  jako  Martin  Veselovský, 

rozkazovacího způsobu: „dovolte mi poznamenat  […]“ (DVTV, 02.11.2015), „pojďme 

se přesunout […]“ (DVTV, 24.03.2016) apod. 

Velmi frekventované jsou v projevu Horkého i textové konektory jako „na druhou 

stranu“ (například DVTV, 07.04.2017) nebo „mimochodem“ (DVTV, 16.12.2016). 

Pro Horkého jsou charakteristické citace tvrzení hostů z rozhovorů pro jiná média, 

uvádění  vlastní  zkušenosti  i  podrobnější  rozebrání  hostovy  odpovědi  například  v 

kolokacích „to znamená, že […]” (DVTV, 02.11.2015), „z toho mi tedy vychází, že […]” 

(DVTV,  30.11.2015),  „když  jste  mluvil  o  […]”  (DVTV,  05.01.2016),  „jinými  slovy  

chápu to tak, že […]” (DVTV, 03.10.2016) apod. Dále zde ojediněle najdeme i špatnou 

výslovnost,  například  v  případě  příjmení  předsedy Evropské  rady jako  [tʌsk]  místo 

[tusk] (DVTV, 07.04.2017). 



36

9. Ilokuční a perlokuční akty v rozhovorech DVTV

Koncept  rozhovorů  publicistického  videokanálu  DVTV  je  de  facto  založen  na 

vykonávání tzv. ilokučních aktů, protože diváci jsou díky nim informováni o aktuálních 

událostech  –  dozvídají  se  názory  expertů  na  rozličnou  problematiku  apod.  Případy 

ilokučních aktů najdeme ale i jako součást jednotlivých rozhovorů. Jedná se například o 

užití  rozkazovacího  způsobu,  zejména  v  případě  Martina  Veselovského  a  Filipa 

Horkého,  dále  na různé  formy upozornění.  Za  příklad můžeme uvést  citaci  Daniely 

Drtinové  „to  je  chyba,  pane  senátore“  v  rozhovoru  s  Petrem  Šilarem  (DVTV, 

31.03.2015),  dále  se  jedná  například  o  upozornění  na  daný  souhlas  s  otázkami 

týkajícími se soukromí v rozhovoru s Martinem Zachem (DVTV, 08.09.2015). Můžeme 

zde uvést i upozornění Veselovského na jeho omezené znalosti v oblasti literatury, když 

říká: „teď se projeví mé kulturní barbarství“ (DVTV, 11.05.2016). 

V rozhovorech pro DVTV můžeme najít i příklady tzv. perlokučních aktů, tedy 

aktů, které uskutečňujeme skrze naše slova. V případě Martina Veselovského se může 

jednat o jasné vymezení hranice rozebíraného tématu v rozhovoru s Davidem Rathem 

(DVTV, 31.07.2015) nebo s cvičitelkou Zuzkou Light  (DVTV, 28.05.2016).  Dále se 

jedná i o udělení souhlasu uvést konkurenční médium jako mecenáše v rozhovoru s 

Filipem Smoljakem (DVTV,  01.03.2016).  Jako příklad  perlokučního aktu  u Daniely 

Drtinové  můžeme  uvést  rozhovor  s  režisérkou  Olgou  Sommerovou,  ve  kterém  ji 

moderátorka přesvědčuje o vytvoření dalšího filmu (DVTV, 17.07.2014), nebo případy 

jakési  psychoanalýzy  v  rozhovorech  s  Tomášem  Klusem  (DVTV,  26.12.2014)  či 

Martinem  Zachem  (DVTV,  26.12.2014).  Dalším  příkladem  je  ústní  dohoda  mezi 

Danielou Drtinovou a hercem a režisérem Ondřejem Sokolem o určitém počtu filmů 

(DVTV, 22.01.2015). 
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Závěr

Po  rozboru  sta  devadesáti rozhovorů  vedených  Danielovou  Drtinovou,  Martinem 

Veselovským a Filipem Horkým se ukazuje, že výběr jazykových prostředků je značně 

ovlivněn povahou jednotlivých hostů. Zatímco u rozhovorů uvolněnějšího charakteru 

jsme  mohli  vypozorovat  větší  frekvenci  slov  hovorových  a  expresivních  (ale  i 

slangismů, vulgarismů či slov hanlivých), u formálnějších rozhovorů (jedná se zejména 

o rozhovory vedené s politiky a odborníky) se častěji vyskytují slova odborná či knižní. 

Přestože  k  prvnímu  typu  obvykle  patří  rozhovory  vedené  s  umělci  a  sportovci, 

uvolněnější atmosféru mají i některé rozhovory vedené s politiky a odborníky. To stejné 

platí i naopak.

Ačkoli  spolu  mají  za  sebou  Daniela  Drtinová  a  Martin  Veselovský  letitou 

spolupráci na pořadu Události, komentáře v České televizi, ukazuje se, že jejich postupy 

při vedení rozhovoru jsou v mnoha ohledech odlišné. Zatímco u Drtinové pozorujeme 

vyšší míru autorské invence při práci s jazykem ve formě slovních hříček a vytváření 

nových obrazných pojmenování, u Veselovského je kladen větší důraz na neologismy, 

přejatá slova, textové konektory či o práci s výpovědí hostů jako s celkem. Zatímco 

Drtinová často reaguje na hostovu odpověď vytvořením nových jazykových spojení, 

Veselovského charakterizují  spíše specifikace otázek,  parafráze odpovědí  hostů nebo 

vymezení konkrétního tématu pomocí rozkazovacího způsobu. Společným rysem pro 

oba moderátory pak zůstává použití hovorových prostředků. Ty jsou však v mluvené 

žurnalistice obvyklým jevem (Minářová,  2011,  s.  178):  „Jazykovým kódem mluvené 

rozhlasové a televizní žurnalistiky jako oficiální celospolečenské komunikace by měla  

být spisovná čeština, zvláště její hovorová vrstva. Komunikační praxe však bývá jiná. V  

některých typech projevů jsme ve vyjadřování mluvčích svědky výskytu fonetických a  

morfologických prvků nespisovných,  především obecně českých.  […]  Nespisovnost v  

mluvené  komunikaci  je  převážně  odrazem  bezprostřednosti,  nestrojenosti  a  někdy  i  

záměrně  manifestované  familiárnosti  […].”  Přestože  v  projevu  všech  moderátorů 

výrazně převládá spisovný jazyk, najdeme v něm i zde zmíněné nespisovné výrazy. 

Jedná se především o výrazy obecně české (jak bylo již zmíněno v úryvku), zejména o 

chybné použití koncovek a zkracování výslovnosti. 

Závěrem této práce však není toto dílčí shrnutí, ale výsledky analýzy popsané v 
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kapitolách  šest,  sedm,  osm  a  devět.  Jak  se  píše  v  knize  Metody  výzkumu  médií 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 123): „Cílem sémiotické analýzy ale není redukce  

textu  na  přesně  měřitelné  jednotky,  proto  statistické  vyhodnocení  není  nutné  […].” 

Projev moderátorů tak zůstává specifický u každého rozhovoru a rysy, které jsou zde v 

závěru  popsány  jako  převládající  u  jednoho  moderátora,  mohou  převažovat  v 

konkrétním případě i u někoho z jeho kolegů.
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Summary

After  analysing one hundred and ninety interviews led by Daniela  Drtinová,  Martin 

Veselovský or Filip Horký, it shows that the use of language tools is highly influenced 

by the character of the interviewed guests. On one hand, we can see that in the case of 

more  informal  interviews  there  is  a  higher  occurrence  of  colloquial  and expressive 

words including slang, vulgarisms and pejorative words. On the other hand, in more 

formal  interviews  we  can  find  more  technical  vocabulary  and  literary  expressions. 

Although  that  the  first  model  is  usually  made  up  of  interviews  with  artists  and 

sportsmen, we can find an informal interview among the interviews with politicians and 

specialists. This applies the other way around also. 

Despite  the  fact  that  Drtinová and Veselovský had been  working  together  for 

many years (they had met while hosting Události, komentáře in the Czech television), 

their ways of holding an interview is different in many ways. In the case of Drtinová we 

can see a higher measure of language creativity in the form of puns and new figurative 

expressions. Unlike Drtinová, Veselovský stresses neologisms, loanwords and textual 

connectors. The work shows that Drtinová often reacts by creating new language forms 

and that Veselovský is focused mostly on specification of his questions, paraphrases of 

the guest's answers or on the use of the imperative mood for defining the topic of an 

interview. The use of colloquial terms, which is quite common in spoken journalism, 

stays the common characteristic for both of them. Although the use of standard language 

plays a key role in the speech of all hosts of DVTV, there is a slight occurrence of non-

standard language as well. To be more specific, it concerns a use of wrong suffixes or a 

wrong pronunciation. 

The conclusion of this thesis is not this summary but the result of the analysis 

provided in chapters six, seven, eight and nine. The speech of each host stays specific in 

every interview and the features which are described here as prevailing in the case of 

one host can be found in the speech of one of his colleagues as well.
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Většina slev je marketingový trik, člověk nemá šanci to zjistit,  zlevněné je všechno, 

tvrdí  expert.  In:  Aktuálně.TV [online].  11.05.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/beska-vetsina-slev-je-marketingovy-trik-clovek-nema-

sanci-to/r~1baebfee16ca11e6a77e002590604f2e/

Trenérka paměti: Nejhůř si pamatujeme jména, s předměty je to lepší, trénink zlepšuje 

komunikaci.  In:  Aktuálně.TV [online].  19.05.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/nejhur-si-pamatujeme-jmena-s-predmety-je-to-lepsi-

trenink-pa/r~58d6d2981db011e6a4100025900fea04/

Biskup Malý: Policie se chová arogantně, heslo "Pomáhat a chránit" mnohdy neplatí. In: 

Aktuálně.TV [online].  24.05.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/biskup-maly-policie-se-chova-arogantne-heslo-pomahat-

a-chran/r~75242584219f11e69d46002590604f2e/

Bankrot hospod je mi fuk! Zákaz kouření je nutný, poslanci jsou populisti, říká Roman 

Vaněk.  In:  Aktuálně.TV [online].  30.05.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zakaz-koureni-je-nutny-a-bankrot-hospod-je-mi-fuk-

poslanci-j/r~7dd73b6c240111e682380025900fea04/

Majetnického muže poznám do půl hodiny, ženy se nesmí bát mluvit, říká bývalá oběť 

domácího násilí. In: Aktuálně.TV [online]. 07.06.2016 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zeny-o-domacim-nasili-nemluvi-citi-se-pospinene-chci-

to-zmen/r~b12fc14e2c0011e6a77e002590604f2e/

Neziskovky a pijavice? Zemanova prázdná slova, peníze vyúčtujeme do koruny, říká šéf 

Člověka v tísni.  In: Aktuálně.TV [online]. 10.06.2016 [cit.  2017-04-21]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/neziskovky-a-pijavice-zemanova-prazdna-slova-penize-

vyuctuje/r~a0f4ecf82e4b11e6a77e002590604f2e/

Britové  otevřeli  Pandořinu  skřínku,  je  to  začátek  konce  Evropské  unie,  říká  Tomáš 

Sedláček.  In:  Aktuálně.TV [online].  25.06.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/britove-otevreli-pandorinu-skrinku-je-to-zacatek-konce-

evrop/r~acf7ec083a1211e69d46002590604f2e/

Nechtěl jsem provokovat, jde o toleranci, říká učitel, který vítal žáky v arabském oděvu. 
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In:  Aktuálně.TV [online].  12.07.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/nechtel-jsem-provokovat-jde-o-toleranci-rika-ucitel-

ktery-vi/r~13073fa846bb11e69d46002590604f2e/

Muslimové  ve  Francii?  Spíš  sociální  než  náboženský  problém,  žijí  v  chudých 

podmínkách,  říká  expert.  In:  Aktuálně.TV [online].  20.07.2016  [cit.  2017-04-21]. 

Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/muslimove-ve-francii-spis-socialni-nez-

nabozensky-problem-zi/r~48ee5f2a4daf11e682380025900fea04/

Homosexuální  lobby  v  Česku?  Umlčovat  Nytrovou  je  chyba,  její  útok  ale  byl 

připravený,  říká  Rumpel.  In:  Aktuálně.TV [online].  26.07.2016  [cit.  2017-04-21]. 

Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/homosexualni-lobby-v-cesku-umlcovat-

nytrovou-je-chyba-jeji-u/r~be17996851f311e682380025900fea04/

Útoky v Evropě? Necítím strach, já už jsem válku prožila, říká Afghánka žijící v Česku. 

In:  Aktuálně.TV [online].  11.08.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/utoky-v-evrope-necitim-strach-ja-uz-jsem-valku-prozila-

rika/r~4d14c35e5ef911e6b597002590604f2e/

Tady vládne smrt, řekl mi hlas, když jsem byla v Osvětimi, přežila jsem díky prstýnku, 

říká  Fantlová.  In:  Aktuálně.TV [online].  27.09.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/fantlova-nevedeli-jsme-proc-nas-v-osvetimi-rozdelili-

potom-m/r~20ff07b081a511e6a3e5002590604f2e/

Chytré  město  by  měli  ovládat  občané,  lampa  vám  třeba  ohlídá  parkoviště,  říká 

Provazník.  In:  Aktuálně.TV [online].  14.10.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/chytre-mesto-by-meli-ovladat-obcane-lampa-vam-treba-

ohlida-p/r~a12ac6aa913511e6b205002590604f2e/

Muži upadají, sperma nefunguje. Nemají sílu čelit životu, ženy jsou ve všem lepší, říká 

terapeut.  In:  Aktuálně.TV [online].  27.11.2016  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/muzi-upadaji-sperma-nefunguje-nemaji-silu-celit-zivotu-

zeny/r~92a70476b31411e68f82002590604f2e/

Peníze dávám, protože můžu, v hromadění aut a baráků smysl nevidím. Zisk nemůže 

být cíl, říká Suri. In: Aktuálně.TV [online]. 31.12.2016 [cit. 2017-04-21]. Dostupné z: 
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https://video.aktualne.cz/dvtv/penize-davam-protoze-muzu-v-hromadeni-aut-a-baraku-

smysl-nev/r~090b037acce611e68f7d002590604f2e/

Britové věděli, že něco takového musí přijít, místo útoku je pro ně srdeční záležitost,  

říká  Hošek.  In:  Aktuálně.TV [online].  23.03.2017  [cit.  2017-04-21].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/britove-vedeli-ze-neco-takoveho-musi-prijit-misto-utoku-

je-p/r~2175320c0fd311e783780025900fea04/

Politická  satira  tu  chybí,  všichni  se  bojí,  tvrdí  Čtvrtníček.  In:  Aktuálně.TV [online]. 

17.10.2014  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/politicka-

satira-tu-chybi-vsichni-se-boji-tvrdi-ctvrtnicek/r~f202a308560f11e4aff10025900fea04/

Kubišová:  Že  jsem  ikonou  sametové  revoluce?  Usmívám  se  tomu.  In: 

Aktuálně.TV [online].  14.11.2014  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/kubisova-ze-jsem-ikonou-sametove-revoluce-usmivam-

se-tomu/r~e5154fda6b7a11e490f70025900fea04/

Jan Svěrák: Vrchol civilizace možná už byl, teď odpadáme. In: Aktuálně.TV [online]. 

29.12.2014  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/jan-sverak-

vrchol-civilizace-mozna-uz-byl-ted-odpadame/r~9d0c48cc8af811e4aff10025900fea04/

Pratchett  byl  jako  můj  starší  brácha,  říká  jeho  vydavatel.  In:  Aktuálně.TV [online]. 

13.03.2015 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/pratchett-byl-

jako-muj-starsi-bracha-rika-jeho-vydavatel/r~1a7fc750c98511e4ad630025900fea04/

Největší úspěch mají nejšílenější videa, říká youtuber GoGo. In: Aktuálně.TV [online]. 

09.04.2015  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/cim-vetsi-

hovadina-tim-vic-zaujme-rika-youtuber-gogo/r~1e0b1550de2011e4994f002590604f2e/

9 dětí v maringotce? Mrazilo mě z toho, popisuje filmařka. In: Aktuálně.TV [online]. 

18.05.2015  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/9-deti-v-

maringotce-mrazilo-me-z-toho-popisuje-

filmarka/r~fb8bb39efd6f11e490ae0025900fea04/

Vorel: Nový film rovnou na YouTube? S piráty jsem prohrál. In: Aktuálně.TV [online]. 

04.06.2015  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/vorel-novy-

https://video.aktualne.cz/dvtv/vorel-novy-film-rovnou-na-youtube-s-piraty-jsem-prohral/r~f4ce5f1809e811e598af002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/9-deti-v-maringotce-mrazilo-me-z-toho-popisuje-filmarka/r~fb8bb39efd6f11e490ae0025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/9-deti-v-maringotce-mrazilo-me-z-toho-popisuje-filmarka/r~fb8bb39efd6f11e490ae0025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/9-deti-v-maringotce-mrazilo-me-z-toho-popisuje-filmarka/r~fb8bb39efd6f11e490ae0025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/cim-vetsi-hovadina-tim-vic-zaujme-rika-youtuber-gogo/r~1e0b1550de2011e4994f002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/cim-vetsi-hovadina-tim-vic-zaujme-rika-youtuber-gogo/r~1e0b1550de2011e4994f002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/pratchett-byl-jako-muj-starsi-bracha-rika-jeho-vydavatel/r~1a7fc750c98511e4ad630025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/pratchett-byl-jako-muj-starsi-bracha-rika-jeho-vydavatel/r~1a7fc750c98511e4ad630025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/jan-sverak-vrchol-civilizace-mozna-uz-byl-ted-odpadame/r~9d0c48cc8af811e4aff10025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/jan-sverak-vrchol-civilizace-mozna-uz-byl-ted-odpadame/r~9d0c48cc8af811e4aff10025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/kubisova-ze-jsem-ikonou-sametove-revoluce-usmivam-se-tomu/r~e5154fda6b7a11e490f70025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/kubisova-ze-jsem-ikonou-sametove-revoluce-usmivam-se-tomu/r~e5154fda6b7a11e490f70025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/politicka-satira-tu-chybi-vsichni-se-boji-tvrdi-ctvrtnicek/r~f202a308560f11e4aff10025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/politicka-satira-tu-chybi-vsichni-se-boji-tvrdi-ctvrtnicek/r~f202a308560f11e4aff10025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/britove-vedeli-ze-neco-takoveho-musi-prijit-misto-utoku-je-p/r~2175320c0fd311e783780025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/britove-vedeli-ze-neco-takoveho-musi-prijit-misto-utoku-je-p/r~2175320c0fd311e783780025900fea04/
https://video.aktualne.cz/dvtv/penize-davam-protoze-muzu-v-hromadeni-aut-a-baraku-smysl-nev/r~090b037acce611e68f7d002590604f2e/
https://video.aktualne.cz/dvtv/penize-davam-protoze-muzu-v-hromadeni-aut-a-baraku-smysl-nev/r~090b037acce611e68f7d002590604f2e/


61

film-rovnou-na-youtube-s-piraty-jsem-prohral/r~f4ce5f1809e811e598af002590604f2e/

Musa: Tatér je psycholog, musí umět říct  stop. In: Aktuálně.TV [online]. 29.08.2015 

[cit.  2017-04-01].  Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/musa-tater-je-psycholog-

musi-umet-rict-stop/r~f46e48164d8211e5b3730025900fea04/

Trabantem Tichomořím? Nejnáročnější cesta, málem jsme to odpískali, říká šéf výpravy 

Přibáň.  In:  Aktuálně.TV [online].  30.09.2015  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/trabantem-tichomorim-nejnarocnejsi-cesta-malem-jsme-

to-odpis/r~7a6d985a66c311e58f1e002590604f2e/

Po porodu mamince vezmou dítě, to je špatně. Z jednoho jsem se utekla vyplakat, říká 

dokumentaristka. In: Aktuálně.TV [online]. 14.11.2015 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/porodnice-jsou-hrozne-tisnive-z-jednoho-porodu-jsem-se-

utekl/r~1983816c8a1811e58f1e002590604f2e/

Nelžu, ani to neumím, je to scestné, říká k důvodům neodvysílání své glosy v rozhlase 

Jiří  Stránský.  In:  Aktuálně.TV [online].  04.02.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/nelzu-ani-to-neumim-je-to-scestne-rika-k-duvodum-

neodvysilan/r~e1ec1486ca8f11e5a8d7002590604f2e/

Uživit se je těžké, musel bych být Karel Gott, na nové desce zkusím rapovat se zuby, 

říká  Kato.  In:  Aktuálně.TV [online].  18.03.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/uzivit-se-je-tezky-musel-bych-byt-karel-gott-na-nove-

desce-z/r~4cb35ed6ec4211e584160025900fea04/

Nejvíc mě bolí, když si mě lidi ani nevšimnou, na ulicích nosí masky, říká autor blogu 

roku.  In:  Aktuálně.TV [online].  15.04.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/nejvic-me-boli-kdyz-si-me-lidi-ani-nevsimnou-na-ulicich-

nosi/r~97710890027411e687030025900fea04/

Jarchovský: Pelíšky nemají příběh, stal se z nich fenomén, ale původně neměly jít ani 

do  kin.  In:  Aktuálně.TV [online].  16.04.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/jarchovsky-pelisky-nemaji-pribeh-stal-se-z-nich-

fenomen-ale/r~5113cd20027811e6a336002590604f2e/

Kazma: Z Ruska jsem se vracel nákladní lodí,  děláme neuvěřitelné věci, všechno je 
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pravda.  In:  Aktuálně.TV [online].  10.06.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/kazma-z-ruska-jsem-se-vracel-nakladni-lodi-

neuveritelny-prib/r~4f7f60ee2e8011e682470025900fea04/

Yemi:  Člověk  má  zůstat  autentickej,  s  tím  celej  život  bojuju,  největší  průser  je 

přetvářka.  In:  Aktuálně.TV [online].  16.07.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/yemi-clovek-ma-zustat-autentickej-s-tim-celej-zivot-

bojuju-n/r~e74373144aa211e6abfa0025900fea04/

O StarDance je mezi tanečníky tlačenice, tančit naučím i úplné dřevo, říká Jan Onder. 

In:  Aktuálně.TV [online].  31.08.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/o-stardance-je-mezi-tanecniky-tlacenka-tancit-naucim-i-

uplne/r~d02cb0966ec411e6bff10025900fea04/

Sexuální eskápady i tajemství hry na trubku popsal Laco Déczi DVTV. Nový film o 

něm teď jde do kin. In: Aktuálně.TV [online]. 21.09.2016 [cit. 2017-04-01]. Dostupné 

z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/sexualni-eskapady-i-tajemstvi-hry-na-trubku-popsal-

laco-decz/r~18c1dc9c7f8111e68afb002590604f2e/

Seriál Pustina? Nic podobného tu nebylo, původně jsem myslel, že natáčení nepřežiju, 

říká  Zachariáš.  In:  Aktuálně.TV [online].  25.10.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/serial-pustina-nic-podobneho-tu-nebylo-puvodne-jsem-

myslel-z/r~e79570989ab011e68f32002590604f2e/

Mádl: V hokejové šatně jsem tajil, že jsem vystupoval jako Michael Jackson, tam by to 

dopadlo  blbě.  In:  Aktuálně.TV [online].  25.10.2016  [cit.  2017-04-01].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/madl-v-hokejove-satne-jsem-tajil-ze-jsem-vystupoval-

jako-mic/r~99bbbee8c83e11e683bb002590604f2e/

Ovčáček:  Kdo  je  pražská  kavárna?  Neřeknu,  udělalo  by  jim  to  radost,  fascinace 

Zemanem  přesahuje  míru.  In:  Aktuálně.TV [online].  02.11.2015  [cit.  2017-04-22]. 

Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/ovcacek-prezident-zeman-se-s-uprchliky-

nesejde-dulezitejsi-j/r~e4c1a1207eff11e5974b0025900fea04/

Horáček: Písně Ortelu jsou na hranici parodie, jde ale o svobodu slova, zakázání by bylo 
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hloupější.  In:  Aktuálně.TV [online].  30.11.2015  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/horacek-pisne-ortelu-jsou-na-hranici-parodie-jde-ale-o-

svobo/r~a7a56264975411e58dc0002590604f2e/

Polská krize? Stejné jako Zeman a Rusnokova vláda, tvrdí novinář polského rozhlasu. 

In:  Aktuálně.TV [online].  05.01.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/polska-krize-stejne-jako-zeman-a-rusnokova-vlada-tvrdi-

praco/r~32f38bceb3a811e5bfa90025900fea04/

Zdechovský: Děti v Norsku patří státu, lidé se bojí o odebírání mluvit, nemuseli by už 

děti  vidět.  In:  Aktuálně.TV [online].  15.01.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zdechovsky-deti-v-norsku-patri-statu-lide-se-boji-o-

odebiran/r~92e07ca0bb8611e5a457002590604f2e/

Šabatová:  Můj  zástupce  má  být  zdrženlivý,  kauzu  Primy  o  uprchlících  neměl 

komentovat,  byla  to  chyba.  In:  Aktuálně.TV [online].  10.03.2016  [cit.  2017-04-22]. 

Dostupné  z:  https://video.aktualne.cz/dvtv/sabatova-muj-zastupce-ma-byt-zdrzenlivy-

kauzu-primy-o-uprchl/r~9ab3e9e4e6d811e5bb3a0025900fea04/

Pospíšil: Pokud se nenajde protivník Zemanovi, budu vážně uvažovat o kandidatuře na 

prezidenta.  In:  Aktuálně.TV [online].  24.03.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/pospisil-pokud-se-nenajde-protivnik-zemanovi-budu-

vazne-uvaz/r~6df12de0f1dc11e582180025900fea04/

Prince  byl  skvělým příkladem porušování  pravidel,  inspiroval  mě  v  dospívání,  říká 

hudební kritička. In: Aktuálně.TV [online]. 22.04.2016 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/prince-byl-skvelym-prikladem-porusovani-pravidel-

inspiroval/r~91d1a51a088811e6a5830025900fea04/

Stalin znovu na pražské Letné. Autora pomníku monument zničil, je to esence 50. let, 

říká  producent.  In:  Aktuálně.TV [online].  18.05.2016 [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/stalin-znovu-na-prazske-letne-autora-pomniku-

monument-znicil/r~ec7acc021cf211e6a77e002590604f2e/

Exkluzivně:  Havel  na dosud nepublikovaných fotografiích.  Nesmírně mi imponoval, 

říká jejich autor. In: Aktuálně.TV [online]. 23.05.2016 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 
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https://video.aktualne.cz/dvtv/vaclav-havel-na-dosud-nepublikovanych-fotografiich-

nesmirne/r~5f03d01c20b211e6888a0025900fea04/

Marjanovič: Vyšetřování FBI je pro Clintonovou koulí u nohy, jsem zvědav, jak si ji 

Trump vychutná. In: Aktuálně.TV [online]. 08.06.2016 [cit. 2017-04-22]. Dostupné z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/marjanovic-vysetrovani-fbi-je-pro-clintonovou-kouli-u-

nohy-j/r~3f26ccd02d7411e682380025900fea04/

Stíhání komunistických zločinů? Viníci jsou a mají být hnáni před soud, říká Kroupa. 

In:  Aktuálně.TV [online].  09.08.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/minuly-rezim-odehrala-se-rada-zlocinu-vinici-jsou-ale-

vysetr/r~dd0e7a9c5e2f11e6a4100025900fea04/

Nový Potter? Kniha se ostatním ze série nevyrovná, reakce jsou ale i tak pozitivní, říká 

překladatel.  In:  Aktuálně.TV [online].  11.08.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/novy-potter-kniha-se-ostatnim-ze-serie-nevyrovna-

reakce-jsou/r~dff1d7905fd311e68d00002590604f2e/

Konec Merkelové? Dál věří, že dělala správné kroky, po volbách se kurz nezmění, říká 

Procházková.  In:  Aktuálně.TV [online].  05.09.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/konec-merkelova-po-volbach-zustane-stejny-kurz-

migracni-prav/r~1bed4caa737711e6a3e5002590604f2e/

Zákaz potratů v Polsku je obrovský útok na práva žen, jde o tlak z katolické církve, říká 

Stelzerová.  In:  Aktuálně.TV [online].  03.10.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zakaz-potratu-v-polsku-je-obrovsky-utok-na-prava-zen-

jde-o-t/r~615cc19c895911e68d00002590604f2e/

Prohlášení je přemrštěné, čeští politici jsou až příliš ochotní a Čína si na to zvykla, říká 

sinolog.  In:  Aktuálně.TV [online].  19.10.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/prohlaseni-je-premrstene-cesti-politici-jsou-az-prilis-

ochot/r~5572713a95f511e6b026002590604f2e/

Češi se “turka” neodnaučí pít, kávová kultura ale vzkvétá, říká nejlepší český barista. In: 

Aktuálně.TV [online].  06.11.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/cesi-se-turka-neodnauci-pit-kavova-kultura-v-cr-ale-
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vzkveta/r~774880309d0511e6a12d002590604f2e/

Obávám se, že konzum je více než demokracie. Rusko využívá našich slabostí,  říká 

Romancov.  In:  Aktuálně.TV [online].  28.11.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/obavam-se-ze-konzum-je-vice-nez-demokracie-rusko-

vyuziva-nas/r~bca30e36b56d11e68f82002590604f2e/

EU neumí jednoduše komunikovat. Výroky o Castrovi jsou nešťastné a na omluvu, říká 

Prouza.  In:  Aktuálně.TV [online].  05.12.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/eu-neumi-jednoduse-komunikovat-vyroky-o-castrovi-

jsou-nestas/r~c04623a0baf611e6af6e002590604f2e/

Povodeň v roce 2002 nám otevřela srdce lidí, dnes jsme nejlepší v Evropě, říká šéf Zoo 

Praha  Bobek.  In:  Aktuálně.TV [online].  10.12.2016  [cit.  2017-04-22].  Dostupné  z: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/panda-v-praze-zirafy-taky-nekadrujeme-spojovat-zvirata-
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