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Abstrakt 

Příspěvek se zaměřuje na metodu kritické analýzy diskurzu (CDA) jako metodu poznávání v sociálněvědním 

výzkumu. Předmětem první částí příspěvku je popis vybraných aspektů metod CDA a jejich možného využití, 

jsou zde popsány základní metodické kroky typické pro přístup R. Wodak a nastíněno možné využití těchto 

metod v sociálněvědním výzkumu. Ve druhé části je představena konkrétní pilotní analýza v souvislosti s  

vnímáním evropských hranic, která se snaží o reflektování evropských hranic v dokumentech a textech v 

médiích v českém veřejném prostoru a postihnutí širších souvislostí. Jedná se tedy o snahu analyzovat 

dominantní diskurzy využívající pojem hranice, popsat proměny vnímání hranic a teritoriální soudržnosti 

v českém mediálním prostoru, spolu s popisem jejich vývoje a historických proměn v Evropské unii, a poznatky 

z analýzy využít pro uplatnění v sociálněvědním výzkumu. 

Kľúčové slová: Analýza diskurzu. Evropské hranice. Kritická teorie. Sociální výzkum. Veřejné mínění. 

  

Abstract 

This text focuses on critical discourse analysis (CDA) as a method for acquiring information in the social-

scientific research. The first part is mostly descriptive; it deals with selected ascpects of the methods of CDA and 

their prospective use, it also descibes the major methodical steps typical of R. Wodak’s approach and suggests 

possible use of these methods in social-scientific research. The second section of the text consists of an 

introduction of the particular pilot analysis of the attitudes towards European borders, which aims to relfect 

European borders in the documents and texts in the Czech media space, underpinning various broader linkages. 

It is mostly, therefore, an attempt to analyze dominant discourses related to the notion of a border and territorial 

integrity in the Czech media space and to describe its development and historical transformations within the EU 

and to use the outcomes of the analysis in social-scientific resaerch.  

Keywords: Discourse analysis. European borders. Critical theory. Social research. Public opinion. 

 

 

„Pohled na život se změnil v ideologii, jež předstírá, že už žádná ideologie neexistuje.“  

Theodor W. Adorno 

 (Adorno 2009, s.17) 

 

Úvod 

 

Každý den našeho běžného života jsme zahlceni informacemi, které vědomě či nevědomě 

zpracováváme. Veřejný prostor je přesycen informacemi, které je potřeba neustále 

zpracovávat nejen v každodenní reflexi, ala také v sociálněvědním výzkumu, který reaguje na 

pohyby veřejného mínění a je s nimi provázán. Jak si velmi dobře všimnul Walter Lippmann, 
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k racionálnímu rozhodování lidé potřebují přísun adekvátních a použitelných informací, který 

ovšem nemají (Lippmann 2015). Mohli bychom tedy s trochou nadsázky dodat, že z lidí bez 

adekvátních informací a schopnosti jejich kritické reflexe se z nich namísto „autonomních 

subjektů“ stávají „objekty“ připomínající Frommovy automaty konformity (Fromm 1993). 

Mezi metodické postupy, které rozvíjejí schopnost kritické analýzy, přispívají 

k nonkonformní reflexi informací a využívají základních principů kritického myšlení, patří 

bezesporu metody diskurzivní analýzy (dále DA) a kritické diskurzivní analýzy (dále CDA). 

Definičně vymezit tyto metodické kroky kategorizované ve sjednoceném pojmovém 

vymezení jako DA či CDA není snadné, protože množství autorů pod tímto označením chápe 

mnoho odlišných věcí. Jednou z věcí, o které mi půjde v tomto textu, bude tedy podchytit 

určitá místa spojení, křížení a shodná zobecnění, které najdeme u hlavních tvůrců těchto 

přístupů, především u Normana Fairclougha a Ruth Wodak, kteří jsou pro mě metodickým 

základem, ze kterého sám vycházím. 

Sociálněvědní výzkum je dle mého názoru vhodným odborným prostředím, ve kterém lze 

metodu CDA rozmanitě využít. Prokázání tohoto stanoviska  bude dalším dílčím cílem práce. 

Obsahem první části textu je deskripce kritické analýzy diskurzu a vysvětlení širších 

souvislostí pojmů diskurz a kritika, obsažených v názvu samotné metody. 

Ve druhé části textu jsem se zaměřil na využití teoretických a metodických přístupů CDA  

v nastínění konkrétní pilotní analýzy, která se váže k tematice vnímání evropských hranic 

v souvislosti s ekonomickým narativem, především v českém veřejném prostoru a nabídnu 

implikace vycházející z poznatků výzkumu s širším dosahem. Je to rozsáhlý úkol, na kterém 

pracuji dlouhodobě, proto je vymezení této analýzy pouze pilotní a vzhledem 

k požadovanému rozsahu nabízí jen jeden dílčí aspekt – stručný popis ekonomického narativu 

v debatě o hranicích. Konkrétní výsledky své práce rovněž zveřejňuji a především budu 

zveřejňovat, tudíž případné zájemce musím odkázat na kontaktování mé osoby nebo na mé 

texty, které k této tematice začnou vycházet od příštího roku. 

 

2. Kritická analýza diskurzu 

 

Než přejdu k rozpracování jednotlivých pojmů z názvu metody CDA, je na místě popsat 

její základní stavební kameny, které ještě níže více rozvedu ve vymezení pilotního výzkumu. 

Samotná diskurzivní analýza (DA), bez přízviska „kritická“, se zaměřuje na zkoumání vztahu 

jazyka a světa a interpretaci dat, začleněných v tomto vztahu a často (ovšem ne nutně) 

identifikaci jednotlivých diskurzů určujících významovou strukturu. DA přitom přechází mezi 

metodickou rovinou a rovinou celé teorie, což znamená, že DA není jen metodický komplex, 

ale sama si vymezuje svou metodologii a vytváří teoretické rozhraní, které může být rovněž 

vnímáno jako určité diskurzivní pole. 

CDA se stala synonymem pro metodu Normana Fairclaugha, který propojuje textovou 

rovinu s diskurzivní a sociální praxí, a pojem diskurzu tak u něj dostává nejen význam formy 

jazyka, ale také odkzuje k sociální praxi (Fairclough 1989, s. 25). Postupně došlo k vytvoření 

celého proudu inter-/trans-disciplinárních analýz diskurzu, které se opírají o poznatky 

filosofie, antropologie, široké spektrum lingvistických přístupů (např. sociolingvistiku, 

textovou či aplikovanou lingvistiku) nebo třeba sociální psychologii. Samotná metoda se 

rovněž institucionalizovala, konají se pravidelná setkání a konference a vydává se množství 

časopisů (např. Critical Discourse Studies), včetně celých knižních edic. Jedná se 

o rozmanitou oblast spojenou se snahou o narušování stereotypů plynoucích z ideologie 



 

 

161 

 

a systematickou textotvou analýzu, která má několik společných aspektů, které najdeme např. 

systematicky popsány v knize Methods of Critical Discourse Analysis (Wodak, Meyer 2001).  

 

2.1 Diskurz a kritika 

 

Metoda CDA navazuje z velké části na M. Foucaulta, i když, jak ještě ukážu, významově 

i metodicky posouvá jak jeho pojetí diskurzu, tak třeba genealogie. Sám Foucault tento pojem 

nejvíce rozpracoval v textech Řád diskurzu či Archeologie vědění a znamená pro něj veškerou 

jazykovou komunikaci a všechny texty; přičemž řeč je zde míněna v nejširším slova smyslu, 

což znamená že do ní zahrnuje také to, co vypovídají instituce či praktiky. Výpovědi jsou 

součástí diskurzivní formace, která je předpojmovou základní strukturou. Skrze tyto formální 

rámce poznáváme, obsahují určitá pravidla svého používání a hodnotové vzorce (uvědomělé 

i neuvědomělé), což znamená, že v sobě zahrnují také předem daná schémata a normy tvorby 

a výstavby „textů“ (např. zákaz, mlčení), takže tvoří pozadí konkrétního textového materiálu 

a rovněž řídí jeho produkci. Mezi pravidla vládnutí v rovině jazyka můžeme zařadit, kontrolu 

výpovědí, kontrolu oběhu v diskurzu, ztlumení slov, ekonomii a politiku jazyka a řeči 

(Foucault 1999, s. 23-24). Podoba každého diskurzu je historicky, společensky a kulturně 

podmíněna a v každé společnosti je produkce diskurzů kontrolována a organizována podle 

určitých vlastních pravidel a norem. V samotné Foucaultově analýze diskurzivního pole 

„…jde o to, uchopit onu výpověď v přesné specifičnosti jejího výskytu; určit podmínky její 

existence a zachytit přinejmenším její hranice, ustavit její vztahy k jiným výpovědím, které 

s ní mohou být spojeny, a ukázat, které jiné formy vypovídání vylučuje.“ (Foucault 2016, s. 

46). Foucaultovi jde přitom o genealogii základních dikurzů což je pojem, který si vypůjčuje 

od Nietzscheho a tímto odkazem poukazuje na to, že mu nejde o to, sledovat původ pojmů, 

textů a diskurzů, ale o epigenezi, přidávání a modifikace, o sledování proměn diskurzů v běhu 

času (Veyne 2015, s. 71-72). 

V rámci  CDA jde o pojetí diskurzu jakožto praxe či procesu a potom také o Foucaultovo 

vykreslení tohoto pojmu. V analýzách se ovšem na rozdíl od Foucaulta, autorky a autoři drží 

více konkrétních výpovědí, ovšem narozdíl od Foucaulta, který chce dojít k určitému 

pozitivismu, CDA přejímá kritický moment (viz níže), ve kterém zdůrazňuje normativní 

aspekt (tím pádem sama vytváří diskurz obsahující svá pravidla a hodnotový systém, kterými 

řídí produkci svých výpovědí). Výzkumník pracující s metodou CDA se na rozdíl od 

Foucaulta více orientuje lingvisticky a systematičtěji se zaměřuje na větší rozpětí jazykových 

jevů, je analyzován žánr projevů, jejich styl, slovník a jsou prováděny podrobné analýzy 

použitých výrazů, gramatických tvarů a rétorických či argumentačních figur (Vávra 2006, s. 

55). 

V oblasti kritiky metody CDA z velké části vycházejí z tradice myšlení spjatého s tzv. 

Frakfurtskou školou a obecně z myšlení kritické teorie společnosti. V tomto ohledu se mnoho 

autorů dostává k hodnotově orientovanému výzkumu, který by měl mít jako své vyústění 

rovněž aktivitu, ve které jde o snahu vstoupit do veřejného prostoru s cílem proměnit 

negativní kritizované aspekty reality. Řadí se tedy k proudu, který bývá označen např. jako 

emancipatorní – v rámci analýz jsou obsaženy emancipatorní zájmy uvolnit člověka od 

útisku, jemuž je vystaven, osvětlit odcizující poměry statu quo, mýty či iluze, sebereflexí 

subjektu dojít k osvobození ze společenské podmíněnosti a otevřít si cestu k vytváření 

kvalitativně lepších společenských poměrů, tedy navržení akce (Hendl 2008, s. 88).  

Kritická teorie se od dalších přístupů liší v několika různých ohledech. Dle Marka Hrubce 

se její základní rozhraní, narozdíl od značné části deskritpivních pojetí vědy, pohybuje 
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v trichotomii kritika, vysvětlení, normativita, přičemž tato trichotomie se dá přenést do mnoha 

různých oblastí, ve kterých se kritická teorie pohybuje (Hrubec 2011, s. 34-38):  

 

Tab. č. 1: Trichotomie kritika, vysvětlení, normativita 

 

 Kritika Vysvětlení Normativita 

Rovina sociálního 
aktéra 

identifikaci problémů 
subjekty 

popis související reality odvození žádoucích 
norem 

Přístupy sociánlích 
aktérů k realitě 
a k jejímu překonání 

odmítnutí (negace) přijetí pozitivních 
prvků a fragmentů 
reality (afirmace) 

rozvíjení pozitivních 
fragmentů do 
žádoucího stavu 
(kreace) 

Oblast modů diskurzů narace deskripce argumentace 

Oblast teorie proskripce deskripce preskripce 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Jak napsal Herbert Marcuse k samotným pojmům kritické teorie: „Jsou to konstruktivní 

pojmy, které zahrnují nejen danou skutečnost, ale i její zrušení a skutečnost novou.“ 

(Horkheimer, Marcuse 2003, s. 630). Úkoly vyplývající z tohoto trichotmického základu 

nejsou tedy jen v oblasti kritiky zásadních společenských nedostatků, ale filosofie má z tohto 

zorného úhlu za úkol obecné vymezení základů deskriptivního, kritického i normativního 

zkoumání a sociální vědy, by potom měly konkretizovat takto pojatý výzkum (Hrubec 2011, 

s. 63-64). 

Kritická teorie se s CDA shoduje nejen v bodě kritiky, ale také v několika dalších. Shodují 

se v interdisciplinaritě, kterou by bylo vhodnější nazvat transdisciplinaritou, protože nejde jen 

o mezioborovou spolupráci, ale uchopení témat procházejích mezi obory, sjednocené 

mezioborové analýzy a hledání řešení. Dalším společným bodem je vnímání historické 

proměnlivosti skutečnosti. Interní součástí projektu Frankfurtské školy je také “neuzavřená 

dialektika“, která má být schopna právě reflexe tohto druhu (Hrubec 2003, s. 598-599). 

Současní autoři kritické teorie jako Fraser a Honneth rovněž využívají ve své práci myšlenky 

Michela Foucaulta, konkrétně Honneth jeho genealogii, např. při historickém dokládání, do 

jaké míry jsou ve společnosti ideály a normy přebírány k legitimizaci disciplinující nebo 

represivní praxe, apod. (Honneth 2011, s. 71).  

Jak upozorňuje Piet Strydom v knize Contemporary Critical Theory and Methodology, 

hlavní rozdíl mezi genealogií kritické teorie a Foucaultem je však v tom, že jeho genealogie 

zůstává negativní, odmítá poskytnout normativní záruky, na rozdíl od Honnetha, který se 

genealogickou kritiku snaží začlenit do kritické teorie levého hegeliánského modelu (Strydom 

2013, s. 186). Stejná normativita je patrná v metodě CDA. Poslední spojujícím prvkem, který 

bych chtěl zmínit je kritika pozitivismu ve Frankfurtské škole, např. u Theodora W Adorna, 

který píše, že vytváříme-li společenské teorie podle vzoru klasifikačních systémů, 

nahrazujeme skutečnost, nejtenším pojmovým snímkem, přičemž objektivita empirického 

sociálního výzkumu je vesměs objektivitou metod, nikoli výsledků (Adorno 1967, s. 21-22). 

Pokud jsou fakta tímto způsobem redukována (např. potzitivisticky) jedná se zároveň o jejich 

zfalšování v ideologii (Tamtéž, s. 35). 
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3. CDA a vnímání evropských hranic 

 

3.1 Nástin pilotního výzkumu 

 

Cílem této části příspěvku je snaha představit metodu přímo v jejím užití v bodě vymezení 

výzkumu a zároveň s dílčími výsledky pilotní analýzy. Můj výzkum se věnuje kritické 

analýze dominantních diskurzů objevujících se v českých médiích, pracujících s pojmem 

hranice; a měl by sloužit především jako odborný vstup do aktuální debaty o posilování a 

oslabování hranic Evropské unie. Snažím se přitom o interdisciplinární analýzu tzv. topoi, což 

jsou základní argumentační schémata využívána v debatě o hranicích. Jde mi přitom o 

překročení sféry textu a vztahování se k širšímu společenskému kontextu a neustálý pohyb –  

oscilaci mezi teoriemi (filosofickými, politologickými apod.) a samotnou analýzou dat.   

Předmětem zkoumání je pojem hranice používaný především v rámci ekonomického 

a částečně také bezpečnostního narativu v dokumentech a textech v médiích v českém 

veřejném prostoru. Má analýza se tedy snaží reflektovat vymezení pojmu hranice, jejím cílem 

je provést kritickou analýzu dominantních diskurzů využívajících pojmu hranice, reflektovat 

proměny vnímání hranic a teritoriální soudržnosti v českém mediálním prostoru spolu 

s nastíněním a analýzou jejich vývoje a historických proměn v Evropské unii, v jejích 

základních smlouvách a v oblasti evropské politiky.  

Hlavní metodou, která je ve studii využita, je diskursivně-historická metoda (The 

Discourse-Historical Approach) Ruth Wodak, která propojuje analýzu diskurzů a textů 

s jednáním, sociálním polem, aktuálním i historickým kontextem (Wodak 2001). Jde tedy o to 

sledovat relace výpovědí k tématice hranic, v pojmech Wodak interdiskurzivní a intertextové 

vztahy, v součinnosti s tím ovšem vnímat sociální situaci, historické uchopení hranic a širší 

kontext situace, a tím by se měl před námi objevit obraz toho, jak se výpovědi proměňují 

v textově-diskurzivní, politické i sociální rovině (Prokopová, Orsáková, Martinková 2014). 

Základní simplifikovaná hypotéza tohoto článku je ta, že ekonomický a bezpečnostní 

diskurz jsou dnes vzájemně propojeny a upřednostněny oproti ostatním diskurzům. 

Ekonomický diskurz přitom směřuje k otevřeným hranicím a zároveň v součinnosti s ním 

bezpečnostní diskurz naopak k hranicím uzavřeným. Hranice tak jsou otevřeny pohybu pouze 

některých osob a především financí a zboží; a navíc se domnívám, že tato tendence 

upřednostňující vlastně ekonomický aspekt celé problematiky není novodobou záležitostí. 

Mým hlavním záměrem je poukázat na nebezpečné stránky deteritorialiazce kapitálu, který se 

odráží v problematice upřednostnění toku kapitálu před svobodným pohybem lidí. 

  

3.2 Prvotní zjištění pilotního výzkumu
54

 

 

V současné situaci destabilizace integrace Evropy se proměňuje  dominantní politický 

narativ evropské politiky, jak celoevropské, tak české, a spolu s touto proměnou se mění i 

pohled na hranice Evropy, která často dostává přízvisko Pevnost Evropa. Budování tohoto 

přístupu má však své počátky už v samotných integračních procesech. Dějiny Evropského 

                                                 
54

 V této části využívám zjištěné poznatky z analýzy vnímání evropských hranic v českém veřejném prostoru 

a spojuji je s teoretickou oblastí politické teorie a historicko-filosofické analýzy. 



 

 

164 

 

hospodářského společenství započaly Římskými smlouvami (1957) a spolu s nimi také např. 

Jednotný evropský pakt (1986) vyjádřil jeden ze stěžejních cílů dlouhodobého spojování 

Evropy, kterým je vytvoření společného jednotného vnitřního trhu a uskutečnění svobody 

pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, což je jedním z dokladů výše zmíněné hypotézy. Tlak 

na utváření jednotného trhu byl rovněž rozhodující silou v proměnách evropské migrační 

politiky. Schengenská dohoda I 1985 (II 1990; v platnosti 1995) a Dublinská smlouva 1990 

(1997) podtrhly posilování tendence oslabení vnitřních hranic a zostření kontrol vnějších 

hranic. V současné době je to smlouva TTIP, která je dalším krokem na této dlouhé cestě 

tradice evropské hraniční politiky. Ke zlepšení toku peněz a zboží má přispět maximální 

otevření trhů se zbožím, službami, veřejnými zakázkami, odstranění necelních překážek apod. 

Dalším dokladem posilování ochrany vnějších hranic, pokud se nyní přejdeme ke konkrétní 

situaci, bylo přenesení odpovědnosti za migrační politiku Evropskou komisí po Lisabonské 

smlouvě na agenturu FRONTEX , která má jako svůj hlavní cíl operovat na externích 

hranicích, pomoc členským státům při odborné přípravě pohraniční stráže, vysílat pohraniční 

jednotky rychlé reakce do členských států a v tomto kontextu koordinovat operativní 

spolupráci mezi členskými státy. Jako pozitivní důsledek střežení hranic se jeví záchrana 

mnoha lidských životů, ovšem otázkou je, kolik posilování vnějších hranic dalších lidských 

životů bude ještě stát. Např. mise FRONTEX Triton (nahradila dříve fungující italskou 

operaci Mare Nostrum ), která nyní ve Středomoří působí (s třetinovým rozpočtem než měla 

Mare Nostrum), je namísto záchrany uprchlíků zaměřena především na ochranu hranic 

(Blažek 2015).  

V roce 2015 Evropská komise vyzývala k podpoře záchranných a bezpečnostních opatření a 

evropských agentur FRONTEX (spolu s ní také monitorovacího systému EUROSUR, který 

může přispět k dalším tragédiím, neboť vede k taktice pašeráků využívat malých lodí, které 

budou méně zachytitelné) a EASO, a posilovala řízení vnějších hranic, což v roce 2016 vedlo 

ke vzniku Evropské pohraniční a pobřežní stráže s cílem posílit komplexní hraniční správu, 

posílit správu hranic a řídit migrační toky.  Vybudování pohraniční a pobřežní ostrahy 

postupně doprovodil vznik tzv. hotspotů (registračních center) v Itálii a Řecku. Uzavírání a 

zvyšování ochrany hranic se ukázalo také v postupném uzavírání balkánské cesty v roce 2015 

a jednání EU s Tureckem o finančně podpořené zvýšení kontrol pobřežní hranice. K ochraně 

hranic bylo využito i nové krátkodobé zavádění hraničních kontrol uvnitř EU.  Poslední vývoj 

debat na poli evropské migrační politiky navíc ukazuje oslabování ochoty podpory přijímání 

dalších migrantů, což je viditelný trend i u zemí, které byly hlavními podporovateli 

sjednocování evropské migrační politiky,   což opět dosvědčuje a doplňuje výše nastíněnou 

hypotézu. 

 

4. Shrnutí a závěr 

 

V této práci mi šlo o to, popsat jeden z možných přístupů v sociálněvědním výzkumu, 

kterým je CDA. Jelikož je to soubor přístupů, které se navzájem liší, snažil jsem se zachytit 

určitá spojující místa u hlavních metodických tvůrců, především u Normana Fairclougha 

a Ruth Wodak, přičemž mezi ty nejzákladnější patří samotný předmět analýzy, tedy 

‚přirozené‘ užívání jazyka jeho skutečnými uživateli, dále pojmy diskurz a kritika, které jsou 

spojeny s dílem M. Foucaulta a autorů kritické teorie, se kterými je nejzásadnější spojnící 

nejen kritický moment, ale také moment normativní. Sociálněvědní výzkum je dle mého 

názoru vhodným odborným prostředím, ve kterém lze metodu CDA rozmanitě využít, což 

doufám volně vyplynulo už při samotném popisu kritické analýzy a její metodické stránky. 
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Ve druhé části textu jsem se zaměřil na konkrétní pilotní analýzu, abych ukázal, jak se dá 

vymezit výzkum z pozice historické perspektivy R. Wodak, přičemž samotný výsledek měl 

ukázat, že nový druh hraniční politiky má jedno ze svých ústředních témat bezpečnostní 

narativ, který se prolíná s tematikou otevření hranic pohybu kapitálu a že tato tendence má 

svou historickou kontinuitu. 

Textová analýza pomocí CDA vede dle mého názoru k rozvoji kritického myšlení a pro 

sociální vědce se může stát také jakousi důležitou anténou pro nové pohyby ve společenském, 

politickém a kulturním vývoji, a může upozornit empirické výzkumníky na aktuální otázky, 

které stojí za to prozkoumat do větší hloubky (Wodak, Chilton 2005, s. 11). CDA je kritickou 

teorií, která by měla bořit stereotypy a zpochybňovat ideologické mocenské struktury.  
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