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Příloha č. 1 

Tematický diskurz, tematický komplex, sekvenčnost 15. 7., 16. 7., 17. 7., 28. 7., 29. 7. 2004 
Základem je zpráva o smrti K. Zicha z 15. 7. 2004, která je doplněna biografickými 
informacemi a reakcemi na úmrtí.  
16. 7. vychází v deníku strana, která tematizuje problematiku úmrtí v zahraničí obecně, 
zejména pak v souvislosti s trávením volného času, přítomna je rovněž sekvenční informace  
o převozu mrtvého a příjezdu rodiny (viz text č. 6).  
17. 7. je vytištěn článek, který přináší sekvenční informace o průběhu události, okolnostech 
záchrany, převozu těla, pitvě a pohřbu, o manželce K. Zicha; základem sdělení je rozpor mezi 
oficiálním vyjádřením lékaře k příčině úmrtí a sdělením očitého svědka. 
28. 7. je zveřejněna formou zprávy v základní podobě informace o převozu ostatků, pitvě  
a pohřbu. 
29. 7. je na titulní straně řazena fotografie manželky K. Zicha při účasti na pohřbu se 
základním zpravodajským sdělením, navazují dva články na vnitřních stranách - první text 
informuje o příčinách úmrtí, rizicích potápění; druhý text je referátem o průběhu pohřbu  
K. Zicha, informuje o účasti osobností. Komplex textů působí na city. 

A) Čtvrtek 15. 7. 2004 A/1 

Příloha č. 1, text č. 1 (Odešel Karel Zich – rozšířená zpráva) 
Mladá fronta Dnes, 15. 7. 2004, A/1 

 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: informovat o smrti zpěváka Karla Zicha (senzační podtext). 
Grafika: text zařazen v pravé horní polovině titulní strany, vložena fotografie zpěváka, 
společně s popiskou a titulkovým komplexem tvoří cca dvě třetiny velikosti sdělení, od 
ostatního obsahu stránky odděleno orámováním. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Titulkový komplex (titulek a podtitulek) společně s popiskou fotografie obsahují základní 
informaci (kdo, kdy, kde, co). 
Text zprávy:  
První odstavec - konsituační vstup, náznak hodnocení (kdo byl Zich);  
Druhý odstavec: 

- v první větě druhého odstavce odpovídá na základní otázky – kdo (Zich, včetně 
informací v prvním odstavci), kdy (úterý odpoledne), co (zemřel), kde (u Korsiky); 

- následují rozšiřující informace: 
I. rozšiřující segment – okolnost pobytu (dovolená s manželkou, potápění), upřesnění 
místa (ve výpovědi konzulky), upřesnění události (výpověď účastníka); 
II. rozšiřující segment – okolnosti záchrany (za jakých okolností zemřel) – informace 
o převozu, situaci; 
III. rozšiřující segment – problematicky zařazená (důvod viz způsob novinářské 
práce), ve vztahu k tématu nesdělná (nekoherentní) výpověď sestry K. Zicha. 

Třetí odstavec: výpověď kolegyně K. Zicha. 
Čtvrtý odstavec: široká souvislost biografická (navazuje text na s. C7). 
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Komplex textů se zastřešujícím titulkem Karel Zich tragicky zemřel na dovolené 
Mladá fronta Dnes, 15. 7. 2004, C/7 (Kultura) 

 
Grafika: základní text s ilustrační fotografií a informační popiskou je doplněn o dvě vyjádření, 
která jsou souhrnně v silné lince nazvaná „Vzpomínky“, doplněná ilustračními fotografiemi 
spolupracovnice a hudebního publicisty bez popisek; komplex textů je oddělen od ostatního 
obsahu orámováním. 

Příloha č. 1, text č. 2 (bez vlastního titulku – viz zastřešující titulek) 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: a) analogicky k textu č. 1 informovat o události, jejích souvislostech, reakci 
spolupracovníků; b) informovat o životě zpěváka. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text je vystavěn ze dvou segmentů:  
1. Zpravodajský úsek (1.–4. odst.) má charakter souhrnné zprávy, obsahuje identické 
informace jako text č. 1 (s. A/1), které jsou na některých místech rozšířené o detaily, 
podrobnosti. Tematicky je věnován jednak události (smrt Zicha), jednak reakci 
spolupracovníka J. Tichoty.  
2. Informativní biografický úsek (5.–7. odst.) s pasážemi objektivizovaného hodnocení  
(J. Tichota). 
Pozn.: 
Ve druhém odstavci je výpověď konzulky přerušena řazením rozšiřující výpovědi sestry  
K. Zicha, ve třetím odstavci pak rozšiřující informací o okolnostech pobytu (přerušení 
výpovědí není produktivní, jsou důsledkem práce novináře v rámci objektivizovaného 
informování, zde jde o zachycení širších souvislostí události). 
 

Příloha č. 1, text č. 3 (Vzpomínky) 
 
Jde o charakteristiky K. Zicha od dvou spolupracovníků. V případě I. Budweiserové je 
v úvodu přítomna reakce na událost, což schází u J. Černého, v jeho případě je řazena 
retrospektivní vzpomínka. 
 
Pozn.: 
Zařazení hodnocení, charakteristiky Zicha v biografické části (jde o výpovědi J. Tichoty) lze 
hodnotit jako problematické z hlediska koherence, tematicko-obsahové jednoty sdělení, 
rovněž v kontextu samostatného řazení charakteristik v části „Vzpomínky“. 
 
Práce s fakty, shodné informace: 
Část informací a jejich formulace v článku č. 1 na straně A/1 jsou identické, případně 
nepatrně modifikované (přeformulované, zkrácené), jako v článku č. 2 na straně C/7. Na 
příkladu textů lze doložit metodu novinářské práce - z rozsáhlého textu k tématu je na základě 
výběru, následného případného zkrácení a formulační modifikace vytvořen základní text pro 
první stranu.  
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Mezi jiným:  
Text č. 1 , s. A/1  
Odešel  Karel Zich 

Komplex textů, s. C/7, text č. 2 
Karel Zich tragicky zemřel na 
dovolené 

Komplex textů, s. C/7, 
text č. 3 Vzpomínky 

Karlu Zichovi se přezdívalo 
český Elvis Presley…  

Říkalo se mu český  
Elvis Presley… 

Jiří Černý: Karel byl 
český Elvis Presley 

(titulek) 
…jeho hit Alenka v říši divů si 
lidé zpívají už třicet let. 

Lidé si dodnes pamatují jeho 
Alenku v říši divů… 

---- 

Kytarista a zpěvák, člen kapely 
Spirituál kvintet, v úterý 
odpoledne zemřel u ostrova 
Korsika. 

…zpěvák a kytarista, dlouholetý 
člen skupiny Spirituál kvintet, 
tragicky zahynul při potápění u 
korsických břehů… 

---- 

S manželkou sem ve skupině 
asi deseti lidí odjel na 
dovolenou a za svým 
oblíbeným koníčkem, 
potápěním. 

Pětapadesátiletý zpěvák byl na 
Korsice na dovolené 
s manželkou ve skupině asi 
deseti dalších lidí.  

---- 

„Tragédie se stala při potápění 
poblíž města Porto-Vecchio,“ 
řekla konzulka ve Francii 
Ljuba Svobodová. 

Potvrdila to česká konzulka ve 
Francii Ljuba Svobodová. 
Neštěstí, o němž neuvedla 
podrobnosti, se stalo v úterý 
poblíž korsického města  
Porto-Vecchio. 

---- 

Víc nevěděla ani Zichova 
sestra Marie Dohalská. „Šlo 
zřejmě o nějakou šílenou 
tragédii,“ řekla. 

„Šlo zřejmě o nějakou šílenou 
tragédii,“ řekla Zichova sestra 
Marie Dohalská, která bližší 
podrobnosti o zpěvákově úmrtí 
neznala. 

---- 

„Už v tuhle chvíli se mi hrozně 
stýská,“ reagovala včera na 
zprávu o tragédii zpěvačka 
Irena Budweiserová, která se 
sešla se Zichem ve skupině 
Spirituál kvintet. 

---- Je to nečekaná zpráva. Už 
v tuhle chvíli se mi 
strašně stýská. Nedovedu 
si představit… 

Karel Zich se narodil  
10. června 1949. Vystudoval 
sociologii a estetiku, potom se 
však vydal na dráhu 
rockŉ’rollu. 

Karel Zich se narodil 10. června 
1949 v Praze, …Karel Zich 
studoval hudební kompozici na 
Státní konzervatoři v Praze vedle 
sociologie a estetiky… 

---- 
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B) Pátek 16. 7. 2004 A/3 
Téma dne: Nebezpečná dovolená 

Tematická strana je motivována úmrtím K. Zicha při potápění 15. 7. 2004, v textu č. 6 
navazuje na dříve zveřejněné skutečnosti, objevují se sekvenční informace (převoz těla, 
příjezd rodiny). 
Funkce tematické strany: informativní, persvazivní, získávací (implicitně). 
Cíl tematické strany: a) upozornit na rizika v průběhu dovolené; b) na základě upozornění 
přesvědčit příjemce, aby byli opatrní při rizikových činnostech. 
Kompozice a grafika: dva zpravodajské texty (retrospektivní výčtová zpráva a interview)  
a dva pomezní zpravodajsko-publicistické texty (text č. 4, 6), doplněné ilustračními 
fotografiemi a tabulkami s informačním obsahem. 

Příloha č. 1, text č. 4 (Cesty za zážitky stále častěji kon čí smrtí – souhrnný mozaikový 
text informačně-analytický) 

Funkce a cíl textu: text tvoří základ tematické strany, funkce a cíle jsou identické. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Základem je výkladový a informační slohový postup, marginálně přítomen v náznacích 
úvahový (např. čtvrtý, desátý odstavec), popisný (např. citace v desátém odstavci). 
Užívány jsou objektivizace citacemi, parafrázemi, statistickými údaji. 
Text je vystavěn mozaikově, tematizována jsou jednotlivá nebezpečí: 1. kuriózní a 
neočekávaná nebezpečí – slon (2. odst.), kolečkové brusle (3. odst.); 2. nebezpečí moderních 
sportů a volnočasových aktivit (vyjmenování ve čtvrtém odstavci) � a) téma hory (5.–6. 
odst.), b) téma potápění (7.–9. odst.), c) téma jízda na koni (10. odst., vč. příkladu slavné 
osobnosti),1 d) exotické aktivity na příkladu D. Hůlky (11. odst.). 
Základní text je doplněn o tabulky s nekohezně zpracovanými informacemi.  

 

                                                   
1 Téma jízda na koni obsahově, s výjimkou informace o slavné osobnosti, koreluje s předchozími částmi od  
5. odstavce, ovšem neodpovídá členěním do jednoho odstavce. Důvod může spočívat v kolektivním zpracování, 
podepsáni jsou tři původci, důvodem může být také korektorský zásah. 
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Text č. 4 
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Příloha č. 1, text č. 5 (V cizině našli smrt ministr, herec i básník – retrospektivní výčtová 
zpráva) 

Funkce textu: informativní. 
Cíl: informace o neštěstí v minulosti – zajímavost.  
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Kohezně je zpracovaná výčtová informační linie slavných osobností, které zemřely při 
volnočasových aktivitách; odstavce členěny dle jednotlivců. 
 

Příloha č. 1, text č. 6 (Proč Karel Zich zemřel, určí pitva – text žánrově nezačlenitelný) 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: a) informovat o souvislostech smrti K. Zicha, zejména možných příčinách; b) pokus  
o sekvenční navazování informací. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Sdělení je objektivizováno, střídají se přímé autorské úseky s výpověďmi (citovanými či 
parafrázovanými). 
1. V prvních čtyřech odstavcích jsou zopakovány informace o úmrtí K. Zicha, které byly již 
dříve zveřejněny (15. 7. 2004 – viz výše), doplněna je informace o francouzských zákonech 
neumožňujících poskytování informací, dále fakta o převozu K. Zicha a cestě rodiny domů. 
2. V pátém až sedmém odstavci je do monologické podoby přepsán rozhovor s instruktorem 
potápění, přítomny jsou citace. 
Jde o volně kombinovanou kompozici textu v rámci konkrétního tematického diskurzu, 
pojítkem je logická vazba smrti K. Zicha a jejích možných příčin. 
 

Příloha č. 1, text č. 7 (Lidé přeceňují své síly, říká český velvyslanec – zpravodajský 
rozhovor) 

Funkce textu: informativní. 
Cíl: informace o příčinách úmrtí a množství jedinců, kteří umírají v Chorvatsku, o pojištění 
pro tento případ. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
1. První a druhý odstavec obsahuje přepis části rozhovoru do monologického textu, přináší 
základní informace o počtu a příčinách úmrtí. 
2. Vlastní rozhovor je tvořen jednou dichotomickou otázkou, třemi otázkami alternativními. 
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C) Sobota 17. 7. 2004 A/4 
 

Příloha č. 1, text č. 8 (Soudní lékař: Zich utonul – text žánrově nezačlenitelný, obsahující 
základní rámec rozšiřující zprávy) 

Funkce textu: informativní. 
Cíl: a) sekvenčně informovat o důvodu úmrtí K. Zicha; b) zachytit logický rozpor 
(nekomentováno, implicitně přítomno) diagnózy soudního lékaře a průběhu události;  
c) působit na city příjemců sdělení (implicitně). 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Sdělení je objektivizováno, střídají se přímé autorské úseky s výpověďmi (citovanými či 
parafrázovanými). 
1. V prvním odstavci navázán kontext, intertextově použita již publikovaná (viz výše) 
informace, včetně částí formulací. Dále je sekvenčně zařazena nová základní informace  
o diagnóze soudního lékaře, užito citace konzulky. 
2. Zachycení rozporu v informacích: ve druhém až pátém odstavci zařazen referát o průběhu 
události (popis), jde o výpovědi instruktora potápění, přítele oběti; pátý odstavec obsahuje 
navíc informaci o pozdním příletu záchranářů a vyjádření lékařky; šestý a sedmý odstavec 
obsahuje citovaný názor instruktora na důvod kolapsu (6. odst.), implicitní polemiku 
s výrokem soudního lékaře (7. odst.). 
3. Rozšiřující (ve vztahu k základnímu cíli – příčina smrti – viz výše) sekvenční informace  
o době převozu těla, pohřbu, možnosti soudní pitvy v osmém odstavci. 
4. Pozadí textu tvoří devátý a desátý odstavec, kde je řazena informace o stavu manželky 
zesnulého (jednovětná citace, 9. odst.) a vyjádření pocitů instruktora potápění (citace,  
10. odst.), obě výpovědi působí na city. 
 
Ve sdělení je zřetelná struktura kónického uspořádání: úvodní odstavec tvoří čelo textu se 
základní informací, následují informace, které jsou v rozporu se základní informací, včetně 
opozitního názoru; zařazeno je pozadí. Nejde však o typický případ kónického typu zprávy, 
zejména pokud se týká zpracování částí s opozitní informací, jde spíše o volnou aplikaci 
modelu. 
 
Pozn.: 
Poslední odstavec, který vyjadřuje pocity instruktora potápění, je z pohledu tematického 
problematický, nekoherentní – pocity, dojmy této osoby nesouvisí s tématem a základními cíli 
sdělení (viz výše). Důvodem řazení je snaha zdůraznit tragičnost události, dopad na jedince 
(viz Informační materiál MFD 2001). 
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D) Středa 28. 7. 2004 A/3, 5 

Příloha č. 1, text č. 9 (Ostatky Karla Zicha jsou už v Česku – zpráva v základní podobě) 

 

Text č. 8 

Text č. 9 
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E) Čtvrtek 29. 7. 2004 

Příloha č. 1, text č. 10 (Loučení se Zichem – zpravodajská fotografie s popiskem) 
Mladá fronta Dnes, 29. 7. 2004, A/1 

Zpravodajské sdělení tvořené fotografií s titulkem, podtitulkem a popiskem, informační 
funkce, působící na city. 
 

 
Pozn.: 
Zveřejnění fotografie zachycující pozůstalé ve chvílích smutku je neetické.

Text č. 10 
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Komplex textů se zastřešujícím titulkem Závěr pitvy: Zicha zradilo v moři srdce 
Mladá fronta Dnes, 29. 7. 2004, A/3 (Z domova) 

Texty navazují na zpravodajské sdělení na titulní straně A/1 – fotografie s popiskou. 

Příloha č. 1, text č. 11 (bez vlastního titulku – žánrově nezačlenitelný text) 
Funkce textu: informativní, persvazivní, získávací (explicitně). 
Cíl: a) sekvenčně informovat o příčině smrti, včetně zdůraznění pochybení francouzských 
lékařů; b) informovat o zdravotních rizicích spojených s potápěním, obsahuje výzvu 
k opatrnosti. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Sdělení je objektivizováno, střídají se přímé autorské úseky s výpověďmi (citovanými či 
parafrázovanými). 
Úvodní odstavec obsahuje příznakově podanou informaci o příčinách smrti, obsahuje výzvu 
k opatrnosti v souvislosti s potápěním. Naznačuje tematický záběr článku. 
Téma první: příčiny úmrtí K. Zicha. 
Druhý odstavec v úvahové linii hodnotí vyjádření francouzských lékařů ve vztahu k novým 
zjištěním. 
Třetí až čtvrtý odstavec přináší informace vztahující se k pitvě, přání rodiny.   
Téma druhé: zdravotní rizika potápění. 
Čtvrtý odstavec informuje o praxi agentur poskytujících služby v oblasti potápění (požadavky 
na potvrzení o zdravotním stavu), o zdravotních předpokladech potápění (řazena 
objektivizovaná výpověď lékaře). 
Pátý odstavec informuje o praxi v ČR a zahraničí (jde o střídání dílčích témat, nepůsobí 
násilně, porušena koherence). 
V šestém odstavci pokračuje výpověď lékaře o chování lidí a rizicích, doplněno výpovědí 
člověka, který se potápí po operaci srdce. 
Sedmý odstavec přináší zkušenosti jiného lékaře s potápěním. 
Užité slohové postupy: v autorské linii dominuje informační postup, doplněný o věcný 
popisný a úvahový. V objektivizovaných výpovědích přítomny výkladové prvky. 

Příloha č. 1, text č. 12 (Se zpěvákem se přišly rozloučit stovky lidí – referát 
s rozšiřujícím segmentem) 

(K textu se vztahují ilustrační fotografie, které zachycují osobnosti účastnící se pohřbu, 
přenášenou rakev se zesnulým.) 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: a) popsat průběh pohřbu K. Zicha; b) informovat o účasti; c) působit na city (implicitně). 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Sdělení je objektivizováno, střídají se přímé autorské úseky s výpověďmi (citovanými či 
parafrázovanými). 
Bez úvodu. 
První až třetí odstavec referují o průběhu pohřbu. 
Čtvrtý odstavec obsahuje výpověď P. Bobka (lidský rozměr, pocity) a informace  
o účastnících. 
Pátý odstavec představuje krátký rozšiřující úsek, který (včetně předchozího odstavce) působí 
na city, zejména jeho zakončení: »Jeden z nich shrnul pocit, který poslední rozloučení ovládl: 
„Lidé ho měli rádi.“«2. 
Užité slohové postupy: věcný popisný a informační v autorské linii. 

                                                   
2 Jde až o klišé. 
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Text č. 11 

Text č. 12 
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Příloha č. 2  

Texty žánrově nezačlenitelné 
 

Příloha č. 2, text č. 1 (Tornádo poničilo třetinu Litovle) 
 

Mladá fronta Dnes, 11. 6. 2004, A/1 

 
 
Článek zachovávající zásady informační kvality. 
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Příloha č. 2, text č. 2 (ČSSD oslabuje boj ve vlastních řadách) 
 

Mladá fronta Dnes, 9. 6. 2004, A/1 

 
 
Článek porušující zásady informační kvality. 
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Příloha č. 2, text č. 3 (Boj o Špidlu vrcholí, zapojí se i Zeman) 
 

Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2004, A/1 

 
 
Článek porušující zásady informační kvality. 
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Příloha č. 2, text č. 4 (Opilý řidič zranil policistu a ohrožoval zdravotníky) 
 

Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2004, C/1 

 
 
Text žánrově zařaditelný jako riport, porušuje zásady informační kvality. 
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Příloha č. 3 

Příloha č. 3, text č. 1 (Chlapec spadl z okna třídy a zabil se – zpráva s publicistickými 
prvky) 

Mladá fronta Dnes, 21. 4. 2004, A/1 
 

Funkce textu: informativní. 
Cíl: informovat o úmrtí chlapce, o souvislostech a reakcích na událost. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
První odstavec – úvod „kulisa“, následuje základní informace; 
Druhý odstavec – reakce, vyjádření ministryně školství (obsahuje pocity); 
Třetí a následující odstavce – rozšiřující text, odpovídá na otázky proč a jak (včetně verzí 
události); 
Čtvrtý odstavec obsahuje jednak pozadí (informace o žákovi), potud je korektně 
zpravodajský, problematické (rysy publicistiky) je zařazení spekulace o dalších verzích 
události. V závěru je přítomen popis ze strany žáků, který je pak dále obsažen v pokračování 
článku, referátu na straně A/2. 
Užité slohové postupy: 
Dominantní použití informačního postupu, užity objektivizační komponenty (přímé řeči), 
popisného postupu jako doplňujícího. 
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Příloha č. 3, text č. 2 (Školáci: Nejprve jsme mysleli, že je to legrace – subjektivizovaný 
publicistický referát) 

Mladá fronta Dnes, 21. 4. 2004, A/2 (Události a politika) 
 
Funkce textu: informativní, náznaky persvaze (závěrečné tři odstavce). 
Cíl: informovat o události, přiblížit její průběh, reakce na událost, vč. naznačení viníka. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 

První odstavec – popis – kulisa;  
Druhý odstavec – informace o události, přítomna identická výpověď, jaká byla užita 
v textu č. 1 – jde o obvyklý způsob zpracování tématu, kdy se objevují shodné pasáže 
v textu na první straně a v navazujícím článku;  
Třetí, čtvrtý a šestý odstavec – vyprávění a popisy události ze strany žáků za užití 
objektivizačních textových komponentů (citací);  
Pátý odstavec, autorský úsek – propojení výpovědí žáků do dějové linie s prvky 
dynamizace, dramatizace v líčení části události („Za pár sekund bylo už vše jinak… 
 a posadil se.“); 
Sedmý až devátý odstavec přináší rozšiřující informace s hodnocením, interpretací, 
následované objektivizovaným sdělením: 

v sedmém odstavci (odmítnutí vyjádření ze strany vedení školy se rozchází s úvodem 
odstavce – jak událost zapůsobila na školu);  
osmý odstavec vypovídá o faktu, že rodiče o události věděli;  
devátý odstavec objektivizovaným způsobem naznačuje viníka (zde výpovědní vazba 
k předchozímu článku na str. 1, ovšem zvolena pouze spekulativní verze – vina 
vyučujícího). 

Užité slohové postupy:  
Základem je věcný, ale i subjektivizovaný popis v autorské linii; líčení a vyprávění je 
obsaženo v citovaných výpovědích.  
Zejména ve druhém odstavci a závěrečných třech odstavcích informační postup. 
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 27

Příloha č. 4 

Příloha č. 4, texty č. 1 (Krátce z krajů – soubor kratších zpráv) 
Mladá fronta Dnes, 29. 5. 2004, A/5(Z domova) 
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Funkce textu: informativní. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Jedná se o zprávy v základní podobě.  
Některé texty obsahují rozšiřující informace. Zřetelné je to v textu Policisté zkoumají, kdo 
otrávil psy v úseku „Policisté již několik týdnů…“; analogicky v textu Přes hranici si zašel 
vykrást hospodu je rozšiřující informace obsažena v posledním souvětí. 
Charakter zprávy v základní podobě – odpověď na základní otázky - má i kombinovaný text 
ilustrační fotografie a popisky. 
Užité slohové postupy: informační, přítomen i nesubjektivní popisný (např. Policisté 
zkoumají, kdo otrávil psy). 
Pozn.: 
V textu Děti dostanou dárek – nové hřiště je užit pro zprávu v základní podobě nenáležitě 
textový komponent – výpověď zaměstnance ústavu, jde o rozšiřující text. 
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Příloha č. 4, texty č. 2 (Krátce – soubor zpráv) 
Mladá fronta Dnes, 29. 5. 2004, C/1 

 
Funkce textu: informativní. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Jedná se o zprávy v základní podobě.  
V textu V historické radnici začne jezdit výtah užit pro zprávu v základní podobě nenáležitě 
textový komponent – výpověď primátora, jde o rozšiřující text. 
Užité slohové postupy: informační, doplněno o nesubjektivní popisný. 
Pozn.: 
Text Muž zkoušel motocykl a zahynul obsahuje příznakové lexikum „…se řítil nepřiměřenou 
rychlostí…“. 
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Příloha č. 4, texty č. 3 (Krátce – soubor zpráv) 
Mladá fronta Dnes, 20. 7. 2004, C/1 

 
 

Funkce textu: informativní. 
Způsob zpracování tématu, kompozice:  
Texty formálně odpovídající charakteristice zkrácené zprávy (noticky), v obou případech není 
uváděna odpověď na otázku „kdy“, byť v případě prvního textu je uvedeno „…který se v noci 
vloupal…“. Odpověď na otázku „kdy“ vyplývá z charakteru rubriky a zprávy se vztahují se 
k předchozímu dni. 
Užitý slohový postup: informační. 
Pozn.: 
Texty jsou ve svých úvodech příznakové: „Na půl metráku masa…“, „Na mol opilou 
třiadvacetiletou ženu…“. 
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Příloha č. 4, texty č. 4 (Telegraficky – soubor zkrácených zpráv) 
Mladá fronta Dnes, 7. 6. 2004, C/8 

 

 
Funkce textu: informativní. 
Způsob zpracování tématu, kompozice:  
Typický rys zkrácených zpráv – absence jedné či více odpovědí na základní zpravodajské 
otázky kdo, co, kdy, kde, texty jsou tvořeny krátkými větami či souvětími s dvěma větami. 
Užitý slohový postup: informační. 
Grafika: 
Neobsahují titulky, které nahrazuje tučným písmem vysázený začátek sdělení. 
 

Příloha č. 4, texty č. 5 (upoutávka – titulní strana) 
Mladá fronta Dnes, 29. 6. 2004, A/1 
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Příloha č. 5 

Rozšířené zprávy 
 

Příloha č. 5, text č. 1 (Logo kraje se opět nepodařilo vybrat – obrácená pyramida) 
Mladá fronta Dnes, 23. 10. 2002, D/1 

 
Zlín (vc) - Krajští radní zrušili už druhé výběrové řízení na návrh loga Zlínského kraje. 
Učinili tak na doporučení výběrové komise, které se nelíbil žádný z téměř dvaceti 
předložených návrhů.  
„Výběr loga považujeme za důležitý, zatím nás však skutečně žádný návrh plně nezaujal,“ 
konstatoval krajský radní Jiří Severin. Radní současně rozhodli o vytvoření pracovní skupiny, 
která se má výběrem loga nadále zabývat. Logo kraje má být určitým výtvarným symbolem, 
který se bude objevovat na úředních písemnostech, navštívenkách či propagačních 
materiálech kraje.  
Přestože ve výběrovém řízení nikdo nezvítězil a kraj ušetřil za slíbenou odměnu padesát tisíc, 
názory na podobu budoucího loga se mezi zástupci kraje postupně sjednocují. „Prosazuje se 
funkcionalistická myšlenka, že základem budoucího loga bude určité grafické ztvárnění 
písmene Z,“ prozradil zástupce hejtmana Libor Lukáš.  
Právě návrh loga obsahující písmeno Z připravil mimo výběrové řízení také nový 
zaměstnanec tiskového odboru krajského úřadu Petr Zákutný. Podle mluvčího krajského 
úřadu Patrika Kamase je nyní nejpravděpodobnější, že kraj už nebude vyhlašovat další 
výběrové řízení, ale že si přetvoří podle svých představ a nakonec schválí právě tento 
pracovní návrh svého zaměstnance. 
 
(Zdroj: NEWTON IT) 
Funkce textu: informativní. 
Cíl textu: informovat o výběrovém řízení na logo Zlínského kraje. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
První odstavec vystihuje podstatu události, ve druhém odstavci je reakce zúčastněné osoby, 
téma se dál rozvíjí, následuje citace další osoby ve třetím odstavci, poslední odstavec 
upozorňuje na další souvislosti. Kromě základních otázek kdo, co, kde, odpovídá autor také 
na otázky jak a proč.  
Pozn.: 
Text neodpovídá na otázku kdy, jedná se o chybu. 
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Příloha č. 5, text č. 2 (Vojačky se fotily do erotického časopisu – zpráva ve tvaru 
obrácené pyramidy – neopozitní) 

Mladá fronta Dnes, 29. 5. 2004, A/4 (Z domova) 

 
 

Funkce textu: informativní. 
Cíl textu: informovat o reakci školy na prohřešek studentek, text přináší i informaci  
o samotném přestupku. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
První odstavec, čelo obsahuje informaci v rozsahu základní zprávy. 
Druhý odstavec slovní zhodnocení jednání jako porušení morálních požadavků - náčelník 
generálního štábu. 
Třetí odstavec slovní hodnocení jednání jako poškození jména školy - rektor akademie. 
Čtvrtý odstavec informace o rozhodnutí senátu školy od rektora akademie. 
Pátý odstavec informace, že studentkám bylo rozhodnutí sděleno, jejich věk, ročník studia. 
Šestý odstavec rozšiřující výpověď rektora, odkud pocházela informace o přestupku. 
Sedmý odstavec rozšiřující informace, odkud se o přestupku dozvěděla veřejnost. 
Osmý odstavec slovní reakce jedné z postižených. 
Užit slohový postup: informační, doplněný o popisný.  
Pozn.: 
Způsob řazení informací respektuje snižujícího se významu informací, text je krátitelný. 
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Příloha č. 5, text č. 3 (Zastupitel: chtěli mě uplatit kv ůli Lidlu – zpráva ve tvaru 
obrácené pyramidy – opozitní) 

Mladá fronta Dnes, 30. 7. 2004, C/1 – 2 (přetah) (Střední Morava) 
 
Funkce textu: informativní. 
Cíl textu: informovat o širších souvislostech podezření ze střetu zájmů u prostějovského 
zastupitele. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
V prvním a druhém odstavci je čelo zprávy, základní informace (tvrzení o pokusu uplácet 
zastupitele x odmítnutí firmy). 
Ve třetím odstavci je parafrázovaná informace o pokusu uplácet zastupitele města (autor  
V. Komínek).  
Ve čtvrtém odstavci je citace zástupce napadené strany (Z. Přichystal), která tvrzení o úplatku 
z druhého a třetího odstavce popírá. 
Pátý odstavec poskytuje základní souvislost, informaci o setkání obou osob, jejichž vyjádření 
jsou ve druhém, třetím a čtvrtém odstavci. 
Následují opozitní výpovědi k tomuto setkání – V. Komínek v šestém odstavci × popření  
Z. Přichystalem v sedmém odstavci. 
Sedmý odstavec přináší (kromě náznaku hodnocení: „Která z verzí je pravdivá, není jasné.“) 
rozšiřující informaci k setkání obou osob (5. odst.) – smlouva pro V. Komínka, stanovení 
výše odměny. 
Osmý odstavec přináší hodnocení obsahu smlouvy ze strany V. Komínka (pokus o uplácení). 
Devátý odstavec obsahuje odmítnutí obsahu předchozí výpovědi ze strany Z. Přichystala. 
V desátém odstavci jsou širší souvislosti týkající se pouze již V. Komínka (výpověď  
o důvodech, proč hovořil s vlastníkem pozemků, kterých se téma dotýká). 
Pozn.: 
Text je krátitelný při zachování jednotlivých opozitních replik. 
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Příloha č. 5, text č. 4 (Kamion zabil čtyři lidi ve škodovce – rozšířená zpráva) 
Mladá fronta Dnes, 20. 7. 2004, A/1–4 

 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: podat informaci o havárii nizozemského kamionu a usmrcení čtyř lidí. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: klasická rozšířená zpráva. 
Informace v rozsahu zprávy v základní podobě jsou na s. A/1.  
V přetahu na s. 4. jsou přítomny rozšiřující informace ve dvou odstavcích (o charakteru místa 
nehody, nákladu kamionu). V prvním odstavci užito „prokládání“ informací, střídání 
tematických rovin, které narušuje návaznost výpovědí.  
Pozn.: 
První odstavec na s. 4 mohl být dále členěn. 
Užité slohové postupy: informační a nesubjektivní popisný. 
 
 

 
S. A/1 

 
S. A/4 
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Příloha č. 6 

Příloha č. 6, text č. 1 (Voda, vstupenky, hotely a časopisy nezdraží – souhrnná zpráva) 
Mladá fronta Dnes, 19. 2. 2004, B/1 (Ekonomika) 

 
 
Funkce textu: informativní, náznak persvaze. 
Cíl: informovat o průběhu projednávání zákona o dani z přidané hodnoty. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
První a druhý odstavec přináší základní informaci o výsledku parlamentního jednání. 
Třetí odstavec informuje o nesouhlasu opozice. 
Ve čtvrtém odstavci je obsažena reakce opoziční poslankyně. 
Pátý odstavec informuje o zamítnutí návrhů opozice. 
V šestém a sedmém odstavci jsou informace o pozměňovacích návrzích. 
Osmý odstavec je interpretativní, hodnotící (porušení zpravodajské normy), ale informuje 
také o dopadech neschválení navýšení části daní. 
Užit slohový postup: informační, náznaky postupu úvahového. 
Pozn.: 
Kromě výše zmíněného hodnocení v posledním odstavci užity interpretace, hodnocení – 
„Opozici se změny nelíbí…“ (3. odst.), „Kritikou nešetřila ani…“ (4. odst.), „…si vybojovaly 
výjimku…“ (6. odst.), „…podivil se…“ (6. odst.) aj. 
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Příloha č. 6, text č. 2 (Začátek roku přinesl další nezaměstnané – mozaiková zpráva) 
Mladá fronta Dnes, 4. 1. 2001, D/1-2  

 
Úřednice zaevidovaly desítky lidí bez práce 
V ý c h o d n í  M o r a v a (sve, kam) - S výpovědí v kapse vítala nový rok řada lidí ze 
Zlínského kraje. Oslavovat Silvestr, nebo nové tisíciletí - na to neměli ani pomyšlení. Šance 
najít rychle zaměstnání nebyla téměř žádná, a tak jakmile začal pracovní týden, zamířili na 
úřad práce. 
V úterý i ve středu ráno bylo na zprostředkovatelnách, kam se hlásí noví nezaměstnaní, plno. 
Úřednice přijímaly jednoho člověka za druhým. Začátek roku 2001 se tak na úřadech práce 
nijak nelišil od roku 2000 ani toho předešlého.  
Jen ve Zlíně přibylo v úterý do evidence přes devadesát lidí. Dalších pět desítek 
nezaměstnaných se přihlásilo na pobočkách ve Slavičíně, Valašských Kloboukách  
a v Otrokovicích. Tam je přitom úterý vyhlášeno za neúřední den. „Pracovníci poboček ale 
nedokázali příchozí odmítnout. Někteří z nich přijeli zdaleka autobusem. Někdy se zcela 
neopodstatněně báli, že je už na druhý den nepřijmeme do evidence. To se ale nemůže stát,“ 
uvedl ředitel zlínského úřadu práce Karel Chrastina.  
V Kroměříži byla situace podobná. První pracovní den v novém tisíciletí se přišlo jen 
dopoledne zaevidovat asi devadesát uchazečů o zaměstnání, kteří jsou od ledna bez práce. 
„Bylo to stejné jako každý leden. Končí hodně pracovních poměrů. První den jsme ale čekali 
ještě větší nápor,“ dodal ředitel Úřadu práce v Kroměříži Karel Smíšek.  
Ačkoli pracovníci Úřadu práce ve Vsetíně ještě nemají k dispozici přesná čísla, která 
vypovídají o tom, kolik lidí sem přišlo během prvních dnů nového roku, situace zatím 
nevypadá nijak dramaticky. I předpovědi jsou spíše mírně optimistické.  
„Nástup do evidence sledujeme a vzájemně porovnáváme s minulým rokem první tři dny 
 v měsíci, kdy zpravidla chodí nejvíce lidí, takže ani teď ještě nemám konkrétní informace. 
První den v roce mohu srovnat pouze město Vsetín, kde nastal mírný pokles. Loni sem přišlo 
sto padesát tři nezaměstnaných, letos pětadevadesát. To je ale velmi orientační údaj,“ uvedl 
pracovník Úřadu práce ve Vsetíně František Mizera. V letošním roce bude podle něj i okres 
Vsetín zřejmě následovat celostátní trend. Nezaměstnanost by měla stagnovat, možná i mírně 
klesnout. „Dá se říct, že už loni byl jistý pokles. Na něj měl ale vliv menší počet absolventů 
poté, co byly zavedeny deváté třídy. Pokud nenastane velká reorganizace firem, kterou už 
mají zdejší velké firmy vesměs za sebou, nemělo by dojít k výrazným změnám k horšímu," 
dodal.  
Žádný z místních podniků taky na sklonku loňského roku neohlásil propouštění většího počtu 
lidí. 
 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: informovat o stavu nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech Zlínského kraje. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
Jde o mozaikovou zprávu.  
V prvním a druhém odstavci je popisována situace nezaměstnaných na začátku roku.  
Ve třetím odstavci jsou uvedena konkrétní fakta ze Zlína, následuje Kroměříž a Vsetín.  
Užitý slohový postup: informační a popisný. 
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Příloha č. 6, text č. 3 (AFP: Klausova ODS Havla vyplísnila – mozaiková zpráva) 
Právo, 22. 1. 1998, s. 8 

 
 
Zpráva je tvořena výtahy z textů světových agentur k volbě českého prezidenta v roce 1998 
v jednotlivých odstavcích, charakter rozšiřujícího textu mají i tři odstavce informující o reakci 
manželky prezidenta, kompozičně v mozaikové struktuře. 
Specifikum textu spočívá v použití tučného písma u názvů jednotlivých agentur. Jde o 
přechodový typ mezi mozaikovou zprávou a textovým komplexem samostatných zpráv. 

 

Příloha č. 6, text č. 4 (V celé republice začaly opět rozsáhlé kontroly řidičů) 
České noviny, www.ceskenoviny.cz, 4. 11. 2003 

 
PRAHA - Na celém území České republiky začaly od dnešního rána opět rozsáhlé policejní 
kontroly řidičů. Dopravně-bezpečnostní akce bude rozsahem podobná nedávné akci Kryštof, 
i když se jí zúčastní méně policistů, řekla dnes ČTK Andrea Filipová z tiskového oddělení 
policejního prezidia.  
Policistů na silnicích přesto budou podle mluvčí tisíce. „Kromě dopravní policie ještě 
kolegové ze služby cizinecké a pohraniční policie a částečně kolegové ze služby kriminální 
policie a vyšetřování,“ upřesnila. Hlídky se na některých místech objevily již ve 04:00. „Na 
silnicích jsou stovky policistů, jejich přesné počty a výsledky kontrol budeme znát až 
následující den,“ řekla mluvčí východočeské policie Iva Marková. 
Policisté zatím nechtějí zveřejnit, do kdy budou kontroly trvat. „Akce bude ukončena  
v závislosti na bezpečnostní situaci na silnicích, jak bude potřeba,“ uvedla Filipová. Podle 
zdroje ČTK mají policisté pohotovost do soboty 23:00. Podle jihočeského policejního 
mluvčího Dušana Klíchy je kontrola reakcí na hrubou nekázeň některých řidičů a na vysoký 
počet dopravních nehod. 
Řidiči si zahájení akce patrně uvědomili. Například na Zlínsku se podle policistů, kteří již od 
04:00 vyrazili na určená stanoviště, dnes jezdí výrazně opatrněji. „Po ránu na 40 nasazených 
policistů více sledovalo provoz kolem škol. Zejména jak řidiči dodržují pravidla na 
vyznačených přechodech pro chodce, ale i jak je dodržují školáci,“ řekla ČTK policejní 
mluvčí Ivana Baťová. Dodala, že za prvních pět hodin nechytily policejní hlídky řidiče, který 
před jízdou požil alkohol. 
V Plzni se řada řidičů kontrolám raději vyhnula a nechala svá auta doma. Svědčí o tom 
poloprázdné ulice města a potvrzují to také slova lidí, kteří se jindy bez auta nehnou. 
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„Nemám v pořádku lékárničku, a tak než bych se s někým dohadoval, raději jedu autobusem,“ 
řekl ČTK jeden z oslovených řidičů. 
Ostravští policisté vyrazili do ulic už v 05:00 a podle některých budou v akci pokračovat až 
do sobotních 23:00. „V ulicích je přibližně 40 policistů. Při první akci jich bylo asi 50,“ řekl 
ČTK ředitel ostravské policie Rostislav Pavliska, který první hodinu akce hlídky kontroloval. 
„Když jsem jezdil autem, tak jsem měl pocit, že řidiči jezdí mnohem ohleduplněji,“ dodal. 
Kontroly nebudou podle Filipové zaměřeny na jeden konkrétní problém. Policisté budou 
sledovat nejen dodržování rychlosti, technický stav vozidel, doklady či požívání alkoholu, ale 
také používání bezpečnostních pásů či světel. Podle jihomoravské policejní mluvčí Kamily 
Janíčkové budou hlídky tentokrát důsledněji kontrolovat technický stav a výbavu vozidel. 
V Karlovarském kraji se policisté zaměří také na kontrolu pneumatik. „Zimní pneumatiky 
budou sice jen doporučovat, ale v případě sjetých pneumatik řidiče pokuta nemine,“ řekla 
ČTK mluvčí karlovarské policie Zdena Papežová. Jen v karlovarském okrese vyrazilo na 
kontrolní stanoviště nejméně 50 policistů. 
Policisté budou řidiče kontrolovat zejména na místech častých dopravních nehod a tam, kde 
se řidiči nejvíce dopouštějí dopravních přestupků, řekl ČTK šéf severočeské dopravní policie 
Jiří Ušák. Také v Praze policisté vytipovali místa s nejvyšší nehodovostí. „Z praxe víme, která 
místa jsou problémová a kde se stávají nehody“, uvedl velitel služby pořádkové a dopravní 
policie Prahy 4 Oto Špicner. V Praze 4 je podle něj od rána obsazeno devět kontrolních 
stanovišť, která se mohou v průběhu dne změnit. 
Každá podobná akce je podle Filipové pokusem změnit uvažování řidičů také do budoucna. 
„To, že se například zvýší počet dopravních nehod v rámci dopravně-bezpečnostní akce, my 
prostě neovlivníme,“ zdůraznila. Fakt, že je nehodovost vysoká, ačkoliv jsou policisté na 
silnících vidět, podle ní ukazuje na kritickou situaci na českých silnicích. 
Tragickou tečkou za zatím nejrozsáhlejší dopravně- bezpečnostní akcí Kryštof totiž byla 
bilance prvního říjnového víkendu, kdy na silnicích zemřely tři desítky lidí. Policisté na 
přelomu září a října zkontrolovali 361.685 aut. U každého třetího zjistili nějaký dopravní 
přestupek.  

Autor: ČTK 
 
Pozn.: 
Jde o mozaikovou zprávu s rozšiřujícími prvky, v níž se dílčí sdělení na několika místech 
prolínají. Cílem zprávy je kromě podání informací o průběhu kontrol v jednotlivých regionech 
také informovat o souhrnné podobě akce v celé České republice. 
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Příloha č. 7 

(Slovenský ministr: První musí zeštíhlet finance, ostatní se přidají – zpravodajské interview) 
  Mladá fronta Dnes, 20. 5. 2004, B/3 

 

 
 
 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: informovat o redukci úředníků na Ministerstvu financí Slovenské republiky a okolnostech. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 

1. Shrnující úvod, oproti vlastnímu interview obsahuje navíc informaci o částce zaplacené poradenské firmě. Ostatní údaje vyplývají 
z rozhovoru, přičemž informace o nárůstu platů a redukci míst jsou přibližnou interpretací obsahu rozhovoru. 

2. Volba otázek: alternativní 5, dichotomická 3, otevřená 0. 
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Příloha č. 8 

Příloha č. 8, text č. 1 (Oznámení informativní – administrativní) 
Mladá fronta Dnes, 22. 6. 2004, B/2 

 

 
 
 
Funkce textů: informativní. 
Cíl: informovat o konání valných hromad, které je dáno Obchodním zákoníkem. 
Kompozice: schematizovaná, kombinace kohezních a nekohezních úseků. 
Pozn.: 
Texty mají administrativní charakter. 
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Příloha č. 8, text č. 2 (Prohlášení) 
 

 
 

 
Funkce textu: informativní a persvazivní. 
Cíl: informovat o důvodech stávky na železnici, snaha přesvědčit o správnosti postoje. 
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Příloha č. 9 

Příloha č. 9, text č. 1 (Nákupní horečka vyvrcholila – publicistický referát) 
Mladá fronta Dnes, 22. 12. 2003, D/2 

 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: informovat, přiblížit situaci u nákupních center poslední víkend před Vánocemi. 
Způsob práce s tématem, kompozice: 
Úvod a první odstavec přinášejí obecné informace o situaci u nákupních center. 
Druhý až pátý odstavec na příkladech jednotlivých nakupujících zachycuje situaci – 
informace a popis. 
Šestý odstavec obsahuje vyjádření ředitele šumperského hypermarketu. 
Sedmý odstavec informuje o působení zlodějů. 
Užité slohové postupy: informační a věcný popisný. 
Pozn.: 
Popisována je situace v Šumperku, ovšem v sedmém odstavci je neústrojně informace 
z Olomouce. 
Nepříliš rozsáhlé využití příznakových jazykových prostředků („Parkoviště… byla nacpaná 
k prasknutí.“, „Vedoucí… si… mnou spokojeně ruce.“ aj.). 
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Příloha č. 9, text č. 2 (Měli masky a čekali na oběti. Policii však nikdo nezavolal) 
Mladá fronta Dnes, 16. 1. 2004, A/2 

 
Funkce textu: informativní, náznak persvazivní. 
Cíl: informovat o přepadení zaměstnanců Českých drah vezoucích peníze na výplaty. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Základní informace o události v úvodu (1. odst.) je podána ve vyprávěcí linii. 
Druhý odstavec obsahuje popis události, který je doplněn o citaci mluvčí policie, následuje informace o reakci policie, odstavec uzavírá 
parafrázovaný popis svědka. 
Třetí odstavec v podobě citace tiskového mluvčího Českých drah informuje o podrobnostech útoku, konstatuje, že nikdo nebyl zraněn. Přítomen 
je tematický předěl, za nímž následuje interpretativní konstatování o možnosti zabránit útoku a vyjádření policisty k faktu, že lidé podezřelé 
osoby nehlásili. Závěr odstavce informuje o pátrání po automobilu. 
Užité slohové postupy: informační, popisný, vyprávěcí. 
  

 
 
 
 
 

Příloha č. 9, text č. 3 (Z cesty! Ministr vnitra jede do práce – publicistický referát) 
Mladá fronta Dnes, 3. 6. 2004, A/3 

Text obsahuje nocionální, věcný popis cesty ministra vnitra S. Grosse z barrandovského sídliště na Úřad vlády.
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Příloha č. 10 

(Obrazová publicistika) 
 

Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, C/6 (Publicistika) 
 

Zpravodajsko-publicistický komplex fotografií s popiskami, propojení verbálního  
a neverbálního sdělení. 
Reportážní charakter mají sdělení: Velikonoční nářez, Motorkářské jaro, Ovce nad Prahou. 
Zpravodajský charakter (za užití ilustrační fotografie) pak mají sdělení: Pašijové hry, Konec 
ministryně Součkové, Kryštof se vrátil, Stodolovi u soudu, Mše za unesené novináře, Řadový 
hráč Jaromír Jágr, Kdo bude superstar? 
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Příloha č. 11 

Tzv. human interest story 

Příloha č. 11, text č. 1 (Zábřežský kovář „obouvá“ i vít ězku Velké pardubické – referát, 
text kategorie „human interest story“) 

Mladá fronta Dnes, 28. 2. 2004, C/1–2 (Střední Morava) 
 
Funkce textu: informativní, zábavní ve smyslu vymezení funkcí v oblasti masové 
komunikace.  
Cíl: přiblížit zajímavou profesi člověka, představit jej. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text je přetažen na stranu C2. 
Úvod – kulisa, představení profese v parafrázované výpovědi kováře. 
Druhý a třetí odstavec podávají informaci a objektivizovanou (v citaci) výpověď o kování 
vítězky Velké pardubické. 
Čtvrtý odstavec informace o práci pro závodní stáj. 
Pátý odstavec přerušuje předchozí téma informací o práci s běžnými koňmi. 
V šestém odstavci popis kování závodních koní, návrat k předchozímu tématu. 
Sedmý odstavec v objektivizované linii (citace) informuje o pocitech při kování drahého 
koně. 
Osmý a devátý odstavec obsahuje informace profesně biografické a o zájmu, který o kováře 
mají majitelé koní. 
Užité slohové postupy: 
Základem je informační postup, doplněn o věcný popisný. 
Pozn.: 
V textu užito objektivizačních postupů, sdělení je v autorské linii napsáno věcným způsobem, 
totéž platí i o většině citovaných a parafrázovaných výpovědí kováře. 
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Příloha č. 11, text č. 2 (Žena, která dopadla sexuálního násilníka – kompozičně 
problematický riport, kategorie „human interest story“) 

Mladá fronta Dnes, 1. 7. 2004, A/4 (Z domova) 
 
Funkce textu: informativní, zábavní ve smyslu vymezení funkcí v oblasti masové 
komunikace.  
Cíl: přiblížit příběh policistky, která zadržela nebezpečného násilníka. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
První až třetí odstavec subjektivně podaná základní informace o události. 
Čtvrtý odstavec představuje jinou tematickou linii – důvěra v tým. 
Pátý odstavec (krátký) – informace o útoku násilníka. 
Šestý odstavec obsahuje logickou chybu »„Nejsem žádná volavka, ale vyšetřovatel.“ Což 
ostatně dokázala, když zločinci… nasadila želízka.« 
Sedmý odstavec –návrat k počátku události. 
Osmý odstavec prezentuje pocity policistky. 
Sdělení v devátém odstavci je ve vztahu k celému textu nekoherentní. 
Desátý odstavec představuje návrat do chvíle před zatčením. 
Jedenáctý až dvanáctý odstavec – rozšiřující informace o tom, že rodiče nebyli informováni,  
a o návrhu vyznamenání pro policistku. 
Užité slohové postupy: 
Dominantně užit v autorově linii subjektivizovaný popisný postup, také informační, náznaky 
vyprávěcího. 
Pozn.: 
Při zpracování textu využito příznakových prostředků zejména v rovině lexikální a textové, 
práce s tématem je problematická, mechanickým způsobem jsou prokládány tematické  
i časové roviny, přítomny jsou nekoherentní úseky. Nejde o vyprávění příběhu, ale riport, 
v němž je řada objektivizačních (citace, parafráze) pasáží. 
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Příloha č. 12 

Vědecké zprávy 

Příloha č. 12, text č. 1 (Vědci našli nejstarší šperk světa – zpráva) 
Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, A/11 (Ze světa) 

 

 
 

 

Příloha č. 12, text č. 2 (Titulek v popisce: Příprava na start – kombinované sdělení) 
Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, A/10 (Ze světa) 
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Příloha č. 12, text č. 3 (Vědci novou 
metodou objevili dalekou planetu – zpráva) 

Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, A/10 (Ze světa) 
 

 

Příloha č. 12, text č. 4 (Vědci asi našli 
alexandrijskou knihovnu – zpráva) 

Mladá fronta Dnes, 15. 5. 2004, A/11 (Ze světa) 
 

 
Funkce textu: informativní. 
Cíl: a) podat informaci o možném nálezu 
knihovny; b) věcné historizující informace ke 
knihovně a Alexandrii. V obou případech jde 
bez dalšího o snahu po vyrovnání 
informačních obsahů. 
Pozn.:  
Základní informace o události v prvním 
odstavci je problematická kvůli absenci 
časového zakotvení (odpovědi na otázku 
kdy); zpráva zdůrazňuje zdroj, kterým je 
zpravodajský server BBC News, jde o text 
převzatý prostřednictvím ČTK (viz šifra). 
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Příloha č. 13 

 (Černobyl: Řekni, kde ti chlapci jsou? – referát) 
Mladá fronta Dnes, 24. 4. 2004, C/7 (Věda) 

Text č. 1 
Funkce: informativní, edukativní, persvazivní. 
Cíl: Vědecký článek vydaný před výročím havárie v Černobylu, z pohledu sdělného cíle má zejména 
informativní charakter, přináší výsledek výzkumu vědců z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, 
který odhalil vliv radioaktivního zamoření a porodnosti chlapců po černobylské havárii na plod. 
Přesahem jsou obecnější informace, nové pohledy na působení i menších dávek radioaktivního záření 
na plod a zdraví – v tomto může být jeho hodnota pro případné jednání recipientů v různých situacích, 
kdy se setkají se zářením. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Jde o referát o výzkumu, řešených otázkách a dosažených výsledcích. Rozsáhlé pasáže textu 
obsahující popisný, výkladový a úvahový postup, jsou objektivizované, jde o přímé řeči vědce. Pásmo 
novináře je dominantně v linii informační a popisné; přítomné publicistické výkladové a úvahové 
prvky, např. ve 3. sloupci textu, tvoří přechody k přímým řečem a jsou ve své podstatě parafrázemi 
sdělení vědce či jiných zdrojů, byť takto nejsou formálně značeny (např. 5. sloupec, 3. odstavec aj.); 
objevují se řečnické otázky, následující části pak jsou řečnickými odpověďmi (4. sloupec, 2. odstavec 
aj.), jejich smyslem je zajistit kohezi textu. 
Tematická výstavba:  
Úvodní odstavec standardně obsahuje základní informace o výzkumném úkolu a zajímavém zjištění. 
Vývoj tématu v dalších částech: 
1. popis výzkumného úkolu a jeho realizace � 2. („Podivný listopad“) odlišné statistiky za určité 
období a otázky po příčinách – teze o původu černobylské havárie � 3. („Zranitelní chlapci“) dopady 
havárie v různých zemích: nádory, potraty, úmrtí novorozenců (informativní) � význam sledování 
počtu narozených chlapců (informativní+výkladové) � zjištění porodnosti chlapců v době havárie � 
zkušenosti z Japonska � předpoklad mechanismu působení radioaktivity � 4. („I nízké dávky“) 
tematicky do předchozí části náležející informace o Downově syndromu – vliv malých dávek záření X 
českým výzkumem motivovaný zájem v okolních zemích X zakončení: objektivizovaná výpověď 
(přímá řeč) o významu výzkumu. 
Použitá jsou kombinovaná sdělení:  

- graf propadu počtu narozených chlapců a časově následné mapky postupu radioaktivního 
mraku jsou užity v linii informační – jde o vizualizaci základních sdělení v textu; 

- fotografie černobylské elektrárny má ilustrační (doprovodný) charakter, nepřispívá k obsahu 
sdělení; 

- obdobně řazená zpráva Mladé fronty Dnes z 1. května 1986 má dominantně ilustrativní 
hodnotu, kontextově nepřímo však na ní navazuje poslední odstavec textu: „Že je nutné co 
nejdříve informovat…“. 

Text č. 2 má rovněž informační hodnotu, užit dominantně postup informační, včetně užití grafického 
sdělení - mapy srážek. Doplňkově je užit popisný postup (1. a. 2. odstavec textu).  
Jde o souhrnný informační článek;  
tematická výstavba: reakce okolních států, vývoj situace v ČSSR, včetně uvedení naměřených hodnot, 
přístupu orgánů státu; poslední odstavec je přesahem do současnosti – přináší informace  
o přetrvávajících vysokých hodnotách izotopu cesia 137 v potravním řetězci – maso volně žijících 
zvířat, lesní plody a houby. 
Zde lze uvažovat vedle cíle informativního o implicitním potenciálním formativním motivu – údaje  
o přítomnosti cizorodých látek v potravním řetězci mohou (v kontextu celé tematické strany) vést 
recipienty (byť výzva není přítomna) ke změně chování. Oba texty tedy nemají zábavní funkci, ale je 
zde zřetelný potenciál praktické „použitelnosti“ sdělení. 
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Text č. 1 
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Text č. 2 
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Příloha č. 14 

Textový komplex věnovaný problematice kmenových buněk 

Příloha č. 14, text č. 1 a, b (Kmenové buňky: u myší propadly, lidem svědčí) 
Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, C/7 (Věda) – přetah na C/8 

Text č. 1a 
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Text č. 1b 
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Příloha č. 14, text č. 2 (Darovat, či si uschovat pupečníkovou krev?) 
Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, C/8 (Věda)  

 
 

 
 

Text č. 2 
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Příloha č. 14, text č. 1a, b: (Kmenové buňky: u myší propadly, lidem svědčí) a jeho 
dokončení (Lidem svědčí, myším ne) 
Text referuje o stavu výzkumu a jeho klinické aplikace. Základní sdělný cíl je informovat. 
Přístup je komplexní, časté jsou parafráze či citace odborníků a odkazy. Součástí jsou popisné 
a výkladové úseky. Celý text je maximálně objektivizovaný. 
 
Příloha č. 14, text č. 2: (Darovat, či si uschovat pupečníkovou krev?) 
Text navazuje tematicky na předchozí komunikát, má charakter analytický, bez závěru, čili 
neúvahový. Cílem autora (lékaře) je zvážit všechny aspekty zacházení s pupečníkovou krví, 
nevyvozuje ovšem přímé závěry. Názor se projevuje implicitně v posledních dvou odstavcích. 
Stanovisko není přítomno, je ponecháno na recipientovi. 
 
Oba texty tvoří explicitně nepersvazivní tematický komplex, jehož cílem není otevřeně 
přesvědčovat, nýbrž poskytnout fakta pro vlastní rozhodnutí. Nicméně je přítomen výše 
zmíněný implicitní postoj k problematice v objektivizované linii, jímž do textu proniká 
persvaze. 
 
Tematický diskurz 
Texty jsou součástí tematického diskurzu, v rámci kterého v rozmezí 1. 11. 2003 – 30. 4. 2004 
bylo zveřejněno 35 sdělení zpravodajského a publicistického charakteru. Tematický diskurz 
kmenových buněk je součástí širšího diskurzu klonování. 
(Zdroj informací: databáze NEWTON IT, vyhledáno na základě přítomnosti klíčových slov 
kmenové,  buňky.) 
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Příloha č. 15 

(Gladiátoři byli obézní vegetariáni - publicistický text informativn ě-edukativní s funkcí 
zábavní) 

Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, C/7 (Věda) 
Funkce textu: informativní, zábavní, edukativní. 
Cíl: přinést zajímavost – dominantní je překvapivé sdělení o odlišnosti života gladiátorů, 
stejnou hodnotu má vztažení k dnešku. Naopak základním smyslem není věcná informace  
o výzkumu (archeologů, antropologů) a jeho výsledcích.  
Grafika: podstatnou část materiálu tvoří fotografie s nekohezním informativním textem. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Úvodní odstavec a titulek neodpovídají zcela tematickému rozsahu textu, naznačují pouze 
jeho část – způsob obživy gladiátorů a práci archeologů.  
2. odstavec přináší informace o místě výzkumu – autorská linie, 3. odstavec informace  
o povaze stravy vyvozené z testu kostí – citace. 
Bezprostředně navazuje po mezititulku »„Žrouti ječmene“« 4. odstavec, v němž je skutečnost 
doložena v odkazu na dobové prameny – citace. 5. odstavec obsahuje v autorské linii 
interpretativní označení gladiátorů jako obézních lidí, následuje parafráze relativizující 
tvrzení. Odstavce 6–8 přinášejí v podobě parafrází údaje o užité výzkumné metodě, včetně 
interpretace výsledků analýz, důvodech, proč byli gladiátoři otylí, a další podpůrné důkazy.  
9. odstavec kontextualizuje v autorské linii téma se současností, úsek není příliš koherentní. 
Úsek »Účinná léčba« navazuje na předchozí část, tematizuje problematiku zdravotního stavu 
gladiátorů. Odstavec 10 v parafrázi informuje o možnosti zjistit z kosterních pozůstatků 
zranění, obsahuje nekoherentní citaci, která zmiňuje vysokou hustotu kostí gladiátorů. 
Odstavce 11–13 představují výkladový úsek o zraněních a léčbě v režimu parafrází  
(11.–12. odstavec) a citace (13. odstavec). 
Úsek »Gladiátor jako zboží« je psán v autorské linii, odstavce 14–15 navazují na předchozí 
část, tematizují skutečnost, že gladiátoři byli zbožím, z čehož vyplývala péče o ně.  
16. odstavec označuje hry jako zábavní průmysl, 17 –18. odstavec následně zmiňuje osudy 
gladiátorů. 
Úsek »„Schumacherové antiky“« tematizuje v odstavcích 19 (výchozí citace), 23, 24 
(autorská linie) vnímání gladiátorů společností. Vložena jsou témata: dobové společenské 
postavení gladiátorů v autorské linii, odstavec 20; pozitivní vnímání zápasů veřejností 
v autorské linii, současně citován Seneca (odmítnutí), odstavec 21; smíření versus nesmíření 
se s osudem ze strany samotných gladiátorů v autorské linii, odstavec 22. Úsek i celý text je 
nepříliš koherentně ukončen konstatováním o fascinaci gladiátorskými hrami v současnosti a 
řečnickou otázkou „Že by stále platilo… chléb a hry…?“ ve 25. odstavci. 
 
Užité slohové postupy v autorské linii, citacích a parafrázích:  
dominantní úlohu má slohový postup výkladový, vč. využití logických postupů (indukce – mj. 
vyvození tezí o způsobu stravování z kosterních pozůstatků, totéž o dobré zdravotní péči; 
deduktivní vyvození příčin dobré zdravotní péče z hodnoty gladiátora aj.);  
logický je význam užití informačního slohového postupu (obsáhleji mj. 2., 4. odstavec aj.), 
zařazen je popisný slohový postup (např. osudy gladiátorů v 18. odstavci aj.). 
Pozn.: 
Text obsahuje příznakové prostředky, např. „vegetariáni“, „žrouti ječmene“, „drahá investice“ 
aj. Je postaven na kombinaci citací, parafrází a autorských úseků (rešeršovaných, ale také 
převzatých od citovaných, parafrázovaných autorit, zřetelné např. v místech, kde autorská 
linie s citací a parafrází vytváří ucelenou výpovědní strukturu). Přítomny jsou nekoherence 
(viz výše). Užívání strukturovaných souvětí, termínů proniká z odborné oblasti. 
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Příloha č. 16 

Příloha č. 16, text č. 1 (Objev: tabletka na kocovinu – popularizace, zajímavost 
s nádechem senzace) 

 
Mladá fronta Dnes, 6. 5. 2004, A/3 (Z domova) 

 
 

Funkce textu: informativní, zábavní. 
Cíl: informovat o zajímavém produktu, ovšem obsahem sdělení je i pochybnost nad účinky 
preparátu (opozitní názor K. Nešpor), téma je senzační, fíčrová zpráva. 
Způsob zpracování tématu: z charakteru tématu vychází způsob volnějšího zpracování, které 
nedodržuje z normy zpravodajství vyplývající požadavek na nepříznakovost jazykových 
prostředků – už sám titulek a první odstavec jsou pojaty jako senzační sdělení. Přítomno je 
příznakové lexikum, zejména metafory, např. duchovní otec,3 klacek pod nohy expertům, 
bojovat proti vysoké konzumaci (klišé) aj. Většina textu je však věcná, objektivizovaná 
přímými citacemi a parafrázemi; přítomen je opozitní názor, zpochybnění (viz výše). 
Užité slohové postupy: informační, popisný, náznak výkladového. 

 
 
 

                                                   
3 Autorka v textu označuje spojení uvozovkami, jde pravděpodobně o důsledek jeho vnímání jako značně 
příznakového, byť ve své podstatě má stejnou charakteristiku jako např. spojení „klacek pod nohy“. Užití 
uvozovek v případě „příjemné opojení“ je zvoleno, aby recipient pochopil, že sémantika slova není míněna 
v základním významu (něco, co člověku činí dobře).  
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Příloha č. 16, texty č. 2 (Zábavní zprávy) 
 
 
Jak Jackson rozzlobil Srby, 
Mladá fronta dnes, 24. 1. 2004, A/11  
(Ze světa) 
 
Nocionální, nepříznakové vyjadřování. 

 

Mladíci chtěli odjet kradenými auty , 
Mladá fronta dnes, 22. 6. 2004, C/1  
(Střední Morava) 
 
Nenocionální, příznakové vyjadřování. 
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Příloha č. 17 

(Příloha Peníze – tematická spotřebitelská dvoustrana) 
Mladá fronta Dnes, 13. 7. 2004, E/1 – 2 

 
Funkce komplexu textů: informativní, edukativní, persvazivní a získávací. 
 
Tematický komplex je zpracován s cílem:  

- poskytnout komplexní informace, které se dotýkají otázek spojených s finanční 
hotovostí na cestách;  

- umožnit příjemcům sdělení na základě zhodnocení faktů rozhodnout se pro určitou 
variantu (např. texty č. 4, 6), případně přímo variantu poradit (texty č. 5, 7, 8). 

Z hlediska užití slohových postupů: 
- dominantně je užit slohový postup informační, který má zásadní postavení ve všech 

textech; nekohezně je v čisté podobě použit v tabulkách;  
- na výkladovém postupu je založen zejména text č. 8, objevuje se rovněž jako 

doprovodný k postupu informačnímu v textech, kde jsou vykládány výsledky 
průzkumů; 

- popisný postup je užit zejména v textu č. 7, který informuje, jak zablokovat platební 
karty; 

- úvahový postup má marginální význam, užíván je zejména v úvodních částech textů 
(např. texty č. 1, 4). 

 
 
Pozn.: 
V anketě, textu č. 2, je přítomno vyjádření jednotlivců, kteří pracují ve finančním sektoru. 
Cílem řazení textu může být jednak podat zajímavou informaci o zvycích lidí takto profesně 
orientovaných, jednak může příjemci posloužit jako vodítko při vlastním chování. 
Zařazené tabulky (s. B/2) se bezprostředně vztahují k tématu, doplňují informace obsažené 
v základních textech:  

– tabulka s poplatky při výběru z bankomatu se vztahuje k textu č. 5, kde je již přítomna 
informace, že platba v obchodech je bez poplatků; 

– tabulka s výsledky průzkumu v bankách a směnárnách doplňuje texty (a legitimizuje 
obsažená tvrzení) č. 1, 4;  

– tabulka obsahující telefonní čísla, na která mají volat klienti v případě ztráty bankovní 
karty, doplňuje sdělení v textu č. 7. 

Grafy na straně E/1 jsou ve vztahu k tématu poměrně problematické, vykazují nízkou míru 
koherence. Jejich charakter je nanejvýš ilustrativní, cílem je patrně zařadit zajímavou 
informaci: 

– graf označený „Anketa“ má ilustrační charakter, vztah k tématu je volný;  
– velice problematická je koherence u grafu označeného „Jak dlouho vydělávají na…“, 

který přináší údaj o délce pracovní doby, za kterou si chemik, hutní technik  
a manipulační dělník vydělá 100 Eur. Řazení podobné informace by bylo na místě 
v rámci zcela jiného kontextu.  
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Text č. 1 

Text č. 2 

Strana E/1 
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Text č. 3 
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Text č. 4 
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Text č. 5 

Text č. 6 

Strana E/2 
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Text č. 7 

Text č. 8 
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Strana F/5 

Příloha č. 18 

(Příloha Test – tematická spotřebitelská dvoustrana) 
Mladá fronta Dnes, 21. 5. 2004, F/5–6 

 

 

 
 

Text č. 1 

Text č. 2 Text č. 3 

Text č. 4 
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Strana F/6 

 
 
 

 

 
 
Funkce textů:  

• Text 1, 2, 5 informativní a persvazivní. 
• Text 4 informativní, zábavní. 
• Text 3 informativní. 

Cíl:  
Základní cíl části textů (č. 1, 2, 5) je v odpovědi na otázky v perexu tematické dvoustrany, 
přičemž klíčová otázka je zvýrazněná červenou barvou („Vyplatí se počkat?“). Zařazení 
tématu, jeho relevance je dána očekáváním (spotřebitelů a obchodníků) pohybů cen 
elektroniky, tedy i televizorů, a to v důsledku technologického vývoje. Dalším aktuálním 

Text č. 5 
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situačním důvodem očekávání je společensko-politický aspekt (vstup do EU, změny sazeb 
daně z přidané hodnoty), ovšem ten není reflektován. 

• Text 1 
Cíl: 
Podat dostatek informací technických, cenových, spotřebitelských, které umožní 
příjemci orientovat se v široké nabídce na trhu – přímo jsou obsaženy rady umožňující 
případnému zájemci rozhodnout se k nákupu určité varianty, a to podle předem 
definovaného očekávání.  
Zpracování tématu, kompozice: 

• Základem je informační postup, doplněný úvahovým, výkladovým.  
• Téma je kohezně zpracováno do rozsáhlého článku, který není příliš vnitřně členěn 

(kromě tří mezititulků), odstavce nejsou zvýrazněny, začátky jsou zarovnány 
s ostatním textem; z hlediska grafického není sdělení uchopeno přehledně. Text je 
poměrně obsahově a pojmově nasycený, náročný, takže předpokládá poučeného 
čtenáře. Navazuje text č. 5. 

• Tematická struktura: 1. v úvodu je formulován základní sdělný cíl textu, 2. obrazovky, 
3. formát dle umístění, 4. domácí kino (téma nelogicky přerušené uprostřed 
mezititulkem „Domácí kino“, patrně důsledek přípravy k tisku), 5. digitální televize 
(stručně), 6. ostatní hlediska nákupu. 

 
• Text 2 
Cíl: 

Informovat o možnostech záznamových přístrojů, výhodách a nevýhodách. Není 
přímo vyjádřeno, ale má umožnit poučené rozhodování při koupi. 
Zpracování tématu, kompozice: 

• Základem je informační postup, doplněný o popisný a úvahový, výkladový. 
• Jednotlivá témata odpovídají členění odstavců: 1. videorekordér, 2. DVD, 3. TiVo. 
• Není uváděna přesná cenová relace, pouze u DVD je zmíněna obecná relace k drahým 

videorekordérům. V případě videorekordéru je v rámci výhod uvedena nepříliš sdělná 
cena záznamu, aniž by bylo vysvětleno, zda je míněno pouze médium, či se 
započítávají veškeré náklady. Absence cenových údajů (příp. jejich nepřesnost) je na 
škodu věci, je v rozporu s cíli tematického komplexu. V případě VCD je v rámci 
výhod uvedena cena záznamu. 
Pozn.: 
Tematicky text nekoreluje s hypertématem, neboť není uvedena problematika 
záznamu obrazu, v cíli je shodný (přehled o produkci, pomoc při koupi). Jde  
o důsledek předpokladu, že k televizi náleží záznamový přístroj. 

 
• Text 3 
Informativní zajímavost o historii televizního vysílání. 
Text je zpracován ve formě zprávy, zachována je časová linie, a to bez odboček. 
• Text 4 
Cíl: zejména pobavit, věcná sdělná hodnota je nízká. 
Zpracování tématu, kompozice:  
Publicistické interview, které je pravidelně zařazováno na 1. straně přílohy Test a v němž 
se k danému tématu vyjadřují různé veřejně známé osobnosti. Ve vztahu k hypertématu  
(a cíli) by bylo na místě předpokládat věcný rozhovor. Přítomný text je však spíše 
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zábavný a nepříliš sdělný, představuje sebeprezentaci dotazovaného.4 Žurnalista 
akceptoval nepříliš věcný modus v rámci odpovědí na alternativní a dichotomické otázky 
(nejzřetelněji v poslední otázce), dotazovanému vyšel vstříc otázkou: „Producent… 
Vachler si myslí, že věci mají duši. Mají ji vaše televizory?“ 
• Text 5 
Cílem textu je podat dostatek technických a praktických informací pro volbu správného 
televizoru, včetně dalších informací o cenových relacích ve vazbě na výbavu a kvalitu.  
Na závěr je připojen (a graficky oddělen) výčtový slovník pojmů, který umožňuje snazší 
orientaci ve složité terminologii (často uváděné ve zkratkách). 
Zpracování tématu, kompozice: 
• Základem je výkladový (a úvahový) slohový postup, dále informační. 
• Jde o kombinovaný text kohezní a nekohezní.  
• Obsažena jsou dvě sdělení. Text je zpracován ve formě bodů, opakuje, doplňuje 

informace z článku č. 1, popřípadě je upřesňuje. Základní text seznamuje 
s technickými parametry, se kterými se u televizorů lze setkat, doporučuje, jaký mají 
význam pro uživatele. V pravé části stránky je připojeno kombinované sdělení 
(obrazové a textové) informující o základních parametrech přístrojů v závislosti na 
cenovém rozsahu, a to včetně vizualizace typů televizorů. Takto pojatý text je 
přehledný a informativní. Ve vztahu k cíli je kompozice i grafika volena účelně. 

 
Grafika:  

• s. F/5: použity tři ilustrační fotografie, jednotlivé texty graficky odděleny, grafické 
zpracování textů nepříliš výrazné (viz výše); 

• s. F/6: bohatě prostorově i barevně členěný text, fotografie televizních přístrojů nemají 
pouhou ilustrační, nýbrž sdělnou hodnotu (vizualizují přístroje dle cenového rozsahu) 
– text je přehledný. 

 
 
 
 
 

                                                   
4 Lze zvažovat, zda byl dotazovaný dostatečně informován o funkci a cíli rozhovoru. Šlo-li o přímý záměr autorů 
komplexu odlehčit téma, nejeví se jako příliš vhodný. 
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Příloha č. 19 

Naučné a popularizační texty – informativní, persvazivní, získávací 
(Texty informující a poskytující rady byly součástí tematického komplexu s titulkem Užijte si léto ve zdraví, E/1–2) 

Příloha č. 19, text č. 1 (Frajerský skok do vody může ve vteřině zničit celý život) 
Mladá fronta Dnes, 25. 6. 2004, E/1–2 (přetah) 

Text informuje o činnostech, při nichž si lze poranit páteř. Výpověď lékaře, jeho zkušenosti jsou působivé, článek má implicitně persvazivní a 
získávací intenci ve smyslu neriskovat poranění páteře. 

 
 
Užita je informační a výkladová (zejména předposlední odstavec) linie, text je 
objektivizován. Přítomen je popis postupu poskytnutí první pomoci při poranění 
páteře; okrajově i v základním textu (druhý odstavec). 
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Příloha č. 19, text č. 2 (Pozor na hmyz a hady) 
Mladá fronta Dnes, 25. 6. 2004, E/1–2 (přetah) 

Sdělení informuje o rizicích při pobytu v přírodě, dává rady preventivní, rovněž jak jednat v případech postižení. Text je objektivizován 
výpověďmi odborníků, má explicitně persvazivní a získávací intenci v případě napadení klíštětem a ochrany dětí před uštknutím hady. 

 
 
Užita zejména informační a výkladová linie, popis postupu při 
odstranění klíštěte je přítomen v kohezní podobě, ve formě výčtu pak 
popis poskytnutí první pomoci při uštknutí hadem. 
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Příloha č. 19, text č. 3 (Máte dobře vybavenou lékárnu?) 
Mladá fronta Dnes, 25. 6. 2004, E/2 

Text ve výčtové linii podává informace o vhodném vybavení lékárny, uvádí adresy, kde lze 
získat potřebné informace pro letní cesty, má charakter praktické rady. 
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Příloha č. 20 

(Lidé z Jesenicka musí vyjít i s nízkými platy) 

(Jesenicko trpí nízkými mzdami) 
Mladá fronta Dnes, 18. 4. 2004, C/1, 4 (Střední Morava) 

 

 
Charakter textu: komplex šesti textů se dvěma základními tematickými okruhy. 

Příloha č. 20, téma A, texty č. 1–4: 
Funkce textů: primární funkci komplexu lze označit za informativní, přítomna je persvaze. 
Cíl: a) informovat o nízkých mzdách na Jesenicku (kontaminováno dalšími tématy – viz 
dále); b) přesvědčit, že ne všichni mají zájem o práci. 
Grafika: texty jsou od zbývající části stránky odděleny orámováním. 
Způsob zpracování tématu, kompozice:  

1. Text č. 1 představuje shrnutí základního obsahu ostatních textů, z pohledu přítomného 
hypertextu má charakter ko-textu. První a třetí odstavec obsahuje základní informace 
z textu č. 2,5 na druhý odstavec navazuje text č. 3.  

2. Text č. 2:  
Materiál není žánrově zařaditelný, vykazuje prvky analýzy (informačně-analytické 
úseky), včetně absence závěru. Přítomné jsou však interpretace a hodnocení. Užit 
dominantně slohový postup informační s vysokým podílem objektivizovaných citací, 
dále postup úvahový a výkladový. 

 
- Titulek ani perex neodpovídají tematickému rozsahu textu (neodpovídá ani 

souhrnnému textu na s. 1), neboť kromě Jesenicka je v něm pozornost 
věnována celému Olomouckému kraji.  

- Úvodní odstavec za domicilem představuje dva ko-textové odkazy. První 
z nich („Vysoká nezaměstnanost a nejnižší platy v zemi trápí obyvatele 
Olomouckého kraje.“) je vztažen k textu č. 6 (viz dále téma B), druhý 
(„Manželé Paličkovi… korunami.“) je vztažen k textu č. 3. Oba odstavce 
úvodu pak vystihuje obsah textu za mezititulky „Průměr vylepšují banky  
a Městský úřad Jeseník“ a „Zaměstnavatelé drží mzdy na nízké úrovni“. 

                                                   
5 Na s. 1 a 4 jsou uváděny různé průměrné výdělky v kraji a celé zemi (jde o dva typy údajů – s. 1 průměrný 
výdělek všech zaměstnanců, s. 4, text č. 2, 3. sloupec výdělky ve firmách s více než sto zaměstnanci). Tento 
postup není obvyklý, jde pravděpodobně o důsledek zpracování dvěma autory. 

Text č. 1 



 82

- Zřetelně nekoherentní je také disparátní zpracování textu po mezititulku „Malé 
příjmy trápí obchodníky“, byť je avizováno v perexu (viz výše).6 Lze se 
domnívat, že došlo k prostému připojení textu druhého autora, aniž by byl 
měněn titulek a texty byly logicky provázány, mj. jsou zde opět informace 
mimo Jesenicko, a to z Olomouce a Šumperka. 

- Lze se domnívat, že text byl tvořen mechanicky, fíčrovým (ve smyslu řazení 
segmentů za sebou) způsobem, ovšem bez ohledu na návaznosti a logiku 
sdělení, provázání s ostatním textem. 

 
3. Text č. 3 je příkladem tzv. „storoidního“ zpracování. Žánrově se však nejedná o story, 

která užívá vyprávěcího slohového postupu, nýbrž jde o text žánrově nezařaditelný, 
jenž obsahuje objektivizační prvky v podobě citací.  

- Úvod má akcentující charakter. Základem textu je převod rozhovoru novináře 
a R. Paličky.7 Novinář původní přímé řeči parafrázuje, převádí je do 3. osoby 
s cílem zajistit koherenci textu, např. »Vyjet za lépe placenou prací do světa 
však nechce. „Určitě bych si tam vydělal víc, ale zase bych víc zaplatil…,“ 
vyznal Palička.« 

- Užit je v žurnalistově linii slohový postup informační (míra nezaměstnanosti 
na Jesenicku, informace o rodině atd.), úvahový (spokojenost s prací, ne však 
s příjmem aj.), ale také náznak vyprávěcího (»„My pracujeme poctivě, žádné 
státní podpory zbytečně nezneužíváme, ale peněz máme málo,“ krčí bezmocně 
rameny Palička. Zlobí se, když ví, že…«). 

- Přítomná ko-textová vazba (2. sloupec, 2. odstavec) na text č. 4. 
 
 

4. Text č. 4 má persvazivní funkci, cílem je přesvědčit recipienta, že nezaměstnanost 
v Kobylé je způsobena nezájmem lidí o práci. Jde o typ textu s vysokou mírou 
neprofesionality, v jehož rámci autor v rámci objektivizace (výpověď jednoho 
potenciálního zaměstnavatele, včetně uvedení dvou rozdílných informací o výši 
mzdy8) manipuluje, jednostranně dokládá svou tezi (názor), nehledá, nepojmenovává 
jiné příčiny (byť jednu lze nepřímo v citaci identifikovat – nekvalifikovaná práce). 
Jako základní je použit slohový postup úvahový, přítomen je i postup informační. 
Úvod je akcentující, nečleněn graficky do samostatného odstavce. 

 

Příloha č. 20, téma B, texty č. 5 a 6: 
 Přestože jsou od předchozích komunikátů č. 2–4 graficky odděleny, jsou na ně 
tematicky vázány. 

 

                                                   
6 Zde navíc nekoherence – po příkladech, kde se v oblasti obchodu projevuje nedostatek peněz, nelogicky 
zařazen třetí odstavec, který srovnává ceny domácích a zahraničních dovolených, informuje o tom, že ze 
zahraničních dovolených je voleno Bulharsko. Dokladování nedostatku peněz na prodejnosti zájezdů je 
problematické. 
7 Z reakcí R. Paličky („Celostátní průměr?…“, „Komu se to má líbit?…“ aj.) lze vyvodit i kladené otázky. 
V případě posledního odstavce (odchod za prací) postupuje v rámci konsituace – obecné vědomí, že z míst 
s vysokou nezaměstnaností a nízkými platy lidé odcházejí do jiných regionů, kde jsou lepší podmínky � dotaz. 
8 V prvním odstavci je uvedeno, že platy jsou „na úrovni jesenického průměru“, což dle textu č. 2 představuje  
12 450 Kč. V posledním odstavci je uvedeno, že firma „platí svým zaměstnancům v průměru patnáct tisíc 
korun“.  
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- Text č. 6 je žánrově zařaditelný jako anketa (uvedeno i v záhlaví), položená 
otázka je otevřená. Tematicky i formulačně (užití lexikální jednotky „trápí“) 
vázán na úvodní odstavec textu č. 2.  

- Způsob práce novináře je neprofesionální. Jednak dle jednotlivých odpovědí 
respondentů (šest) lze vyvodit, že otázka nezněla „Co by se mělo zlepšit 
v Olomouckém kraji“, jak je uvedeno v horní části textu, nýbrž se novinář 
dotazoval, co respondenty trápí v kraji. Předem daný názor novináře, který 
podporuje text č. 2, byl zřetelný při konstrukci shrnujícího titulku (interpretace 
odpovědí). Ten není v souladu s odpověďmi jednotlivých respondentů – pouze 
tři uvedli nezaměstnanost, z toho dva z nich jako zásadní problém. Dalším 
problémem mj. je, že čtyři respondenti jsou z Olomouce, tři z nich ředitelé 
kulturních zařízení. 

- Položená otázka odpovídá názvu ankety v textu č. 5, čímž vstupuje do 
tematického komplexu s předchozími texty. Současně jde o materiál, jehož 
výstupy budou potenciálně využity v rámci pokračování tematického diskurzu 
Olomoucký kraj a jeho problémy.9  

                                                   
9 Snahou jednak motivovat lidi k vyplnění ankety, jednak získat údaje k dalšímu marketinkovému zpracování  
jsou motivovány soutěžní ceny za zodpovězení ankety a vyplnění osobních údajů. 
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Pozn.: 
V Mladá front ě Dnes 26. 4. 2004 na stranách C/1 a 2 (Střední Morava) vyšel v rámci diskurzu navazující tematický komplex (zpracované 
odpovědi na anketní otázky) s článkem na titulní straně Největší problém kraje? Není práce. Na straně C/2 následoval rozsáhlý žánrově 
nezačlenitelný článek Lidé kritizují ú řady i špínu měst, který je výtahem názorů z vyžádaných odpovědí na anketu. Závěr tematické strany 
tvoří výběr z anketních odpovědí pěti politiků kraje. 

 
 
 

 Text č. 5 

 Text č. 6 
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Příloha č. 21 

(Nejbohatšímu Rusovi hrozí deset let vězení – analýza) 
Mladá fronta Dnes, 13. 7. 2004, B/5 (Ekonomika) 

 
Funkce textu: informativní a specifická persvazivní (vyplývající z analytického přístupu). 
Cíl:  
Informovat objektivizovaným způsobem, bez vyjádření vlastního názoru o probíhajícím 
procesu s M. Chodorkovským, dění kolem firmy Jukos (podat fakta a názory). Smyslem je, 
aby si příjemce vytvořil vlastní názor, zaujal stanovisko. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Užitý slohový postup: informační. 
Úvod tvoří vstupní informační úsek o jednání soudu ze dne 12. 7., pozadí týkající se dění 
kolem M. Chodorkovského (1.–3. odst.). 
Tělo (stať) tvoří rešeršované informace, parafráze či interpretace názorů: důvody stíhání  
(4. odst.), požadavky státu (5. odst.), exekuce v Jukosu (6. odst.), vyjádření právníka k 
nabídce Chodorkovského, jak řešit pohledávky (7. odst.), absence reakce státu (8. odst.), 
obsah nabídky Jukosu, jak řešit pohledávky (9. odst.), informace o spekulacích kolem postoje 
vlády (10. odst.), odmítnutí novinářské přítomnosti u soudu, vyjádření právního zástupce 
Chodorkovského (11. odst.), jednovětné konstatování, že soud nerozhodl (11. odst.). 
Závěr v souladu s žánrovou normou schází, není ani implikován obsahem textu, formulacemi. 
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Příloha č. 22 
 

(Proč ANO – úvodník Pavla Šafra, šéfredaktora MFD) 
Mladá fronta Dnes, 13. 6. 2004, A/1 

 
Velké ano, které na této titulní straně nelze přehlédnout, symbolizuje historický okamžik. 
Říkáme tím, jaké má náš list stanovisko. Neděláme to často. Před volbami jsme nikdy 
nenapsali, jak volíme či jakou stranu podporujeme. Proč tedy MF DNES píše toto velké ANO 
ve chvíli, kdy budeme hlasovat o vstupu do Evropské unie? Protože vstup do EU pokládáme 
za dobrou a praktickou věc, která může výrazně pomoci rozvoji naší země. Je to velká naděje, 
že se definitivně zbavíme dědictví východního komunistického impéria, k němuž jsme bohužel 
patřili. Nejde jen o otázku politiky. Členství v unii pro nás představuje široký souhrn 
užitečných jednotlivostí. Jde o velký balík smluv a opatření, které buď hned, či postupně 
odstraní překážky pro volný pohyb za prací i za studiem, překážky pro investice a pohyb 
zboží. A dotkne se pozitivně života velkého množství lidí. Třeba to, že pitná voda bude muset 
být opravdu pitná, není špatný závazek. Je to prostě civilizační vzestup, který země potřebuje 
v mnoha oblastech. K otázce vstupu do EU je ovšem třeba přistupovat střízlivě. Mluvíme o 
nadějích, nikoli o jistotách. Tento krok nás může posunout dále, ale také nám přinese nový 
druh starostí i různá zápolení na evropské scéně. EU je uspořádání lidské, nikoli nebeské. Má 
mnohá „ale“. Její budoucí podoba je věcí diskuse a různost názorů je přirozená. Po 
zkušenosti s iráckou válkou je kupříkladu těžké vítat myšlenku, že by měly mít země EU zcela 
shodnou zahraniční politiku. Jiná „ale“ se týkají byrokratických přístupů, kterými začíná být 
úřad unie v Bruselu proslulý. Jsou zde mnohá další „ale“. I kvůli nim, i kvůli nezadatelnému 
právu každého člověka na vlastní názor se nedomníváme, že by odpůrci vstupu byli nějakými 
nepřáteli státu. Nikoli. Jde o svobodné hlasování. Nicméně v tak vážné chvíli přijde našemu 
listu správné říci i přes veškerá „ale“ toto „ANO“. 
 
Zdroj: NEWTON IT. 
 
 
Pozn.: 
Zmiňované ano zabíralo polovinu tiskové strany. 
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Příloha č. 23 

Publicistická úvahová sdělení 

Příloha č. 23, text č. 1 (Gross dosáhl cenného vítězství. Přijal ho Zeman – označeno jako 
analýza, spekulativní úvaha) 

Mladá fronta Dnes, 12. 7. 2004, A/2 (Události a politika) 
 
Funkce textu: persvazivní a informativní. 
Cíl: a) informovat o návštěvě S. Grosse u M. Zemana, reakci na ni, minulých vztazích obou 
osobností, vč. vztahů M. Zemana a V. Špidly; b) přesvědčit o vlastní interpretaci setkání  
a názoru na budoucí chování M. Zemana. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text je označen jako analýza, nejedná se však o ni, nýbrž o spekulativní úvahu s náznaky 
komentáře, kde je argumentováno pomocí objektivizace – vlastní tvrzení jsou podkládána 
výroky (výrok poslance Šplíchala ve třetím odstavci, M. Zemana ve čtvrtém odstavci,  
V. Špidly v 5. odstavci); k podložení spekulativních interpretací jsou použita známá fakta 
(interpretovatelná však různě), např. závazek M. Zemana nevyjadřovat se veřejně k politice 
vlastní strany. Čistou, žádným způsobem nepodloženou spekulací je názor na budoucí 
chování M. Zemana (7. odst.). Základní názorová linie je obsažena ve třetím (posledním) 
odstavci úvodu (signál vyslaný členům vlastní strany), rozšířena, kontextualizována  
o konstatování výsledku jednání o budoucí koalici. Výsledkem je označení (užito obrazu) 
dosavadního Grossova jednání za úspěšné v 9. odstavci, který tvoří závěr textu.  
Užité slohové postupy: informační a úvahový. 
Pozn.: 
V intencích vymezení J. Bartoška10 se jedná o blábolivou publicistiku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 Bartošek 1997, s. 64. 
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Příloha č. 23, text č. 2 (Nová klimatizace za 12 milionů! – analytická úvaha) 
Mladá fronta Dnes, 13. 7. 2004, C/1–2 (Střední Morava) 

 
Funkce textu: informativní a persvazivní. 
Cíl: a) informovat o záměru investovat do klimatizace v soukromé budově pronajaté krajským 
úřadem, souvislostech s tím spojených, vyjádřeních zainteresovaných jednotlivců a institucí; 
b) přesvědčit o plýtvání veřejnými prostředky, naznačit podivné pozadí již jednou 
nerealizovaného záměru. 
Grafika: jeden rozsáhlý text je přetažen na s. 2, přítomny jsou dvě ilustrační fotografie – do 
fotografie zachycující hejtmana kraje s majitelem pronajatého objektu je vložen snímek 
budovy úřadu a vedlejší budovy, které se text týká, obě fotografie jsou opatřeny jednou 
popiskou (nejde o typické grafické zpracování). 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text vykazuje specifické uspořádání částí, netradiční je úsek přetahu na s. C/2. 
Úvod tvoří odstavce 1–3. První odstavec přináší základní informaci o investici 
s podrobnostmi (předmět, umístění, vlastnictví objektu); ve druhém odstavci je pak 
publicistickým způsobem řazena informace, na jaké jiné, užitečnější (implicitně) investice by 
bylo možné předpokládanou částku užít; třetí odstavec informuje o již realizovaných 
investicích do pronajaté budovy, publicisticky je řazeno rok staré vyjádření, ve kterém tiskový 
mluvčí informoval, že úřad v pronajaté budově nebude do výstavby klimatizace investovat. 
Tělo (stať) je zpracováno ve třech odstavcích na straně 4, které obsahují v citacích 
zainteresovaných osob objektivizované, navzájem opozitní názory na problém (ředitelka 
organizace spravující objekt, mluvčí krajského úřadu, zástupci firem, které v objektu sídlí). 
Třetí odstavec stati představuje interpretační rámec (problematické zhodnocení cizího 
majetku, plýtvání veřejných prostředků), z kterého vychází skutečný závěr úvahy, který je 
ovšem obsažen v prvním odstavci (přetahu) textu na s. 2, podloženo ve druhém a třetím 
odstavci shrnujícími, faktickými, informačně nasycenými argumenty (délka nájmu, finanční 
náročnost, srovnání s investicemi minulými a současnými, otázka vlastnictví). 
Netradiční způsob zpracování spočívá v tom, že stať ve své podstatě pokračuje ve čtvrtém až 
osmém odstavci, v nichž je vyčleněn prostor pro reakce na otázku „proč hejtmanství 
veřejnými penězi zvelebuje soukromý mrakodrap?“ (4. odst.), kterou novinář položil 
zainteresovaným jednotlivcům. Získané výstupy, které sledují v podstatě motivaci, nejsou 
nijak hodnoceny, názor je ponechán na čtenáři. 
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Příloha č. 23, text č. 3 (Kdo potřebuje intelektuály – náročnější, argumentovaná úvaha, 
lze ji v širším chápání žánru označit za esej) 
Mladá fronta Dnes, 13. 7. 2004, A/7 (Názory) 

 
Funkce textu: persvazivní a informativní. 
Cíl: a) okrajově informovat o žebříčku 100 britských intelektuálů v časopisu Prospect  
a o reakcích na něj, přinést informace týkající se některých osobností zmíněných v textu; 
b) zamyslet se nad vztahem společnosti k intelektuálům, intelektuálů k sobě samým, 
významem intelektuálů pro společnost, přesvědčit (přítomnými argumenty) o správnosti 
vlastního názoru. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text je vnitřně segmentován mezititulky na dílčí texty, ve kterých se autor zabývá 
jednotlivými aspekty základního tématu. 
 
Úvod: Východiskem pro úvahu se stal žebříček britských intelektuálů v časopisu Prospect  
a reakce na zveřejnění (1. odst.), načež autor v podobě dvou otázek jednak vkládá hodnocení, 
vlastní názor na zveřejnění žebříčku, přičemž problém dále nesleduje, jednak vymezuje 
základní téma úvahy – „zamyslet se nad intelektuály – nejen kdo jsou, ale k čemu jsou a proč 
(pokud vůbec) na nich záleží“ (2. odst.). V následujícím textu se na otázky snaží odpovědět. 
 
Tělo (stať): 
Mezititulek „Intelektuál je Francouz“: Sleduje a hodnotí vnímání intelektuálů v Británii, 
tvrzení podkládá argumenty. 
Mezititulek „Intelektuál je cizinec“: Jednak dokazuje, že v Británii je intelektuálů dostatek  
(1. odst.), zejména se však zamýšlí a na příkladech Karla Poppera a Georga Orwella 
dokumentuje odlišnost od ostatních členů společnosti, pocit vykořenění intelektuálů (2. odst.). 
Připouští jejich náchylnost k utopickým myšlenkám, které ústí v totalitární systémy, ovšem 
zmiňuje i ty, kteří se takto nechovali (Jacek Kuroň).  
Mezititulek „Intelektuál Jacek Kuroň“: Na příkladu této osobnosti vystihuje význam 
intelektuála pro společnost: „Ale Jacek Kuroň nám připomíná, že být intelektuálem je 
přinejmenším velký úkol, nikoli módní značka.“ (3. odst.). 
 
Závěr: 
Není specificky oddělený od ostatního textu (viz výše zmíněné mezititulky), není explicitně 
pojmenován, nicméně jej lze interpretovat z formulace v závěru třetího odstavce části uvedené 
titulkem „Intelektuál Jacek Kuroň“: „I my Britové máme své vzory: především Orwella“, čili 
velké intelektuály v intencích autorova chápání. Druhý závěr, implicitní, obsahuje poslední 
odstavec textu, v němž je zdůrazněna potřeba řešit vážnější potíže společnosti, než jsou 
malicherné úvahy o tom, kdo je intelektuál, jaký má být, jak je nebezpečný aj.: „Takže 
zahoďme už ty ironické uvozovky (ko-text k prvnímu odstavci po mezititulku „Intelektuál je Francouz“ – 
pozn. autora) a dejme se do práce.“ 
Pozn.:  
Tento typ úvah je charakteristický pro nežurnalistické původce sdělení. 
Pro recipienta jde o nesmírně složitý text, lze předpokládat jeho určenost pro náročnější 
publikum. 
Vzhledem ke způsobu výstavby, užití nepřímých vyjádření, zejména ve třetí části statě  
a závěru, ale také vzhledem k tomu, že text nese širší společenské poselství, jej lze v širším 
vymezení žánru (viz žánrová charakteristika) považovat za esej. 
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Příloha č. 23, text č. 4 (Vláda národního dluhu – úvaha) 
Mladá fronta Dnes, 8. 7. 2004, A/7 (Názory) 

 
Funkce textu: persvazivní a informativní. 
Cíl: a) informovat (byť tato složka je potlačena) o finančních problémech státu, také  
o názorech některých politiků (Škromach), počítá však se znalostí kontextu; b) zhodnotit dvě 
nabízející se alternativy vládní koalice ve vztahu k řešení stavu financí. 
 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Přítomno je klasické trichotomické, vnitřně dále strukturované členění na úvod, stať a závěr, 
argumentace vykazuje nevěcné prvky, užívány jsou metaforické prostředky, úvaha není 
založena na analýze. Využit je informační a úvahový slohový postup. 
Úvodní část je segmentována do pěti odstavců, v nichž autor publicisticky příznakově (což 
ovšem není v rozporu s normou dílčí oblasti publicistické) interpretativně, za použití 
obraznosti podává informace o potížích státních financí, včetně výčtu oblastí (1. odst.), 
zmiňuje náročnost řešení problému (2. odst.), následně zpochybňuje reálnost řešení problému 
při alternativách, které připadají v úvahu při sestavení vlády (3. odst.) – tímto nastavuje obsah 
stati, následuje jmenování alternativ (4. odst.). 
Tělo úvahy (stať) v devíti odstavcích pojmenovává dvě alternativy sestavení vlády, jejich 
hodnocení je pak základem stati, to v opačném pořadí, než je uvedeno ve čtvrtém odstavci 
úvodu. Menšinové variantě s podporou komunistů a jejich charakteru jsou věnovány tři 
odstavce (5.–7.) – podloženo výrokem politika (Škromach) a nepodloženým konstatováním 
(Grebeníček); charakter způsobu vládnutí v rámci této varianty je interpretovatelný z částí, ne 
přímo pojmenovaný, úsek je silně obrazný. Většinové variantě je věnováno pět odstavců  
(8–12.), k této části směřuje titulek i vložená, přes dva vnitřní odstavce přetažená základní 
myšlenka (přeformulovaný závěr 12. odstavce), v úvodu je charakteristika (8. odst.), 
následuje projekce chování v oblasti (9. odst.). V desátém odstavci je položena otázka, proč 
taková vláda nebude řešit finanční problémy, ihned je zařazena odpověď („sociální 
demokracie“), doložení je pak přítomno, opět s podílem metaforičnosti, v odstavcích 11–12.  
Závěr v jednom odstavci shrnuje, vkládá otázku, odpověď nechává na čtenáři, ovšem je 
zřetelná z obsahu předchozích částí. 
Obsah vloženého zvýrazněného textu má typickou charakteristiku pro tento graficko- 
-kompoziční prvek. Jednak společně s titulkem představuje základní interpretační rámec 
textu: nově vzniklá vláda bude dále zadlužovat stát, neboť ti, kteří stojí za pád vlády 
předchozí, nepřistoupí na jakoukoliv razantnější změnu, jednak může mít za cíl vzbudit zájem 
o článek. 
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Příloha č. 23, text č. 5 (Ema má mísu, Petra zákon – úvaha analytická) 
Mladá fronta Dnes, 2. 7. 2004, A/6 (Názory) 

 
Funkce textu: persvazivní a informativní. 
Cíl: a) informovat o obsahu školského zákona, vč. základních oponentních výhrad;  
b) zhodnotit zákon, perspektivu dopadů, a to při zaměření na dva základní aspekty (volnou 
tvorbu učebních plánů a státní maturitu). 
 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Přítomno je klasické trichotomické, vnitřně strukturované členění na úvod, stať a závěr, 
argumentace je s výhradou (nekoherentního a logicky problematického úseku – viz dále) 
věcná.  
Úvodní část je segmentována do pěti odstavců, v nichž publicisticky příznakově (což ovšem 
není v rozporu s normou dílčí oblasti publicistické) interpretativně, za použití obraznosti 
podává informace o přijetí zákona (1. odst.), seznamuje s jeho základními body  
a zamýšlenými pozitivními dopady změn (3. odst.), přináší základní výhrady oponentů  
(4. odst.), vše je uvedeno dvěma otázkami (2. odst.); pátý odstavec vkládá vlastní názor na 
zákon (blízký oponentům), který pak dále v úvaze dokládá (viz i vložený, tučným písmem 
přes dva vnitřní odstavce psaný text, kde je přítomna základní myšlenka, zřetelně graficky 
zpracovaný, vyčleněný úsek, který čtenáři, jenž se nehodlá zabývat celým textem, sděluje 
jeho základní myšlenku, představuje interpretační rámec textu, současně může mít za cíl 
vzbudit zájem11 (viz srovnání se školou Zdeňka Nejedlého). 
Tělo úvahy (stať) v osmi odstavcích tematizuje problematiku volné tvorby učebních programů 
a státních maturit. Sedmý odstavec problematickým způsobem konstruuje souvislost učebních 
programů a státní maturity (viz zde poznámka), jde o východisko pro analytický úsek 
sledující limity státních maturit v následujících odstavcích: omezení volby programů podobou 
maturity (8. odst.), otázka nastavení úrovně standardu vzhledem k širokému spektru středních 
škol (9. odst.) --- rozvíjí� logický předpoklad nižšího standardu jako důsledek společenského  
a politického tlaku (10. odst.) --- rozvíjí� důsledky nižší úrovně – maturita bude představovat 
minimální standard (11. odst.) --- rozvíjí� ztráta hodnoty pro vysoké školy (12. odst.). 
Závěr ve dvou odstavcích shrnuje, obsahuje ko-textovou vazbu k čtvrtému a pátému odstavci, 
potvrzení tezí (13. odst.) a konstatuje, že zákon prověří praxe (14. odst.). 
 
Pozn.: 
Tematicky je text logicky vystavěný, tvrzení jsou podložená argumenty analytického 
charakteru. Výjimku tvoří šestý a sedmý odstavec. Šestý odstavec ve své úvodní části 
pozitivně, ovšem bez jakéhokoliv zdůvodnění, argumentů hodnotí volnost škol a vyučujících 
vyplývající z tvorby učebních plánů, vzápětí je však bez argumentační báze zpochybněna 
schopnost škol programy vytvořit. Následující úsek odstavce je pak ve vztahu k tématu 
odstavce i celého textu nekoherentní – obsahuje implicitní pochybnost o schopnosti škol 
odhadnout požadovaný obsah vhodné kompetence žáků pro budoucnost. Sdělný cíl sedmého 
odstavce není příliš zřejmý. Spekulovat lze, zda je předjímána v následujících odstavcích 
zmíněná potenciální nižší úroveň výsledné podoby státní maturity. Text odstavce je zatížen 
logicko-stylizačním defektem. 
 

                                                   
11 Poskytnout informace o obsahu a upoutat pozornost čtenářů je obecně smyslem mezititulků i tučným písmem 
přes dva odstavce vysázených základních myšlenek textů. 
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Příloha č. 23, text č. 6 (Neúspěchy pražského redaktora – polemická úvaha) 
Mladá fronta Dnes, 30. 7. 2004, A/7 (Názory) 

Funkce textu: persvazivní, informativní. 
Cíl: a) ohradit se proti argumentům užitým v textu J. Zieglera ze dne 27. 7. 2004, přesvědčit  
o neobjektivnosti negativního hodnocení vlastního působení v pozici ministra dopravy;  
b) ironizovat novináře; c) informovat o investičních akcích v oblasti dopravní infrastruktury. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
V úvodu (1.–2. odst.) je odkaz na napadený text (1. odst.), ironizace práce novináře, včetně 
zdůvodnění – nezjišťoval fakta (2. odst.). 
Třetí (rozsáhlý) odstavec přináší jako argument k vyvrácení napadeného tvrzení informace  
o investičních aktivitách, zdůrazňuje nedostatek peněz ze státního rozpočtu. 
Čtvrtý odstavec obsahuje ironickou nabídku poskytnutí informací novináři. Součástí je  
i neoddělený závěr, ve kterém ministr žurnalistovo negativní hodnocení vztahuje na 
zaměstnance, kteří realizují projekty. 
Užité slohové postupy: úvahový a informativní. 

 

Příloha č. 23, text č. 7 (Fórum čtenářů – polemiky) 
Mladá fronta Dnes, 24. 1. 2004, A/7 (Názory) 

 
Jde o sekvenční polemické reakce (repliky) čtenářů na polemickou úvahu E. Hauserové ze 
dne 17. 1. 2004 (viz v textu Tematický diskurz a sekvenčnost). 
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Příloha č. 24 

Příloha č. 24, text č. 1 (Na obzoru může být jen špatná vláda – manipulativní komentář) 
Mladá fronta Dnes, 8. 7. 2004, A/6 (Názory) 

 
Funkce textu: informativní a persvazivní. 
Cíl: a) text obsahuje informace o dějích při vyjednávání S. Grosse o nové vládě; b) základní je 
snaha přesvědčit o korupčním chování S. Grosse, také o bezkoncepčnosti, zpochybnit motivy 
jeho konání – vzhledem ke způsobu argumentace má text zřetelný manipulativní potenciál. 
 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text má trichotomické členění, využit je informační a úvahový slohový postup. 
Úvodní část je tvořena dvěma odstavci, v nichž publicisticky příznakově interpretativně autor 
podává informace o posledním vývoji vyjednávání s ODS (1. odst.) a o možné náhradě 
(odstoupení) oponujícího poslance Unie svobody (2. odst.). Druhý odstavec, jehož závěr 
konstatuje existenci dalších, blíže nespecifikovaných variant vytvoření vlády, představuje 
východisko pro převážně spekulativní stať. 
Tělo úvahy (stať) tvoří dva odstavce, oba obsahují množství tematicky rozdílných výpovědí. 
Autor postupuje spekulativním způsobem, neoperuje s věcnými argumenty, často jsou 
používány řečnické otázky.  
V úvodu prvního odstavce se snaží přesvědčit, že jakékoliv řešení situace bude mít korupční 
charakter, kontextualizuje s korupčními případy současnosti.12 Motiv korupce se objevuje 
opakovaně na konci čtvrtého odstavce, je na něm vystavěn i závěr komentáře, přítomen je  
i v tučně vysázené hlavní myšlence textu (viz cíl).  
Věcná argumentace schází v druhé části třetího odstavce, přítomna je nepodložená formulace, 
že koalici V. Špidly se dalo rozumět (byť třeba nesouhlasit). Třetí odstavec kromě výše 
zmíněného korupčního kontextu v úvodu obsahuje nezargumentované negativní hodnocení tří 
alternativ sestavení vlády („…politika prožívá svou uličku hanby“, 4. odst.), motivů konání  
a bezkoncepčnosti Grosse ( „Sestav vládu, ber kde ber, stůj co stůj, plať co plať. Jedno jediné 
Gross neudělá (a měl by): nepředloží politickou koncepci své vlády…“, 4. odst.). 
Závěr je formulován jako výzva: „Kdo chce zjistit, co Gross opravdu říká, ať přemýšlí: 
proč…“ (5. odst.) a následují řečnické otázky, na které je již dříve přímo či implicitně dána 
odpověď ve stati. 
Obsah vloženého zvýrazněného textu má typickou charakteristiku pro tento graficko-
kompoziční prvek. Společně s titulkem představuje základní interpretační rámec textu, má za 
cíl informovat o obsahu a vzbudit zájem o článek. 
 
Pozn.: 
K. Steigerwald text příliš nesegmentuje do odstavců, byť z tematického hlediska by to bylo 
vhodné – viz výše tematický rozsah odstavců. 
Komentář obsahuje množství expresivních vyjádření, obraznosti, frazémů, ironie. 
 

                                                   
12 Možný interpretační rámec takové formulace je, že míra korupce je v ČR vysoká, tedy je pravděpodobné, že 
Gross nebude výjimkou, zvlášť když chce mít vládu za každou cenu. 
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Příloha č. 24, texty č. 2 (poznámky) 
Havlův čtyřúhelník – poznámka 

Mladá fronta Dnes, 10. 6. 2004, A/7 (Názory) 

 

Zábavný konzum – poznámka 
Mladá fronta Dnes, 28. 6. 2004, C/1  

(Střední Morava) 
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Příloha č. 25 

Recenze a kritika 

Příloha č. 25, texty č. 1 (Tipy – recenze) 
Mladá fronta Dnes, 29. 5. 2004, E/9 (Civilizace) 

 

 

 
Jedná se o text, jehož cílem je přiblížit obsah díla, neobsahuje hodnotící složku (analogická 
sdělení jsou produkována v oblasti filmu a hudby). Jazyk je nocionální, srozumitelný. 
Vzhledem k náročnějšímu tématu knih jsou texty řazeny do přílohy Civilizace. 
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Příloha č. 25, text č. 2 (Barthes bojoval s ideologií pomocí jiné ideologie – odborná recenze s výkladovými prvky) 
Mladá fronta Dnes, 29. 5. 2004, E/9 (Civilizace) 

 
Text patří do kategorie odborných recenzí, původcem je odborník v oblasti. Ve svém úvodu představuje autora, přináší bibliografické údaje. 
V těle recenze jsou na základě úseků recenzovaného díla kriticky sledovány názory autora knihy. Přítomny jsou výkladové pasáže, např. 
„…denotace se tradičně chápe… etnikem.“, argumentované, analytické úvahové úseky, např. „Tato záměna protikladů… totiž mýtu objektivity.“ 
aj. Text je jazykově i obsahově velice nasycený, je určený pro úzký okruh příjemců, odborníky a velmi poučené laiky. Přítomny jsou termíny 
(dále nevysvětlené – denotace, konotace, mýtus objektivity aj.), syntakticky náročné konstrukce atd. 
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Příloha č. 25, texty č. 3 (Savallovo středověké mysterium – recenze publicistická, 
popularizační) 

Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2004, B/2 (Kultura) 

 
 
Jde o text, který je určen zájemcům o konkrétní hudební segment, byť autorka zdůrazňuje 
jeho určenost i pro širší publikum.  
Cílem je seznámit s interpretem a konkrétním dílem, včetně souvislostí, zhodnotit. 
První až třetí odstavec představuje širší informativní úsek, kde je kromě nepříliš rozsáhlého 
základního představení interpreta (dále je pak několikrát hodnocen v průběhu textu), 
rozsáhleji vysvětlován název desky. 
Závěr třetího a čtvrtého odstavce přibližuje a pozitivně hodnotí samotnou hudbu. 
Hodnotící složka se vztahuje jak k interpretovi, tak k dílu, není zdůrazňována, nejde o věcné, 
analytické pasáže, nýbrž interpretace, exprese, např.: „…vystoupení… patřilo k největším… 
událostem.“, „…jako velký umělec a obratný obchodník…“, „…pod Savallovým nedostižně 
citlivým vedením…“ aj. 
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Příloha č. 25, text č. 4 (Šumperské divadlo si trouflo na Čechova – kritika) 
Mladá fronta Dnes, 24. 1. 1998, s. 3 (Střední Morava) 

 
 
Jedná se o žurnalistickou kritiku. 
Funkce textu: přesvědčovací, není získávací.  
Cílem je zhodnotit zejména režijní pojetí a herecké výkony, stručně pak další složky 
představení. 
První odstavec hodnotí v kontextu provedení na jiných scénách základní režijní pojetí. 
Druhý a třetí odstavec sleduje výkony jednotlivých herců, obsaženo je vyrovnaně jak 
negativní, tak i pozitivní hodnocení. 
Čtvrtý odstavec pak přináší stručné hodnocení ostatních aspektů představení (scéna, hudba 
aj.). 
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Příloha č. 26 

(Klaus vytáhl na Kábul – fraška) 
Mladá fronta Dnes, Magazín Dnes, 22. 7. 2004, s. 11 
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Příloha č. 27 

(Otevřená Kavárna – editorial) 
Mladá fronta Dnes, 12. 6. 2004, E/3 
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Text č. 2 

Text č. 1 

Příloha č. 28  

Příloha č. 28, text č. 1 (Pacienti by měli platit víc, přiznal ministr Kubinyi – shrnující  
a interpretativní upoutávka na rozhovor) 

Mladá fronta Dnes, 15. 5. 2004, A/1 
 

 
 

Příloha č. 28, text č. 2 (Pacienti by měli platit víc, přiznal ministr Kubinyi – publicistický 
rozhovor) 

Mladá fronta Dnes, 15. 5. 2004, A/5 (Z domova) 
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Text č. 1: 
Funkce textu: informativní a persvazivní. 
Cíl: a) informovat o názoru ministra na spoluúčast pacientů při léčení; jde jednak o shrnutí 
(s interpretativními prvky v 1. a 3. odst.) základního sdělení následného rozhovoru, jednak  
o kontextualizaci ve vztahu k názorům ve vlastní straně (3. odst.) a v ostatních relevantních 
politických stranách (4. odst.); 
b) upoutat na vlastní rozhovor na s. A/5, naznačením odlišného názoru oproti vlastní straně, 
včetně názoru předchůdce; konflikt uvnitř strany má vzbudit zájem o rozhovor. 
 
Text č. 2: 
Funkce textu: persvazivní a informativní. 
Cíl:  
Představit názory (na problémy v resortu) nově jmenovaného ministra, který se uvedl 
razantním, také ale kontroverzním způsobem, umožnit tak recipientovi vytvořit si názor na to, 
zda jde o politika schopného řešit problémy zdravotnictví, případně co od něj lze dále čekat. 
Obsah otázek, způsob zařazení a rozvíjení témat, tedy vstupy novinářky, její interpretace, 
názory v rámci interakce s politikem (viz dále) zřetelně dokladují publicistický charakter 
rozhovoru. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: tradiční publicistické interview.  
Vložena fotografie – portrét s popiskou (informace o zaměstnání před nástupem na 
ministerstvo a příznakově podaná kontextová informace o vystoupení proti VZP). 
Do titulku je volena odpověď na první otázku rozhovoru v úvodním odstavci, perex přináší 
základní sdělení, oproti textu č. 1 rozšířené informací o slučování velkých nemocnic v Praze.  
V úvodním odstavci, který má akcentující charakter, je přítomno publicistické nevěcné 
hodnocení měsíčního působení ministra. Jde současně o první otázku rozhovoru, byť v textu 
takto není označeno, odpověď následuje v odstavci za domicilem, graficky je otázka 
zpracována jako úvod textu, včetně redakční informace, že jde o první rozhovor ministra. 
Následující otázka, graficky zpracovaná již tradičním způsobem (tučné písmo), kohezně 
navazuje na odpověď z úvodního odstavce. Kohezní návaznosti jsou typické při střídání 
odpovědí a otázek, text takto působí plynule, sevřeně. 
Mezititulky nevystihují obsah následujících úseků, představují interpretace přítomných 
sdělení (v textu následujícím za mezititulkem „Za stravu ať se platí“ řazeny kromě tématu 
spoluúčasti odpovědi na otázky týkající se deficitu zdravotnictví; úsek současně v poslední 
otázce zajišťuje koherenci, vazbu na část uvedenou mezititulkem „Profesoři si drží židle“). 
Tematicky tři bloky: 1. obecná problematika zdravotnictví, 2. spoluúčast pacientů, 3. pražské 
fakultní nemocnice. 
Otázky: 
Text obsahuje šest výpovědí, které nemají formální podobu otázek (zakončení otazníkem), 
přičemž výpovědi č. 8 a 1513 otázkami fakticky jsou. V ostatních případech jde o repliky 
(informativní č. 4, 6; hodnotící č. 16; interpretativní č. 8; upřesňující č. 3) novináře, které 
implikují otázky, což vyplývá z komunikačního kontextu vzniku interview. Zřetelný 
dichotomický potenciál vykazuje výpověď č. 6, výpovědi č. 4, 16, 17 mají jak dichotomický, 
tak i otevřený potenciál. Vzhledem k typu rozhovoru (publicistický) a přítomným odpovědím 
předpokládáme otevřený charakter. 

                                                   
13 V rámci komunikační funkce výpovědi jde formálně o jazykovou indikaci komunikační funkce direktivní (zde 
výzvovou), ovšem hodnotou indikace komunikační funkce interogativní (Srov. Příruční mluvnice češtiny, s. 598, 
608). 
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Jedna z přímých otázek je zapracována do úvodu rozhovoru (viz výše), jedná se o otázku 
otevřenou.14 
Přímé otázky mají ko-textuální charakter, zajišťují kohezi výpovědí a koherenci, navazování, 
rozvíjení tématu. Přímé navázání otázkou je např. v č. 9, 10, většinou je obsažena dialogická 
replika (informativní č. 11, 12, 14; interpretativní č. 1), která je doplněna o otázku.  
Typologie přímých otázek: alternativní – 4, dichotomické – 9 (+ 1 replika výpovědi),  
otevřené – 0 (+ 3 repliky výpovědí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
14 Parafráze: co ministr říká na vizitku označujícího jej za militantního ministra, který proti sobě poštval kdekoho 
(viz text). 
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Příloha č. 29 

Příloha č. 29, text č. 1 (Pohlednice pro Sládka – fejeton) 
Lidové noviny, 20. 1. 1998, s. 11 

 
Funkce textu: persvazivní, přítomna je estetická intence, oslabená informativní. 
Cíl: kritika, ironizování rasistických projevů republikánské strany. 
Způsob zpracování: 
Užito fejetonistické formy, která splňuje nároky literárnosti, obsahuje fabuli, je emotivní. 
Založený je na slohovém postupu vyprávěcím a popisném. 
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Příloha č. 29, text č. 2 (Čí je Kryštof – fejeton) 
Mladá fronta Dnes, 17. 4. 2004, A/6 (Názory) 

 
 

 
 
Funkce textu: zábavní, přítomna persvazivní intence. 
Cíl: na fiktivním dialogu S. Grosse a kardinála Vlka se autor snaží ironizovat ministra vnitra, 
jeho mediální sebeprezentace, také vzdělání (8.–10. odst.) a dříve v médiích zmíněné 
obchodní aktivity jeho manželky (11. odst.). 
Způsob zpracování: 
Užito jednoduché lineární fabule, bez estetické hodnoty. 
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Příloha č. 30 

Příloha č. 30, text č. 1 (Víc hlav – velké neštěstí – sloupek) 
Mladá fronta Dnes, 27. 3. 2002, A/6 (Názory) 

 

 
 
Funkce textu: persvazivní, zábavní, specifická informativní (nejde o přímá pojmenování). 
Cíl: zamyšlení nad snahou Evropského parlamentu řešit problematiku Benešových dekretů. 
Způsob zpracování tématu: 
Bez výrazné estetické hodnoty, vtipné pojetí tématu, na úrovni odstavců využito obrazů, 
použito obrazných pojmenování, přirovnání. 
Po úvodu do tématu následuje obrazné seznámení s historickým vývojem, který vedl 
k vyhnání sudetských Němců. Přirovnání v závěrečném odstavci pak obsahuje negativní 
názor autora na snahu vyřešit problémy mezi dvěma národy zásahem nezainteresované strany 
zvenčí. 
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Příloha č. 30, text č. 2 (Jak se to řekne po dánsku? – kurzíva) 
Mladá fronta Dnes, 26. 6. 2004, A/4 (Názory) 

 
Funkce textu: informativní a persvazivní. 
Forma pojmenování: nepřímá na úrovni celého textu, bez estetizujícího rozměru. 
Cíl: z jazykové hry s fakty (předpokládaný pád vlády V. Špidly a možné vyřazení českého 
týmu na mistrovství Evropy) vyplývá osobní názor autora – vláda by měla odejít, fotbalisté 
zůstat. 
Grafika: text je od zbývající části stránky oddělen orámováním. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Text je založen mimo práce s obrazem na úrovni obsahově kompoziční na jazykové hře 
s frazeologismem „pít jako dán“ (aktualizace) a intertextuálním užití pokřiku fanoušků při 
zápasu s Německem „Auf Wiedersehen“. Názor autora je obsažen v posledních pěti řádcích 
textu (říct dánsky nashledanou vládě i dánským fotbalistům); jazykové zapojení „pít jako 
dán“ pro možné alternativy výsledků má zejména charakter neotřelého vyjádření, jde o 
aktualizační prostředek.  
Základem je užití slohového postupu úvahového. 
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Příloha č. 31 

Glosy 
 
 

Katedrála 
Mladá fronta Dnes, 19. 6. 2004, A/6 (Názory) 

 

 
 
Funkce: persvazivní, informativní. 
Glosuje a zesměšňuje v nadsázce, za užití 
obrazu výrok politika, který navrhl zakázat 
vstup cizinců do svatovítské katedrály. 

Nedobří a dobří advokáti 
Mladá fronta Dnes, 24. 6. 2004, A/6 (Názory) 

 
 
Funkce: persvazivní, informativní. 
Zevšeobecňuje zkušenost z reakce slušných 
advokátů na článek, který kritizoval ty z nich, 
kteří jsou nepoctiví. 
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Příloha č. 32 

Hypertéma – SuperStar  

Příloha č. 32, text č. 1 (Desítky fanynek omdlely kvůli finalist ům SuperStar – referát) 
Mladá fronta Dnes, 21. 5. 2004, A/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text č. 1 
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 Fotografie č. 1 

 Fotografie č. 3 Fotografie č. 2 � 

Příloha č. 32, text č. 2  (Fanoušci omdlévali kvůli superstar – reportáž)15 
Mladá fronta Dnes, 21. 5. 2004, A/5 (Z domova) 

 

 

                                                   
15 Žánrově a ve vztahu ke sdělnému cíli kontaminovaná, nezvládnutá reportáž (viz rozbor). 

Text č. 2 
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Funkce textu:  
• Text 1: informativní. 
• Text 2: zábavná, motivační a získávací (podpora prodeje). 

Cíl:  
• Text 1: informovat o průběhu autogramiády, současně upoutat na obrazová a textová 

reportážní sdělení na s. 5. 
• Text 2: informovat, hlavně však zachytit, zprostředkovat atmosféru, zajímavé 

momenty události. Zřetelná, ovšem do značné míry problematická je snaha po 
komplexnosti informace, popisu (viz dále). 

• Fotografie (obrazová sdělení) v rámci textu 2: informovat, zachytit atmosféru. 
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Texty na s. 2 a 5. obsahují:  
- Identické informace: místo konání, ošetření, ochranka.  
- Odlišné informace: v obou textech jsou různé citace jednoho z finalistů (S. Issa);  
text na s. 2 – komunikace s davem (3. odst.); text na s. 5 – účastníci autogramiády (2. odst.), 
ošetření kolabujících v nemocnici (4. odst.), křtění desky (5. odst.). 
- Přestože základní cíle a funkce jsou zřetelné, autor kontaminoval jednotlivé texty 
netypickými postupy (viz dále), což lze považovat za nedostatek, podobně způsob práce 
s údaji.16  

• Text 1: 
Úvod obsahuje základní sdělení (reakce publika), vedle informační linie jsou přítomné 
objektivizované popisné úseky. Text byl vytvořen (upraven) jako informativní sdělení na 
základě požadavku umístění na s. 1. Objevují se problematické subjektivizované úseky 
reportážního typu – prolínání přístupů („Zeptám se… pět tisíc.“, 3. odst.). Přítomny jsou 
hodnotící formulace, srovnání (1. odst. – šílenství, jaké způsobovala skupina Beatles;  
2. odst. – nadšené fanynky; 3. odst. – křehké dívky přetlačovaly svalnaté muže aj.). Text je 
nevyrovnaný, ovšem v zásadě splňuje požadavek na komplexnost sdělení, rámcové přiblížení 
dané události. 

• Text 2: 
Titulek a podtitulek přinášejí základní informace. Komunikát je rámován příběhem konkrétní 
dívky s cílem vytvořit reportážní text, zprostředkovat atmosféru, bezprostřední dění, ovšem je 
kontaminován postupem nereportážním, proniká do něj snaha po komplexní informaci, 
popisu, která je typická pro referát. 
Užity jsou vedle informačního a subjektivizovaného popisného postupu (1., 2. odst.), 
vyprávění či jeho náznaku (1., 6. odst.), situačních přímých řečí (3. odst.) také 
objektivizovaný popis či informativní sdělení v objektivizované linii přímé řeči (zejména ve 
4. a 5. odst.).  

• Fotografie v rámci textu 2: 
Obrazová sdělení mají ilustrační (č. 1) a reportážní charakter (č. 2 a 3). Fotografie vystihují 
atmosféru, dokládají informace obsažené v textu (fotografie č. 1 – místo, počet diváků; 
fotografie č. 2 – kolapsy dívek; fotografie č. 3 – práce ochranky), v popiskách jsou obsaženy 
informace přítomné v textech č. 1 a 2. V popisce fotografie č. 1 je obsažena jinde neuváděná 
informace o době, kterou diváci čekali, a to bez přímé vazby na obsah obrazového sdělení. 
Slohový postup popisek je věcný informační.  
 

                                                   
16 Užití stejných informací a stejných či podobných formulací není produktivní ve vztahu k recipientovi. Jde 
s největší pravděpodobností o mechanické upravení formy a obsahu textu (dílem také selekci informací), a to 
v závislosti na umístění a sdělném záměru. 
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Příloha č. 32, text č. 3 (Na svátky ostravským bezdomovcem – reportáž) 
Mladá fronta Dnes, 27. 12. 2003, C/5 (Z celé země) 

Funkce textu: informativní, zábavní, oslabená implicitní persvazivní a získávací. 
Forma pojmenování: přímá, bez estetizujícího rozměru. 
Cíl: a) na základě vlastní zkušeností, dojmů, pocitů přiblížit život bezdomovců, chování 
ostatních občanů; b) podat téma neobvyklým způsobem.  
Způsob zpracování tématu, kompozice: 
Autor užívá 1. osoby jednotného čísla, kombinuje vyprávěcí a dějový popisný postup, náleží 
do kategorie dynamických reportáží. Vkládá vlastní dojmy a pocity. Text je umírněně 
příznakový, vtipný. Tematicky je celé sdělení dobře vystavěné, je koherentní, plynule na sebe 
navazují v časové lince moduly jednotlivých zážitků. 
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Příloha č. 33 

Story 

Příloha č. 33, text č. 1 (Gólman Svoboda má znovu čelit Finům, teď jako otec) 
Mladá fronta Dnes, 20. 12. 2001, A/1 

 
Moskva (kap) - Stejný, a přece jiný hokejový brankář Adam Svoboda se podruhé v pěti dnech 
postaví proti Finsku. V nedělní přípravě v Helsinkách vychytal nulu, v pondělí se na dálku 
dozvěděl o narození syna Adama a ve čtvrtek má znovu chytat proti skandinávskému soupeři. 
„Kluk má jedenapadesát centimetrů, tři kila čtyřicet a přišel na svět o tři týdny dřív,“sděloval 
drobný gólman úctyhodné parametry potomka. „Chtěl jsem být u porodu, ale nevyšlo to. 
Hlavně, že má hlad. A ono stejně bude ještě jedno...“ Párkrát denně si telefonuje s manželkou 
Petrou, která leží v pardubické porodnici. Už slyšel malého brečet a přes sluchátko ho 
utěšoval. Původně mu chystal jméno Oliver, ale rodinná rada jej přehlasovala. „Když jsem se 
vrátil ze Švédských her, bylo na formuláři Adam, takže už to ani nešlo změnit,“ řekl smířeně. 
Protože kolega Jiří Trvaj na předchozí akci Euro Hockey Tour nedostal šanci proti Švédům  
a Rusům, vyhradili mu trenéři v Moskvě právě tyhle protivníky. Na Svobodu tak podruhé 
 v krátké době zbylo Finsko. Chvílemi mu myšlenky utíkají z Moskvy daleko na západ, ale 
problémy se soustředěním si nepřipouští: „Když přijde zápas, všechno jde stranou. Finové  
v neděli skoro nekladli odpor. Tentokrát to čekám těžší.“ Vzápětí však přizná: „Už se těším 
na prcka! V sobotu si pro něj hned pojedu do nemocnice. Budeme mít krásné Vánoce!“ 
 
Zdroj: NEWTON IT 

 

Příloha č. 33, text č. 2 (Blesklo mi hlavou, že letadlo padá) 
Mladá fronta Dnes, 7. 2. 2002, A/1 

 
Praha LENKA ZLÁMALOVÁ - Ve svých osmadvaceti letech jsem měla poprvé skutečný  
a obrovský strach o život. Byla jsem jednou z cestujících úterního letu airbusu Českých 
aerolinií z New Yorku do Prahy. Pohodový let vystřídala před osmou ráno nad Británií hrůza. 
Přišel prudký pád. Obrovitý airbus se propadl a pak sebou zase trhnul lehce vzhůru. Trvalo to 
pár vteřin, možná minutu. Nevím. Naštěstí jsem byla připoutaná. Turbulence se mnou prudce 
trhla dopředu a pak mě znovu zatlačila do sedadla. Tak to je konec, blesklo mi hlavou. 
Padáme. Pak se mi myšlenky, vůbec nevím jak, vrátily do racionální roviny. Kde mám boty? 
Musím si dát do kapsy pas. Jsme nad Doverem. Jestli budeme nouzově přistávat, tak do vody. 
Musím přemýšlet, co dělat. Hlavou mi běžely skeče z instruktážního filmu pro případ havárie. 
Odkud padají ty kyslíkové masky? A vesty? Nikdy jsem si nemyslela, že jsem v krizi schopna 
tak chladně a racionálně kalkulovat. Kolem létaly plastové šálky, kelímky, tácky od jídla. Lidé 
křičeli leknutím. Byl to šok. Mnozí zvraceli. Děti brečely. „Maminko, já se bojím,“ vzlykala 
asi dvouletá holčička sedící v řadě za mnou. Turbulence zasáhla letadlo po snídani. Stevardi 
už začínali sbírat nádobí a nabízeli ještě šálek kávy. Jeden z nich stál přímo u mě. Vzdušný vír 
ho strhl na prázdné sedadlo. Náraz mu vyrazil konvici přímo na mě. „Jste všichni připoutaní? 
Rychle se připoutejte,“ nesl se kabinou klidný, ale důrazný hlas mladého palubního 
průvodčího. Letadlo se uklidnilo a srovnalo kurz. S hrůzou jsem čekala, co přijde, a hlavou se 
mi honily zmatené otázky: Neupadl motor? Není tady proboha někde díra? Co bude dál? 
Nohy mě lehce pálily od horké kávy. V té chvíli hrůzy mi to však vůbec nedocházelo. „Stává se 
to často?“ napadla mě v duchu stupidní otázka. Před necelým rokem jsem zažila ostrou 
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turbulenci nad Jižní Amerikou. V tom okamžiku se mi to ale nevybavilo. Nebyla jsem schopna 
promluvit. „Jste v pořádku? Omlouvám se za tu kávu. Nepotřebujete něco? Podám vám hadr, 
ať se můžete utřít,“ stará se mladý stevard. „Ne, díky. Snad jen igelitový sáček na tu šálu,“ 
odpovídám s pohledem upřeným na kdysi stříbřitě šedou kašmírovou šálu: teď je od rozlité 
kávy kompletně hnědá. Co se děje? Co bude dál? Co se, sakra, stalo? Vysvětlí to někdo? 
Nejhorší je nic nevědět. Mé černé myšlenky přerušuje kapitán airbusu. „Dostali jsme se do 
turbulence nad Doverem. Bylo potřeba vypnout autopilota a převzít řízení, abychom neztratili 
letovou hladinu. Omlouváme se za nepohodlí. Doufám, že není nikdo zraněn,“ řekl pevným 
hlasem. Dodává mi to klid. Potom mne ale s hrůzou napadá, co to znamená ztráta letové 
hladiny. Tam přece letí další letadla! A nad Evropou je teď ráno obrovský provoz. Vždyť jsme 
se mohli s někým srazit! Letadlo mírně klesá a pokračuje směrem na Prahu, postupně se 
uklidňuji. Za sedmdesát minut jsme hladce přistáli na Ruzyni. Lidé pilotům tleskali. Z chování 
posádky jsem měla opravdu skvělý pocit. Zvládli to výborně. Letuška vyzvala zraněné, aby 
zůstali v letadle a počkali na příchod lékaře. Na ploše stála sanitka a policie. Nikoho 
zraněného jsem neviděla. Cítila jsem, že chci být co nejrychleji pryč. „Poletím ještě někdy?“ 
Ano. Vždycky, když nastupuji do letadla, vím, že dávám svůj život všanc. Na zemi přece 
všichni riskujeme často mnohem víc. Pak mě napadlo, že se vlastně nic tak hrozného nestalo. 
Tehdy nad Andami byly turbulence delší a horší. Nenafukuji to? Mám o tom vůbec vykládat 
doma a volat do redakce? Nejsem prostě jen slabá povaha? 
 
Zdroj: NEWTON IT 
 

Příloha č. 33, text č. 3 (Musí být bezdomovcem) 
Mladá fronta Dnes, 15. 4. 2002, A/1, 3 

 
Praha HANA ČÁPOVÁ - Matku viděl za svůj život čtyřikrát. Dnes devatenáctiletý František 
Červeňák prošel kojeneckým ústavem, několika dětskými domovy a výchovným ústavem. 
Prožil přímo učebnicové dětství pro to, aby se stal bezdomovcem. Takových, jako je on, 
přibývá - takových, které k životu na chodníku nebo v tramvaji neodsoudila jejich vlastní 
chyba, ale jiní. Loni na podzim opustil František Červeňák brány ústavu. „Dali mi bednu 
oblečení, budík a takové věci, deset tisíc, odvezli mě do Prahy a ubytovali v charitě - v domě 
patřícím Naději,“ vzpomíná na svůj start do života. „Byl jsem rád, že jsem konečně venku, ale 
na druhou stranu jsem z toho měl strach.“ Ukázalo se, že právem. „Sehnal jsem si práci, dva 
měsíce jsem pokládal zámkové dlažby. Pak mě šéf vyhodil, že jsem byl moc pomalej. V Naději 
mi řekli, ať si rychle najdu jinou práci, nebo mě jinak vyhodí z ubytovny. Jenže já jsem ji 
nenašel.“ Tak se na začátku zimy ocitl na ulici. „První den to šlo, nebyl jsem ještě zmrzlý  
a hladový. Procházel jsem se po městě, zašel do Naděje za kamarády. Druhý den už to bylo 
divný.“ 
Pokračování na str. A3 
 
Pokračování ze str. 1 
Na ulici prožil dva týdny. Jídlo mu nosili kamarádi, spal v tramvaji nebo v odstavených 
vagonech na nádraží. K takovému životu však směřoval už odmalička. Mezi mladými lidmi na 
ulici tvoří totiž převážnou část odchovanci dětských domovů a výchovných ústavů. Ukazuje se, 
že spíš než oni sami má odpovědnost za jejich osud způsob, jakým se s nimi zachází a čím je 
do života vybaví státní ústavy. „Máma mi říkala, že do děcáku mě chtěl dát táta. Nevím, jestli 
je to pravda nebo není,“ vypráví tiše útlý mladík s náušnicí v uchu. Pak vzpomíná, jak ho 
běžné pubertální odmlouvání v patnácti přivedlo do diagnostického ústavu: „Dělal jsem 
menší problémy. Neposlouchal jsem. Když mi vychovatelka třeba nařídila - ukliď po obědě 
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kuchyň, já hned, že to dělat nebudu.“ Z domova prý odcházel s tím, že když se bude chovat 
dobře, po dvou měsících se zase vrátí zpátky. V opačném případě ho měl čekat „pasťák“. 
„Choval jsem se dobře, ale v děcáku už mezitím nebylo místo. Tak mě dali do výchovného 
ústavu v Králíkách,“ říká. Tam bylo podle jeho slov všechno „přísnější“. Zatímco z dětského 
domova mohl jako každé dítě, které žije se svou rodinou, odejít ven - stačilo se jen zeptat a 
říct, kdy se vrátí, ve výchovném ústavu bylo něco takového nemyslitelné. „Ven jsme mohli jen 
ve skupinkách, s vychovatelem,“ vzpomíná mladík. Na samostatnou nedělní hodinovou 
vycházku se prý dostal tak jednou za měsíc, když nasbíral potřebný počet bodů za dobré 
chování. „Jednou jsme s kamarádem utekli, a než jsme se stihli vrátit, chytli nás policajti,“ 
vypráví. Týden na samotce čtyři krát čtyři kroky ho prý od dalších výletů za zeď definitivně 
odradil. Ani o svém budoucím povolání se František nemohl rozhodnout svobodně. „Chtěl 
jsem dělat kuchaře,“ říká. Místo vlastní volby však dostal papír se seznamem několika oborů, 
mezi kterými si má vybrat. „Kuchař tam nebyl. Říkal jsem si: snad tam bude alespoň truhlář. 
Ale taky tam nebyl. Nakonec jsem šel na zedníka.“ Během letošní zimy, když byl v největší 
krizi, obcházel bez peněz jednu ubytovnu za druhou. „Byl jsem snad ve dvaceti. Místo nebylo. 
Neměl jsem ani těch 40 korun, které stál jeden nocleh.“ Když začalo mrznout, od kamaráda si 
půjčil tlustou bundu. „Pak jsem si ale začal všímat, že se po mně lidi otáčí, ošklíbají se. 
Uvědomil jsem si, že ta bunda hrozně smrdí. Přestal jsem ji nosit,“ dodává. Po dvou týdnech 
na ulici ho oslovila spolupracovnice občanského sdružení DOM a odvedla do jejich Domu na 
půl cesty. Dnes se František učí kuchařem. „Kuchaře chce dneska každý, snad si seženu  
i nějaké bydlení,“ říká. „Chtěl bych bydlet v Praze nebo alespoň někde, kde to znám.“ 
 
Zdroj: NEWTON IT 
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Příloha č. 34 

Příloha č. 34, text č. 1 (Etický svár Radovana Lukavského – medailon) 
Mladá fronta Dnes, 11. 12. 2003, B/6 (Společnost) 

Funkce textu: informativní, zábavní ve smyslu prostředku uvolnění, rozptýlení, ale také 
edukativní. 
Cíl: informovat o životě, uměleckých a životních názorech Radovana Lukavského. 
Způsob zpracování: 
Jedná se o medailon, který sice přináší biografické informace, ale zároveň se věnuje hereckým 
rolím, hodnotí jejich provedení, přináší životní názory herce. Podání není nocionální, ale 
velice obrazné, expresivní až na některých místech patetické (v souladu s Lukavského 
osobností), zřetelný je autorův obdiv k herci. 
Užity jsou slohové postupy informační, subjektivizovaný popisný a úvahový. 
 

 

Příloha č. 34, text č. 2 (Bard s podmanivým hlasem – portrét) 
Mladá fronta Dnes, 10. 1. 2004, E/12 (Víkend lidé) 

Funkce textu: informativní, zábavní ve smyslu prostředku uvolnění, rozptýlení. 
Cíl: informovat o minulém a současném profesním životě M. Moravce. 
Způsob zpracování: 
Jedná se o portrét herce. Autor sleduje zejména profesní působení v dabingu, reklamě, 
divadle. V závěru je krátká zmínka o plánech V. Moravce a jeho zdravotním stavu. 
Dominantně je užitý slohový postup informační, objevují se náznaky postupu úvahového, 
přítomny jsou interpretace, stručná hodnocení. Jazyk portrétu je věcný, výjimkou jsou některá 
obrazná vyjádření (např. »Miroslav Moravec však „na ocet“ nezůstal…«). 
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Příloha č. 35 

Soudnička a esej 

Příloha č. 35, text č. 1 (Krása ženského těla a rusalka z Botiče – soudnička) 
Poláček, K., Soudničky, Český Těšín 1999, s. 400–401 
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Příloha č. 35, text č. 2 (Menší nedorozumění před soudem – soudnička) 
Poláček, K., Soudničky, Český Těšín 1999, s. 509–510 
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Příloha č. 35, text č. 3 (Kultura - esej) 
Eisner, P., Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině, Praha 1992, s. 154 

 

 
 


