
8 - J. Hrbáček : Úvod do bohemistiky. Praha 1986, s. 57. 

9 - J.Mistrík: Štylístika. Bratislava 1985, s. 383: Keby sa reklamné komunikáty kvalifikovali 
ako žánre, mohli by sa zaradiť a/ebo k pub/icistickému, a/ebo k administratívnemu štý/u. 

10- M. Čechová: Charakteristika administrativního stylu. NŘ 72, 1989, s. 1-10; E. Minářová , 
c. d. Na vztahy k ostatním funkčním stylům upozorňují i další autoři , např . J. Kraus, c. d. ; 
S. Čmejrková: Když pohřeb, tak do země , když svěžest, tak beze mne. Naše řeč 76, 1993, 
184-190; S. Čmejrková: Jazyk reklamy. In: F. Daneš a kol. : Čeština na přelomu tisícilet í. 
Praha 1997, s. 133-145; K. Sebesta: Jazyk a styl propagačních textů . Praha 1983. 

houkačky S P AR T ON 
jsou· nezničitelné! 

JOSEF HLAVSA, Praha, Hyberaaká 4. 
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DRUHÉ ZAMYŠLENí 
REKLAMNíHO TEXTAŘE 

Reklama ie rodu ženského 

1. Asi nejsem sám, komu reklama mnohdy připadá jako krásná, ale hloupá 
žena. Její pleť, zuby, dech jsou vždy "svěží", vlasy "zářivé" a prádlo "zářivě 
bílé". Tahle žena, která vám bez pozvání vstupuje do bytu, usmívá se na vás ze 
stránek novin a časopisů, mává vám u dálnic, a když přijdete domů, vypadne na vás 
z poštovní schránky, má nespo~ějednu přednost: vždy (skoro vždy) dobře vypadá 
a především májasné názory,' zá kterými si pevně stojí. Nesmíte se jí ovšem na 
nic ptát, nesmíte s ní diskutovat, protože vám není schopna odpovědět nic víc, 
než to, co užjednou řekla. Ona totiž ani nesmí diskutovat. Jeden z nejznámějších 
reklamních odborníků, Jacques Séguéla, to vyjádřil jasně: reklama musí 
umožňovat snít, ne myslet, ~'běda tomu, kdo vyvolá diskusi". Ovšem to, co už 
vám tato svůdná žena jednou řekla, v'ám ráda bude opakovat. Znovu a znovu, 
dokud vás nedostane. (Aby nebylo mýlky, v žádném případě tu nechci napadat 
manekýny, které vystupují v televizních reklamách á pronášejí moudra o svých 
vlasech, zubech, nádobí, prádle a 'o zadečcích svých dětí a o "svých dnech".) 

Chtít, aby reklama nějak výrazně provokovala intelektuální potenciál 
vnímatele, by byl asi přemrštěný požadavek. Ale i prostý fakt, že na rozdíl od 
"běžného prášku" právě jen prášek XY zp~sobí, že "mastnota je pryč" a vaše 
talíře "září čistotou", se dá říci i originálněji, vtipněji a kultivovaněji, než je 
v naší reklamě běžné. Ačkoliv se reklamní agentury chlubí, jak jsou ve svých 
nápadech originální a kreativní, slovníkjejichtextařůje chudý a k uzívání nudný. 
Navíc opisují jeden od druhého, či přesněji řečeno, všichni používají stejných 
slov, formulek a klišé. Na jejich,obhajobu budiž snad řečeno jen to, že zadavatelé 
reklamy, jejich zákazníci a chlebodárci, je k tomu často nutí. Ale reklama, ta 
krásná dívka, která vás má svádět, se stává karikaturou sama sebe. Nevydržíte 
ji poslouchat nebo číst její slohová cvičení ani deset sekund. 

2. Slušná dívka některé věci nedělá. Reklamní text může leccos. Je mu dovo
leno přehánět (to je ostatně výsada reklamy jako takové). Nesmí ale lhát, nesmí 
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recipienta mást ani uvádět v nejistotu. Může zboŽÍ vychvalovat, ale měl by se 
vyvarovat slov, jako je "špice", "super", "skvělé", "jednička", "bomba" apod . 
Tato slova neříkají nic konkrétního a mimoto: u nás nemáme moc rádi, když 
se někdo vytahuje. 

S tím souvisí i využití zkušeností krásné dívky ze světa. Poučit se u jiných 
národů je vždycky užitečné. Už méně vhodné je zapomenout, jak mi zobák 
narost. Zaposlouchejte se do komentářů televizních reklam, přečtěte si některé 
inzeráty. Cítíte z nich doslovné překlady z americké angličtiny, včetně slovosledu 
a výrazů, které by Čech nikdy v daném kontextu nepoužil. 

Krásná dívka vám nemá co rozkazovat. Ještě tak po dvaadvacáté hodině na 
Nově vám může nařídit, abyste jí okamžitě zavolťlli, to tak nějak patří k cha
rakteru propagovaného produktu. V ostatních případech (a těch je naštěstí 
naprostá většina) by se měla vyvarovat formulací, jako jsou: "To si nesmíte 
nechat ujít!", "Bez toho se rozhodně neobejdete!", "Musíte si zapamatovat!" 
Jistě, některé formulace se v reklamě jako imperativy nepociťují ("Přijďte a pře
svědčte se sami."). Je-li krásná dívka aspoň trochu inteligentní, měla by přijít 
na to, co je ještě únosné, a co už vás může leda dopálit. 

Žena by neměla mluvit sprostě. Reklama je samozřejmě něco jiného než 
krasořečnění. Snese se tu i nespisovný výraz Ue-li jasné, že jde o záměr a ne 
o neznalost, a hodí-li se to vzhledem k propagovanému produktu a charakteru 
cílcvé skupiny), projde i slovo, které bývá ve slovnícich doplnČl:)o y závorce 
(vulg.). Ale je třeba měřit na lékárnických vážkách, zda je to ještě snesitelné. 
Opět je tu korektivem jednak sám produkt, jednak cílová skupina. Než začal 
vycházet deník Blesk, objevily se billboardy, které mnoho lidí pobouřily, protože 
se na nich dověděli, že "Kdo nečte Blesk, ví kulový ... " Sprosté slovo tu sice 
nebylo, ale byly tu ty jednoznačně dešifrovatelné tři tečky. Vtip je v tom, že 
Blesk si tohle mohl dovolit. Je to přece jen list, kterému nižší literární žánry 
nejsou cizí ajehož čtenáře (tehdy potenciální) hned tak něco nevyvede z míry. 
Rozpačitější dojemjsem měl z reklamy na katalog firem EDIT, která, aniž bylo 
zprvu jasné, o co jde, občanům sdělovala z billboardů: "Budete ho mít v ruce 
každý den." Dala tím vynikající prostor pro lidovou tvořivost (ovšem dosti 
monotematickou); billboardy s tímto sloganem byly doplňovány'amatérskými 
obrázky, jejichž náměty se do té doby objevovaly zpravidla jen na veřejných 
pánských záchodcích. S uvedeným tématem souvisí i text dvojsmyslný, jehož 
druhý význam mívá v našich podmínkách opět charakter lascivní narážky. Jistě 
si vzpomínáte na Kozla z Velkých Popovic, na "Ty naše kozičky český" a několik 
dalších. Je to asi tak, že když autor nemá žádný nápad, dopustí se čuňačinky; 
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náš národ je i podle výzkumů k těmto kreacím velmi tolerantní. Ale nikdo mi 
nevymluví, že slušná žena prostě takhle nemluví, aspoň ne na veřejnosti , 

v novinách a na billboardech. 

Slušná žena nikoho nezesměšňuje. Jistě si vzpomínáte na billboardy, na nichž 
byly použity fotografie známých osobností, či, jak tvrdila reklamní agentura, 
jejich dvojníků (papež, předseda KDU-ČSL Lux, prezident Havel), a to bez 
jejich souhlasu a s textem, který byl mírně řečeno znevažující. I když pomineme 
etickou stránku věci, otázka zní: komu to vlastně prospělo? 

Také zneužívání námětů s cizím neštěstím ke komerčním účelům je 
odsouzeníhodné, stejně jako apely s obsahem strachu, pověry, rasové, ná
boženské či jiné nenávisti. Tohle už nedělá nejen slušná žena, to nedělá nikdo, 
kdo chce žít v civilizovaném světě. 

Vtipná dívka to má snazší. Získá si vás bezesporu rychleji. Humor je nádherná 
věc a vtipní lidé jsou oblíbenÍ. Vtipný reklamní text tak trochu vyvrací úvodní 
názor, že reklama připomíná krásnou, ale hloupou dívku. Vtipná dívka přece 
nemůže být hloupá, protože ani humor sám není nikdy hloupý. Hloupost hu
mor zabíjí, hloupý humor neexistuje, existuje jen hloupá trapnost, křeč, škleb. 
Humoru je v naší reklamě málo, tedy dobrého, opravdového humoru, který si 
nepomáhá dvojsmyslnostmi ani urážkami. Napsat opravdu vtipný reklamní text, 
který by navíc splňoval všechny představy zadavatele a pomohl prodat 
výrobek, je totiž velmi, velmi obtížné. 

Zdeněk Křížek 

HRÁSNÉHO nosu 
ve velmi krátké době docílíte Je
dině univer". orthoped .. přislroj.em 
,,2ELiO· ládejle illus[rov. ceník 

A zdorma 6. franko. 

EM. K otl, chIrurg. závod, 
PlZEŇ I-/JO. 
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INVAČLOVĚK 

Dětská logika vás zpravidla překvapí tam, kde to nečekáte. Nejste na něco 
podobného připraveni, když dítě náhle vyrukuje s dotazem, se kterým si nevíte 
rady. Ani netušíte, kolik úskalí je pro vás ukryto v každém předmětě a v každém 
slově. 

"Co je to invačlověk?" 

Bum! Užje to tady. Dítě vás dychtivě sleduje a očekává, Že do jeho mozečku 
vnesete jasno. Vy nejprve ovšem nevíte, o čem dítě mluví a kde takový výraz 
vůbec vzalo. A tak stojíte bezradně, koukáte na ně a jasno do jeho hlavičky 
nevnášíte. Zmůžete se jen na dotaz: "Odkud to máš?" 

"Z tramvaje." 

Napadne vás, že asi dítě vidělo v tramvaji nápis "2 místa pro invalidy". No, 
alespoň částečný úspěch. Teď konečně víte, o čem je řeč. Snad abyste ratolest 
nejdřív usměrnili. 

"Říká se invalida", začnete proto s vysvětlením. Ukazuje se ovšem, že tako
vá odpověď je příliš problematická. Zatím jste nic nevysvětlili, jste na samém 
začátku, a přitom jste vlastně v koncích. Dětská logika pralidé - pračlověk, 

invalidé - invačlověk vás vyvede z míry. 

"To je třeba člověk, který špatně chodí, a proto si potřebuje v tramvaji 
sednout," snažíte se blíže specifikovat a myslíte si, že i když jste význam zúžili, 
přece jen jste vysvětlili. Koneckonců, řekli jste v podstatě pravdu. S úlevou se 
zadíváte na potomka a očekáváte, že niu-to bude stačit. 

Nestačí. Zjišťujete, že se budete muset vypnout k delšímu jazykovému 
projevu. Nadechnete se ... 

"A co je to inva?" 

Dítě novou, nečekan<>J.! bombou otázky přerušilo vaše myšlenky a ty se 
rozletěly na všechny stra~~ Inva ... Aha, inva-Iida. Ratolest si dělí slovo špatně. 
Začínáte ztrácet naději, Ž~. se kdy doberete nějilkého konce. Pomalu ztrácíte 
trpělivost a nakonec ztratíte hlavu a zničehonic vychrlíte na dítě pro ně zcela 
nesmyslnou informaci: "Tť)'-není inva a člověk, ani inva a lida, ale předpona in 
a valida!" Tak, teď se mu dostalo náležitého vysvětlení. Dá snad pokoj. - Nedá. 
Dotazy se naopak hrnou s daleko větší intenzitou. 
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"On se valí?" 

Vašemu andílkovi dělá očividnou radost, že v neznámém slově objevil přece 
jen něco známého. Jak mu to jen vysvětlit? - "Nevalí. To není české slovo." 

"A jaké teda?" 

"Cizí. Latinské." 

"Aha, validaje člověk." 

"Není. Valida není samostatné slovo. Validní znamená zdravý a invalidní 
nemocný, neboli ne-zdravý. A my mu pomáháme tím, že ho třeba pustíme 
sednout. Rozumíš tomu?" 

"Jo." 

A to je všechno, co vám na to řekne. Otočí se a jde pryč. Zničeni usednete 
a sáhnete po oblíbeném čtení v Mladém světě. Najednou vám vyvstane na čele 
pot: co mu řeknu, až bude chtít vědět, co znamená latinské slovo nelida nebo 
jaký člověk je ten filida a co znamená předpona sy? 

Renata Blatná 
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ZNAMENí TICHA 

Žďárek ve znamení ticha 

Ve dnech 22.-25. října 1998 se ve Žd'árku u Liberce konal třetí výjezdní 
seminář studentů a pedagogů Katedry českého jazyka FF UK. Referáty a diskuse 
k tématu Heterogennost v textu, v komunikaci a v jazyce probíhaly v pátečním 
a sobotním podvečeru. 

Při Katedře českého jazyka je od letošního školního roku otevřen nový obor 
Čeština v komunikaci neslyšících. Znakovému j azyku a neslyšícím by] věnován 
sobotní diskusní blok. 

První referát s názvem Znakový jazyk jako prostředek komunikace 
interkulturní a intrakulturní přednesla Hana Hejlová.Tento příspěvek 
představoval stručné uvedení do dané problematiky, charakterizoval znakový 
jazyk a pokusil se provést odlišení znakového jazyka a znakované češtiny. 
Znakový jazyk je přirozený jazyk, který používají neslyšící mezi sebou 
(intrakulturní komunikace). Znakovaná čeština je umělý systém, který 
kombinuje prvky dvou jazyků - znakového jazyka (lexikum) a českého jazyka 
(syntax, částečně morfologie) - a roli hraje především v komunikaci interkultumí 
(neslyšící-slyšící). Znakový jazyk se od jiných přirozených jazyků liší 
komunikačním kanálem (vizuálněmotorický - ZJ / audioorální - mluvené jazyky) 
a také způsobem vyjadřování časoprostorových vztahů, neboť ty jsou 
realizovány v tří dimenzionálním, tzv. znakovacím prostoru. 

Druhý referát, zabývající se neverbální komunikací neslyšících, přednesla 
Věra Strnadová, která v rámci oboru Čeština v komunika(;}.I1;eslyŠících přednáší 
předmět Současná problematika neslyšících. Věra Strnadová je neslyšící, a tak 
byl její příspěk často doplňován praktickými ukázkami- ~everbálního chování 
neslyšících v porovnání se slyšícími. Jak slyšící, tak neslyšící při komunikaci 
gestikulují, používají mimiku, pantomimiku. Řadu gest svět slyšících a ne
slyšících sdílí, řadu z nich však také užívá .odlišně., Mimika je pro neslyšícího 
člověka nejen prostředkem neverbální komunikace, často je sopčástí znakového 
jazyka, tedy komunikace verbální (může lišit význam znaků "manuálně stejně 

. 203 



prováděných nebo je gramatickým prostředkem znakového jazyka). 

Třetím příspěvkem k problematice neslyšících bylo vystoupení Andrey 
. Hudákové, která je ředitelkou Střední zdravotní školy pro sluchově postižené 
v Berouně. Výuka je na této škole vedena ve znakovém jazyce, který buď 
vyučující ovládá, nebo je ve třídě přítomen tlumočník. Kromě zkušeností ze 
školy, kde učí, seznámila Andrea Hudáková přítomné i s problémy celého 
vzdělávacího systému pro neslyšící, který je stále orientován především na orální 
způsob výuky (žáci odezírají, učí se mluvit). 

Poslední příspěvek, se kterým vystoupila Milena Čechová, se týkal problémů, 
které mají neslyšící žáci s psanou češtinou, a to především s vyjadřováním 
časoprostorových vztahů, které jsou, jak již bylo řečeno, ve znakovém jazyce 
realizovány jiným způsobem. Na toto téma vzniká v současné době diplomová 
práce. Milena Čechová také vyučuje na škole pro neslyšící a za zmínku stojí 
následující příhoda, která po zkušenostech Andrey Hudákové také ilustrovala 
poměry na školách pro neslyšící. Paní učitelka ve třídě říká: " .... a protože jste 
byli hodní, já vám teď na chvíli zhasnu, a můžete si povídat. .. " 

Paní Věra Strnadová komunikovala po celou dobu ve znakovém jazyce. 
Všechny referáty a diskuse jí tlumočila Andrea Hudáková. Za tento třídenní 
tlumočnický maratón patří paní Andree obdiv. V místnosti, kde se diskutovalo, 
musely být splněny podmínky, které neslyšícímu umožní tlumočnici rozumět 
a popřípadě i odezírat ze rtů referujícího (světlo osvěcuje obličej tlumočníka, 
nesmí být umístěno za tlumočníkem apod.). Myslím, že pro většinu účastníků 
Žd'árku byla situace, ve které si mohli všímat běžných problémů neslyšícího 
člověka při komunikaci a sledovat, jak probíhá komunikace znakovým ja
zykem, tím největším obohacením, které může nás slyšící vést k lepšímu chápání 
"světa ticha". 

.,Vzn'ěcovač 

K H\· ·- . r, lahvi K 

Hana Hejlová 

láskY" P u r r II \11 

• vVf\)lH'(I" 

zvláště pro eleDan~n'í ' 
pánsk~ svět, slrhuJH'l 
8 it>llskt> pokolt>ní P"'"110 
fllsdllllji('i libl' "Úm\ . 
• \·7.11l>rOvnt. \askv· Jest 
tlllisllIUIlell\ nemlolnlel 
Dosti v dlllllskt' spolt't\
nosli , Damy)fioll Hmlo 
purťUlllt'Jll pfiIUO,.koUL
leny, Ct'lIll K X' . J lahve 
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Vše v jednom 

Časopisy sluchově postižených lidí by se daly nejlépe zařadit do skupiny 
zájmových, odbomých nebo populáměnaučných časopisů. Jejich specifikem 
je to, že zpracovávají především materiály vztahující se k problematice sluchově 
postižených a že jejich čtenáři tvoří víceméně uzavřenou skupinu lidí, kteří se 
často navzájem osobně znajL 

Všechny časopisy sluchově postižených, které u nás v současné době 
vycházejí, vydávají organizace sluchově postižených. Nejdelší tradici má 
měsíčník Gong (vychází od roku 1972). Naprostá většina redaktorů jsou slyšící. 
Redaktoři by ale měli být seznámeni s aktuálními problémy sluchově posti
žených a být informováni o aktivitách jejich organizací. To v praxi znamená, 
že jsou se sluchově postiženými neustále v přímém kontaktu. Přestože jsou 
představitelé některých našich organizací sluchově postižených zvyklí posílat 
do redakce oznámení a pozvánky na své akce, mnohdy se sběr materiálů pro 
další číslo podobá detektivnímu pátrání. Mnoho informací a námětů získávají 
redaktoři náhodně při návštěvách spolkových akcí a v rozhovorech se sluchově 
postiženými lidmi. 

Když jsem začala pracovat v měsíčníku Unie, vydávaném Českou unií 
neslyšících, předpokláďala jsem, že jej čtou především neslyšící. Ti ale ve 
skutečnosti tvoří zřejmě nejméně početnou čtenářskou skupinu. Pro laiky bude 
jistě zajímavé říci, že neslyšící čtou časopisy společně: v klubu si je většinou 
prolistují, prohlédnou si fotografie, přečtou popisky a titulky. Pokud je článek 
zaujme, požádají některého ze svých přátel, který ho přečetl celý a porozuměl 
obsahu, aby jim článek přetlumočil do znakového jazyka. Tento výklad nesleduje 
jen tazatel, ale i další neslyšící. V každém klubu neslyšících je několik osob 
(často nedoslýchavých nebo později ohluchlých), které svým neslyšícím 
přátelům ve znakovém jazyce vysvětlují obsah psaných textů. 

Pro redaktora časopisu neslyšících je zjištění, že mu nerozumějí ti, které by 
chtěl oslovit ze všech nejvíce, poněkud frustrující. Je si ale třeba uvědomit, že 
neslyšícím, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce, jsou vlastně 
předkládány noviny psané v cizím jazyce a že mnoho neslyšících má kvůli 
způsobu, jakým se češtinu učili, velké problémy česky psaným textům rozumět. 
Redakce Gongu proto udržuje tradici pravidelných besed se čtenáři v Pražském 
spolku neslyšících, jejIChž podstatnou část tvoří převypravování vybraných 
článků ve znakovém jazyce. 
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· Otázkou je, zda by neslyšící čtenáře přimělo ke čtení časopisů, pokud by 
obsahovaly pouze krátké, stručné zprávy psané jednodušeji. Časopisy 
neslyšících by se pak proměnily v comics a to by zřejmě nevyhovovalo 
početnější skupině jejich čtenářů, tj. slyšícím, kteří se profesně či ve volném 
čase zajímají o problematiku neslyšících, speciálním pedagogům, tlumoční
kům znakového jazyka, lékařům a sociálním pracovníkům. Podle čtenářských 
dopisů lze soudit, že Gong čtou nejvíce nedoslýchaví a ohluchlí starší lidé, 
kteří bydlí v malých městech a na vesnici. Tito věrní odběratelé čtou časopis od 
první do poslední stránky. 

Nyní u nás nevycházejí noviny, které by se orientovaly výhradně na život 
a problémy komunity neslyšících, protože materiály v měsíčnících Gong, Unie 
i v novinách neslyšících NoNe a občasníku Ucho-Echo se vztahují ke všem 
typům sluchového postiženÍ. Periodika Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, InfoZpravodaj a InfoMagazín, se zabývají problematikou výchovy 
a vzdělávání sluchově postižených dětí. InfoZpravodaj zároveň funguje jako 
interní informátor FRPSP. 

Při ,nástupu do Gongu jsem pokládala snahu poskytovat různorodé informace 
o všech typech sluchového postižení v jednom časopise za megalomanský plán. 
Různorodost v tomto případě představuje široký záběr témat i způsobu jejich 
zpracování (odborné a populárněnaučné články z oblasti speciální pedagogiky, 
psychologie, medicíny, techniky; publicistické materiály, jako jsou rozhovory, 
reportáže z akcí pořádaných organizacemi sluchově postižených; zájmové člán
ky o vaření, zahrádkách, ručních pracích, dětská stránka atd). Gong ale vychází 
díky dotaci ministerstva zdravotnictví a je velmi nepravděpodobné, že by 
ministerstvo bylo ochotno poskytnout přípěvek na tiskoviny všech organizací 
sluchově postižených. Navíc se domnívám, že být informován o problémech 
lidí s jiným sluchovým postižením je přínosné pro všechny. 

Do časopisu Gong přispívají převážně ohluchlí a nedoslýchaví lidé, učitelé 
ze škol pro sluchově postižené a slyšící referenti a sociální pracovníci spolků. 
Materiály o činnosti organizacíjsou převážně psány strohým úřednickým stylem 
Gako zápisy ze schůze). Popisy výletů a sportovních utkání bývají naopak velmi 
barvité a podrobné. (Články o výletech, zájezdech a rekondičních pobytech 
obsahují přesný časový harmonogram, včetně odjezdů vlaků, autobusů a přestu
pů. Autoři sportovních příspěvků s oblibou používají obratů typu Pa/mu vítězství 
si odnesli ... ) 

Při redigování těchto textů je největší problém s krácením. Přispěvatelé totiž 
často nejsou stylisticky příliš obratní, články obsahují zdlouhavá vysvětlení 
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a informace se v nich opakují. Tyto texty jsou ale velmi důležité, protože 
čtenářům pomáhají orientovat se v nabídce akcí pořádaných organizacemi slu
chově postižených; pro organizátory a účastníky akce je pakjistě povzbuzením, 
že si své jméno mohou přečíst v časopise. Do Gongu přichází pouze minimum 
textů od neslyšících autorů, které by bylo potřeba z "hluché češtiny" (mám na 
mysli texty uživatelů znakového jazyka, které kopírují jeho strukturu) přepsat 
do standardní češtiny. Na rozdíl od zahraničních časopisů neslyšících tedy 
nemusíme řešit problém, zda přepisovat texty tak, aby odpovídaly gramatice 
většinového jazyka, anebo pouze upravit tak, aby byly všem srozumitelné. 

Romana Mázerová 

Věra Strnadová: Hluchota a jazYková komunikace. 
Filozofická fakulta UK, Praha 199a 

Kniha Hluchota a jazyková komunikace je v první řadě učební text určený 
studentům nového studijního oboru Čeština v komunikaci neslyšících, zaujme 
ale - troufám si tvrdit - i ty, kteří se danou problematikou nezabývají. Autorka 
píše jasně a srozumitelně, na úvod každé kapitoly zařazuje obsah a na závěr 
"kontrolní" otázky, velmi také dbá na grafickou úpravu svého textu (jejím 
dílem jsou i některé ilustrační obrázky). Úsilí vyložit vztah mezi hluchotou a ja
zykovou komunikací co nejjasněji charakterizuje především vyšší plány posu
zované knihy, viz např. 2. kapitolu, věnovanou zmatkům v terminologii. 

Věra Strnadová je neslyšící a současně uznávaná odbornice na danou 
problematiku, autorka několika odborných i populárně zaměřených knih na 
toto téma. Proto dobře ví, jak je pro budoucí učitele neslyšících a tlumočníky 
znakového jazyka (a samozřejmě pro slyšící vůbec) důležité, aby pochopili, že 
neslyšící jsou z našeho pohledu postižení, ale sami se za postižené většinou 
nepovažují. Aještě důležitější pro nije, aby alespoň profesionálům bylo zřejmé, 
že každá sluchová vada má svá specifika a že mezi těžkou sluchovou vadou 
a hluchotou je zásadní a nepřekročitelný rozdíl, který je třeba vzít na vědomí 
především ve vzdělávání neslyšících . 
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.Autorkaje přesvědčena, že neslyšící děti mají být vzdělávány nejprve pomocí 
znakového jazyka a teprve potom si osvojovat - především psanou - češtinu . 

Cenné přitom je, že tento názor nedeklaruje, ale vychází z toho, jak si slyšící i ne
slyšící děti osvojují první jazyk. Opírajíc se o své zkušenosti i o odbornou 
literaturu, přesvědčivě dokládá, že tyto děti se od svých neslyšících rodičů učí 
znakový jazyk stejně neproblematicky, jako si slyšící děti osvojují jazyk 
mluvený. 

Filologicky orientovaný čtenář knihy ocení, že autorka důsledně rozlišuje 
mezi komunikací neverbální a verbální, tj. realizovanou slovy nebo v daném 
případě znaky. (Názor, že znakový jazyk není jazyk a že znaky jsou totéž co 
gesta, se tedy doufejme stane alespoň mezi lidmi zabývajícími se vzděláváním 
neslyšících postupně minulostí.) Podobně snad tento čtenář ocení také to, že 
autorka uvažuje v rámci jazykové komunikace o rozdílu mezi psanou a mlu
venou češtinou, resp. mezi češtinou spisovnou a nespisovnou. (Užívání nespi
sovných koncovekje mimochodem docela dobrý indikátor míry ztráty sluchu.) 
Pro čtenáře tohoto časopisu pak bude jistě velmi zajímavá část věnovaná češtině 
neslyšících, jejich - jak autorka říká - "chybopisu". (Další informaci o češtině 
neslyšících a její ukázky lze najít v článku A. Macurové nazvaném Naše řeč? 
a otištěném v Naší řeči 4/98.) 

Závěrečná kapitola práce je - v praktickém, ale vlastně i symbolickém smyslu 
slova - věnována komunikačním bariérám. Autorka v ní nejprve uvažuje 
o nejrůznějších bariérách, které neslyšícím brání v neproblémové komunikaci 
v rámci většinové společnosti. Rozlišuje mj. bariéry "technické" - neslyšící 
zkrátka mluvenou řeč neslyší a navíc je jim nedostupné náhodné učení - a ba
riéry postojové: zde má autorka na mysli především názor, že neslyšící jsou 
součástí většinové, normální společnosti, a proto by měli (také, jenom) mluvit. 
Přehlížení těchto bariér podle ní může v krajním případě vést až k bezjazyčí , 

tj. k stavu, kdy neslyšící jedinec nemá žádný jazyk - znakový se neučil a mlu
vený si může osvojit jen ve velmi omezené míře. Proto je podle autorky nutné, 
aby si neslyšící dítě osvojovalo nejprve znakový jazyk. Ukáže-li se totiž později , 

že má využitelné zbytky sluchu, a může být vzděláváno a samo se vzdělávat 
'pomocí mluveného jazyka, nebude sice možná dále chtít znakovat, ~le zcela 

' určitě využije všeho toho, co se s pomocí znakového jazyka o jazyce, 
' komunikování a světě naučilo. 

Jiří Homoláč 
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ZNOVU REKLAMA 

Hodnotící adjektiva v reklamních sděleních 

Praktický! Levný! Úžasný! Dokonalý! Jedinečný! To je nový automobil, kter)/ 
je nám nabízen světoznámým výrobcem - či spíše reklamním textařem? Jsme 
neustále přesvědčováni o nepomíjivých kvalitách a hodnotách výrobků,ježjsou 
prostě nej -, nej-, nej- ... Reklamní texty s potlačenou hodnotící složkou se 
vyskytují skutečně jen sporadicky: 

(1) "KV - A12541 K 
- barevná obrazovka Hi Black Trinitron 
- úhlopříčka 63 cm 
- zkrácené menu identifikace barev 
- Toptext a Fasttext (..) 
- oboustranný dálkový ovladač 
-frekvenční syntetizér se 60 programovatelnými paměťovými místy S ONY" 

Mnohem častěji se setkáváme s reklamními texty, vekterých se to doslova 
hemží hodnotícími adjektivy a adverbii : 

(2) "Mimořádné příležitosti vyžadují šálek mimořádné kávy Takové, která bude 
korunou slavnostních okamžiků Vašich Velikonoc. Šálek královské kávy Jacobs 
Krónung. Tato lahodná káva špičkové kvality je tvořena prvotřídními druhy 
100% kávov:vch zrn Arabica. Speciální způsob jejich pražení dává kávě Jacobs 
Krónung to, co ujiné kávy nenajdete. Nezaměnitelné aroma královské kávy" 

Zaměřme se na adjektiva, jejichž výskyt je pro reklamu tak charakteristický. Do 
sémantické skupiny hodnotících adjektiv je možné zařadit ta adjektiva, která jsou 
v kontextu reklamního sdělení nositeli hodnotícího postoje autora/zadavatele 
k označované skutečnosti. Vycházíme-li z tohoto vymezení, můžeme hodnotící aspekt 
přisoudit adjektivům relačním i kvalitativním. Adjektiva hodnotícího charakteru 
můžeme klasifikovat podle hledisek, z nichžje předmět propagace hodnocen. Jedno 
z možných hledisek dělení je dělení podle hodnotícího zřetele): 
- adjektiva hodnotící z hlediska estetického (např. krásný, půvabný), 
- z hlediska smyslových počitků (např. jemný, ostrý), 
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- z h~ediska podílu duševní práce (např. důmyslný, promyšlený), 
- z hlediska působení na cit člověka (např. přitažlivý, lákavý) aj. 

Za zvláštní skupinu lze v rámci adjektiv hodnotícího charakteru považovat 
tzv. adjektiva intenzifikační, která podstatně zvyšují účinnost hodnocení. Do 
této skupiny patří např. adjektiva výjimečný,jedinečný, vynikající, mimořádný, 

skvělý, prvotřídní atd. 

Následující doklad, který reprezentuje reklamu na automobily, patří k textům 
s velmi vysokou frekvencí adjektiv hodnotícího charakteru. Text současně 
dokazuje, že ve většině případů se hodnotící složka váže na složku věcnou. 

(3) "Již v okamžiku, kdy se usadíte v pohodlných kožených sedadlech, je Vám 
jasné, žeXedos je výjimečný automobil. Otočte klíčkem v zapalování a rozběhne 
se silný šestiválcový motor, který neslyšíte. Rozjeďte se prosím. Cítíte v sobě 
ten originální harmonický pocit souznění člověka a dokonalého stroje? 'Můžete 
zrychlit. Elegantní karoserie, splňující ta nejpřísnější kritéria bezpe.čnosti, pluje 
proti proudu vzduchu. Okolo ubíhající krajina se odráží v dokonalém'laku s hlu

bokým leskem a plně automatická klimatizace Vám dává zapomenout na strasti 
vnějšlho světa. Všimněte si, že vůz se pohybuje naprosto neslyšně, aťjedete po městské 

dlažbě, venkovské silničce nebo dálnici. Vidíte, jak málo stačí k ovládnutí a zkro
cení ohromné skryté slly. Jak se Vám líbil ten maximální pocit dokonalosti? " 

Následující tabulky představují frekvenční seznamy2 adjektiv hodnotícího 
charakteru. První tabulka, v níž jsou zjištěná adjektiva seřazena podle klesající 
frekvence, obsahuje tyto údaje: 
1. pořadové číslo adjektiva 
2. zjištěné adjektivum hodnotícího charakteru 
3. absolutní frekvence adjektiva v souboru 
4. relativní frekvence adjektiva v souboru 

Do tabulky jsou zahrnuta hodnotící adjektiva, která se v celém souboru 
vyskytují nejméně dvakrát. Všechna adjektiva jsou uváděna (lemmatizo
vána) v základní podobě nom. sg. masko V rámci skupinjednotek se stejným 
pořadím - tj. stejnou absolutní/relativní frekvencí - jsou adjektiva v' zájmu 
snadnější orientace uspořádána abecedně. Na rozdíl od úzu prací lexikální 
statistiky nejsou odlišeny pozitiv a komparativ/superlativ jako dvě samostatné 
lexikální jednotky - zjištěná adj ektiva j sou uvedena v základní podobě pozitivu. 

Do druhé tabulky - označené jako "ostatní adjektiva hodnotícího charakte
ru" - jsou zařazena ta adjektiva, která se v souboru vyskytují právě jednou. Jsou 
rovněž abecedně uspořádána. 
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adjektivum absolutní fr. relativnr. fr. (%) 

1. nový 22 34,9 
2. dokonalý 19 30,2 
3. bohatý 12 19,1 

elegantní 
4. komfortní 11 17,5 

pohodlný 
5. vysoký 10 15,9 
6. bezpečný 9 14,3 

mimořádný 
nízký 

7. jedinečný 8 12,7 
výkonný 

8. dynamický 7 11 ,1 
prostorný 

g. Iuxusnl 6 9,5 
praktický 
snadný 
špičkový 

1O. maximální 
moderní 5 7,9 
úsporný 
velký 
vynikající 

11. ideální 4 6,4 
originální 
skvělý 
spolehlivý 
výjimečný 

12. osobitý 3 4,8 
progresívní 
pfijemný 
silný 
tichý 
tradiční 
vzrušujfcí 

13. dobrý 2 3,2 
efektivní 
ekonomický 
harmonický 
nebývalý 
příznivý 
reprezentativní 
výborný 
vylepšený 
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ostatní adjektiva hodnotfcrho charakteru 

absolutní legendární perfektní účinný 

atraktivní minimální prestižní unikátní 
fantastický nepoznaný překvapující velkorysý 
fascinující nezaměnitelný působivý výbušný 
krásný obrovský revoluční výrazný 
kvalitní ohromný sebevědomý vytříbený 

lákavý osvědčený všestranný -

Jak vyplývá z první uvedené tabulky, je nejfrekventovanějším adjektivem 
v textech analyzovaného souboru adjektivum nový. Toto adjektivum je možné 
v kontextu reklamního sdělení považovat za nositele hodnotícího aspektu - po
siluje adresátovo vnímání inzerovaného předmětu jako něčeho dosud nepre
zentovaného, netradičního, výjimečného. 

Druhým nejčastěji zastoupeným adjektivemje adjektivum dokonalý, kterým 
je hodnocená skutečnost absolutizována (dokonalé vybavení, dokonalý design, 
dokonalá forma aj.). 

Ve větší míře jsou v souboru zastoupena adjektiva, která hodnotí pro
pagované automobily z hlediska estetického (eZegantm), z hlediska nabízeného 
pohodlí (komfortní, luxusní, prostorný), z hlediska jízdních vlastností 
(dynamický, výkonný) a z hlediska jistoty, kterou pro uživatele představují 
(bezpečný, spolehlivý). 

Adjektiva intenzifikační (mimořádný, jedinečný, špičkový, vynikající, 
výjimečný aj.) jsou v souboru rovněž zastoupena. Nelze však tvrdit, že by tato 
adjektiva - vzhledem k rozsahu analyzované skupiny a k počtu ostatních adjektiv 
hodnotícího charakteru - v souboru jednoznačně převládala. Např. adjektivum 
skvělý má podstatně nižší frekvenci než výše uvedená adjektiva (komfortní, 
luxusní aj). Jiná adjektiva tohoto typu (perfektní, unikátní, fantastický) jsou 
v celém souboru reprezentována jenjediným dokladem. Nelze je tedy - vzhle
dem k vysoké frekvenci jiných hodnotících označení - pokládat za dominantní 
prostředky hodnotící složky sdělení. 

Srovnáme-li zjištěná adjektiva s těmi, která jsou uvedena ve Frekvenčním 
slovníku češtiny3 , dospějeme k zajímavému poznatku. FSČ řadí k deseti 
nejfrekventovanějším adjektivům následující jednotky: (1.) celý, (2.)jiný, (3.) 
veZli/ký, (4.) nový, (5.) stary, (6.) národní, (7.) český, (8.) dobrý, (9.) větší, (10.) 
malý. Oba uvedené výčty se shodují pouze v jediné jednotce - v adjektivu nový. 
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(Adjektivum dobrý se vyskytuje pouze s velmi nízkou četností, nepatří však 
k adjektivům "nejfrekventovanějším".) 

Olga Komárková 

Poznámky: 

1) Šebesta, K.: Jazyk a styl propagačních textů . Praha 1983, s. 56. Následující příklady 
pocházejí od téhož autora. 

2) Tento termín a všechny následující, které se vztahují ke kvantitativnímu zpracování 
analyzovaných jednotek, užívám ve shodě s pojmy uváděnými M. Těšitelovou : Otázky 
lexikální statistiky. Praha 1974, s. 47-52. 

3) Těšitelová, M.: Kvantitativní charakteristiky současné české publicistiky. Praha 1982. 

Cizí jazykové prvky V reklamních lextech 

Jedním z typických rysů reklamních textů je častý výskyt jazykových 
prvků anglického nebo latinského púvodu. Nejpatrnější je to u slovní zásoby. 
Četné výpůjčky a nadužívání cize a módně znějí~ích slovotvorných prvků 
pramení ze snahy dosáhnout většího účinku reklamy na příjemce. Užívání 
odborného názvosloví má vzbudit zdání odbornosti a profesionality a získat 
důvěru zákazníka. 

Zvláštní roli hrají slova s anglickými příponami -er a -ing. V reklamních 
textech, zejména těch nejjednodušších, informativních (angl. product dem on
stration), se často vyskytují výrazy typu manager/manažer, media planner, 
dealer aj. 

Objevují se jak v původní, tak v počeštěné podobě a stávají se východiskem 
pro další tvoření. Zajímavým příklademje český novotvar manažering, utvořený 
odvozováním pomocí anglické přípony -ing. Vznikl jako pojmenování systému 
metod organizace a řízení podniku, v angličtině mu odpovídá termín manage
ment. Utvoření nového slova, jehož základem je podstatné jméno (manažer), 
příponou -ing je chybné z hlediska anglické slovotvorby, ale v českém textu 
nepřekvapuje, neboť přípona -ing se objevuje jako slovotvorná součást řady 
slov vypůjčených z angličtiny a v češtině se pociťuje jako módní. Většina 
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přejímaných výrazů tohoto typu patří do terminologie sportovní (rafting, 
windsurfing, paragliding, jachting, stretching, bowling, caravaning) nebo 
ekonomické (leasing, monitoring, briefing), ale objevují se i v kosmetice 
(peeling, lifting) a jinde. 

Možná že samo znění slova má vliv na jeho výběr. Například peeling je 
spojen s určitou odborností, zní trochu záhadně, vytváří iluzi magického zásahu 
a učenosti. Významově rovnocenné vyjádření "olupování pokožky" je příliš 
všední, než aby mohlo výrazu peeling konkurovat. 

Někdy přípona -ing pomáhá tvořit nový pojem jen k určitému účelu: vaxing 
v reklamě na vysavač VAX označuje nový a moderní, skoro revoluční způsob 
vysávání. "Nový" a "moderní" v reklamě obvykle znamená lepší. Už to není 
obyčejné luxování, ale je to něco mnohem lepšího a ještě něco navíc - je to 
vaxing. 

V názvech zboží a firem se velmi často setkáváme s příponami -x, ox, -ex. Ty 
nejsou nositeli žádného významu, jsou pouze příznakem módy přítomné 
v Čechách od Expa 58 v Bruselu. Od té doby začaly v češtině fungovat názvy 
jako Masox (přísada do polévek), Palmex (prací prášek), PlaStex, Prodex;Zverex. 
Jejich šíření kritizoval už tehdy F. Daneš. Dnes přípony -x, ox, -ex pronikají 
především do firemních názvů, např. Cornex, Tradix, Lutex, Uniprox, Finnex, 
Mevex, které nemají významově nic společného se zaměřením pojmenované 
firmy. Domácí názvy nejsou příliš populární. K výjimkám a tím i k milým 
zajímavostem patří Firma Peřinka - čistírna peří, šití péřových a prošívaných 
přikrývek. 

Obchodní názvosloví přejímá z angličtiny také postavení nominativu jme
novacího v antepozici, např. místo Hotel Artemis Alcor se setkáváme s názvem 
Artemis Alcor Hotel. 

V jazyku reklamy se zabydlel slovotvorný prvek latinského původu super-, 
s původním významem nad, nahoře; nyní je signálem vysoké jakosti, zvláštního 
rozměru nebo stupně intenzity vlastnosti. Je to módní prvek, kterýz_~roveň 

zahrnuje různé vlastnosti, jež mají ve spisovném jazyku své vlastní výrazové 
určenÍ. Super- je náhradou přídavného jména nebo příslovce a většinou se ho 
nadužívá, ne-li zneužívá, např. supergarance, supercena, superfilmy, superhit. 
Tedy skoro vše bychom mohli vyjádřit pomocí super-: příležitost, nov'inku, hit, 
cenu. Významový rozsah super- slouží v reklamě k slovní a významové 
manipulaci. Uvádí zákazníka v omyl. V reklamních textech totiž není ani tak 
důležité, co se říká, ale jak se to říká. Reklamní tvůrci vždy berou v úvahu 
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očekávání, potřeby a záliby možného příjemce. Uvádějí-li tento významově 
nejednoznačný slovotvorný prvek, nechávají příjemci reklamy možnost 
samostatně konkretizovat jeho význam. Tím se výrazně zvětšuje pravdě
podobnost, že se reklama "trefl" do vkusu zák~zníka. 

Do češtiny proniká stále více anglicismů. V reklamě má jejich užívání své 
důvody. K nim patří např. i zavádění obsahově zhuštěnějších pojmů, pro něž 
čeština nemá vhodný ekvivalent, a našly by se i důvody další. Ale stejně: nezní 
groteskně názvy jako Zelenina and Ovoce, Sport shop and Servis and Bazar 
(Prodej a opravy sportovních potřeb), City lnfo Praha (Pražský informační 
zpravodaj), 2nd hand zboží? "Tvorba" tohoto druhu ukazuje na špatnou znalost 
cizího jazyka, je důkazem nekritického napodobování i nepříliš tvořivého 
usilování o originalitu. Takovým případům bychom měli věnovat patřičnou 
pozornost, už proto, že reklama často působí i jako vzor jazykové komunikace, 
a ovlivňuje tak významně kulturu řeči. 

~tuQ~ntsk~ lam~y 
za 75 kr o se sldentn)'m st!nidlem 

pouze u 4~~ 

B.SOUKUPA 
český kfesf. závod, Karlovo 

nám. é. 35. vedle J. Otty. 
(Pro mikroskopii kryc\ a podh,)IÚ 

skla nejlevncJI ) . 

... Svůj k avému ..... 
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Zlobivá reklama 

J,Zlobiv~upán~l(ávůně 
Mladá, spo rtovrií a trochu ,.,zlobivá", nikoH však 've, $mYslu ,špatnosti, 
I aJenevšedn(a nekonformní. Takováje nová pánskáVlln~8AD BOYS. 
í První dojem z vůně je čerstvý, ovocný a zároveň transparentní, koře
něnéelem~nty ,a.kceptují mužnost 'a základní báze dO,dáváměkké aro
ma. Koncepcinékonformnosti odpovídá takéflakona. b,al~nr. Zajíma
véspoJenfskla~kovem r--· .. ·-·;-,:~-;--_· _-- ";- - ',.-. 

u flakonku a kOVOvý šroub ~l\"l\ ' 
jako uzávěr jsou velmi . ~ 
originální. Balení reflek- " .. ". 
tuje ramena lahve, kte-
rá jsou viditelná ve výklen
ku obalu. 
Originalita ano, ale ne 
elegance. Právě tako 
vým mužům je vůně 
určena. 

Neobvyklá, nápadná a trochu "seriózní"~ nikoli však ve smyslu profesionality, 
ale hloupá a směšná. Taková je reklama na vůni Bad boys. Text - a to nejen na 
první dojem - je aktualizovaný, provokativní a zároveň nezvládnutý, cizo
jazyčné elementy akcentují předstíranou 'odbornost a úvod a závěr textu dodá
vají značnou stylovou neobratnost. Koncepci nekonformnosti odpovídá také 
obrázek. Zajímavé spojení dvou částečně oblečených svalovců s nahou 
modelkou ve vodě je poněkud vulgární. Grafické zpracování nereflektuje sice 
žádná ramena, ale zato podtrhuje snahu po serióznosti už tím, že reklamě dává 
název, jako by šlo o text úplně jinéh~ žánru. 

Originální ano, ale ne hloupou a nemravnou. Právě takovou reklamu by si 
doufám přáli i ti,jimžje tenhle pozoruhodný paskvil určen. 

Poznámka první: Tento reklamní text se nesnaží povědět nám něco bližšího 
o propagovaném výrobku, takové informace jsou tu druhořadé. Zápla:ra více či 
méně nevhodných adjektiv - všimněme si, že jde o adjektiva bud' hodnotící, 
nebo "hodnotu" označující - má za úkol jen a pouze vyvolat ve čtenáři (a po-
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tenciálním kupujícím) určitý druh konotací. Konkrétní je až popis lahvičky, 
kterému je věnován neúměrný prostor. 

Poznámka druhá: Text potvrzuje, že nejjednodušším prostředkem, jak "dělat 
dojem", je stále užívání slov cizího původu. Množství cizích slov, navíc 
nesprávně užitých, je tu mimořádné: transparentní (= průhledný, průsvitný) je 
slovo módní, ale ve spojení s dojmem z vůně může znamenat jen to, že ji "hned 
prokoukneme" - to však není moc příznivá vlastnost; rozdíl mezi slovesy 
akceptovat (= přijímat, uznávat) a akcentovat (= zdůrazňovat) autor patrně 
nezná; a o tom, co tu má znamenat sloveso reflektovat (= odrážet), se můžeme 
jen dohadovat: snad kopírovat, nebo nezakrývat? 

Poznámka třetí: Reklama na Bad boys je přes svou směšnost a jazykovou 
ubohost i nebezpečná, a to ve smyslu axiologickém a mravním. Z!ý (angl. bad) 
a zlobiyýjsou zde hodnoty kladné, elegance je nežádoucí. A ti tři ve vodě - že 
by sourozenci? 

Robert Adam 

Reklama v dětských časopisech 

Mnozí z nás laiků si nepřipouštějí skutečnost, že i děti jsou pro výrobce 
nejrůznějšího zboží velmi atraktivní skupinou zákazníků. Přestože si většinou 
mohou samy koupit jen málo zboží, obracejí se na ně výrobci a prodejci velmi 
často, také proto, že děti jsou důvěřivější a mají menší schopnost reklamnímu 
sdělení úspěšně čelít než dospělí. Podívejme se krátce na nejčastěji používané 
formy reklamy v dětských časopisech. Vyjdeme přitom z šesti titulů pro děti 
všech věkových skupin vydávaných v období od konce roku 1996 až do 
poloviny roku následujícího a všimneme si reklamních postupů, kterých se 
v nich užívá. ' 

Chci soutěžit a vyhrát 

Reklamy založené na soutěži se objevují ve všech časopisech a jsou 
nejčastější formou propagace. Jde o typ velmi účinný, neboť dítě se musí v touze 
po výhře blíže zajímat o nabízený výrobek, aby mohlo odpovědět na soutěžní 
otázku, popř. splnit nějaký úkol odpovídající jeho věku a schopnostem. 
Nejmenší děti např. hledají zvířátko ve znaku nového Lega Primo, předškoláci 
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určují dva stejné předměty nebo počítají do deseti a pro nejstarší děti je 
připraveno vybarvování očíslovaných políček, rozluštění hesla pirátů nebo 
vyhledávání nejrůznějších detailů na obrázcích. 

Část soutěží je založena na sbírání obalů od propagovaných výrobků, popř. 
na kombinaci sbírání a plnění dalších úkolů. Počet obalů se liší výrobek od 
výrobku - od tří kusů u ŽVýkaček Chewits (možnost výhry Chewits klaksonů 
na kolo) až po nalepení více než 200 smnolepek do zvláštního omalovánkového 
alba čokolády Království zvířat (mezi cenami jsou zájezdy, počítače, horská 
kola, walkmany atd.). Některé finny vypisují soutěže i pro skupiny dětí - např. 
Sfinx nabízí čtyřčlenným partám za poslání obalů od všech žvýkaček Jojo 
mexická sombrera. 

Hodnota dárků a výherních cen stoupá s věkem dítěte. Zatímco malým dětem 
slibují inzerující finny ponejvíce hračky a sladkosti, čtenářům časopisů pro 
mládež, které čtou i starší děti (např. Bravo), se otevírá svět pohádkových 
odměn. Soutěžící mohou vyhrát např. i automobily Fiat Barchetta a Chrysler 
Stratus, motocykl Harley Davidson - vedle některých menších cen (triček, 
hodinek, drobné elektroniky apod.). Jiné výhry slibují nevšední zážitek (Fanta 

- sedmidenní výlet balónem, helikoptérou a dalšími neobvyklými dopravními 
prostředky). Na rozdíl od vyloženě dětských časopisů jsou v časopisech pro 
starší děti čtenáři lákáni také možností výhry zjistitelné ihned po zakoupení 
výrobku. Uvádí se např., že obal pastilek TicTac skrývá stírací los nebo že se 
o výhře můžeme dozvědět z dolní strany víčka nápoje (např. Pepsj Cola). 

Dárky nejen od Ježíška 

. Inzerce vkládaná do časopisu otevírá zadavatelům další možnosti, které 
klasická reklamní inzerce v časopisu splnit nemůže. Vkládané letáky jsou 
zpravidla vyráběny z kvalitnějšího materiálu než samotný časopis a s využitím 
skládání a výseků mohou nabývat nejrůznějších tvarů a velikostí. I zde převládají 
soutěže nejrůznějšího typu (Pepsi Cola - sbírání víček od lahví apod.). My se 
pozastavíme u příkladů, které se u běžné inzerce neobjevují. 

První typ představují užitné předměty plnící úlohu nosiče reklamních sdělení. 
Příkladem může být školní rozvrh hodin s lákavým motivem. Např. Lego oživilo 
rozvrh poutavým westernovým příběhem, který budou mít děti po celý školní 
rok na očích a pokaždé jim padne zrak na postavičky indiánů a také na logo 
stavebnice Lego Systém. 

Další možnostíjsou reklamní vzorky. V jednom z prosincových čísel časopisu 
Čtyřlístek se na titulní straně objevily dva vzorky dětského parfému Barbi~ ve 
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fólii s portrétem panenky. Uvnitř čísla se pak mohla děvčátka dočíst, že jde 
o toaletní vody Barbie Modelka a Barbie Princezna, které mohou použít pro 
sebe i pro panenky Barbie. Podstatnou součástí reklamy jsou i fotografie 
skutečných parfémů ve skleněných flakónech a informace o možnosti jejich 
získání. Protože Mattel patří mezi společnosti, které v malých zákaznících 
pěstují naprostou oddanost značce a stále v nich vyvolávají touhu po doplňování 
a obměúování výrobkové řady, nejspíše i vzorek parfému v předvánočním čísle 
významně ovlivnil dětská přání. 

Jsem členem klubu 

Pokud se zajímáme o dětské čtenáře, zjistíme, že se sdružují v klubech pro 
různé věkové skupiny. Stejně jako u klubů dospělých sdružují dětské kluby děti se 
stejnými zájmy, zprostředkovávajíjim kontakty, vydávají informační bulletiny, 
pořádají různé klubové akce, distribuují klubové reklamní předměty atd. 

Některé z dětských klubů kopírují kluby určené pro jejich rodiče a prarodiče. 
Např. nakladatelství Egmont založilo pro děti Dětský knižní klub, který svým 
členům umožňuje za výhodnějších cenových podmínek odebírat knihy 
z produkce společnosti Walta Disneye a tituly vydávané pouze pro členy 
klubu. 

Zaměření klubů však bývá velmi různorodé. Děti se mohou ucházet o členství 
v klubech přátel daného periodika (např. klub Čtyřlístku), slavné osobnosti (např. 
Dády Patrasové) nebo dokonce oblíbené hry (klub POG na stránkách ABC aj .). 

Znám tě a mám tě rád 
Využívání autorit nejrůznějšího druhu představuje běžnou součást reklamní 

strategie. Výběr osobností pro děti je podobný jako v reklamách pro dospělé. 
Výrobce má vždy možnost volit z okruhu odborníků v oboru nebo si vybrat 
všeobecně známou osobnost. Tak např. firma Mountfield spolupracuje 
s moderátorem magazínu pro zahrádkáře Přemkem Podlahou, Pepsi představuje 
svoji kolu jako nápoj lidí plných energie a na stránkách Bravaji berou do ruky 
tenista Andre Agassi, basketbalista Shaquille O'Neal a topmodelka Cindy 
Crawfordová. 

Nejmenší děti.samozřejmě nehledají své vzory pouze mezi reálnými osobami, 
ale přijímají hrd~ny dětských seriálů a pohádek. Kreslená dvojice Mach 
a Šebestová vychvaluje čokoládový nápoj Granko a slibuje za splnění určitých 
úkolů své kouzelné sluchátko v moderní podobě - vysílačku, maxipes Fík 
s kamarádkou Ájou pomáhají dětem projít prázdninovou soutěží koncernu 
Čokoládovny. Velkou skupinu kreslených postaviček zastupují figurky 
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vytvořené především pro samotný produkt, které nesou zpravidla jméno 
propagovaného výrobku a podobu některého z oblíbených zvířátek (zajíček 
Nesquik, medvídek Pikovít, myška Krupička apod.). 

Kam~rád nikdy nelže 

. Než se zamyslíme nad otázkou klamavé reklamy na stránkách dětských 
časopisů, musíme si připomenout fakt, že schopnost plně porozumět účelu 
reklamy se obvykle vyvíjí až po dvanáctém roce věku. Teprve tehdy je v silách 
dětí vytvořit si kritický přístup k reklamě, správně vnímat a odhalovat všechny 
její strategie a formy. Z toho vycházejí i zákony a normy, které se snaží děti 
chránit až do doby, kdy jsou schopny samostatného úsudku a kritického pohledu. 
Přesto můžeme najít případy, kdy se platné zákony a etické kodexy nerespektují. 

Příkladem může být krupičková kaše Vitana. Tento výrobek si děti spojují 
s figurkou myšky Krupičky, protože posledním příběhem zařazovaným do 
časopisu Čtyřlístek je právě komiks Myška Krupička. Všechny příběhy končí 
vítězstvím myšky nad různými nástrahami a problémy pomocí krupičkové 
kaše. Poslední obrázek je vždy věnován myšce Krupičce držící krabici kaše 
a jejímu hodnocení (např. "Bez moji kaše by se to nepovedlo!"; "Moje kaše 
vám pomůže z každé obtížné situace! "). Pokud vycházíme z Etického kodexu, 
můžeme tyto kreslené příběhy označit za skrytou reklamu, protože předstírají, 
že jde o jiné způsoby šíření informací, než je reklama - v našem případě se 
reklama schovává do komiksu. V prvních číslech Čtyřlístku roku 1997 je logo 
na krabici krupičkové kaše pouze naznačeno, ale v dalších číslechje nápis Vitana 
zcela čitelný a pod příběhem přibývá věta "Myšku Krupičku najdete v každém 
baleni instantní kaše Vitana". V tomto případě se sice reklamní záměr zdá zcela 
zřejmý, ale je otázka, zda ho stejně jasně pochopí i dítě předškolního věku, zda 
se nevyužívá jeho nezkušenosti a bezbrannosti. 

Řešení snad existuje, ale musíme ho hledat 

Vztah dětského a komerčního světa opravdu není jednoduchý. Vyrostou 
z našich dětí nesamostatné bytosti, žijící jen v království lákavých obalů 
a dokonalých modelek? Máme nějakou možnost tomu zabránit? Pomohla by 
systematičtější výchova, která by děti vedla k poznání světa obchodu 
a propagace? Odpověď není lehké nalézt. Nenašly ji zatím ani rozvinutější 
západní země, které se s problémem reklamy orientované na děti setkaly dříve 
než my. Stojí však za to ji hledat. 

Jitka Hepová 
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Jaká bývala před 510 lely 

Sklad nábytku. Robert Mayer, Ferdinandova třída, číslo 60-1I. 26 n. 
odporučuje svůj hojný výběr nábytku truhlářského a čalounického vlastní výroby 
za levné ceny. 

Světozor 18. října 1878' -' 

Pro pány modní sklad oděvu podzimního, zimního, jakoŽ i salonního; pak 
obleku pro velectěné duchovenstvo doporučuje nížepsaný za ceny velmi levné. 
Veškeré zakázky vyřizuje rychle a správně Antonín Masopust, v Praze, 
Linhartské náměstí (Pod Kovámou) Č. 133-1. 

Světozor 18. října 1878 

Ať žije průmysl u "Číňana" ve Velké Karlově ulici číslo 163-I. 
V obuvnictví "u Číňana" 
vládne láce neslýchaná; 
při tom pravý div to ale: 
sotva noha botku cítí, 
jiným mníš se tvorem býti, 
nožka štíhlá, pohyb svěží, 
botky takřka samy běží; 
mimo to, když doba mine, 
nová výhoda zas kyne: 
dáma byvši po rok celý, 
jako novoroční dar 
přijme nových botek pár. 

Nejhojnější výběr všeho druhu obuvi pro dámy, pány a dívky. Taktéž chová 
se na skladě 2000 párů libereckých střevíců zdravotních. 

Světozor 18. října 1878 

Návěští. 

U Martina Neuryutra, kněhkupce v Praze v Jezovitské uliciriástarém městě 
čísla 183 právě na :svět1o vyšla a za 1 zl. víd. čísla k dostání jest: Nejnovější 
mluvnice česká. Sepsaná a - vzdělaná Karlem Kyselou, kaplanem Svato
vojtěšským na novém městě Pražském. 

Jindy a nyní 1830, Č. 2 
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Parodie na inzerát: 

Návěští 

Jedna panenka 24 let stará, prostředně velká a tělnatá, bílých zubů a veselých 
očí, hledá starce 70 nebo ještě lépe 80letého; jeho však jmění musí býti čisté , 

~namenité a ona plnomocnou dědičkou. Za to se uvoluje jemu vždy po boku 
býti a jej ošetřovati, byť i všecky nemoce měl, které se v lékařském slovníku 
nalézají. K tomuto zoufalému předsevzetí přivedla ji nenasycená žádost peněz 
nynějších ženichů, kteří jen po mamoně se ptají. Těm chce pak mrkvičku 
strouhati , když ovdoví. Připlazejí-li se kjejím penězům, bude - pomsta strašlivá. 

Jindy a nyní 1830, Č. 6 

Karel Kučera 

. Kniry 
Za, I4: d:n.:i 

do d lit i nelil' , nýbri u 5-' mMioe. Dopi~te l i o 
prult ické pout'lll. jak IJe ř~dntm pě,tt\olm na. d.-
kla.dě zdrnoTédy jednoduše n jistá jemný. řidkt 
"OU5 • .1&1 seaillti. tvofeni lupa. yypnd&vánl. 
~tépení a š ed i věni "I&iód i yousd IImezi\i, Hed 

.Jsew po mDohlOletýcb zkušeuostech jloko odborn! boliě 
8~psal. PtiloiLe iObal. ,dmh. 

Vít Malec, 
holit.>, ~1()~~, II., « · (Och,)·). 
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TŘETí ZAMYŠLENí 
REKLAMNíHO TEXTAŘE 

Učme se reklamě! 

Nemám teď na mysli učit se reklamu dělat (to by měli umět reklamní 
odborníci), ale učit se reklamu vnímat. A to bychom měli umět všichni. 

S reklamou je to totiž podle mého názoru tak trochu jako se sdělovacími 
prostředky obecně. Čas od času se např. objeví protest proti zobrazování násilí 
či sexuálních témat v médiích. Rozvíří se diskuse, zdvihnou se prapory a zazní 
hlasy extremistů: 1. Zakázat úplně všechno, co kdosi (např. schvalovací komise) 
uzná za ohrožující mravní vývoj národa, zejména dětí a mládeže. 2. Povolit 
všechno, protože každý člověk má přece právo na informace a je jen na něm, co 
si z nich vybere. Ve hře jsou skupinové zájmy a samozřejmě peníze. Problém je 
neřešitelný. Mediální póvl skutečně může negativně působit na děti a mládež 
(i některé dospělé), ale ve věku videotechniky a Internetu se prostým zákazem 
stejně málo vyřeší. Nehledě na to, že zavedení cenzury je vždy nebezpečné. 

Jediným řešením, které mě napadá, je osvěta a výchova. Už děti by se měly 
naučit rozlišovat mezi informacemi smysluplnými a nesmyslnými. Už na 
základních školách, dokonce možná ve školách mateřských by měl být úměrně 
k možnostem dětského chápání vyučován předmět "Média a jak je vnímat". 
A rodiče by měli být systematicky informováni o tom, že záleží především .. na 
nich, jaké vzory hrdinů budou jejich děti obdivovat. Dítě je přece do určitého 
věku přesvědčeno, že správné je to, co dělá máma a táta, a hodnotné to, na co se 
dívají a co čtou. Výsledek se však dostaví až za mnoho let a nebude stoprocentní. 
Vždy bude dost lidí konzumovat brakové televizní a sešitové příběhy plné násilí. 
Ale bude jich snad méně. A hlavně: bude méně těch příběhů, protože lidé je 
nebudou chtít, nebudou je kupovat. -

S reklamou by to mohlo být dokonce poněkud jednodušší. Na rozdíl od 
pseudoumění a politické propagandy je tahle dívka aspoň upřímná. I když také 
pronáší nesmysly a dělá kolem toho tanečky, aby vás získala, nepop.írá to. Hraje 
s otevřenými kartami. Říká vám: "Jsem tu proto, abych tě dostala." Reklama, ta 
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krásná dívka s minimem inteligence, vás nemůže zradit, protože na rozdíl od 
pseudoumění a politické propagandy je v televizi oddělena znělkou, v časopisech 
a v novinách má svůj vymezený prostor, a je tedy snadno rozeznatelná, hned 
víte, s kým máte tu čest. A jestliže vás reklama přesto zradí, rozejdete se s ní 
většinou na celý život. Už vás prostě nezajímá. Špatný výrobek si na základě 
reklamy přece soudný člověk koupí jen jednou. 

Co od reklamy chtít? Chtějme od reklamy pravdivé informace o produktu. 
Chtějme znát jeho výhody a zjišťujme (samozřejmě zjiných zdrojů) i případné 
protiargumenty. Chtějme takové informace, které nám dovolí posoudit, zda 
nákup propagovaného výrobku je opravdu potřebný a výhodný. 

Reklama jako nástroj k prosazování produktu (výrobku nebo služby) může 
přece pomoci i dobrým věcem. Prosadit nový, ekologicky výhodnější produkt, 
ale také myšlenku, vzor chování. Z ekologického a většinou i z ekonomického 
hlédiska je výhodnější hromadná doprava než individuální cestování 
auto.mobilem. Až se změní image automobilu jako prestižního produktu 
úspěšného muže (či ženy), oddychne si příroda i většina rodinných rozpočtů. 
Pohodlí i některé racionální výhody, které cestování automobilem přináší, jsou 
vykoupeny celou řadou potíží, které ovšem většina lidí při svém uvažování 
vytěsňuje. Možná, že by ke změně stavu ale stačilo, kdyby provozovatelé 
hromadné dopravy dělali chytřejší a přesvědčivější reklamu než výrobci 
automobilů. Pravda je jistě na jejich straně. A není to snad jen otázka peněz, co 
jim v tom dosud brání, i když reklama je dnes fmančně velmi náročná činnost. 
Je to také otázka nápadů, odvahy, systematičnosti. Jistě, skupinové zájmy 
a lobbying na nejrůznějších úrovních také hraje svou roli, ale zdá se mi, že 
provozovatelé hromadné dopravy by kromě (či namísto) otevřené dlaně 
namířené směrem k státním a veřejným rozpočtům měli používat nástrojů 
klasické komerční reklamy. Ale to jen na okraj. Ostatně, podobných příkladů 
z jiných oblastí bychom asi našli víc. 

A na konec tohoto zamyšlení se připojme ke kodexu etických norem 
vypracovanému Radou pro reklamu České republiky: chtějme reklamu 
pravdivou, čestnou (ve smyslu konkurenčního soupeření) a slušnou (ve vztahu 
k obecně platným zásadám v této kulturní části světa na konci 20. století). 

Naučme se s reklamou žít, nic jiného nám totiž stejně nezbývá. Komunikujme 
s ní, když se nám bude chtít a když to bude stát za to, ignorujme ji, když nás bude 
otravovat a dělat z nás hlupáky. 

Zdeněk Křížek 
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K MEDIÁLNí VÝCHOVE 

Co je psáno, nemusí být dáno 

Na stránkách pedagogicky orientovaných časopisů, ale i v denním tisku se 
stále častěji setkáváme s hodnocením úrovně výchovy a vzdělávání v našich 
školských institucích. Stavu českých škol bylo věnováno i několik tempera
mentních diskusních televizních pořadů. Toto téma se propírá z nejrůznějších 
stránek a k "praní" se cítí být oprávněn kdekdo; ministr školství, který to má 
ostatně v popisu práce, ale i rodiče, protože se jedná přece o jejich dětí. 

Kdybychom se pokusili vyhodnotit poměr kladných a záporných reakcí, ty 
druhé by získaly výraznou převahu. A tak se v záplavě rozhořčení nad školou, 
která je více bezmyšlenkovitým drilem než tvůrčí dílnou, která v případě 
vyučování českému jazyku slepě lpí na vtloukání gramatických pravidel do 
dětských hlav, aniž by se obtěžovala vysvětlením jejich uplatnění v každodenní 
komunikační praxi, zapomínáme radovat z úspěchů v podobě tvůrčích učitelů, 
jejichž cílem je vychovat žáky zvídavé, bystré a sebevědomé. Znalosti češtiny 
těchto žáků rozhodně nekončí bravurním odříkáním řady vyjmenovaných slov, 
ale takoví žáci bývají vybaveni i užitečnými praktickými dovednostmL 
Konstruktivní kritika je jistě na místě, ale snad by se slušelo, abychom stesky 
nad neschopnými učiteli a pasivními žáky občas také nahradili pozitivními 
příklady schopných učitelů a aktivních žáků. 

Evergreenem současné doby se stává problematika mediální výchovy. Na 
úroveň její realizace si zatím moc nestěžujeme, což však není projevem 
spokojenosti, ale reflexí neznalosti, jak to s ní na našich školách doopravdy 
vypadá. Je politováníhodné, že v podání MF Dnes (srov. článek Simony 
Holecové Studenti se možná budou učit, jak čelit informacím ze 7. 4. 1998) 
se veřejnosti představuje mediální výchova jako velká neznámá, která může 
spáchat ve škole mnoho zlého. Někteří psychologové prý dokonce vyslovili 
obavy z negativního ovlivnění dětí informační výchovou. Jaké negativní vlivy 
mají na mysli? V článku se dovídáme o nebezpečí, kterým může být poznání, 
že ne všechny informace, které jsou dětem podávány, bývají pravdivé. 
Domníváme se, že takové stanovisko může, a mělo by, upřímně rozhořčit 
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jak pedagogy, tak rodiče, ale i samotné žáky a studenty, kteří si většinou 
nepřejí být ohlupováni. 

Je potěšitelné, že tehdejší přeseda KDU-ČSL Josef Lux se slovy své tiskové 
mluvčí přimlouval za zařazení mediální výchovy (citovaný článek je vlastně 
reakcí na tuto výzvu) do výuky na středních školách. Tato výzva však 
nepředstavuje tak revoluční požadavek v našem školství, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. 

Komunikační výchova, která vstoupila do řady našich základních škol 
v podobě projektu Občanské školy v roce 1994 a která je významnou částí 
tzv. Integrovaných osnov českého jazyka, o nichžjsme podrobně infonnovali 
i na stránkách našeho časopisu (srov. ČDS 3/1995), věnuje mediální výchově 
značný prostor. Jednou z klíčových dovedností na druhém stupni základní školy 
se podle této koncepce stává kritické čtenÍ. Koncepce předpokládá, že žákovým 
"samozřejmým návykem se stává ověřování a kritické posuzování věcné stránky 
textu a rozlišování textu věcného od textu subjektivně laděného. Rozhodující 
postavení má kritické čtení zaměřené na odhalování manipulativních tendencí 
textu. Žáci si všímají typických postupů a prostředků manipulativní komuni
kace, verbálních i neverbálních (např. obrazových), a seznamují se s oblast
mi, v nichž se manipulativní komunikace objevuje nejčastěji: s žurnalistikou, 
zvl. bulvární, reklamou a konzumní literaturou, avšak i s některými seriózně se 
tvářícími texty." 

V této situaci pak působí poněkud překvapivě údajné obavy některých 
psychologů z nebezpečí, které na žáky může číhat v podobě zjištění, že ne 
všechno, co si mohou přečíst, vyslechnout či zhlédnout v médiích, je čistá 
pravda. Nepředstavuje snad daleko větší nebezpečí bezmezná oddanost a ochota 
naslouchat bez jakékoliv selekce všemu, co nám média zprostředkují? 
Mimochodem právě naši přední pedagogičtí psychologové podněcovali autory 
koncepce Občanské školy, aby mediální výchovu do učebního projektu zařadili. 
Uvědomovali si, jak se citlivě vedená mediální výchova může stát vítaným 
pomocníkem i rodičům, kteří si často zoufají nad tím,jak svým dětem vysvětlit, 
že i když jim nekupují určité druhy jogurtů, žvýkaček, zubních past a dalších 
výrobků, které doporučuje reklama, přesto to s nimi nemyslí špatně. 

Reklama je typem komunikátu, ke kterému je zapotřebí, vzhledem k velké 
frekvenci výskytu v různých typech médií, s nimiž si zvykla řada dětí trávit 
svůj volný čas, přistupovat obzvlášť citlivě. Právě učitelé v rámci výuky českému 
jazyku mohou pomoci odstartovat zdravě kritický přístup dětí k reklamním 
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textům. Tento typ výuky se však neslučuje s direktivním typem učitele , který 
brojí proti reklamě jako takové, neboť podle něj reklama pouze lže. Mediální 
výchova počítá s učitelem, který s žákem povede dialog. Tento přístup výstižně 
vyjádřil B. Blažek, náš významný odborník na mediální problematiku, ve své 
práci Tváří v tvář obrazovce. "Podíl dialogu a míra jeho otevřenosti a čestnosti 
jsou nejlepším kritériem pro posouzení zdravosti média a našich vztahů s ním" 
(Blažek, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha 1995, s. 61). 

Mediální výchova se nesnaží žákovi vštípit do hlavy, že každá reklama lže, 
ale snaží se ho upozornit na typické prostředky, kterými často klame. Chce 
žáka vést k tomu, aby si všímal, jaké jazykové prostředky se v reklamách 
opakovaně vyskytují a jaké plní funkce. Žák se pod vedením učitele např. 
zamýšlí nad tím, jaká výpovědní modalita se objevuje v reklamních sloganech, 
a posléze zjistí, jaké cíle sledují imperativní výpovědi typu: "Neváhejte a kupte 
si XY, dokudje čas!" Obdobně žáci mohou odhalit sugestivnost otázky "Chcete 
mít krásné vlasy?" 

Ve škole by se také měly děti dovědět, že ne všechny mediální texty, o re
klamních textech to platí zejména, jsou ukázkou kultivovaného vyjadřování 
a pravopisné správnosti. Jako příklad situace, kdy si pořádně zařádil tiskařský 
šotek, jsme vybrali palcový titulek z MF Dnes (8.7. 1998) k příspěvku, v němž 
si autor vzal na pranýř právě klamnost některých reklam. Titulek byl otištěn 
v podobě Účinkující v reklamně nejsou lékaři ani studentkami, za které se 
vydávají. Žák s dobrou znalostí pravopisu se možná podiví či pobaví, zatímco 
žák, který se s pravopisem potýká, si třeba ničeho nevšimne, ale může také 
značně znejistět. 

Rozhodně není třeba koncepci mediální výchovy, jejíž součástí je pěstování 
kritického přístupu k reklamě, přijímat bez výhrad. Některé její teze, které byly 
zformulovány v rámci komunikační výchovy, snad ukazují, že na střední škole 
je na co navazovat a že rozhodně není třeba obávat se zhoubných důsledků 
mediální výchovy, bude-li probíhat pod odborným vedením. Lingvistické 
poznatky o reklamě žákům neublíží, dokonce jim mohou pomoci při vytváření 
v lastních reklamně orientovaných textů. 

Snad by bylo dobré, než zase začneme na něco ve školství nadávat, popřípadě 
něž se začneme něčeho obávat, abychom se lépe rozhlédli kolem. 

Jasňa Šlédrová 
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KRITICKÉ ANALÝZY 

Volební noviny ODS 

I 

J Volebni noviny Občanské demokratické strany ODS'98, opatřené podtitulem 
Čtení pro ty, kdo si věří, vyšly třikrát před volbami a jednou po volbách, za 
jejich zvláštní číslo lze počítat plakát "Mobilisace". Stejně jako "opravdové 
noviny" obsahují fotografie, titulky upozorňující na některé články z obsahu 
číslaa graficky odlišené úvodníky. Pod prvním z nich autor uveden není, druhý 
je podepsán pouze šifrou, třetí napsal Václav Klaus a čtvrtý redakce. O pra
videlných rubrikách lze hovořit jen stěží, jisté náznaky tu ale byly: například 
v prvním a druhém čísle rubrika O čem se nehovoří, v prvním a třetím čísle 
rubrika Program. Ve všech číslech se objevily kreslené i fotografické komiksy. 
Celkově je možné říci, že se volební noviny ODS snažily délkou článků a grafic
kou úpravou podobat "seriózním" deníkům, ale větší množství převážně 
barevných fotografií a titulky odlišných velikostí i barev ukazovaly spíše na 
příbu~?ost s Bleskem. 

II 

V tiráži se uvádí pouze vydavatel (Volební štáb ODS), zdroje neoznače
ných fotografií a data uzávěrky. O složení redakce si proto můžeme vytvořit 
jenom velmi přibllžnou představu : Ve všech čtyřech číslech, ~j. celkem na dva
ceti stranách, jsou - vedle článků nepodepsaných a autentických výroků slav
ných - příspěvky podepsané více než dvaceti různými jmény a zhruba patnácti 
šiframi! Jak se ale ukáže dále, jejich autorský styl je podivuhodně jednotný. 

III 

I-navní náplní volebních novin ODS byly samozřejmě nadcházející volby - více 
než o volebním programu se v nich však píše o předsedovi strany, Václavu 
Klausovi, a to bud' přímo, nebo se o něm pochvalně vyjadřují jiní lidé. Třetí 
druh příspěvků představují urážky určené širokému spektru nepřátel ODS. 

V áclav Klaus je vždy charakterizován pomocí superlativů (v nelingvistickém 
smyslu slova): přesný analytik, nepozérský přímý politik a člověk, otec reformy 
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české společnosti ke svobodě, jeji hlavni motor a symbol (č. 1, s. 1). Jeho obraz 
je sice bohatý, ale poněkud nesoudržný. Klaus-politik a ekonom téměř zmizel 
a místo něj nastoupil Klaus-bojovník a místy dokonce i Klaus-disident. Na rozdíl 
od let minulých převažuje stylizace Klaus-obyčejný člověk a Klaus-rodinný 
typ, došlo tedy k posunu "blíž k lidem". Čtenáři volebních novin si tak spíš než 
o jeho politických názorech mohli přečíst o tom,jak byl v McDonaldu na kávě, 

jak opravoval plot a jak hovořil s národem přes Internet. Na fotografiích je 
zachycen s dětmi, se stařenkou, s karbanátkem, s kuchařskou čepicí atd: Zkrát
ka: patří-li Klaus národu, patří mu i na chalupě. Autoři příspěvků o něm ale 
zcela výjimečně psali jen jako o Klausovi, převažovala pojmenování Václav 
Klaus, předseda ODS a profesor Klaus. 

Ostatní členové ODS museli poněkud ustoupit do pozadí. Profily krajských 
volebních lídrů v prvním a druhém čísle by se daly shrnout do jedné věty. 
Například v profilu Ivana Langera (č. 1), nadepsaného Nové obdivovatelky 
nevyhledávám, lze číst hlavně charakteristiky pohledný, šťastně zamilovaný, 
i když každý projev zájmu od druhého pohlaví ho pochopitelně potěší, jeden 
z mála nezadaných poslanců. Miroslava Němcová je zase charakterizována 
jako krásná křehká žena (opakuje se), která má milujícího manžela. Tuto dvojici 
ideálně doplňuje Vlastimil Tlustý, který v politice plní svůj závazek vůči rodině, 
dětství strávil na statku a sílu čerpá z víry v poctivého, pracovitého českého 
člověka. 

Důležitější než představitelé ODS jsou však krásní (v 2. čísle např. podpořila 
ODS dlouhým projevem bývalá Miss ČSFR) a slavní lidé (nejznámější jména 
kulturního světa této zemej, kteří tvoří voličské jádro ODS. Těm bylo ve 
volebních novinách věnováno téměř tolik pozornosti jako předsedovi strany. 
První mezi všemi byla zpěvačka Lucie Bílá, statečná superhvězda, statečná 
mladá žena (č. 1, s. 1). Podpora ODS je totiž považována za hrdinství. To 
potvrzuje i článek Máme pro strach uděláno! (č. 2, s. 4), týkající se koncertu na 
Staroměstském náměstí a výhrůžek teroristů. 

IV 

Již při prvním čtení volebních novin ODS pochopíme, že svět kolem nás je 
rozdělen (podle principu "velké sekyry", o kterém psal Petr Fidelius) na dvě 
nesmiřitelné části. Proti MY, kompaktní skupině členů, voličů a příznivců ODS, 
stojí ONI, značně nekonzistentní společnost ostatních politických stran (ČSSD, 
KDU-ČSL, US jsou zhruba stejně hrozní, o něco méně nebezpeční jsou 
komunisté, o SPR-RSČ se nehovoří), Hrad a prezident, novináři a ultralevicoví 
radikálové (č.1 vyšlo krátce po Global Street Party). Despekt k těm "druhým" 
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je vyjádřen explicitně: ČSSD je označována jako soc. dem., o Unii svobody se 
píše jako o Uhelných skladech, užívaj í se také generalizace typu Grebeníčkové, 

Allynářové atp. 

MY představené ve volebních novinách ODS se od "rozsekávání světa na 
dvě protikladné části" na jedné straně distancuje, na straně druhé je ale samo 

praktikuje: ODS tak dává jasně najevo, že se bude dívat do budoucnosti a na 
rozdí! od jiných politických stran přichází s pozitivními návrhy. (...) Program 
pro čtyři generace ( .. .) staví na zásadní myšlence, abychom žili spolu, nikoli 
proti sobě (č. 1, s. 1). To ne my, to oni. A kdo vlastně tvoří MY? Ti, co půjdou 

na Staroměstské náměstí na koncert. Moudří a kriticky uvažující lidé, a právě 
pro ty je tu ODS (č . 1, s. 4). 

V 

Vzhledem k tornu, že čtenáři jsou započítáváni do MY, autoři k nim hovoří 

jazykem spiklencú či zasvěcených, některé výrazy už přešly do obecného 
povědomí (např. sarajevský atentát), jiné jsou srozumitelné méně (hadovitý 
politik, uhelné sklady). Familiárnost podporuje také užívání nespisovných 

a hovorových výrazú: fakt jí to slušelo, pětadvacetikilometrová štreka (č . 1, s. 4); 

levičák (č . 1, s. 2); žádný takový (č. 2, s.l) atd. Ve velmi familiárním tónu je 

naps~n i následující text: Pochopitelně, všichni jsme přece zločinci. Zpočátku 
jen pro Grebeníčky či Sládky, posléze pro Zemany a od nedávných dob též pro 
Luxe a další případné spojence jmenovaných pánů. Jó, kdyby se takhle umělecká 
a kulturní elita země rozhodla sejít na podporu Luxe, Zemana či Rumla - to by 
byli pašáci! To by přišla zahrát jistě i hudba Hradní stráže. A noviny by psažy 
oslavné ódy. Jenže když ti zpropadenci, co mají všech 5 pohromadě, uspořádají 

koncert zrovna tomu profesoru Klausovi, aještě to říkají na svých billboardech 
zcela' veřejně! Nemělo by se to vlastně zakázat? (č. 1, s. 1) 

Uvedená ukázka dokládá, že kromě již zmíněného principu "velké sekyry" 
a familiárního přístupu k čtenářúm není sledované tiskovině cizí ani patos. 

Podpořit a volit ODS je totiž podle volebních novin ODS především boj: ODS 
dalajasně najevo, žeje připravena utkat se s nejsilnější levicovou protireformní 
stranou, která chce vrátit vývoj v naší zemi někam daleko zpět (č. 1, s. 1). Pro 
pravidelného a pečlivého čtenáře proto nemohlo být zvláštní číslo Mobilisace 
žádným překvapením. Patetická rétorika prvních tří čísel k němu totiž směřovala. 
Tak si např. v zaplněné Lucerně, která bouřlivě tleskala Václavu Klausovi 
[v ]šichni přítomní viditelně uvědomovali, že vrcholí boj o další orientaci České 
republiky " (č . 1, s. 1). 
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VI 

V ODS'98 najdeme jednak opatrné vtipkování o V. Klausovi, z něhož 
předseda nakonec vždy vychází jako vítěz, jednak ironizování oponentů. 
Protivníci se objevují v komiksech nebo v "Černé kronice" (č. 2, s. 4): Malý 
hnědý kufřík byl včera zcizen v Hybernské ulici v Praze. Poškozený Miloš Z. 
v něm měl dvoje ponožky, svazek s aférou BIS, láhev becherovky, Leninovy spisy, 
tři milostné dopisy od kolegy Šloufa a flintu klausobijku. Zatímco humor na 
adresu nepřátel vychází z politické situace, jejich předchozích výroků, činů, 
případně politických programů, které je zesměšňují, humor týkající se Klause 
ho vyzvedává a opěvuje - je tu vlastně pro to, aby demonstroval, že i předseda 
má smysl pro humor a dokáže se zasmát sám sobě (Klaus s gumovou hlavou 
vytvořenou podle jeho podoby: "Tak kdo je na světě nejchytřejší?" ptá se 
profesor své druhé hlavy. PoF-ídil si ji nedávno, aby za něj odmluvila alespoň 
několik z velké šňůry mítinků. Jenže zjistil, že náhradní hlava si vůbec nevede 
špatně, a začal trochu žárlit. Hlava ovšem (moudřel) odpověděla: "Přece Tý, 
pane profesore, kam se na vás hrabu." - č. 3, s. 4). 

VII 

Na předvolební program už prostě nezbylo místo. Pouze v prvních třech 
číslech, na poslední straně vlevo nahoře se čtenáři mohli seznámit s před
volebním programem lídrů ODS, s daty a hodinami mítinků ODS. 

Proč tedy volební noviny ODS vlastně vycházely? Odpověď najdeme 
v úvodníku jejich prvního čísla: "Abychom alespoň malinko zmírnili tlak, 
abychom alespoň trochu ukázali, že v ODS není blbá nálada, i proto těchto 
několik stránek, které se vám dostávají do rukou." 

Marta Ljubková 

Yelmi osvědčelll; a oblíbené 

clděnj ~eřin 
ohstnrll\'Ř zn 40 haléi'ů 1 kg. (návrtlt 
cíd~ného pťří do 4 dlltl) ~e zvl,'tStnÍ ochotou 

pro ve!ecteué obecenstvo Táborské 

Bediticll Gllt.t.lllallll 
v DOJ:na.žlicíCh. 
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Proti něžnému pohlaví 

Lidové noviny 2.8. 1997 
V Indii zabíjejí ženy pro věno 
Násilím, které je pácháno na ženách v Indii, je hluboce znepokojena OSN. 
ŽENEVA -Nedostatečnými opatřeními na potírání násilí a špatného zacházení, 
jehož oběťmi jsou ženy v Indii, je značně pohoršen Výbor OSN pro lidská práva. 
At'již jde o svatby dětí, mrzačení, smrt kvůli věnu nebo obětování vdov, ženy 
jsou v Indii oběťmi těžké diskriminace, zdůrazňuje se ve zprávě, která by la 
včera zveřejněna v Ženevě. Výbor expertů dospěl ke svým závěrúm poté, co 
zkoumal, jak Indie respektuje mezinárodní pakt o občanských a lidských právech. 
Každoročně bývá zabito na 4000 Indek, uvádějí experti, protože nedostály svému 
závazku ohledně vysokého věna, které musí být spláceno prvních sedm let po 
svatbě. Výbor rovněž odsoudil vraždy dětí a interrupce u mladých dívek. Ženy 
v Indii jsou dále vystaveny četné diskriminaci související s náboženskými zákony 
o svatbách, rozvodech a dědictví. Zpráva OSN konečně dodává, že přetrvávající 
systém kast tyto rozdíly prohlubuje a přispívá k porušování práv něžného 
pohlaví. (čtk) 

Každé jazykové pojmenování má, řečeno s Vilémem Mathesiem, vedle 
věcného obsahu také svoji domovskou příchuť: "Některých jazykových 
pojmenování se užívá vždy a všude, jiná jsou běžná jen ve zvláštním způsobu 
řeči. ( . .) slova prvního typu jsou doma všude, slova druhého typu jsou doma 
jenom v prostředí, které je jim vlastní, a nesou toho zřejmou stopu ve své 
domovské příchuti." (Řeč a sloh). "Domovem" opisného pojmenování "něžné 
pohlaví", o které mi tu půjde, je podle mého soudu společenská či chcete-li 
salonní konverzace, tento výraz na sobě nese stopu nezávazného společenské
ho hovoru o ženách (a mužích), vedeného v nadlehčeném tónu, je v něm skryta 
jemná ironie. Užitím tohoto pojmenování v jiné, původnímu kontextu zcela 
vzdálené souvislosti se skrytý ironický přídech stává zjevným, jako je tomu 
např. v černé kronice: "Ani úcta k něžnému pohlaví nezabránila 42letému muži 
z Hradce Králové v útoku na veřejného činitele, v tomto případě strážníka 
městské policie ... (Řidič poranil strážnici, Slovo 28. 3. 1998). Autor tu 
pojmenováním "něžné pohlaví" podtrhává a nepřímo tak ironicky komentuje 
kontrast mezi tradičním obrazem ženy a patrně nejen pro něj neobvyklou 
představou ženy v uniformě. 

V případě formulace z poslední věty výše citovaného článku Lidových novin 
("Zpráva OSN konečně dodává, že přetrvávající systém kast ! . ./ přispívá ! . ./ k po-
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rušování práv něžného pohlavt') nelze autorský záměr, jenž vedl k použití 
daného spojení, určit tak jednoznačně jako v uvedené černé kronice. Vysvětlení 
se tu nabízí více. Být feministkou (zuřivou - viz úryvek níže), napsala bych, že 
autor užitím ironicky zabarveného výrazu relativizuje předchozí obsah článku, 
vyjadřuje jím svůj odstup a marginalizuje celý problém. Dává tak najevo svoji 
neochotu brát zkušenost Druhých - tj. žen, navíc kdesi v exotické lndii - jako 
něco, co se dotýká i jeho samého jako člověka. Z celé zprávy se stává jakási 
kuriozita, vhodná pro rozptýlení čtenářstva v srpnové, okurkové sezóně. Ostatně 
srovnání s titulky zpráv, které byly v předchozích a následujích dnech 
uveřejňovány na téže straně a tomtéž místě LN, takovouto interpretaci podpo
ruje: Záhadné kruhy v obiU, Víno zachránilo staříka před krysami apod. Výraz 
"něžné pohlaví" tu lze pak - i zcela nefeministicky - chápat jako agenta plíživého 
bulváru v novinách definujících se jinak jako serióznÍ. 

Užití dotyčného pojmenování je ovšem možné vysvětlit i méně dramaticky. 
Zkusme se na citovaný článek podívat z hlediska celkové výstavby textu, 
konkrétně na to, jak je utvářena jeho tematická souvislost. Téma článku, jímž 
je zacházení se ženami v Indii, je ustaveno v titulku prostřednictvím obecného, 
stylisticky neutrálního výrazu "ženy". K tomu je pak dále ve vlastním textu 
odkazováno jednak opakováním základního pojmenování z titulku a dále vý
razy, které specifikují jednotlivá podtémata ajsou k základnímu pojmenování 
buď ve vztahu nadřazenosti/podřazenosti, nebo synonymie, popř. je jejich vztah 
vyvoditelný z kontextu: děti - rozuměj nedospělé dívky. Řetězec pojmenování 
utvářející tematickou koherenci textu pak vypadá takto: ženy, ženách, ženy, 
vdov, ženy, Indek, dětí, mladých dívek, ženy, něžného pohlaví. Spojení "něžné 
pohlaví" se objevuje na konci této řady, poté, co byly uvedeny jednotlivé ka
tegorie žen vystavených diskriminaci a je nutno téma uzavřít pomocí významově 
nadřazeného, obecného pojmu. Jenomže jediné vhodné pojmenování "ženy" 
užil autor (autorka?) již pětkrát, naposledy ve větě bezprostředně předcháze
jící. A protože se ve škole naučil, že nemá opakovat stále stejná slova, zvolil 
raději opisné vyjádření. Neuvědomil si již, že slova různě stylově zabarvená 
nemohou většinou v konkrétním textu fungovat jako synonyma. O tom, že 
"něžné pohlaví" a "ženy" opravdu nejsou volně zaměnitelné výrazy, se lze přitom 
přesvědčit velmi snadno: formulaci "každoročně bývá zabito 4 000 příslušnic 
něžného pohlaví indické národnosti" by jistě považoval za perverzní i autor 
citovaného článku. 

V souvislostech méně drastických, přesto však stále ještě dosti seriózních, užívá 
spojení "něžné pohlaví" i L. Novotná v Právu (severočeské vydáni, březen 1998): 
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Diskriminace něžného p ohlaví je v ČR značná, míní sociálnědemokra
tické ženy 

Pracovní i společenská diskriminace ženje v České republice značná, zatímco 
j ejich zastoupení v politice na všech úrovních neodpovídá ani zdaleka tomu, že 
51 procent voličů jsou právě ženy. Shodly se na tom účastnice severočeského 
setkání sociálnědemokratických žen (.~DŽ), které se konalo včera v Mostě. (. .) 

"Nejsme zuřivé feministky, pouze chceme pro ženy rovnost šancí, " ujistily 
předsedkyně severočeské organizace SDŽNaďa Vodsloňová a místopF'edsedkyně 
regionálního výkonného výboru .. . 

I v tomto případě lze užití dotyčného obratu vysvětlit snahou neopako
vat dvakrát za sebou slovo "ženy", zde navíc v titulku. Články Lidových novin 
a Práva však spojuje ještě jeden zajímavý rys: pokaždé je pojmenování "něžné 

pohlaví" součástí nepřímé reprodukce cizí řeči. Tato skutečnost jednak potvrzuje, 

že přesvědčení o zaměnitelnosti obou pojmenování je u autorů citovaných článkll 
dosti silné, ukazuje ale také, jak volně zacházejí noviny s cizí řečí. Nechce se 

totiž věřit, že by oficiální zpráva Výboru OSN pro lidská práva užívala spojení 

"něžné pohlaví" ("the gentle sex"?). 

Feministickou interpretaci článku Lidových novin však výše neuvádím proto, 
aby mohla být popřena a nahrazena "objektivní", "lingvistickou" interpretací. 
Nemyslím totiž, že se tyto interpretace navzájem vylučují: ze současného úzu 
je zřejmé , že užití výrazu "něžné pohlaví" v souvislosti s právy žen může být 

způsobeno jak autorovou necitlivostí k výběru synonym, tak lehce přezíra

vým postojem k tématu, v případě autorek snad podvědomým. V konkrétních 

příkladech je pak často těžké určit, který z možných motivů se uplatnil. 

Působení kontextu a "domovské příchuti" slova, kterého se v něm užívá, je 

obousměrné. Pronikáním výrazu "něžné pohlaví" do mnoha různých, původnímu 
kontextu vzdálených tematických oblastí se jeho specifická domovská příchuť 
postupně stírá, avšak než se tak stane docela, může tato domovská příchuť 
proměňovat nový kontext, v němž je slova užito, a vytvářet tak určitou souvislost 
s kontextem původním. Ze zprávy Výboru OSN pro lidská práva se tak může 
stát něco na způsob "vína, jež zachránilo staříka před krysami". K proměně 
kontextu působením specifické domovské příchuti užitého pojmenování dochází 
tím spíše tehdy, když toto pojmenování neproniká zároveň do mnoha různých 

kontextů, ale opakuje se stále častěji v jednom určitém kontextu, cožje, obávám 
se, právě případ "něžného pohlaví". Vezmeme-li si totiž k výše citovaným textům 
ještě článek J. Kobesové a M. Dvořáčkové z LN (15. 4. 1998), lze se jen těžko 
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ubránit dojmu, že opisné pojmenování "něžné pohlaví" našlo svůj "druhý 
domov" v českém mediálním diskursu o feminismu a rovnoprávnosti žen: 

České ženy si připadají v zaměstnání diskriminovány 
Muži mívají často přednost 
Po vzoru amerických žen poukazuje í v České republice stále více příslušnic 

něžného pohlaví na svou diskriminaci v zaměstnání. ( .. ) 

Spojení "něžné pohlaví" se zdá být jakýmsi klíčem ke komunikační situaci, umož
ňujícím změnit tón, v němž komunikace doposud probíhala ("key" v Hymesově 
slova smyslu). Užitím tohoto kouzelného slůvka se téma diskriminace žen mění 
v cosi ne úplně vážného, co může být skutečným problémem nanejvýš ve 
vzdálené Indii, a ti, kteří by trvali na tom, že podobná odlehčení nejsou v diskusi 
na dané téma zcela na místě, se ocitají za hranicemi diskursu. V očích těch, kte
ří zůstali "uvnitř", se z nich stávají podivíni a fanatici bez smyslu pro humor, 
resp. specifický poddruh fanatiků - "zuřivé" feministky (popř. feministi). 

Kamila Karhanová 
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MORFOLOGICKÉ HŘíčKY V POEZII PRO DĚTI 

Může se zdát, že spojení morfologie s básničkami pro nejmensl není prave 
organické - že se to zkrátka "nerýmuje". Přesto může někdy právě morfologie 
hrát v poezii pro děti svým způsobem klíčovou roli, být např. zdrojem humoru, 
vtipnou pointou, důvodem k pousmání - ale třeba i k zamyšlení nad slovy, nad 
"kousky", které lze s jazykem provádět či které provádí jazyk s námi. 

Přitom se sice nepředpokládá, že by se o mOifblogii či tvarosloví v básničkách 
pro děti přímo psalo; ani to však není v~jiInkou. -'V některých básničkách 
Emanuela Frynty se například morfologie (ač samozřejmě výslovně nezmíněná) 
stává přímo námětem básně. Právě takje tomu např. v básničce Ježek ze sbírky 
Písničky bez muziky: 

Ježek 

Z ničeho nic nám zmizel ježek -
čert ví, kam on to mohl běžet. 
To znamená, že Anežka 
a já jsme tady bez ježka. 
Útěk byl zřejmě bleskový. 
Já mu jich nandám, ježkovi! 
Zl7Ji#, a člověk zamešká 
kdeco, a čeká na ježka. 
No, ty jich ale schytáš, ježku! 
Mělo' lJy se jít pro Anežku -
ta ovšem o tom ježkovi 
už asi taky těžko ví. 
Myslím, že počínajíc dneške,m 
už se s ním neshledáme, s ježkem. 
Ta příh~da se dČÍ1n znalce 
může zdat vycucaná z palce. 
Ve skutečnosti ale není -
protože vznikla z potěšení 
nad tím, že ač má mnoho vad, 
člověk se liší od hovad 
i tím, že umí skloňovat. 

Skloňování je ve Fryntově básničce prezentováno jako zábavná hra se slovy; 
každý ze sedmi pádů češtiny se rázem z něčeho běžného, denně automaticky 

236 



užívaného, mění v zajímavou hračku a celé paradigma slovaježeknáhle získává 
platnost tajného zaříkadla. Radost ze skloňování, z toho, že slova se v řeči 
objevují v mnoha různých tvarech, je ostatně patrná i z lidového říkadla, které 
v doslovu k vlastnímu překladu Carrolovy Alenky uvádí A. Skoumal: 

A ta bába před tou bábou 
byla bába bábě bábou 
a ta bába po tej bábě 
byla bába bábou v bábě. 

Říkadlo je hříčka; slova, která se obměňují, přinášejí podobnou radost jako 
panáček, který bubnuje, zatthneme-li za provázek. A zatímco Frynta onen 
mechanismus,jenž slova uvádí do "pohybu", ve ~vé básničce osvětluje, popisuje 
a oslavuje, lidové říkadlo si nechává tajemství pro sebe - pobaví, rozesměje, 
ale dítě ho může odříkávat, aniž by zkoumalo, jak funguje. 

Ale zpět k pádům a skloňování: Na rozdíl od lidí žába Mici z jiné Fryritovy 
básničky správně skloňovat neumí, přestože je studovaná: 

Žába 

Jsem studovaná žába Mici 
a potrpím si 11a mluvnici. 
Moc věcí dělám jedině 
jen kvůli správné češtině. 
Vylezu třeba z kaluže 
ajdu se dívat na plže-
to proto, že bych v kaluži 
hleděla chybně na plži. 
(A je to lajn i kvůli tomu, 
že plži ráda, u sta hromů!) 

Na rozdíl od Ježka není Žába prostým výrazem radosti z toho, že slova se 
v řeči 'qhýbají; srovnáme-li fungování deklinace s jednoduchou mechanickou 
hračkou, pak Žába ukazuje, že hra může být zábavná i tehdy, když se "něco 
hýbe jinak, než by mělo". 

Stejně jako první citovaná básnička i druhá předpokládá, že čtenář již má 
jisté základní lingvistické znalosti, aby si poradil s termíny jako mluvnice či 
skloňování. Především se ale vyžaduje bezpečná znalost normy, spisovných 
tvarů a jejich náležitého užívánÍ. Teprve na pozadí zvládnuté normy je dětské
mu čtenáři umožněno plně vnímat "chybu" jako aktualizaci. Na tomto princi
pu - tedy na záměrném porušování zaběhnuté normy (v našem případě normy 
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tvaroslovné) - fungují odlišnosti ve většině ukázek z dětské poezie, jež zde 
uvádíme. V poezii pro děti morfologie zkrátka nabývá na důležitosti tehdy, 
když je některé z tvaroslovných pravidel porušeno, je-li některá z morfo
logických kategorií pokřivena a dostává se do rozporu s tím, co známe jako 
"správné". 

Zůstaňme ještě chvíli u skloňování: přináší s sebou totiž jisté zajímavosti, 
kterých by bylo škoda si nevšimnout - může při něm docházet k alternaci hlásek 
v rámci střídání jednotlivých alomorfů. Této "nesrovnalosti" využívá E. Frynta 
ve své básničce Strejda a netopýři: 

"Člověče jeden, já znám svět 
a v.§echno stokrát šíř -
a ty mně tu chceš vyprávět 
co je to netopýř? " 

Jakousi falešnou analogií (která v jazyce zrazuje často) se -ř- z plurálu přenese 
i do singuláru - a netopýř je na světě ... 

Se skloňováním nakonec - byť již trochu vzdáleněji - souvisí ještě jedna 
jazyková zvláštnost, s níž si v Písničkách bez muziky pohrává E. Frynta: ztráta 
znělosti souhlásek na konci slov. Je to totiž právě skloňování, které pomůže 
poodhalit a dokázat, že lev není lel 

Lev 

Ukrutně zuřil na psa lev, 
že v jeho jméně napsal ef
a vynadal mu při kafi: 
"Copak se, tupče, říká !ji? " 

Kromě pádu mohou hrát v básničkách pro děti svou roli i jiné moďologické 
kategorie. Jednou z často tematizovaných morfologických kategorií je rod 
podstatných jmen. Jen z autorské svévole se v další Fryntově básničce stává z fe
minina myš maskulinum, což s sebou přináší i příslušné změny v deklinaci: 

Pětmyšů 

Jejeden malý, milý myš, 
ten chodívá tak tiše, 
že řekli byste nanejvýš. 
že slyšíte jít myše. 
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(Báseň pak pokračuje výčtem myšů a končÍ:) 
A nemůžeš-li tedy spát 
a do uší ti zní šum, 
nic nesmíš nikdy vyčítat 
těm pěti malým myšům. 

Změna v rodu není u myši/myše ničím motivována, jedná se prostě jen 
o jednu z hříček s jazykem, založených na porušování ustálených norem a pra
videl. Někdy však může změna rodu souviset s potřebami rýmu. To se zdá 
naznačovat Skácelova Uspávanka s plavčíkem a velrybou: 

A kde se vzala. tu se vzala 
velryba k němu připlavala 
a onji na nos políbil. 
Zkušený plavčík nelíbá 
na širém moři velryba 
a s velrybou je také potíž. 

Velryb se v tomto případě zdá být jen bezprostřední odpovědí na výzvu 
předchozího verše, který je třeba doplnit rýmem: ke slovu přichází opět analogie 
(přechylování typu Jan-Jana) a femininum velryba rázem získává protějšek 
mužského rodu. (Svou roli zde hraje i tvarová homonymie nom. sg. feminina 
velryba s akuz. sg. hypotetického maskulina velryb.) 

Závěr: Pokusili jsme se ukázat, že morfologie může být v poezii pro děti 
významným polem básnických aktualizacÍ. Jazykové hříčky založené na 
porušování ustálených pravidel ve vztahu k morfologickým kategoriím pádu, 
čísla či rodu jsou humorné a originální, navíc obracejí pozornost čtenářů k ja
zyku samému. Metajazykovost těchto a podobných hříček se slovy (zdůraznění 
znaku) je přitom právě pro literární užití jazyka charakteristická, je jedním 
z důležitých atributů literárnosti. 

Hrátky s morfologií v poezii pro děti však mají ještě jeden velký přínos: na 
čtenáře jako by skrze bláznivé jazykové hříčky spiklenecky mrkal autor a říkal: 
Děti, nebudeme z toho přece dělat vědu ... 

Lukáš Novák 
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DVAKRÁT O ROZHLASE 

Čeština v rozhlase 

Český rozhlas se jako veřejnoprávní sdělovací prostředek s celoplošným 
vysílacím rozsahem významnou měrou podílí na utváření jazykového povědomí 
široké veřejnosti. Toho by si tvůrčí pracovníci rozhlasu měli být vědomi a podle 
svých schopností a znalostí by se měli snažit nepodceňovat jazykovou správnost 
a kultivovanost rozhlasových pořadů a živých vstupů (už i z toho důvodu, že 
jakákoli - mnohdy i sebemenší - zaškobrtnutí v mateřštině by se jim mohla 
vrátit - a také se často vracejí - v podobě kritik i osobních výtek ze strany 
pozorných posluchačů). 

Vyjádření ideálního přístupu k jazykové úrovni rozhlasových textů v pod
miňovacím způsobu je zcela na místě, neboť ne vždy a ne všem se daří promlou
vat na rozhlasových vlnách vzorově. Stává se, že do rozhlasových relací 
proniknou tvary, výrazy či obraty, které jsou součástí běžné mluvy, v rozhlaso
vém vysHáníjsou ovšem považovány za chyby. Měřítkem jazykové správnosti 
a vhodnosti rozhlasového vyjádření, resp. vyjádření v Českém rozhlase, totiž 
vždy byla, je a věřme, že i bude spisovná čeština (škoda, že některé komerční 
rozhlasové stanice mají měřítka zcela odlišná, mají-li vůbec nějaká). 

Z rozhlasových přijímačů však mohou zaznít nespisovné nebo neobratné 
jazykové jevy nikoli jen vinou redaktorů a moderátorů, ale i "zásluhou" hostů 
pozvaných do diskusních pořadů. V takovém případě vyvstává jeden z nej
spornějších a stále přetrvávajících jazykových a nadneseně řečeno i sociálních 
problémů v komunikaci prostřednictvím rozhlasu. Redaktor musí nezřídka 
zvažovat téměř hamletovskou otázku, zda nechat mluvit známou nebo zajímavou 
osobnost uvolněným, méně korektním jazykem - ale zato poutavě, nebo na úkor 
přirozené a spontánní mluvy přimět hosta k formálně dokonalejším výkonům. 

Vrátíme-li se však k posuzování jazykové úrovně výhradně rozhlasových 
tvůrců, můžeme uvést několik příkladů jazykových pochybení, jež se tu a tam 
mohou vyskytnout a na něž jsou redaktoři upozorňováni nejen posluchači, ale 
i jazykovými konzultanty ČRo. Jakýmisi "trvalkami" jsou tvaroslovné jevy 
týkající se otázky, zda pod vlivem stále užšího propojení se světem přechylovat 
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nebo nepřechylovat cizí ženská příjmení, zda oslovovat v 1. nebo 5. pádě, 

aktuální jsou i různá dosud nepřípustná kolísání mezi vzory (např. podstatné 
jméno "práce"), nerespektování shody jmen v množném čísle středního rodu, 
chybná výslovnost nebo nesprávné tvary u cizích vlastních a obecných jmen, 
nevhodné stupňování přídavných jmen latinského původu (např. "nej
optimálnější") atd. Stále častěji se také projevuje určité oslabení citu k ma
teřštině - a naopak sporné ztotožňování se systémy cizích jazyků - při volbě 

zvratného zájmena přivlastňovacího "svůj" (tento problém vydatně živí 
překládané reklamní slogany). Jako problematické se dále jeví např. tvary 
zájmena "týž", "tentýž" a skloňování vztažného zájmena "jenž", vytváření 
ženských protějšků ke jménům mužského rodu (např."psychiatrička" místo 
"psychiatryně") aj. 

Některé pochybnosti v užití morfologických jevů odstranily normativní 
změny v roce 1993, kdy byla vydána nová Pravidla českého pravopisu a byly 
uznány četné dubletní tvary. Tato benevolence redaktorům jistě usnadnila 
vyjadřování, na druhé straně však mohla přispět k lehkovážnějšímu pohledu na 
jazykový systém (vlastnit nejnovější vydání Slovníku spisovné češtiny se tak 
v současné době stává nezbytností). 

Co však ve slovnících nelze většinou ověřit,jsou různé skladebné a stylistické 
záludnosti, s kterými se redaktoři podle míry svýchjazykových vědomostí a na
dání mohou více či méně potýkat. Záleží samozřejmě i na tom, zda promlouvají 
spontánně a improvizují, nebo čtou předem připravený text (v takovém projevu 
jsou jazykové chyby více na pováženou). Prohřešky mohou mít podobu 
rozmanitých nepravidelností ve větné skladbě - nejběžnější bývají případy 
spřežení a záměny vazeb, vytváření falešných větných dvojic, chybný slovosled 
apod. Vytříbenost stylizace zpravodajských a publicistických textů může narušit 
opakování stejných výrazů, různě zapříčiněná dvojznačnost sdělení, pro poslech 
nevhodně složité souvětné konstrukce, přílišná nominalizace apod. 

I v oblasti lexika mohou být redaktoři napadáni za to, že používají některý 
z "módních" výrazů nebo obratů běžné mluvy, např. významově protikladné 
spojení "hrozně krásný" a další podobné ekvivalenty, významové záměny 
předložek "díky" a "kvůli". Pozornost může vyvolat i nadměrné užívání cizích 
slov, chybné záměny slov s různými významy (např. "protěžovat" - "protežovat", 
"najmout - pronajmout" aj.). Redaktoři však mohou být nespravedlivě kritizováni 
i za to, že se pokoušejí šířit ve vysílání výraz naprosto korektní. Výmluvným 
příkladem je bojácné prosazování jednoslovného pojmenování naší republiky 
"Česko". 
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Nemalou zodpovědnost na sebe přebírají redaktoři-spíkři i v další důležité 
oblasti - v interpretaci rozhlasových textů. Základem je dodržování pravidel 
české ortoepie a znalost zákonitostí techniky řeči (což obnáší mj. správné 
posazení hlasu, vhodné dechové návyky, artikulační průžnost a povědomí o ná
ležitém frázování). Posluchač bezesporu snadněji přijme informace a podněty 
k zamyšlení od takového rozhlasového interpreta, který dobře ví, co říká, a kte
rý i ví, jak to říci. Zatímco chyby mluvnické jsou poměrně snadno odhalitelné, 
nedostatky interpretačního charakteru se někdy těžce definují a odstraňují. 
Schopnost ztvárnit texty tak, aby výsledný mluvený projev byl uvolněný a mo
dulačně vhodně probarvený, není dána všem rozhlasovým mluvčím. Každému 
je však dána možnost zdokonalovat se v rámci interně nabízených kurzů hlasové 
výchovy (během nich se často odkrývají nedostatky odkazující na neustálé 
podceňování pečlivé mluvy v rodinách i školních institucích). 

Mluvené rozhlasové slovo může v konkurenci dalších médií obstát jedině 
tehdy, bude-li vyřčeno se snahou zaujmout posluchače nejen obsahově, s pa
třičnou novinářskou profesionalitou a nepodbízivým stylem, ale i jazykově. 
Čeština v Českém rozhlase proto není v žádném případě ani přes uvedené 
nedostatky zanedbatelným pojmem. Dohled nad jazykovou a interpretační 
kvalitou vysílání a případná náprava tvoří dokonce podstatnou část pracovní 
náplně oddělení vzdělávání ČRo, které se bud' snaží pomáhat vlastními silami, 
nebo zprostředkovává redaktorům kontakt s významnými jazykovými odborníky 
v rámci pravidelně pořádaných seminářů. 

Jarós!ava Pokorná 

Český rozhlas raz, dva, tři ... 

Shodou dějinných okolností stal jsem se o prázdninách v roce 1993 prvním 
odpovědným redaktorem časopisu "Čeština doma a ve světě", Kolo dějin se 
však někdy otáčí obdivuhodně rychle, a tak jsem si během týchž prázdnin vzal 
k srdci takřka otcovskou radu pana šéfredaktora: ve čtyřiceti letech by měl 
každý správný muž vědět, kde je jeho místo. Nastoupil jsem tedy do soupravy 
metra na trase "A" ve stanici "Staroměstská" a odcestoval do stanice "Muzeum". 
Na adrese Vinohradská 12 mě přivítaly veselé Ježkovy oči - a chodby nikoliv 
umělým mramorem, leč pravým PVC potažené. 
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Coby mladý kralevic stavu novinářského (ve skutečnosti však spíše žabka 
kuňkalka ... ) jal jsem se od prvních okamžiků (třebaže zprvu spíše uličnicky) 
akademickou rigoróznost ze Starého Města na Královské Vinohrady přenášeti. 
Příslušný glejt v podobě dekretu vedoucího oddělení vzdělávání Českého 
rozhlasu byl - jak se záhy ukázalo - vějičkou, na kterou jsem byl dokonale 
lapen. Po několika letech akademických debat nadešel čas neuvěřitelně žhavých 
dotazů - a také rozhodnutí: jak pojmenovat studia a celoplošné okruhy, zda 
dovolit či zakázat název "Česko", přechylovat, či nepřechylovat babičku 
Muttiovou ... Termín: nikoliv příští porada katedry, ale za pět, za deset minut: 
"Je deset hodin, Český rozhlas vysílá zprávy ... " 

Záhy přišlo i kladné vyvážení nejednou stresující a skličující hektičnosti. 
Zpočátku nesměle, později mnohem vehementnějijsem začal přicházet na kloub 
rozhlasové jedinečnosti. V čemji spatřuji? V polaritě autentičnosti a fikce, 
v napětí mezi prchavým okamžikem, kdy se jakýkoliv zdařilý moment i nepo
darek neúprosně prodere "ven", aniž by jej bylo možné vzít zpět, a na druhé 
straně šetrným uchováním zvuků a slov uchováníhodných, jimž je dokonce 
možné dopřát, narozdíl od obrazového záznamu, vylepšení a zbavení částí 
plevelných, tedy parazitujících. Zasvěceným, talentem obdařeným a pracovitým 
je podle mého názoru prostřednictvím rozhlasu dopřáno intenzivnější sdělení, 
než je tomu v ostatních médiích. 

Stejně jako v jiných podnicích, institucích a rodinách, defilují i chodbami 
na Vinohradské vedle zasvěcených, talentovaných a pracovitých mnozí rutinéři, 
vykutálenci, "zaměstnanci", krasořečníci, jazykolezci a potápníci. Ti druzí ve 
všeobecném zmatení pojmů, v postmoderním opojení plytkým proudem "živého 
slova" a "neživé muziky" nejednou nabývají vrchu. Současně ovšem nikde jinde 
než právě na Vinohradské nenajdete "za klikami" mixážních pultů techniky, 
kteří rozpoznají, zda je přízvuk na předložce, anebo mimo ni, produkční, které 
vědí (narozdíl od některých moderátorů), jak se vyslovují a skloňují latinská 
jména, a bezpečně najdou uprostřed černého kotouče gramofonové desky 
žádanou árii Rusalky, ba i přenosové techniky, s nimiž se nemusíte bát vstoupit 
po zaklepání do výtvarníkova ateliéru nebo zadním vchodem do Rudolfina. Je 
dobře, že dosud stále ještě jsou. 

Každodenní sycení éteru z budovy na Vmohradech děje se pak v polaritě obého: 
raz, dva, tři ... a deset, dvacet, třicet. Český rozhlas se mi po letech pohledu zevnitř 
jeví poněkud více "normoborný" než normotvorný. Ale snad to je jen obvyklá 
profesní úchylka. To musí posoudit ti, co nahlížejí a hlavně naslouchají zvenčí. 

Václav Flegl 
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RECENZE A ZPRÁVY 

Národy jako konstruované komunity 

(Benedict Anderson: lmagined Communities. Reflections on the Origin 
and Spread ofNationalism. 2. přepracované a doplněné vyd. Verso, London
New York 1991. Polský překlad: B. A.: Wspólnoty wyobraione. Rozwa:iania 
o zródlach i rozprzestrzenianiu si~ nacjonalizmu. Znak, Kraków 1997) 

Druhé vydání knihy B. Andersona, amerického politologa zabývajícího se 
jihovýchodní Asií, sice vyšlo už před sedmi lety, přesto by tato kniha mohla 
českého čtenáře zaujmout. Pokud se totiž nenechá odradit např. tvrzením, že 
do 18. století byla čeština výlučně jazykem sedláků (s. 80), seznámí se s ne
sporně zajímavou koncepcí národa jako konstruované komunity ("imagined 
community"). 

. Autorova východiska jsou následující: Navzdory všem existujícím 
nerovnostem a rozdílům je národ prezentován jako společenství sobě rovných 
a vzájemně solidárních jedinců. Toto společenství je konstruované proto, že se 
jeho příslušníci nemohou nikdy znát všichni osobně, a obraz národa se tedy 
může utvářet jedině v jejich myslích. Toto společenství je charakterizo
váno ohraničeností - národ existuje jedině díky existenci jiných národů - a su
verenitou - za přirozenou formu své existence považují národy samostatný 
a suverénní stát. 

V konstruování národa má důležitou roli jazyk. Podobně jako si nepama
tujeme své rané dětství, a musíme se proto spolehnout na fotografie a vyprávění 
dospělých, musí se na vyprávění o své minulosti spolehnout i národ. Jazyk 
nám umožňuje rozumět těm, kteří psali naším jazykem před mnoha staletími 
(a považovat za své předky právě je), a uvědomovat si sounáležitost s těmi, 
kteří poslouchají stejné písně, učí se ze stejných učebnic atp. Společenství 
založené na jazyce je uzavřené a současně otevřené, protože každý jazyk se lze 
naučit. Možná proto - domýšlím se - mají zvláště menší národy sklon obtížnost 
svého jazyka zdůrazňovat. 

Kromě postupného úpadku náboženství (nacionalismus je podle autora 
světským způsobem vyrovnání se s faktem lidské konečnosti) a dynastických . 
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monarchií umožnily vznik moderních národů a národních států proměny 
rozumění světu, zvl. jiné pojetí času. Na rozdíl od středověku, který se řídil 
principem prefigurace a své "zde a nyní" chápal jako něco, co tu bylo od počátku 
a co se v budoucnu naplní, je novověké pojetí současnosti založeno na sou
časnosti. Na vědomí, že současně s kýmkoli z nás žije na zemi mnoho jiných 
lidí, tolik důležitém pro vznik národa jako konstruované komunity, se výrazně 
podílely zámořské objevy. Pěkně to ukazuje obliba adjektiva "nový" při 

pojmenovávání osad v koloniích: Nový York či Nový Orleans neměly nahradit 
ty staré Uak tomu bylo ve středověku), ale existovaly současně s nimi, a nakonec 
si nárokovaly právo existovat nezávisle na nich. 

Nové pojetí času se rozšířilo díky knihtisku Ueho úloha při formování 
moderních národů je podle Andersona nezastupitelná) a přivodilo vznik prvních 
světských, horizontálně, nikoli hierarchicky uspořádaných společenství. Díky 
rozvoji kapitalismu (reformaci, vedené v národních jazycích, a postupnému 
zavádění rodných jazyků do státní administrativy, abych jen vyjmenoval další 
faktory) se nejrozšířenějším takovým společenstvím stal národ. Knihtisk se totiž 
jako každé podnikání (dokonce jedno z nejúspěšnějších: do roku 1500 bylo 
např. vytištěno na 20 miliónů tisků!) ,orientoval na trh a zisk, a proto se po 
nasycení potřeb latinsky čtoucích vzdělanců obrátil ke čtenářům mocným jen 
mateřských jazyků. Knihy tištěné v národních jazyc.ích přispěly k jejich 
standardizaci, vytvořily společenství těch, kteří si rozumějí (anerozumějíjiným), 
utvářely postupně zdání starobylosti daného jazyka a národa (s. 55). Jinými 
slovy: výrazně napomohly vytvoření základů národního vědomí. , 

V národních hnutích v Severní a Jižní Americe na konci 18. a začátku 19. 
století, kde se podle Andersona novodobé pojetí národnosti zrodilo, nehrál 
rozhodující roli jazyk (protivné strany koneckonců mluvily stejným jazykem), 
ale zesílený tlak metropolí a ideje osvícenství. Lokální povědomí pak bylo 
podstatně utvářeno tamními novinami, informujícími především o dění v ko
loniích, a skutečností, že koloniální úředníci mohli udělat kariéru pouze v jedno
tlivých správních jednotkách, nikoli v metropoli. 

Národní hnutí v Evropě v letech 1820-1920 (spíše: od začátku 19. století) 
ztotožňovala, inspirována Herderem, národ s jazykem. Mluvit o "filologicko
-lexikografické revoluci" (s. 89) je nejspíš přehnané, lze ale souhlasit s tím, že 
se slovníky a gramatiky jednotlivých jazyků obracely k potenciálnímu publi
ku, a tak do značné míry pomáhaly utvářet publikum reálné, a že dvojjazyč
né slovníky vlastně postulovaly rovnost jazyků, a tedy i národů, nezávisle na 
jejich skutečném postavení. Metaforu probuzení národů Anderson vysvětluje 
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(a málokde je "americká" perspektiva jeho knihy zřetelnější) údivem Evropanů 
nad náskokem národních hnutí v Novém světě a tím, že protagonisty národních 
hnutí v Evropě byli příslušníci inteligence, kteří byli vzděláni latinsky či 
německy, a domácí jazyk a kulturu tak v jistém smyslu skutečně objevovali. 
Metafora probuzení navíc představovala národ jako něco velmi starobylého, 
co je třeba jen znovu přivést k plnému životu. 

Národnostní hnutí vycházela z toho, že jazyk je specifickým atributem ná
roda a že národ má právo na autonomii. Tím však působila čím dál tím větší 
politické a kulturní problémy dynastickým monarchiím, jejichž členové vládli 
mnohonárodnostním státům a svůj nárok na trůn primárně neodvozovali od 
příslušnosti k některému národu, ale k dynastii. Tento tlak postupně vedl k to
mu, že si jednotlivé dynastie, jejichž členové nezřídka vládli jiným státům, 

museli zvolit národní identitu. Snaha dynastií udržet si moc nad mnohoná
rodnostními státy dala vzniknout tomu, co Anderson podle Setona-Watsona 
nazývá úřední nacionalismus, tj. např. k rusifikaci carské říše. (Ta se - a to 
myslím není obecně známé - obrátila i proti pobaltským Němcům; do státních 
škol byla zavedena povinná ruština ar. 1893 byla zavřena německá univerzita 
v Tartu, tehdejším Dorpatu.) 

V kapitole o antikoloniálních hnutích ve 20. století autor ukazuje, nakolik 
podobu těchto hnutí ovlivnilo právě koloniální uspořádání. Nové státy se totiž 
většinou územně kryjí s původně arbitrárními administrativními jednotkami 
a především: vůdci těchto hnutí se stali příslušníci dvojjazyčné inteligence, 
která si v koloniálních školách osvojila s evropským jazykem také modely 
nacionalismu 19. století (hnutí jako Mladá Jáva jednoznačně evokují např. 
M1adou Itálii). 

V odpovědi na otázku, zda popsané společenské změny a proměny vědomí 
mohou vysvětlit tolikrát osvědčenou ochotu za národ a národní stát umřít, Ander
son oponuje zavedeným představám, že nacionalismus pramení Gen) ze 
strachu nebo nenávisti. Zdůrazňuje, že národní cítění je mnohem častěji, zvláště 
v uměleckých dílech, naopak prezentováno jako cit milostný a že národ je 
podobně jako např. rodina chápán jako společenství založené na nezištnosti 
a jako takové hodné sebeobětování. 

V úvaze Ernesta Renana Co je to národ z roku 1882, kterou se Anderson 
zabývá v závěru své práce, se mj. říká, že podstatou národa je to, že jeho 
příslušníky spojují kromě mnoha společných věcí také věci, na které musí 
zapomenout. Tomu je třeba rozumět tak, že každý Francouz, kterému je ve 
škole připomínán bratrovražedný boj mezi jeho předky, musí současně 
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zapomenout, že šlo o boj mezi hugenoty a katolíky a že tyto identity byly v té 
době mnohem podstatnější než identita národní. (Doplnit příklady z českých 
dějin by jistě nebylo obtížné.) Toto připomínání ohrožení celku a zapomínání 
na to, že vlastně nešlo o ten celek, který máme dnes na mysli, je podle Andersona 
jedním z podstatných momentů utváření národa jako společenství pře
trvávajícího v čase. 

Jiří Homoláč 

Viděné neznamená pravdivé 

(Ivan Vágner: Televizní zprávy - psychický nátlak? Argo, Praha 1997, 151 s.) 

V knize se sugestivním názvem Televizní zprávy - psychický nátlak? se Ivan 
Vágner věnuje problematice nadmíru důležité a aktuální: jde mu o to, abychom 
si uvědomili, že svět, s nímž se seznamujeme v médiích, je nikoli "skutečným 
světem", ale světem upraveným, "přefiltrovaným", v určitém ohledu umělým; 
či jinak řečeno: že to, co nám média prezentují jako realitu, je specifická reali
ta mediální,ježje výsledkem řady aktů výběru, rozličných zásahů a nejednou 
i cílených posunů, manipulací. 

Vágnerova práce se soustřeďuje především na televizní zpravodajství,ježje 
dnes nejsledovanější a nejvlivnější, v četných odbočkách si však všímá i dalších 
médií, zejména denního tisku. Přihlíží k celosvětovému kontextu a uvádí 
množství zahraničních příkladů, nejednou kuriózních a anekdotických, jej í jádro 
ovšem tvoří důkladně dokumentované rozbory zpravodajských relací českých 
televizních stanic (přitom nutně vystupují do popředí shody a rozdíly v pojímá
ní zpravodajství u televize veřejnoprávní a komerční). Nesporným přínosem 
práce je pak to, že ve vzájemné souvislosti probírá jednak způsoby utváření 
zpráva jejich zapojování do celku zpravodajského pořadu, jednak to, jaký je 
(zamýšlený) účinek daných postupů na publikum. 

Autor mj. ukazuje, že důležitost získává už fakt zařazení informace o určité 
události do televizní zpravodajské relace v poměru k událostem, jež vybrány 
nebyly, umístění zprávy v rámci relace, její délka, kontext daný okolními 
zprávami. Hodnověrnost a účinnost zprávy pak určuje např. míra užití 
autentických řečových projevů, zásahy do nich a uplatnění reportérova či 
moderátorova komentáře a na druhé straně volba a skladba obrazových údajů 
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a případné užití tzv. ilustračních záběrů, které mívají funkci připomínací 
-a nejednou slouží i k podnícení určitých emocí. Dále nelze opomenout pro
středky, jež mají prokázat pravdivost a ověřenost informace (zvláště poukazy 
na její zdroj). Ve vztahu k veřejnosti pak jde o to, že zpravodajské relace 
nepředstavují prosté zprostředkování informací, ale chtějí také upoutat a vzrušit, 
vyvolat pocit důvěry, potvrdit a upevnit naše představy o světě. 

Vágnerově knize tak jistě můžeme přiznat, že čtenáře učí kritické distanci 
vůči médiím, vede ho k tomu, aby se zamýšlel nad obsahem i způsobem 
prezentace zpráv. Přesto celkový dojem z ní není úplně pozitivní. Práce, která 
věnuje mnoho místa tomu, aby odhalila různé chyby, nepřesnosti a neúp-lnosti 
i nevhodné a neobratné způsoby vyjadřování, se totiž sama těchto negativních 
rysů zcela nevyvarovala. 

Asi autorovi odpustíme, že experiment známý pod názvem Kulešovův efekt 
(jde o prokázání faktu, že naši interpretaci určitého filmového záběru ovlivňují 
okolní záběry) připsal jinému představiteli sovětské kinematografie, V sevolodu 
Pudovkinovi, a poněkud posunul dobu jeho realizace (s. 70). Více bude vadit 
to, že seznam použité literatury zaznamenává pouze údaje o knižních 
publikacích, takže četné odkazy na texty v publikacích periodických směřují 
do prázdna. 

Pokudjde o jazykové vyjadřování, někdy se autorův styl nepřijemně přibližuje 
chtěné a vykalkulované nenucenosti, která dnes charakterizuje projevy 
v některých médiích: V.§echny šroubované bláboly postmoderních mudrců ( ... ) 
jsou smeteny jedinou vyzývavou prcinkou, která se rozhoupá na začátku a na 
konci každého víkendu na vlnách komerčních stanic (s. 26); nejsou to sluncem 
zalité pláže Floridy, na nichž se producírují osmahlé playmate ve vykrojených 
bikinkách (s. 33); oslňující kočky, které na nás jukají z erotickýchfilmů (s. 105); 
co by jinak viděl i náhodný divák, který by obejdoval okolo (s. 122). 

Nejméně přijatelné pak jsou jazykové nedostatky - či chcete-li chyby (týkající 
se -i elementárních věcí pravopisných a tvaroslovných), na které čtenář v textu 
opakovaně naráží. Nelze uvést všechno, tedy alespoň reprezentativní výběr: 
Beta ovšem, že náš známý nezezelenal ( ... ), přijímáme jej zpravidla na milost 
(s. 9);, i po té ( ... ) se však udělalo vše proto, aby se dostal do nejméně expo
novaného času (s. 16); přivádějí k šílenství nejmladší generaci komentářem i 
(s. 61); od dob amatérského záznamu lynče černošského řidiče bílými policis
ty, známému jako Rodney King Video (s. 83); ženy ( ... ) oznámili skutečnost 

_policii (s. 116); od zodpovědnosti za politický program k péči za svůj image 
(s. 127). 
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Nebylo by ale korektní ukončit recenzi takovýmto výčtem, vyzdvihujícím 
záležitost přece jen dílčí. Proto na závěr zopakujme, že kniha Televizní zprávy 
- psychický nátlak? je publikací zajímavou, užitečnou a v současné době 
nepochybně potřebnou. 

Petr Mareš 

Sborník Žena a muž y médiích 

Dne 7. 3. 1997 byi nadací Gender Studies uspořádán v Praze jednodenní 
seminář k problematice prezentace mužů a žen a reflexe tzv. "gender" politiky 
v médiích s názvem "Žena a muž v médiích". Zhruba rok po konání semináře 
byla zásluhou téže nadace vydána stejnojmenná publikace shrnující texty 
různých autorů (univerzitních pedagogů, studentů, sociologů, resp. socioložek). 

Sborník uspořádali - a "výtvarné umění Veroniky Bromové (např. tzv. 
fotoamputace/fotoimputace vytvořené metodou "fotografické chiru~'gie", 
počítačově manipulované fotografie aj.) představili" - Mirek Vodrážka a Hana 
Havelková, kterým jsou genderproblematika i feministické teorie blízké, a vy
tvořili tak obsahově netradiční a graficky nadmíru zajímavou publikaci, jejímž 
ústředním tématem je zhodnocení reflexe feminismu českými médii - jejich 
ochota (či spíše neochota - nebo nepřipravenost?) přijmoutgender politiku - a ko
nečně zobrazení mužského a ženského elementu v reklamě. 

Publikace je tematicky rozdělena do čtyř oddílů: první je nástinem vývoje 
ženské žurnalistiky (feministické časopisy přelomu století, tradice české 
žurnalistiky od konce 20. let, současný český tisk pro ženy), druhý je věnován 
prezentaci feministických teorií a otázek gender v polistopadovém tisku 
(převážně negativní postoje, neschopnost přehodnotit vžité stereotypy) 
a konfrontaci zobrazení mužského/ženského elementu v tzv. harlequinkách 
a v Cosmopolitanu. Čtvrtý oddíl obsahuje dva příspěvky - studii o postavení 
českých novinářek z pera rakouské studentky FSV UK; nevšední pohled na 
problematiku Internetu a jeho pouze zdánlivou gender neutralitu nabízí příspě
vek o "kybermankách". 

Třetí oddíl, který jsem záměrně vyčlenila na závěr, je z hlediska reklamní 
komunikace nejzajímavější - přináší kritické (nikoliv však jednotné) postřehy 
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o reklamní tvorbě ve vztahu k oběma pohlavím. Věra V. Tydlitátová spatřuje 
v současné reklamní produkci snahu o tvorbu staronových mýtů - "mýtu krás)~ 

rodiny, ženy jako hospodyňky a muže jako hrdiny" (s. 31). S nadhledem a lehkou 
ironií konstatuje, že reklama utvrzuje příjemce v tradičním přisuzování sociál
ních rolí ženám a mužům. A naopak - neustále opakované tradiční stereotypy 
"působí samy normativně" (tamtéž). Autorčina nekompromisní kritika se 
vyostřuje především v části konfrontující "svět mužů" a "svět žen": "Zatímco 
běžné zpravodajství je doménou mužských ideálů, je to svět hrdinství, velkých 
myšlenek a činů, zdá se, že reklamní pseudoinformace odrážejí svět žen, 
počůrané zadečky miminek, vložky s křitjélky, .kpsmetiku, čisticí prostředky, 

pračky a ledničky, ztužené tuky, polévky v prášku atd. Televize tu mužům pod 
prahem vědomí sděluje, že ženy jsou především hospodyňk}; a ženám, že by měly 
mít čistší prádlo a uklizenější kuchyni, než právě mají" (s. 32). 

Odlišný - do jisté míry smířlivější - pohled na zobrazování mužů a žen nabízí 
příspěvek Daniela Koppla, který připouští, že i když jsou muži v reklamě 
" ... využíváni především jako zástupný symbol pro sílu, odvahu, rozhodnost, 
statečnost, uvolněnost (...) ", přesto "Oproti ženám není ovšem ani výjimkou 
role muže coby kulturního nebo praktického ignoranta, který by bez pomoci 
bud' reklamy, nebo ženy nebyl ničeho schopnj';" (s. 35). Tento kontroverzní 
příspěvek vyvolal na semináři značný rozruch Uak vyplývá z následné 
transkripce diskusních ohlasů), přítomní polemizovali s některými autorovými 
nejednoznačně interpretovatelnými tezemi, že např. "v součdsné době nejsou 
k nalezení reklamy, které by zesměšňovaly ženy" nebo že . 'reklama se podřizuje 
vkusu těch, kterým je určena " (s. 37-38). 

Reakce čtenářů na některé z příspěvků mohou být stejně rozporuplné, jako 
byly ohlasy vyvolané při diskusích na semináři. Někomu snad může řada názorů 
a postojů připadat až příliš "feministicky" zaujatá. Přesto však nelze všem 
zastoupeným autorům upřít velmi ~obrou znalost prezentované ' problematiky 
a osobitý styl, které činí ze sborníku nanejvýš působivou publikaci. 

Olga Komárková 

P,ozoruhodnost KflV"R"-lfl caDsa'~ 
z Prahy " , ~ t-t ,..., I..,,...,,, lilii ~ "", 

. ' ' .. ... I "".~ Genre _ac.ssa. __ T'nkopy, "roh 1>otelu "u cernebo ~o"e , -. Eltokt,.lcllé outUenl. 
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Mladá lublaňská bohemistika 

V době, kdy se do Prahy sjížděli první zahraniční bohemisté na sympozium 
Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze, pohrDívala Lublaň Borise 
Urbančiče, významného slovinského bohemistu. Koncem srpna přinesly Lidové 
noviny jeho obsáhlý medailon, jehož autorkou byla Helena Poláková, lektor
ka češtiny na Filozofické fakultě lublaňské univerzity. Bylo to pravděpodobně 
její poslední veřejné vystoupení v této funkci, protože doba jejího působení na 
lublaňské univerzitě skončila. Zároveň se tak uzavřela jedna významná kapitola 

. českého lektorátu v Lublani. 

o kvalitě lektora, lingvistického misionáře, který mnohdy s minimálními 
prostředky obrací na ,.,pravoučeštinu" budoucí bohemisty, o pedagogických 
úspěších, jichž dosáhl, nejvíce vypovídají jeho studenti a jejich aktivity na 
bohemistickém poli. Ne náhodou se po příchodu Heleny Polákové do Lublaně 
začali každý semestr objevovat na pražské filozofické fakultě mladí slovinští 
bohemisté a při různých seminářích a konzultacích dávali najevo, že to s bo
hemistikou myslí opravdu vážně. Jazykové zkušenosti, které v Praze nabyli, 
pak po návratu domů využívali například v překladatelském semináři, v jehož 
rámci připravovali komponované pořady věnované české literatuře. Diváci 
v Lublani, ale i v Mariboru či jiných slovinských městech tak měli skvělou 
příležitost seznámit se neotřelým způsobem s českou literaturou a navíc v nových 
překladech. Divácky velice úspěšný byl například švejkovský večer sestávající 
z epizod hrdinských příběhů dobrého vojáka nebo program přibližující 
slovinskému divákovi manželský literární trojúhelník Vaculík - Vaculíková -
Procházková prostřednictvím ukázek zjejich knih (Jak se dělá chlapec - Drahý 
pane Kolář - Smolná kniha). 

Důkazem toho, že si frekventanti českého lektorátu v Lublani uvědomovali, 
za co všechno své lektorce vděčí,je sedmé číslo studentského sborníku Slavica, 
které je celé věnováno slovinským překladům české literatury a clcdikováno 
Heleně Polákové. Který učitel by si nepřál jednou číst v knize, kterou mu jako 
výraz poděkování sestavili jeho studenti, tato nebo podobná slova: "Pět generací 
posluchačů českého lektorátu mělo to štěsti, že poznalo tuto osobu. Učitelku 
znalou mnoha oborů, vůdkyni, neúnavnou organizátorku, rádkyni, spolehlivou 
průvodkyni, zkrátka - velkou osobnost. Její zásluhou znamená pro mnohé z nás 
jet do Prahy takřka totéž jako jet domů, protože víme, že jedeme k pl~átelům, 
kteři nás rádi uvítaji. " 
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Sborník otevírá odpovědný redaktor Jonatan Vinkler předmluvou, v níž 
se mimo, jiné dozvíme o celkové koncepci tohoto projektu: " Tento sborník 
původních překladů z české literatury nemá ambice být reprezentativním 
výběrem - ani celkovým, ani z určitého období. K výběru autorů, z jejichž děl 
jsou přeloženy úryvky v tomto sborníku, nám sloužily dva klíče: bud' tito autoři 
konvenovali estetickému vkusu překladatelů, nebo jsme se s nimi jako členo
vé překladatelského kroužku setkávali při přípravách českých literárních 
večerů. " 

Překladatelský výběr je omezen na autory 20. století. Kdo by však mezi nimi 
hledal osvědčené trojhvězdí Hašek, Hrabal, Havel, byl by zklamán. Z dalších 
známých autorů, jejichž výběr tolik nepřekvapí, tu jsou Ivan Klíma (Čekání na 
tmu, čekání na světlo - přel. Bojana Maltarié), Eva Kantůrková (Přítelkyně 
z domu smutku - Tatjana Jamnik), Lenka Procházková (Růžová dáma - Nataša 
Jurjevec, O bábě Nikolisté - Gregor Mijai1ovié) a Karel Čapek (Zločin v chalupě 
z knihy Povídky z jedné kapsy - Mario Galunič). Mezi překlady však najdeme 
i Putíkovu románovou novinku Plyšový pes (Tinka Selič), povídk.u Jiřího 
Suchého ze souboru Med ve vlasech (Anka Polajnar), Janouškovy Hovory 
s Janem Werichem (Bojana Maltarié), Skácelovy prózy z Jedenáctého bílého 
a Třináctého černého koně a úryvek z Haliny Pawlowské - hleďme, kam až 
pronikla! - (Jasna Zupan). Může nás jedině těšit, že se lublaňští studenti nezalekli 
ani řeči vázané, a tak se slovinský čtenář může vedle výše jmenovaných 
prozaických úryvků setkat i s básněmi Jaroslava Seiferta (Anka Polajnar), Jana 
Zábrany (Bojana Todorovié), Karla Čapka (Peter Svetina) a mladého Petra 
Veselého (Tatjana Jamnik). 

Už z tohoto výčtu jmen a aktivit vidíme, jak velkou roli hrají zahraniční 
bohemistiky pro prezentaci českého jazyka, literatury a kultury. Měli bychom 
si jich hledět, považovat si je, pečovat o ně a snažit se, aby mohli zahraniční 
studenti bohemistiky jezdit do České republiky sbírat zkušenosti, které nikde 
jinde nezískají. Namísto toho se často dozvídáme o komplikacích, s nimiž se 
musí při žádostech o stipendium v Čechách či na Moravě potýkat. Tyto problémy 
a komplikace nejednou plynou z nejasnosti tzv. mezivládních dohod a ještě 

. častěji z neochoty a nekompetentnosti ministerských a jiných úředníků na obou 
stranách. Nemožnost získání stipendia, tedy nemožnost opravdového poznání 
toho, co vlastně studuju, je natolik demotivující, že zahraniční studenti 
bohemistiku často opouštějí a dávají přednost jiným jazykům či oborlun. Je 
proto v zájmu vedení českých univerzit, aby se tento stipendijní systém co nejvíc 
zjednodušil. 
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Na příkladu slovinské bohemistiky vidíme, že to jde, a není divu, že se v Lublani 
perspektivně uvažuje o zřízení ať už katedry západoslovanských jazyků, nebo 
přímo samostatné bohemistiky. Schopných a perspektivních lidí na to budou 
mít v zemi pod Triglavem dost. 

Tak mě napadá - co dělají naši studenti slovenistiky, polonistiky, bulharistiky, 
kroatistiky či slovakistiky? Dávají vůbec o sobě - pokud nepočítáme povlávající 
nástěnku v prvním patře filozofické fakulty - vědět? 

Martin Valášek 

111111111111111111 

• Tělocvičné • 
II 
II -II 
II 

II 

nářadí: 
kruhy, hrazdy, II 
houpačky, 350 

> ~ k upevnění do pokojů, II 
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II nejlépe v továrním skladu firmy II 

II 
II 

• Antlnín fl~i~~i~ V rrHI~, 
II Ferdinandova třída č. 20 (Louvre). 

II II II. II II II II II 
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Řešení kvízu z č. 1/1998 

1. a) Víktorín Kornel ze Všehrd. 
b) Písecký, Blahoslav, Balbín, Pešina z Čechorodu aj . 

2. a) Sňatek z dcerou nakladatele Jiřího Melantricha. 
b) Udržoval úzké styky, stal se univerzitním nakladatelem. 

3. a) Ano, byl děkanem artistické fakulty r. 1484. 
b) O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery (1495-99, 
konečná verze 1508). 

4. a) Slovák. 
b) Latinsky (Grammaticae bohemicae ... libri duo, 1603). 

5. a) M. Jan Hus, Jan Gebauer. 
b) 1. Gebauer, F. Pastrnek, J. Zubatý . 

6. a) 1793. ' 
b) F. M. PelcI. 

7. a) Inicioval založení stolice 'české řeči, nenyl knihovníkem univerzitní 
knihovny. ",,; 

b) Ano. 

8. a) V. Mathesius, B. Havránek, R. Jakobson, 1. Mukařovský. 
b) Funkčně-strukturní přístup, aktuální členění větné, teorie spisovného 
jazyka, t~orie opozic, morfonologie. 

9. a) B. Havránek, 1. Bělič, v. Křístek. 
b) Historická škola syntaktická (J. Bauer), fonologická (A. Lamprecht), 
slovotvorná (D. Šlosar). Syntax promluvy (M. Grepl). Slavistika (R. Večerka), 
etymologie (V. Machek, F. Kopečný). 

10. a) Teorie komunikace, pragmatika, teorie valence, slovníkářství (korpus), 
sociolingvistika, teorie spisovného jazyka. 
b) Slovník spisovné češtiny, Čeština - řeč a jazyk, Mluvnice češtiny 1-3, 
Příruční mluvnice češtiny, Český jazykový atlas ... 
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o autorech (1998) 

Zlata Braunšteinová: vědecká pracovnice oddělení staročeské lexikografie 
ÚJČ AV 
Marie Čechová: profesorka PdF UJEP v Ústí nad Labem 
Alena Černá : vědecká pracovnice oddělen í staročeské lexikografie ÚJČ AV 
Jiří Fiala: docent MFF UK v Praze; filosof, překladatel , redaktor časopisu Vesmír 
Václav Flegl: bohemista, dramaturg Českého rozhlasu 2 
Milada Homolková: vědecká pracovnice oddělení staročeské lexikografie 
ÚJČ AV 
Hana Hejlová: studentka bohemistiky na FF UK v Praze 
Jitka Hepová: absolventka studia masové komunikace a žurnalistiky na FSV UK 
v Praze 
Dominik Hrodek: student FSV UK v Praze 
Iwona Imioto: polská bohemistka, doktorandka katedry slavistiky na univerzitě 
v Krakově 
Petr Jankovský: student bohemistiky na univerzitě v Curychu 
Olga Komárková: doktorandka v oboru masové komunikace na FSV UK v Praze, 
působí v pražském Goethově institutu 
Zdeněk Křížek: reklamní textař a marketingový poradce 
Veronika Lerchová: studentka bohemistiky na FF UK v Praze 
Marta Ljubková: studentka bohemistiky na FF UK v Praze 
Lukáš Novák: student bohemistiky na FF UK v Praze 
Filip Outrata: student bohemistiky na FF UK v Praze 
Jaroslava Pokorná: pracovnice oddělení vzdělávání Českého rozhlasu 
Zuzana Semínová: studentka bohemistiky na FF UK v Praze 
Theodor Syllaba: profesor a bývalý vedoucí katedry politologie FF UK v Praze 
Jan Táborský: student bohemistiky na FF UK v Praze 
Jaromír F. Typlt: absolvent bohemistiky na FF UK v Praze; básník 
Martin Valášek: doktorand KČJ FF UK v Praze 
Daniela Vychytilová: doktorandka katedry české literatury FF UK v Praze 
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