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Abstract 

 
Thematic Structure of Utterance as a Part of Political Linguistic Analy-
sis. In this article we point out the importance of thematic analysis of state-
ments produced in political discourse. Based on examples we emphasize 
that the analysis at the level of word, phrase, or sentence seems to be insuf-
ficient and for a comprehensive grasp of the pragmatic effect it is important 
to focus on the ways of topics „organization“ within one discourse frag-
ment and the way of their development – expansion. 
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Úvod  
 
O. Orgoňová a A. Bohunická v štúdii Medzi štylistikou a diskurznou ana-
lýzou vyslovili myšlienku, že štylistiku možno vnímať ako „mostík medzi 
tradičnou lingvistikou a novosformovanými vednými disciplínami zaobera-
júcimi sa jazykom či rečou” (2013). Konkrétne sa autorky zameriavajú na 
vzťah medzi štylistikou a diskurznou analýzou, pričom uvádzajú, že tieto 
úvahy sú stimulované spoločným východiskovým objektom analýz – tex-
tom (Tamže). Na túto tézu by som chcela nadviazať v danom článku, ktoré-
ho cieľom je poukázať na dôležitosť tematického rozboru diskurzných 
fragmentov (t. j. textov alebo častí textov vzťahujúcich sa na určitú tému, 
porov. Jäger, Jäger 2007: 27) produkovaných v politickom diskurze. 
Vzhľadom na doteraz použité termíny považujem však za dôležité usúv-
zťažniť najprv politolingvistickú analýzu s diskurzne orientovaným vý-
skumom a ozrejmiť chápanie politického diskurzu, z ktorého budem ďalej 
vychádzať. 
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Politický diskurz ako objekt politolingvistickej analýzy 
 
Nazdávam sa, že nebude chybou predpokladať, že jedným z centrálnych po-
jmov súčasných humanitných, ale aj spoločenských vied je diskurz. Ten bol 
v odbornej spisbe od polovice 20. storočia ukotvovaný vo viacerých dis-
ciplínach a tradíciách – nielen v lingvistike (tu predovšetkým v sociolin-
gvistike a pragmalingvistike), ale aj v iných humanitných a spoločenských 
vedách. Jeho vymedzovanie teda prebiehalo jednak vo vzťahu k iným jazy-
kovedným termínom, jednak zohľadňujúc funkciu, ktorú komunikácia zo-
hráva pri výstavbe kolektívnych systémov vedenia, poznávania sveta, ako aj 
zohľadňujúc podmienky a efekty fungovania verbálnej i neverbálnej inter-
akcie v sfére spoločnosti a politiky (porovnaj Cingerová, Motyková 2017: 
31-36). Napriek všetkej rôznosti, fixujeme vo všeobecnosti v definíciách, 
s ktorými sa stretávame v aktuálnej odbornej spisbe, podľa Gardta (2007) 
najčastejšie tieto znaky diskurzu: vzťahuje sa na určitú tému,  manifestuje 
sa vo vyjadreniach a textoch, jeho „nositeľmi“ sú určité menšie alebo väčšie 
spoločenské skupiny, zrkadlí poznatky a postoje týchto skupín k predmetnej 
téme, zároveň ich aj však aktívne ovplyvňuje a takto usmerňuje budúcu re-
guláciu sociálnej reality vo vzťahu k danej téme (Gardt 2007: 30) vrátane 
ponuky „pozícií“, identít (porovnaj Posokhin 2019). V takomto chápaní sa 
diskurz dostáva aj do centra pozornosti politolingvistiky – za úrovňou textu 
sa disciplína sústredí na rozsiahle korpusy výpovedí realizované v určitom 
čase a priestore, ktoré sú s ohľadom na širší spoločenský kontext vnímané 
ako špecifická forma sociálnej praxe. Predmetom jej skúmania je pritom 
osobitá diskurzná formácia – politický diskurz, ktorý predstavuje „každý 
diskurz [v chápaní uvedenom vyššie, pozn. autorka], v ktorom je s oblasťou 
politiky spojený aspoň jeden z jeho prvkov: adresant, adresát alebo téma 
výpovede“ (Štefančík, Dulebová 2017, s. 52). Na dôležitosť rozboru organi-
zácie kľúčového menovaného prvku – témy v rámci diskurzných fragmen-
tov (textu alebo časti textu), by som chcela upriamiť pozornosť v tomto 
článku. Teoretické i metodologické inšpirácie možno nájsť práve v oblasti 
štylistiky (porovnaj Orgoňová, Bohunická 2013) a v na ňu nadväzujúcej 
disciplíne  – textovej lingvistike. 
 
 
Tématická analýza jednotiek politického diskurzu 
 
Text ako nadvetný celok pozostáva z formálneho hľadiska z uzatvoreného 
reťazca viet predstavujúcich jednu výpoveď (Fillipov 2007: 139 ). Môžeme 
pritom predpokladať, že prvky úrovní nižších ako text (porovnaj Vazanova 
2016) sú medzi sebou v rámci textu sémanticky, formálne, ale aj funkčne 
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späté, pričom sémantická koherencia sa bude manifestovať ako určitá jed-
nota témy (Tamže). Za tému sa zvyčajne považuje „kognitívny kondenzát 
referencie textu“, „globálna propozícia vyabstrahovaná zo sekvencie propo-
zícií“, t.j. makropropozícia textu (Bajzíková, Dolník 1998: 54-55; van Dijk 
1980: 55, podľa Brinker 2005: 53). Globálna propozícia bude teda opisom 
nejakého stavu vecí, na ktorý referuje text, Brinker hovorí aj o jadre obsahu 
textu (Brinker 2005: 56). Môže sa realizovať v určitom segmente textu, na-
príklad v titulku alebo v nejakej vete, alebo ju abstrahujeme z obsahu textu 
prostredníctvom sumarizujúcej parafrázy (Tamže). Ako príklad možno 
uviesť text v žánre správy uverejnenýv slovenskom internetovom denníku 
aktuality.sk1. 
 

Sankcie EÚ v kauze Navaľnyj sa týkajú aj šéfa ruskej tajnej služby [titu-
lok/názov textu] 
Sankcie ustanovujú zákaz vstupu na územie Európskej únie a zmrazeni 
akýchkoľvek finančných aktív v európskych bankách. [perex] 
Sankcie, ktoré EÚ uvalila v súvislosti s pokusom o otrávenie ruského opo-
zičného politika Alexeja Navaľného, sa týkajú šiestich osôb z blízkeho oko-
lia prezidenta Vladimira Putina a jedného výskumného ústavu. Rozhodnutie 
o sankciách bolo zverejnené vo štvrtok v Oficiálnom vestníku EÚ, čím reš-
trikcie nadobudli platnosť. [1] 
Z výnosu vyplýva, že na sankčnom zozname sa ocitol aj riaditeľ tajnej služby 
FSB Alexandr Bortnikov a námestník prezidentskej kancelárie Sergej Kiri-
jenko, ako aj Štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie, s kto-
rým majú podnikatelia z EÚ zakázané udržiavať akýkoľvek vzťah. [2] 
Cielené sankcie sa týkajú aj šéfa správy pre vnútornú politiku v prezident-
skej kancelárii Andreja Jarina, zástupcov ministra obrany Alexeja Krivo-
ručka a Pavla Popova, ako aj splnomocnenca ruského prezidenta pre Sibír-
sky federálny okruh Sergeja Meňajla. [3] 
Sankcie ustanovujú zákaz vstupu na územie Európskej únie a zmrazenie 
akýchkoľvek finančných aktív v európskych bankách. [4] 

 
Popierajú podiel viny [medzititulok] 
 
Šéfovia diplomacií európskych krajín sa na príprave sankcií voči Rusku do-
hodli ešte v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxem-
burgu. Ministri tak podporili nemecko-francúzsky návrh, ktorého cieľom je 
zaradiť na sankčný zoznam osoby, ktoré mohli byť v Rusku do tohto prípadu 
zapojené. [5] 

                                                           
1 V hranatých zátvorkách je uvedená informácia o segmentovaní textu. Slová sú 
zvýraznené autorkou. 
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Nemecko a Francúzsko tvrdia, že za augustovú otravu Navaľného nervovo-
paralytickou látkou zo skupiny novičok je zodpovedné Rusko. Moskva aký-
koľvek podiel na Navaľného otrave popiera. [6] 
Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) 6. októbra potvrdila, že 
v skúmaných vzorkách odobratých Navaľnému boli nájdené stopy látky zo 
skupiny novičok. K rovnakým výsledkom dospeli aj laboratóriá v Nemecku, 
Francúzsku a vo Švédsku. [7] 
Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom 
cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom 
meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti to-
xikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári z Omska 
Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlín-
skej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. [8] 

 
Z hľadiska postavenia v rámci systému, ktorý text tvorí, má titulok, rov-

nako ako úvod a záver v texte silnú pozíciu. Na rozdiel od posledných 
dvoch menovaných má však titulok z hľadiska sémantického členenia textu 
špecifické postavenie. Je jeho prvým znakom, stojí „nad“ textom a zároveň 
je s ním nerozlučne spätý (Lazareva 2006). Výpoveď, ktorú novinár robí 
z pozície titulku ešte „pred“ textom, je prvým signálom smerom k prijíma-
teľovi správy a spravidla býva práve v tomto segmente vyjadrený v mini-
málnej, zhustenej forme obsah textu, resp. jadro obsahu textu, t. j. téma. Na 
tomto mieste stojí za zmienku postreh V. A. Lukina, ktorý upozorňuje, že 
v titulku sa spája celá triáda Ch. Peirca. Do prečítania textu je indexovým 
znakom, ktorý sa počas čítania mení na znak konvenčný (symbol) a po pre-
čítaní sa približuje k znaku motivovanému (ikon). „Pred“ vstupom do textu 
teda titulok ukazuje na text, funguje ako deiktikum a „po“ texte ho vníma-
me ako motivovaný samotným telom textu, a teda ako „obraz“ textu (Lukin 
1999: 59-62). Na základe uvedených segmentov by sme z vyššie citovaného 
textu mohli abstrahovať tému „rozsah a následky sankcií EÚ“. Referenčný 
návrat, v terminológii Bajzíkovej a Dolníka (1998: 56), k „sankciám“ a ak-
tualizáciu pomenovaní odkazujúcich k dejom („uvaľujú“, „vyplýva“, „usta-
novujú“), ktoré umožňujú, aby kľúčové slovo („sankcie“) zaujalo pozíciu 
kauzátora, t. j. tematizovanie „následkov sankcií“, sa koná aj na ploche ce-
lého textu, čo podčiarkuje chápanie titulku v zmysle V. A. Lukina. 

Texty, samozrejme, zvyčajne nemajú len jednu tému. Okrem hlavnej, 
základnej v nich môžeme bežne identifikovať rôzne vedľajšie témy – sub-
témy. Pri uvažovaní o ich hierarchizácii navrhuje E. Bajzíková a J. Dolník 
orientovať sa na dve otázky: a) ktorá téma je závislá od inej témy vzhľadom 
na globálne porozumenie textu; b) ktorá téma  sa prednostne spája s funkci-
ou textu (1998: 56). V prípade vyššie citovaného fragmentu diskurzu mô-
žeme popri hlavnej téme uvažovať aj o subtémach „osoby zasiahnuté sank-
ciami“ [1-3], „otrava A. Navaľného“ [1], „podstata sankcií“ [4], „dohoda 
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o sankciách“ [1, 5], „dôvod pre sankcie“ [1, 6], „vyšetrovanie“ [7], „reakcia 
Ruska“ [6], „zdravotný stav A. Navaľného“ [8]. Spôsob ich nadväzovania 
by sme v danom prípade mohli označiť ako spresnenie, špecifikácia (porov-
naj Brinker, 2005: 62, Findra, 2013: 292 ). Za povšimnutie pritom stojí, že 
presne nezodpovedajú chronologickej a ani logickej štruktúre opisovaných 
udalostí. Prvá udalosť na časovej osi – „otrava A. Navaľného, je témou až 
posledného odseku [8], hoci je čiastočne aktualizovaná už v prvom odseku 
[1]. Súvisí to s osobitosťou spravodajského žánru správy – najaktuálnejšie 
a najdôležitejšie (z pohľadu autora) informácie sú radené v úvode textu (po-
rovnaj Lötscher 2019: 93) . 

Inú tematickú štruktúru vykazuje text vzťahujúci sa na tú istú udalosť 
a uverejnený v internetovej verzii ruského denníka Izvestija v ten istý deň 
(15.10.2020). Na ilustráciu rozdielu uvedieme titulok, perex, úvod a záver 
textu.  

 
Без суда последствия: что стоит за санкциями ЕС по «делу 
Навального» [titulok/názov textu] 
Евросоюз ввел ограничительные меры, не дождавшись результатов 
расследования [podtitulok] 
Санкции Евросоюза из-за ситуации с Алексеем Навальным — 
инструмент информационной войны объединения с РФ: как заявили 
«Известиям» в Госдуме, Брюссель ввел меры так скоро для того, 
чтобы избежать вопросов о доказательствах причастности к 
инциденту российских властей. По мнению опрошенных «Известиями» 
экспертов, внесение в санкционный список шести государственных 
деятелей, в числе которых оказались директор ФСБ и замглавы 
администрации президента, вызывает множество вопросов, и первый 
из них — на каком реальном основании ЕС считает этих людей 
причастными к отравлению, если не было никакого расследования. [pe-
rex] 
15 октября Евросоюз, а вместе с ним и Великобритания ввели санкции 
в отношении шести российских представителей и одной организации 
из-за якобы отравления Алексея Навального. Им запрещен въезд на 
территорию Евросоюза, а их активы в ЕС, если таковые имеются, 
будут заморожены. Таким образом Брюссель реализовал 
«политическое решение», принятое главами МИД 12 октября. Список 
был опубликован в Официальном журнале Евросоюза. В него вошли: ... 
[1] 
... 
По словам собеседника «Известий» в Брюсселе, ЕС не намерен далее 
вводить по этому делу ограничения, которые затронули бы все сферы 
отношений с Россией. Исходя из этого, экономических санкций, 
которые произошли после украинских событий 2014 года, или 
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взаимной высылки дипломатов после отравления Сергея и Юлии 
Скрипалей в 2018-м ждать не стоит. [18] 

 
Už na prvý pohľad je text z hľadiska tematickej štruktúry podstatne 

komplikovanejší, čo súvisí so spôsobom usporiadania tematických kompo-
nentov – expanziou hlavnej témy a subtém. Len v skratke pripomenieme, že 
tradične sa rozlišujú štyri spôsoby expanzie témy: deskriptívna, argumen-
tačná, explikatívna a naratívna expanzia témy (Brinker 2005: 65-87;  Bajzí-
ková, Dolník 1998: 56-69), pričom v klasickej štylistickej literatúre sa ne-
hovorí o expanzii témy, ale o slohovom postupe (J. Mistrík 1997). V prípa-
de vyššie uvedeného textu z internetového portálu aktuality.sk máme do či-
nenia s deskriptívnou expanziou hlavnej témy. Tá sa prezentuje cez  jednot-
livé komponenty, ktoré sú radené v čase a priestore. Ako sme však fixovali, 
pre žánrové špecifiká sa môžeme stretnúť aj s rôznymi odchýlkami. Najdô-
ležitejšími tematickými kategóriami sú pri tomto spôsobe expanzie témy 
špecifikácia a situovanie (Brinker 2005: 65). Napríklad vo vyššie uvedenej 
správe sa po kondenzovanom predstavení situácie recipientovi [1] konkreti-
zuje čo sa stalo, ako sa to stalo, kedy sa to stalo, prečo sa to stalo, čo to 
znamená pre dotknuté osoby.  

Kým v prípade deskriptívnej expanzie témy je cieľom producenta sprá-
vy o niečom informovať, pri explikatívnej stratégii môžeme uvažovať 
o tom, že zámerom vysielateľa je niečo vysvetliť. Práve tento zámer vystu-
puje výrazne do popredia v prípade textu z denníka Izvestija. Signalizovaný 
je už v titulku („что стоит за“ [čo je za ... /čo sa skrýva za ...]), t. j. ťažisko-
vom mieste textu. V súlade s týmto predstavujú ďalšie témy nadväzujúce na 
kľúčovú tému „nespravodlivé konanie EÚ“, abstrahovanú z čiastkových 
propozícií v texte, jej konkretizáciu, ale aj vysvetlenie cez analógiu, ktoré 
spočíva aj v špecifickom spájaní tém: sankcie EÚ =  nespravodlivé konanie 
= nástroj informačnej vojny. Koherentné s týmto štrukturovaním je „otvára-
nie“ pomyselného sovietskeho konceptuálneho priestoru prostredníctvom 
aktualizácie precedentného fenoménu (porovnaj Duleba; Dulebová 2021). 
Slovné spojenie realizované v titulku („без суда последствия“ [bez súdu 
následky]) predstavuje totiž transformovanú podobu precedentného výrazu 
„(расстрел) без суда и следствия“ [poprava bez súdu a vyšetrovania], kto-
rým sa označoval mimoriadny trest uplatňovaný v období Sovietskeho zvä-
zu (porovnaj Suchariov et al., 2003). Týmto sa teda iniciuje mapovanie jed-
nej (súčasnej) udalosti v kategóriách udalosti druhej (z obdobia ZSSR) 
a konštruuje sa analógia medzi sovietskymi, totalitnými praktikami a postu-
pom Európskej únie (k mapovaniu porovnaj Cingerová, 2018: 107-108). 
Mimoriadne zaujímavé  z hľadiska porovnania s fragmentom uverejneným 
na portáli aktuality.sk je to, že ako ďalšie subtémy síce v texte fixujeme 
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„rozsah sankcií“, „vyšetrovanie“, „reakcia Moskvy“, „dôvod pre sankcie“, 
tieto sú však spájané s „informačnou vojnou“ a „neregulárnym postup EÚ“, 
sú teda inak „kódované“ (porovnaj Höhne, 2010: 426).  
 
 
Záver  
 
Cieľom danej štúdie bolo poukázať na dôležitosť tematickej štruktúry dis-
kurzných fragmentov (textov alebo ich častí) pri rozbore objektu výskumu 
politickej lingvistiky – politického diskurzu. Na základe našich pozorovaní 
môžeme konštatovať, že z hľadiska analýzy je dôležité venovať pozornosť 
identifikácii tém, subtém, ich hierarchizácii, stratégiám ich nadväzovania 
a spôsobom ich expanzie. Aj v prípade, že je téma rozvíjaná deskriptívne, je 
potrebné sústrediť sa na diskrepancie medzi logickou a chronologickou 
štruktúrou udalostí a jej prezentáciou v texte. Pri explikatívnej expanzii té-
my sa zasa ukázal ako mimoriadne relevantný z hľadiska interpretácie špe-
cifický spôsob nadväzovania, usúvzťažňovania tém – prostredníctvom ana-
lógie. Práve na základe príkladu fragmentu uverejneného v denníku Izvesti-
ja môžeme konštatovať, že napriek tomu, že v ňom fixujeme obdobné témy 
ako v prípade fragmentu zo slovenského média, pre ich rozdielne kódovanie 
môžeme hovoriť o diametrálne odlišnom konštruovaní predmetnej udalosti, 
a teda aj o ich príslušnosti k rôznorodým diskurzom.  
 
Tento príspevok je súčasťou grantového projektu VEGA 1/0452/21 Jazyk 
sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze a projektu KEGA 
003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika. 
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