
UNIVERZITA KARLOVA 

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iraida Cherepanova 

 

 

Vliv virtuální formy komunikace v rámci internetových komunit na 

moderní ruský jazyk 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 

 

 

 

Praha 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

Prohlašuji, že jsem předkládanou bakalářskou práci vypracovala samostatně̌. Všechny 

použité prameny a literatura byly řádné̌ citovány. Práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu.  

............................................     ..........................................  

Datum          Podpis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Ráda bych poděkovala Ph.Dr. Markovi Halbichovi za vedení této práce, za jeho 

cenné rady, trpělivost a také za jeho vstřícný přístup.  

  



 

ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce je věnována studiu vlivu virtuální formy komunikace v 

internetových komunitách na moderní ruský jazyk. V teoretické části jsou zkoumány 

přístupy ke studiu fenoménu nového komunikačního prostoru – internetové komunity. Jsou 

představeny charakteristické rysy a vlastnosti komunikace v online prostoru, její vliv na 

ústní jazyk, nové metody studia internetové komunikace a jazykového chování členů 

internetové komunity. V empirické části byla použita metoda online pozorování v rámci 

netnografie a online dotazování. Provedeným výzkumem se potvrdila existence zvláštní 

formy jazyka – jazyka internetové komunikace v rámci internetových komunit. 

Z provedeného výzkumu, následné analýzy a vyhodnocení zjištěných dat vyplynulo, že 

internetová komunikace a internetový lexikon do značné míry přesahují internetový 

prostor a mají určitý dopad na moderní mluvený ruský jazyk. 

 

Klíčová slova: internetová komunita, internetová komunikace, internetový lexikon, 

netspeak, netnografie, online pozorování, neologismus, neverbální jazykové prostředky, 

řečové chování. 

ABSTRACT  

This work is devoted to the study of the influence of virtual form of communication within 

Internet communities on the modern Russian language. In the theoretical part, we explore 

approaches to the phenomenon of a new communication space – Internet community. We 

study the features of online communication, its impact on the spoken language, as well as 

new methods of studying Internet communication and linguistic behavior of Internet 

community members. In the empirical part of the study we used netnographic methods of 

online observation and online survey. As a result of the practical study we confirmed the 

existence of a special form of language – the language of Internet communication within 

Internet communities. Our study has shown that Internet communication and Internet 

vocabulary to a great extent go beyond the Internet space and have a certain impact on the 

modern spoken language. 

 

Key words: internet community, internet communication, internet lexicon, netspeak, 

netnography, online observation, neologism, non-verbal language means, linguistic 

behavior. 
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ÚVOD 

V současné době se počítačové a informační technologie vyvíjejí velmi dynamicky a 

pokrývají skoro všechny aspekty našeho života. Velký počet uživatelů globální sítě na 

celém světě aktivně rozvíjí své informační a komunikační zdroje. Současně lidé tráví stále 

více času na internetu, čímž zaplňují nedostatek živé mezilidské komunikace, který vzniká 

na pozadí laviny informačního toku profesionálně složených, upravovaných a hotových 

zpráv připravených všemi druhy médií. Nové kulturní praktiky a možnosti internetové 

komunikace zvláštním způsobem strukturují prostor a čas, ovlivňují lidskou mentalitu a 

mění způsob, jakým lidé vnímají okolní realitu. Zároveň dochází k rozostření hranic mezi 

pocitem reality a virtuality. 

Informační technologie mění obraz světa v hlavě člověka. Jednotlivec získává 

neomezené možnosti pro vytváření virtuálních scénářů a modelovaní virtuálních světů, 

které přebírají realitu v procesu komunikace. Jak se objevují nové skutečnosti informační 

společnosti, lidé se setkávají s novými zkušenostmi, jejichž konceptualizace a porozumění 

se provádí prostřednictvím jazyka. Jazyk je citlivý nástroj, který reaguje na hospodářské, 

sociální a politické změny. V jazyce se přirozeně odrážejí sociální procesy dané vznikem 

nového globálního komunikačního média a související sociální, kulturní a technologické 

změny.  

Vliv internetu jako komunikačního prostředku na jazyk je pociťován na všech 

úrovních jazykového systému. Zaznamenává se především na úrovni slovní zásoby, 

ovlivňuje také modely tvorby slov, interpunkční a pravopisné normy, vlastnosti 

syntaktické struktury, způsoby organizace a strukturování textu, komunikační strategie atd. 

Nová slova, vlastnosti psaní, modely tvorby slov se v internetové síti šíří poměrně rychle, a 

to i prostřednictvím médií, reklamy a také prostřednictvím přesunu účastníků internetové 

komunikace z jedné komunity do druhé. Dalším krokem je proniknutí neologismů i do 

běžné slovní zásoby.  

Online komunity jako virtuální shromáždění lidí za účelem komunikace jsou 

skvělým příkladem způsobu šíření jazykových inovací. Výzkumný zájem o problematiku 

virtuálních komunit je způsoben tím, že se zvyšujícím se počtem uživatelů internetu roste 

nejen sociální význam sítí, ale také četné problémy spojené s osobní identitou ve 

virtuálních komunitách, sociálními praktikami, normativně-hodnotovými postoji a 

možnostmi sociální kontroly. Můžeme říci, že síťové internetové komunity jsou 

pokračováním a novou dimenzí tradičně formovaných struktur sociokulturního života. 
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Představují zvláštní sociokulturní prostor, ve kterém se rozvíjí nová kvalita každodenního 

života. 

V každém případě lze souhlasit s tím, že nové globální komunikační prostředí má 

významný dopad na řečovou praxi. Kombinace interaktivity prostředí a metod elektronické 

komunikace významně rozšiřuje komunikační schopnosti ve srovnání s tradičními 

komunikačními prostředky, ale zároveň ukládá určitá omezení. Jazyková osobnost 

účastníka komunikace tak hledá nové způsoby vyjádření. 

Pronikání online lexikonu do obecné slovní zásoby je globálním fenoménem a odráží 

se ve všech jazycích civilizovaných národů, což určuje význam studia této oblasti 

používání jazyka. Pokud je svět považován za „globální vesnici“, pak lze internet 

považovat za jeden z faktorů spojujících národy a jazyk internetu, který se postupně stává 

známým všem obyvatelům „globální vesnice“, lze považovat za „globální dialekt“, který 

zajišťuje komunikační potřeby obyvatelů této vesnice (Crystal, 2004). 

Relevance studia tohoto tématu je dána tím, že v současné době 

v sociologii, lingvistické antropologii a lingvistice existuje významný zájem o nové formy 

komunikace, zejména internetové komunikace, která je extrémně dynamickou oblastí 

sociálního a jazykového chování. 

Cílem výzkumu v rámci této práce je studium vlastností virtuální formy komunikace 

v online komunitách a jejího vlivu na jazykové proměny moderní ruštiny. 

Objektem výzkumu je oblast internetové komunikace ve virtuální komunitě. 

Předmětem výzkumu jsou jazykové změny vznikající v rámci internetové komunikace, 

které se projevují v praktickém jazyce. 

V souladu s tématem práce byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

 Jaké jsou zvláštnosti internetových komunit jako nové formy sociální 

interakce? 

 Jaké nové metody používají vědci ke studiu sociální interakce v 

internetových komunitách? 

 Jaká jsou specifika internetové komunikace v rámci internetové komunity? 

 Jak internetová komunikace ovlivňuje vývoj jazyka? 

 Jaké mohou být důsledky tohoto vlivu? 

Internetová komunikace, její vlastnosti a vývojové trendy, stejně jako její dopad na 

offline komunikaci, přitahuje po dobu nejméně tří posledních desetiletí zájem vědců z 

různých oblastí. Navzdory skutečnosti, že sjednocená teoretická a empirická základna 

dosud nebyla dostatečně vyvinuta, existuje již řada studií a vědeckých prací věnovaných 
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studiu internetové komunikace, účastníků takové komunikace a dopadu, který má internet 

na komunikaci lidí v běžném životě. Virtuální komunity jako místa, kde se provádí 

internetová komunikace, přitahují pozornost antropologů, sociologů, lingvistů. 

Metodologická základna výzkumu se postupně rozvíjí a objevují se nová odvětví 

existujících metodických přístupů – virtuální etnografie, netnografie a internetová 

lingvistika. V této souvislosti je třeba zmínit důležitou roli děl Roberta Kozinetsa, 

průkopníka jedné z nových oblastí výzkumu, ke kterým patří například Netnography: 

Doing Ethnographic Research Online nebo On Netnography: Initial Reflections on 

Consumer Research Investigations of Cyberculture. Metodu netnografie navrženou 

Kozinetsem použili ve svých dílech jiní ruští a zahraniční vědci, například E. Polukhina, R. 

Abramov, A. Garcia, A. Standlee, C. Hine, A. Loganová, A. Puri.  

Na druhé straně byly vývoj a popularizace internetové lingvistiky umožněny také 

díky práci významného lingvisty a spisovatele Davida Crystala. Jeho kniha Jazyk a 

internet je jakýmsi úvodem do jazyka internetu v jeho různých projevech. Fenomén 

internetové lingvistiky a netspeak studují ve vědeckých pracích, disertacích a článcích 

mnozí autoři, například I. Para, S. Jones, S. Fox, M. Castells, M. Bergelson, E. Galichkina, 

E. Shtukareva, N. Akhrenová.  

Jako informační základ studia v rámci této bakalářské práce byly použity jak vědecké 

publikace, tak informace z internetových stránek a komunikace v komentářích jednotlivých 

internetových komunit. Na základě studovaných vědeckých zdrojů a zjištění z 

provedeného empirického výzkumu je v této práci analyzována a vyhodnocena 

komunikace ve virtuálních komunitách a představen popis změn jazykových forem, které 

vznikají pod vlivem takové komunikace. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Virtuální komunity 

1.1.1 Definice a příznaky virtuální komunity  

Díky rychlému a rozsáhlému rozvoji internetu v celém světě má dnes mnoho lidí 

nejen fyzickou, ale i virtuální podstatu a účastní se nějaké formy virtuální komunity. 

Virtuální komunity jsou popsány jako online sociální sítě, nebo dokonce i virtuální světy, 

ve kterých lidé se společnými zájmy, cíli nebo postupy sdílejí informace a znalosti a 

účastní se sociálních interakcí. Online komunita má nejen společné cíle, ale také určité 

způsoby, jak kontrolovat chování svých členů. To je na jedné straně nová forma odvětví 

veřejných vztahů a na druhé straně produkt nejnovějších informačních technologií.  

Navzdory relativně nedávné aktualizaci je téma síťové komunikace charakterizováno 

solidní metodologickou reflexí. Zejména koncept komunity (community) byl jedním z 

klíčů v sociální teorii dvacátého století a prošel významnou úpravou: od popisu vztahů 

mezi rodinami a příbuznými po fixaci prvků virtuální komunikace. Pokud mluvíme o 

klasické sociální teorii, pojem komunita se používal hlavně k označení rituálních situací a 

zvláštních forem sociálních interakcí nebo také primárních skupin. Také v klasickém 

období se rozlišovalo mezi pojmy „společnost“ a „pospolitost“, přičemž byla zaznamenána 

specifika komunikace mezi členy těchto komunit. Společnost byla zpravidla 

charakterizována individualismem, formalitou, smluvními interakcemi. Pospolitost nebo 

komunita byla naopak vybavena smyslem pro vlastnictví, tradicí, jakož i souvislostmi 

založenými na porozumění, harmonii a jednotě jazyka. V sociologické vědě byly poprvé 

popsány F. Tönniesem, jenž upřesnil rozdíly mezi pospolitostí (Gemeinschaft) a 

společností (Gesellschaft), které odrážejí odlišnost preindustriálních (venkovských) a 

průmyslových (městských) komunit (Tönnies, 1887). 

V polovině minulého století se důraz na studium společenství měnil a v důsledku 

toho se v kategorickém aparátu moderní sociologie objevil poněkud nejednoznačný 

koncept komunity (community). Zejména americký sociolog G. Hillery v roce 1955 

analyzoval okolo 100 definic tohoto pojmu a určil nejběžnější charakteristiky tohoto jevu: 

společné území, sociokulturní interakce, přítomnost sociálních vazeb (Hillery, 1955). 

Současně byla zdůrazněna podobnost pojmů „komunita“ a „komunikace“, protože 

komunikace byla primárně považována za způsob navázání sociokulturní a ekonomické 

interakce pomocí informačních nástrojů. 



10 

V 90. letech s příchodem internetu a souvisejících informačních a komunikačních 

prostředků se zájem o koncept komunity vrátil v nové podobě – komunita byla vnímána 

jako síť sociálních vztahů. Nový obrat ve výzkumu komunit je mimo jiné spojen s 

rozšířením internetové komunikace a vznikem virtuálních komunit. Internet, kde lidé 

navštěvovali fóra, podcasty, sociální sítě, videocasty, blogy, diskusní skupiny, komunity 

pro sdílení fotografií a virtuální světy, se stal důležitým místem pro výzkum. 

Manuel Castells byl jedním z prvních vědců, kteří začali s analýzou tohoto 

sociálního jevu. Definoval síťovou komunitu jako výsledek vývoje komunikačních 

technologií, jako nový typ komunity s novými vztahy. Zároveň identifikoval následující 

rysy, které odlišují síťovou komunitu od komunity tradiční:  

 Extrateritorialita. Znamená rozostření nebo úplné zmizení hranic v jejich 

obvyklém smyslu – v online prostoru například mizí státní, jazykové, časové a 

prostorové hranice. 

 Síťová forma sociality. Forma sociality je založena na kontaktech mezi 

personalizovanými komunitami. Toky těchto kontaktů tvoří síťovou strukturu 

společnosti, kde hranice jsou rozostřeny a do popředí přichází multimodalita 

a multidimenzionalita. Základem síťové formy sociality jsou slabé sociální vazby, 

které nejsou lokalizovány na teritoriálním základě 

 Síťový individualismus. Jde o sociální strukturu, nikoli pouze o množství 

izolovaných jednotlivců. Jednotlivci budují své sítě na základě svých zájmů, hodnot 

a sklonů. Tak vznikají personalizované komunity. 

 Povinná publicita. Člen komunity dobrovolně publikuje své údaje, které 

považuje za nezbytné otevřít ostatním členům internetové komunity. V tomto 

případě čím více se členové komunity navzájem otevřou, tím více mají příležitostí 

pro komunikaci (Castells, 2000). 

Existující virtuální komunity se dnes liší ve formách sociální organizace a v cílech 

jejich existence. Zatímco původní virtuální komunity byly primárně vytvořeny, aby 

vyhovovaly potřebě komunikace, dnešní virtuální komunity se vytvářejí také pro 

instrumentální účely, například pro výměnu multimediálních produktů nebo pro diskusi o 

sportovních akcích. Virtuální komunity se tedy liší od všech ostatních sociálních forem 

virtuální komunikace tím, že jednak mají jediné místo pro komunikaci, jednak jsou 

charakterizovány společnými cíli nebo zájmy svých účastníků. Mezi hlavní charakteristiky 

internetové komunity patří následující (Končakovsky, 2010): 

 přítomnost uživatelů určitého informačního zdroje 
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 schopnost členů skupiny vzájemně komunikovat a vlastnit informace o 

společné historii 

 sada předepsaných rolí (poskytovatel obsahu, uživatel, účastník chatu, 

moderátor) 

 „netiquette“ neboli pravidla upravující chování členů komunity 

 schopnost členů komunity v procesu komunikace realizovat své osobní a 

společné cíle  

Virtuální společenství nemají geografické a politické hranice v tradičním smyslu. 

Mohou spojovat lidi bez ohledu na jejich geografickou polohu a občanství (pokud vlády 

některých zemí, jako je například Čína, úmyslně nebrání přístupu k určitým internetovým 

zdrojům). 

Vzhledem k tomu, že není zapotřebí přímá interakce, rozšiřují se možnosti vytváření 

široké škály komunit. Virtuální komunity mohou být buď virtuální projekcí jakýchkoli 

reálných komunit (například stránky skutečných akademických skupin studentů ve 

virtuální sociální síti VKontakte nebo Facebook), nebo zcela nová sdružení, která jsou ve 

skutečnosti nepředstavitelná (například společenství hrající online počítačové hry). Pro 

stabilní existenci komunity je nezbytná podobnost cílů a zájmů účastníků. 

1.1.2 Typy virtuálních komunit 

Vznik nových typů informačních a komunikačních technologií a aktivní rozvoj a 

transformace síťových virtuálních komunit vyvolaly potřebu jejich typologie. 

V závislosti na kritériích srovnání se rozlišují různé typy virtuálních komunit. 

Například podle cílů sdružení, mezi prvními na úsvitu vývoje internetu, se objevily 

komunity pro volný přístup k počítačovým sítím (FreeNets, Fido) a webové kruhy (Web 

Rings) – kombinace webových stránek s podobnými tématy, vytvořené pro usnadnění 

vyhledávání informací a výměnu informačních zdrojů. Později se začaly objevovat a 

získaly popularitu místní síťové komunity (community network) – městské, okresní, školní 

nebo profesionální online komunity. Můžeme také zmínit podpůrné komunity (support 

community), vytvořené pro podporu a komunikaci lidí, kteří se ocitli v podobných 

obtížných životních podmínkách, např. kteří bojují proti nemocem, násilí, depresi, 

nezaměstnanosti. Existují také komunity publika vytvořené fanoušky (audience 

community) a mediální komunity vytvořené tvůrci webových stránek mediálního průmyslu 

(media community). 

Jedním z nejčastějších typů komunit podle cílů sdružení je komunita zájmu 

(community of interest), jejíž členové sdílejí společný zájem nebo vášeň a vyměňují si 
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názory na události, které přímo neovlivňují. Dále je také častá komunita sdílení znalostí 

(community of practice), jejíž členové jsou zapojeni do podobné profesní činnosti, sdílejí 

stejné zájmy při řešení problému a jsou odhodláni zdokonalovat své dovednosti a poučit se 

ze zkušeností ostatních.  

Jiní teoretici, například Rozina, Konchakovsky a Bondarenko, nabízejí rozsáhlou 

typologii virtuálních komunit na základě několika kritérií. 

Zaprvé komunity jsou rozděleny podle kritéria, kterým je možnost vstupu do 

komunikace s ostatními účastníky – rozlišují se komunity otevřeného a uzavřeného 

přístupu. V otevřených komunitách se předpokládá volný přístup k obsahu, kontakt s 

ostatními komunitami fungujícími v rámci sociálního systému kyberprostoru (elektronické 

obchody, výzkumné komunity, portály elektronické veřejné správy atd.), uzavřené 

komunity jsou k dispozici pouze uživatelům, kteří získali zavedeným způsobem přístup 

k informačním zdrojům (profesní společenství struktur resortů, podnikové systémy) 

(Rozina, 2009). 

Za druhé v závislosti na stupni interakce uživatele s obsahem webových zdrojů jsou 

komunity rozděleny na pasivní a interaktivní komunity. Poslední mohou být zase 

typologizovány na informační komunity a komunity zaměřené na emoční komunikaci. 

Bondarenko se podrobněji zabývá typologií komunit podle počtu účastníků. 

Rozlišuje makrosociální a mikrosociální virtuální komunity. Povinným rysem 

makrosociálních komunit je přítomnost stratifikace a udržitelné komunikace. 

Makrosociální virtuální komunity mohou mít složitou strukturu, tj. skládat se z řady 

mikrosociálních komunit (Bondarenko, 2004). 

Zájem o online komunity je způsoben různými faktory. V rámci online komunit se 

objevují nové typy společenského života, jsou široce rozvíjeny pružné horizontální vazby, 

které nejsou tak snadno přístupné centralizované koordinaci, a to nás nutí podívat se jinak 

na předchozí komunikační struktury. Kromě toho se ve virtuálních komunitách vytváří 

zvláštní kultura, která zajišťuje stabilitu a efektivitu síťové komunikace. 

1.2 Netnografie 

1.2.1 Definice a příznaky netnografie  

Sociální sítě a virtuální komunity se tak postupně stávají nedílnou součástí našeho 

života. Je zřejmé, že tento sociální jev přitahuje velký výzkumný zájem. K dnešnímu dni 

existují dva hlavní teoretické principy, které se v moderních humanitních vědách používají 

při analýze fenoménu virtuálních komunit. Podle prvního jsou kybernetické komunity 
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pokračováním, plnější implementací a novou dimenzí tradičně utvářených struktur 

sociokulturního života, a proto se předpokládá, že k jejich studiu lze využít už existující 

tradiční teoretické přístupy. Podle druhého přístupu jsou kybernetická společenství jakýmsi 

novým přechodným prostorem, ve kterém se vyvíjí nová kvalita sociokulturního života, 

prostorem, který povede ke změnám, jež jsou stále neznámé a učiní společnost „odlišnou“. 

Proto kromě klasických metod a technik by měla být interakce lidí v kyberprostoru 

studována také novou speciální větví etnografie – kybernetickou etnografií neboli 

netnografií (netnography). 

Kybernetická neboli virtuální etnografie se ukázala jako významná výzkumná 

metoda na začátku 21. století. Jejím cílem je vytvoření vhledu do virtuálních komunit. 

Robert Kozinets, nyní profesor žurnalistiky a předseda oddělení strategických vztahů 

s veřejností na Univerzitě Jižní Kalifornie, je považován za autora metody netnografie, 

která přizpůsobuje antropologický přístup etnografie pro práci s mnoha typy sociálních 

zkušeností a interakcí, jež se objevují prostřednictvím síťových digitálních komunikací. 

Kozinets představuje předmět netnografického výzkumu v nejširším slova smyslu: studium 

nových online kultur a komunit, porozumění tomu, co lidé „skutečně“ udělali nebo o čem 

přemýšleli v minulosti či o online minulosti celkem, dále podrobné studium struktury 

vztahů ve studované komunitě, získání představy o jevu z pohledu ostatních lidí, 

demonstrace podrobné a kompletní studie o jevu, kultuře nebo komunitě atd. (Kozinets, 

2010). 

Někteří výzkumníci nicméně zpochybňují možnost takové široké interpretace 

virtuální etnografie. „Koncept virtuální etnografie může být v pravém slova smyslu 

přiměřený pouze v situaci, pokud se výzkum uskutečnil ve virtuálních světech, například 

‚Second Life‘ nebo ‚World of Warcraft‘, a nikoli v situaci, kdy studujeme interakci a 

každodenní komunikaci realizovanou online, která, nicméně, se odehrává ve skutečnosti i 

offline.“ (Garcia, Standlee, Bechkoff, Cui, 2009). Podle Beneito-Montagut není to, čemu 

říkáme „virtuální etnografie“, nic jiného než etnografie, která studuje zkušenosti lidí 

s internetem, neliší se od etnografie jako celku s výjimkou některých výzkumných 

rozhodnutí týkajících se oblasti a místa výzkumu (Beneito-Montagut, 2011). Oblast 

virtuální etnografie neboli netnografie je stále ve fázi zrodu a teprve začíná získávat vlastní 

terminologii a metodologii, takže se názory výzkumníků mohou lišit. V rámci této práce 

jsou online pozorování a netnografie interpretovány v širokém slova smyslu a ztotožněny. 
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1.2.2 Typy netnografických přístupů 

Robert Kozinets rozlišuje čtyři typy netnografických přístupů: symbolickou 

netnografii, digitální netnografii, autonetnografii a humanistickou netnografii (Kozinets, 

2015). 

Symbolická netnografie je pojímána jako kvalitativní výzkumný přístup, který 

představuje zkoumání online sociální zkušenosti a interakci konkrétní skupiny uvnitř určité 

kultury, národnosti a jazyka. Takové zkušenosti by mohly být prezentovány ve formě 

článků, novinových článků, online komunikace, příběhu sdílení příspěvků, ve formě 

průzkumu, spolupráce, konfliktů, výměny nápadů atd. Využití symbolické netnografie 

můžeme pozorovat na příkladu studie Ashleigh Loganové Celebrity Studies. V rámci 

výzkumu Loganová analyzovala příspěvky některých influencerů na Facebooku a 

Twitteru, které se věnovaly kopírování oblečení a stylu Kate Middletonové, tzv. replikate a 

copykate. Zvláštní pozornost je v rámci symbolické netnografie věnována zapojení 

výzkumného pracovníka do té oblasti sociálních vztahů, která je předmětem výzkumu. 

Loganová nejen pozorovala aktivitu bloggerů na sociálních sítích, ale aktivně s nimi také 

komunikovala a účastnila různých online aktivit, aby studie byla co nejvíce komplexní. 

Potvrzují to i záznamy a screenshoty, které jsou přiloženy k výsledkům studie (Logan, 

2015). 

Digitální netnografie je definována jako používání počítačově podporovaného 

softwaru pro účely výzkumu, shromažďování online dat, shromažďování výsledků 

pozorování účastníků a provádění kvalitativních interpretací dat. Pomocí digitální 

netnografie můžeme simultánně analyzovat tisíce datových bodů pomocí algoritmické 

technologie a zároveň hlouběji interagovat se stovkami online uživatelů, abychom lépe 

porozuměli logice dat v digitálních komunitách. Například Chris Zimmerman a jeho 

kolegové kombinovali netnografii s řadou softwarových analytických technik, včetně 

výpočetní lingvistiky, analýzy sentimentu a analýzy sociálních dat, aby se pokusili 

porozumět vzorcům v sociálních médiích a tradičním mediálním vyjádřením, a to na 

vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Aby zachovali postupy kvalitní netnografie, založili své 

studium na konkrétním jevu. V tomto případě byl specifickým jevem incident z února 

2014, kdy v kodaňské zoologické zahradě usmrtili žirafu jménem Marius. Zimmerman a 

kol. použili populární nástroj pro obchodní vyhledávání Radian6 ke shromáždění 

315 000 příspěvků ze 40 online kanálů. V údajích dominovaly příspěvky z Twitteru a v 

menší míře Facebook. Netnografie byla použita k odhalení typů argumentace a morálního 

znepokojení (Zimmerman a kol., 2014). 
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Spojením obou zmíněných přístupů může síťový zpracovatel vytvořit integrovanější 

analýzu, v níž se vzájemně doplňují pohledy zblízka a ptačí perspektivy. Algoritmy nám 

umožňují studovat obrovské množství dat, zatímco malá hloubková analýza nám pomáhá 

pochopit symbolický význam a logické struktury, které se nacházejí v obecném uspořádání 

výzkumného pole. 

Autonetnografie je přístup, který zdůrazňuje roli vlastních online zážitků 

netnografa. Spojuje účastnicko-pozorovací přístup netnografie s reflexivním, 

autobiografickým režimem autoetnografie. Při vstupu do výzkumného prostředí v procesu 

netnografického výzkumu je autonetnografie důležitým reflexivním procesem, který může 

analýze a shromažďování údajů a zkušeností přidat hloubku a perspektivu. Jako příklad 

můžeme použít autonetnografický výzkum Ashley Donkinové, která zkoumá, jak 

australské děti ve věku od pěti do dvanácti let používají virtuální světy. Stala se součástí 

online komunity Minecraft a tato zkušenost dala výzkumnici hlubší pochopení, jak se hráči 

identifikují se svými avatary (způsob ztělesnění v rámci online hry) a jak investují do 

virtuálních světů. V rámci hry Minecraft se vědkyně naučila některé nové digitální 

dovednosti a navzdory výzvám, které musela ve hře překonat, tyto praktické zkušenosti 

přispěly k netnografickému výzkumu aktivity australských dětí ve virtuálních světech 

(Donkin, 2017). 

Humanistická netnografie je zaměřena na výzkumné otázky s hlubokým sociálním 

významem, tj. sociální vztahy, veřejná přístupnost, veřejné akce, aktivismus a sociální vliv 

(Kozinets, 2015). Kosinets uvažuje ve své práci Netnography: Redefined o tom, jak 

technologie mění náš život a postoj vůči tomu, co se děje vedle nás. Souhlasí s tím, že v 

lidských životech se radikálně rozšířila technologie jako způsob mluvení, způsob myšlení a 

nakonec jako způsob jednání a bytí člověkem (Kozinets, 2015, s. 272). S tím souhlasí i 

další vědci, například Germonprez a Hovorka ve své práci dochází k závěru, že 

humanistická netnografie je nezbytná, protože dnes můžeme sledovat, jak online aktivita 

ovlivňuje základní události v různých zemích, jako jsou volby (Írán, 2009), studentské 

protesty (University of California Davis, 2011) nebo občanské nepokoje (Arabské jaro, 

2011). Podle autorů možnost online diskuse a plánování se stala základním kamenem změn 

a způsobem organizování skutečných událostí (Germonprez, Hovorka, 2013). 

Kozinets však ve své knize dochází k závěru, že uvedené typy netnografie jsou 

ideální typy a prakticky se nepoužívají odděleně od sebe. 

V závislosti na zapojení výzkumných pracovníků se netnografické studie rozlišují 

jako neparticipativni (pasivní) a participativní (aktivní) přístupy. V některých případech 

může mít nezúčastněné pozorování komunikace uvnitř internetové komunity výhodu, 
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protože eliminuje předpojatost a provádí se v těch nejpřirozenějších podmínkách. Na druhé 

straně musí netnograf být alespoň registrovaným účastníkem a zapojovat se do 

jednotlivých akcí a diskusí, aby co nejúplněji pochopil kontext jednotlivých internetových 

komunit (Costello, McDermott, Wallace, 2017). Potvrzuje to také výše zmíněná práce 

Ashley Donkinové. Autorka naznačuje, že bez osobní účasti by plně nerozuměla emocím 

hráčů ve vztahu k avatarovi, například v situacích kyberbullingu uvnitř hry – autorka 

popisuje, jak její avatar byl dlouho zamčený v místnosti s avatarem jiného hráče, který se 

choval agresivně a několikrát jejího avatara zabil, než se jí nakonec podařilo dostat ven 

(Donkin, 2017). 

 

Můžeme shrnout, že virtuální komunita je komunita lidí spojených společnými 

zájmy nebo úkoly, jejichž komunikace je zprostředkována pomocí počítačové technologie. 

Uživatelé online komunity se mohou cítit uvnitř komunity jako doma, mezi přáteli. Online 

komunita funguje také jako informační systém, kde mohou členové zveřejňovat příspěvky, 

komentovat je, diskutovat na různé témata, poskytovat rady nebo spolupracovat. Obvykle 

lidé komunikují prostřednictvím sociálních sítí, diskusních místností, e-mailových 

seznamů a diskusních fór. Lidé se také mohou zapojit do online komunit prostřednictvím 

videoher, blogů a virtuálních světů. 

Internetové komunity jsou ve všech svých projevech velmi zajímavé pro vědce z 

různých oblastí vědy. Terminologie a metodologie nových forem výzkumu se postupně 

utvářejí a konsolidují, aby bylo možné dokonaleji vnímat a vysvětlovat jevy vyskytující se 

v online prostoru. Stále více vědců používá nové metody, jako je například netnografie, ke 

studiu online komunit, způsobu komunikace v těchto komunitách a chování účastníků 

komunikace. Stojí za zmínku, že v některých případech studium online jevů přesahuje 

hranice internetového prostoru, protože online a offline události se často prolínají a 

rezonují ve mnohých oblastech veřejných styků. 

Komunikace v rámci internetové komunity určitým způsobem diktuje vzorce 

chování jejích účastníků, formu komunikace. Vzhledem k míře zapojení moderní 

společnosti do internetového prostoru je zřejmé, že některé prvky internetové kultury 

mohou proniknout do offlinových sociálních vztahů. Ale internetové komunity ovlivňují 

nejen chování a obsah online materiálu, mají určitý dopad i na vývoj používaného jazyka 

jak z hlediska vytváření nových slov a frází (neologismů), tak i z hlediska frekvence jejich 

použití, což může vést k následné institucionalizaci a lexikalizaci takových slov. 

Dále se podrobněji podívejme na lingvistické rysy komunikace v online komunitách. 
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1.3 Internetová komunikace 

1.3.1 Definice a příznaky internetové komunikace 

Oblast lingvistiky, která se zabývá internetovou komunikací, je relativně nová a stále 

hledá vlastní identitu. 

Vzhledem k rychlému vývoji nových komunikačních metod a kanálů, které 

nevyhnutelně vedou ke změně komunikačních vzorců a ke vzniku tak zvané „revoluce 

v jazyku“, je zřejmé, proč někteří lingvisté, například David Crystal srovnávají příchod 

internetu a vynález tiskařského lisu (Crystal, 2004). K první takové revoluci došlo v roce 

1980. Castells označuje ji ve své práci jako přechod z Gutenbergovy galaxie na galaxii 

McLuhana, kdy lidstvo přešlo od typografického vnímání informací a událostí ve 

společnosti k vnímání informací prostřednictvím televizní obrazovky (Castells, 2000). 

Dnes však můžeme pozorovat další fázi změn, kdy máme nejen příležitost vnímat 

informace kvalitativně odlišnou formou, ale také změnit formu přenosu těchto informací, 

tak aby to pro nás bylo pohodlné. 

Za hnací sílu jazykových transformací, zejména v době online komunikace, 

považujeme neustálý rozpor mezi potřebami lidské komunikace a jejich touhou 

minimalizovat intelektuální a fyzické úsilí. Jazyky se neustále přizpůsobují, aby uspokojily 

komunikační potřeby nejúspornějším způsobem. V rámci internetové komunikace existuje 

omezenost komunikačních zdrojů, ať už jde o omezenou dobu reakce na větu partnera 

(pokud mluvíme o synchronní komunikaci), omezený objem zprávy nebo příspěvku 

(například Twitter dovoluje pouze 280 znaků, SMS zpráva 160 znaků), či omezený rozsah 

neverbálních komunikačních nástrojů pro vyjádření emocí (Bergelson, 2002). Na druhé 

straně je během online konverzace výběr jazykových prostředků ovlivňován 

extralingvistickými faktory, a to jak kvůli specifikům virtuálního komunikačního prostředí, 

tak sociálně-komunikačním vztahům účastníků, jejich sociálním, demografickým, 

psychologickým a kulturním charakteristikám. 

Jazyková specifika internetové komunikace byla opakovaně zvažována v práci 

lingvistů a nadále se studuje, protože s příchodem nových forem komunikace se mění také 

řečové chování uživatelů internetu. Tomuto problému jsou věnovány výzkumné práce a 

celé sbírky děl, například „Moderní ruština na internetu“. Největší pozornost vědců je dnes 

věnována vlastnostem organizace virtuální komunikace, které jsou implementovány do 

blogů, chatů, fór. Právě v nich jsou jasně viditelné konkrétní formy komunikace, a to jak 

díky aktivnímu rozvoji počítačových technologií, tak díky rysům řečového chování 

uživatelů internetu, zejména lidí mladší generace (Krongaus, 2008).  
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Internetová lingvistika si zasloužila své místo mezi ostatními odvětvími této vědy 

díky průkopníkovi Davidovi Crystalovi, který se na přelomu tisíciletí stal jedním z prvních 

a největších obhájců této akademické otázky. Podle Crystala je internetová lingvistika 

definována jako „synchronní analýza jazyka ve všech oblastech internetové aktivity, včetně 

e-mailu, různých druhů interakce chatu a her, rychlých zpráv a webových stránek, včetně 

souvisejících oblastí počítačově zprostředkované komunikace (computer-mediated 

communication – CMC), jako je zasílání SMS zpráv“ (Crystal, 2005). 

Ve své knize „Jazyk a internet“ zkoumá Crystal docela nový jev – netspeak, tj. jazyk 

internetu. Ve virtuálním prostředí se aktualizuje speciální forma přenosu řeči, která je 

specifická pro internetovou komunikaci, kombinuje rysy ústní a psané řeči a zároveň se 

zásadně liší od tradičních forem. Internet dovolil jazyku vyvíjet nové nástroje komunikace, 

odlišné v základních ohledech od tradičního konverzačního projevu a od psaní. Mezi 

vlastnosti, které odlišují počítačově zprostředkovanou komunikaci od řeči, patří nedostatek 

simultánní zpětné vazby, absence intonace a její schopnost provádět více interakcí 

současně. Vlastnosti, které odlišují počítačovou komunikaci od psaní, zahrnují její větší 

dynamiku a hypertextualitu (Crystal, 2009).  

Autor poznamenává, že netspeak je jakousi spojnicí mezi mluveným a psaným 

jazykem, protože ve své podstatě kombinuje oba typy. Na internetu lidé píšou stejným 

stylem, jak by mluvili v běžném životě. Ústní konverzace je obvykle časově omezená, je 

spontánní, nedokonale formulovaná, stává se právě teď, tváří v tvář, zatímco psaná řeč je 

omezena v prostoru, předem promyšlená, logicky strukturovaná a může být znovu 

přezkoumána. Netspeak má vlastnosti obou typů řeči. Například webové stránky vypadají 

spíše jako psaný jazyk, zatímco sociální sítě nebo chat roomy mají vlastnosti ústní řeči. 

V dílech věnovaných internetové komunikaci jsou předmětem výzkumu takové 

koncepty jako jazyk internetu, sociolekt, medialekt, netspeak, weblish, jazyk internetového 

diskursu. Široce používané jsou také pojmy jako slang a žargon. Tyto pojmy nejsou nutně 

synonymní, ale dnes se používají při analýze převážně stejných jevů. 

Lingvista Y. M. Skrebnev žargon definuje jako slovní zásobu profesních a sociálních 

skupin, které se vyznačují neformálním charakterem, je hravou náhradou za slova, která již 

existují v neutrální sféře literárního jazyka (Skrebnev, 2003). 

Do žargonu zahrnují výzkumníci internetové komunikace taková slova jako 

například:  

 Селфи [selfi] – z angl. selfie (odvozeno od self – já) – autoportrét vyrobený 

pomocí přední kamery mobilního telefonu. 

 Фейк [fejk] – z angl. fake – falešný. 
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 Шер [šer], stejně jako derivát шерить [šerit‘] – z angl. to share – sdílet. 

Slovo se používá k označení akce, při které uživatel sociální sítě sdílí něčí publikaci 

ve svém profilu. 

 Свайпать [svaipat‘] – z angl. to swipe up, přejet (prstem nahoru). Toto 

slovo je běžné na Instagramu a znamená otevřít odkaz ve funkci Příběhy (foto nebo 

video, které je dostupné pouze 24 hodin). 

 Мем [mem] – meme – obrázek, fráze nebo video, které se šíří 

prostřednictvím internetu, slovo může znamenat samotný vtip nebo být používané 

jako emoční reakce v určitých situacích. Tento neologismus je vytvořen pomocí 

kalku z anglického slangového slova „meme“. 

Netspeakem nebo medialektem tedy rozumíme formu jazyka, která kombinuje 

vlastnosti písemné, ústní a hovorové řeči, včetně grafických prvků. Tvorba internetového 

jazyka je primárně spojena s technickou stránkou metody komunikace, která ovlivňuje 

vnější formu projevu konkrétního jazyka (Šipitsyna, 2011). Technická stránka zahrnuje 

některé lingvistické charakteristiky počítačové mediované komunikace, které závisí na 

synchronizaci nebo asynchronizaci komunikace. V synchronních žánrech (například 

chatování) můžeme pozorovat takové jazykové prvky, jako je přeskakování písmen, přenos 

intonace velkými písmeny, fonetický pravopis, hovorový slovník, elipsa, překlepy, 

porušení syntaktických pravidel atd. Tato specifika používání jazykových prostředků 

souvisí se skutečností, že hlavním cílem této formy komunikace je přiblížení se co nejvíce 

ústní řeči. Účastníci se snaží ušetřit řečové úsilí a rychlost přenosu informací. V 

asynchronních žánrech je komunikace budována především podle zákonů psané 

komunikace, zde se dostává do popředí normativnost řeči (Šipitsyna, 2011). 

Vědci ve svých pracích navrhují zvážit hlavní vlastnosti virtuální komunikace. Tak 

například M. Bergelson odkazuje na některé základní charakteristiky, jako například, 

úspora řečového úsilí (projevuje se zanedbáváním pravopisných a gramatických pravidel); 

použití grafických informací k lepšímu pochopení odeslané emoční zprávy; častý 

nedostatek informací o aktuálním stavu znalostí nebo emočním stavu partnera komunikace. 

Často můžeme pozorovat sémantický charakter interpunkce – pomocí interpunkčních 

znamének může uživatel objasnit nebo zvýraznit informace, zdůraznit důležité, 

zprostředkovat tempo řeči, nahradit vizuální informace atd.). Takový styl řeči lze nazvat 

písemnou fixací ústní řeči (Bergelson, 2002). 

Virtuální texty jsou velmi dynamické jak z hlediska obsahu, tak z hlediska 

reprezentace (například zpravodajské a reklamní jednotky jsou neustále aktualizovány na 

webové stránce, přidávají se komentáře, mění se design stránek, vytvářejí se animační 
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efekty atd.). Počítačové technologie navíc výrazně rozšiřují schopnost editovat texty: 

uživatel může rychle provést nejsložitější úpravy textu. Nakonec internet kultivuje nové 

způsoby strukturování textů, například framing v e-mailu, což účastníkům komunikace 

umožňuje fragmentovat přijatou zprávu a komentovat každý fragment samostatně: text se 

tak stává dialogem nebo polylogem (Crystal, 2005). 

Na druhé straně komunikace v síti neumožňuje adekvátní prezentaci ústní řeči 

(Galičkina, 2001). Na rozdíl od tradičního mluveného jazyka se mezi účastníky nevytváří 

okamžitá zpětná vazba ve formě signálů přímé aktivní (řečové nebo neřečové) reakce 

partnera: dokonce i v nejinteraktivnějších formátech internetové komunikace, jako jsou 

chaty a messengery, je rytmus výměny zpráv odlišný od rytmu konverzace. Specifika 

komunikace na internetu neumožňují účastníkům používat k popisu citových stavů tradiční 

neverbální prostředky ústní komunikace. Jako kompenzace se v internetové komunikaci 

používají speciální ukazatele neverbálního chování, které zahrnují především emotikony. 

1.3.2 Charakteristika neverbálních jazykových prostředků 

Pro úplnější vyjádření svých vlastních emocí v procesu komunikace a za účelem 

získání reakce účastníka dialogu účastníci používají nejen speciální slovní zásobu, ale také 

neverbální výrazové prostředky – gesta, výrazy obličeje nebo intonaci (Šachovsky, 2008). 

V procesu internetové komunikace nevidí mluvčí oči, výrazy obličeje ani gesta – to vše by 

mohlo přispět k odpovídajícímu porozumění. Textový popis emocí také není správným 

způsobem projevu neverbálních jazykových prostředků, protože v online komunikaci je 

prioritou sestavení co nejstručnější a nejinformativnější fráze, aby byla zachována rychlost 

výměny informací. Současně se však účastníci dialogu snaží být správně pochopenými a 

zároveň neurazit příjemce a nezpůsobit jeho agresi. Z tohoto důvodu je důležité vyslat 

nějaký signál, který naznačuje dobrý přístup k partnerovi a přispěje k úspěchu komunikace 

(Pigina, 2013). V takových případech účastníkům dialogu pomáhají emotikony nebo 

nálepky a interpunkce. 

Internetové zprávy se tedy skládají ze dvou částí, které jsou svou povahou 

různorodé: verbální (reprezentované textem) a neverbální (patřící do ikonických 

znakových systémů). Neverbální prostředky mohou ve srovnání s ústním vyjádřením 

kompenzovat nedostatek „emocionality“ v psaném textu. Tato kombinace textu a obrazu 

nebo jiných elementů přiměla lingvisty mluvit o zvláštním druhu textu, který je kombinací 

verbálních a neverbálních výrazových prostředků. Takový text dostal mezi vědci jméno 

kreolizovaný neboli smíšený (Sorokin, Tarasov, 1990).  
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Kreolizované texty jsou texty, které zahrnují nejen známé jazykové znaky, ale také 

prvky jiných sémiotických systémů sloučených do jednoho celku. Zavedení jiných 

komunikačních prostředků do textu formálního jazyka pomáhá zvýšit expresivitu řeči a 

také zvyšuje její informační hodnotu a srozumitelnost.  

Emotikony nebo smajlíci bývají chápány jako prostředky nahrazující v psaném 

komunikačním modu neverbální komunikaci (např. gesta, mimiku) či parajazykové 

prostředky (zejména intonaci), které jsou vždy přítomné v bezprostřední mluvené 

komunikaci (face-to-face communication). (Komrskova, 2014). Emotikony často nejen 

doplňují text, ale také zcela nahrazují slovní složku komunikace a vykonávají informační i 

emoční funkci. Mohou nahradit jedno slovo, frázi, frazeologismus nebo větu. V chatech 

nezřídka může odpověď sestávat výhradně z emotikonu, který plně odhaluje, co chtěl 

odesílatel zprávy říci. 

Nálepky (stikery) jsou vylepšeným pokračováním emotikonu. Jde o grafický obrázek 

a v některých případech o animaci, která umožnuje vyjádřit emoce a náladu. Na rozdíl od 

emotikonu mohou nálepky ilustrovat širší škálu emocionálních stavů a doplňovat je slovy, 

frázemi nebo výrazy obličeje. Je to druh obrazu, který může způsobit celou asociativní 

řadu. 

Internetový meme je obrázek s textem nebo bez textu, který se v jistém kontextu stal 

známým vtipem. V budoucnu může být internetový meme již použit v jakékoli vhodné 

situaci k vyjádření emocí, reakce na zpravu nebo publikace. 

Dnes má každý mobilní telefon a každá sociální síť nebo internetová komunita 

vlastní sadu emotikonů nebo stickerů, které lze snadno vložit do textu. Účastníci 

konverzace však často, aby šetřili čas, používají emotikony skládající se z dvojtečky a 

jedné závorky „:)“ / „:(“. Tato metoda umožňuje vyjádřit pouze malý rozsah emocí – spíše 

pozitivní nebo spíše negativní, ale v případě potřeby výrazně šetří čas na psaní zprávy. 

Zajímavé je, že v rusky mluvícím segmentu internetu se nejčastěji používají variace 

emotikonu, který se skládá pouze ze závorky, otevřené nebo uzavřené v závislosti na 

emocích účastníka komunikace. Pro rusky mluvící je takový symbol intuitivní a adekvátně 

vnímaný, zatímco anglicky mluvící uživatelé mají potíže s dekódováním tohoto symbolu a 

jejich reakce se mění z úplného neporozumění na zmatenost.  

Neporozumění: „I recently started using the Helltalk app on my iPad to speak to 

Russians, trying to improve my conversational Russian. In this time, I have found that a lot 

of them use the symbol „)“ a lot. Is there a reason for this? Or is it just a weird thing that's 

lost in translation?“ (Nedávno jsem začal používat aplikaci Helltalk na mém iPadu, abych 

mluvil s Rusy a snažil jsem se zlepšit svou konverzační ruštinu. V této době jsem zjistil, že 
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mnoho z nich hodně používá symbol „)“. Má to důvod? Nebo je to jen divná věc, která se 

ztratí v překladu?)  

Zmatenost: „WHY do russian smileys have no eyes?))“ (PROČ ruské smajlíky 

nemají oči?) (Reddit). 

Kromě emotikonů, nálepek a memů existují i jiné neverbální jazykové nástroje. 

Interpunkce v rámci internetové komunikace má nejčastěji situační a neregulovanou 

povahu. Kromě toho se interpunkce často používá k vyjádření určitých typů emocí. 

Například, aby demonstrovali netrpělivost, účastníci komunikace mohou do textu vložit 

opakující otazníky вы чтоли еще не тут????????? (stále ještě tu nejste?????????), 

radost nebo zlost se projevuje několika vykřičníky это просто офигенно!!!!!!!! (je to 

prostě úžasné!!!!!!), nerozhodnost nebo rozpaky mohou být přenášeny opakováním elips v 

textu да просто... я не знаю как сказать... (já jen ... nevím jak to říct ...). Elipsis má 

však větší variabilitu – v různých případech může znamenat ironii, pozvání k dialogu, a 

dokonce i určitou empatii ve vztahu k partnerovi. V některých případech mohou 

opakovaná interpunkční znaménka, stejně jako i emotikony vyjadřovat význam a emoce, 

takže někdy mohou být slova vynechána.  

Samostatně se také vyznačuje úmyslná úplná absence interpunkčních znamének, což 

je také prostředkem expresivity, protože může naznačovat emotivitu řečníka a zdůraznit 

význam myšlenky, kterou chce vyjádřit.  

Kromě toho existuje i textový způsob vyjádření emocí, kdy řečník uzavírá 

samostatnou část věty hvězdičkami, což tuto část činí jako by nečitelnou – vyjadřuje pouze 

emocionální složku – *завистливо дышит* (*závistivě dýchá*) (Lysenko, 2010). 

K vyjádření intonace se používají velká písmena psaná prostřednictvím Caps Lock. 

V příspěvcích a komentářích je často možné najít část věty, která je psána velkými 

písmeny. Ve většině případů toto hláskování znamená zvýšení hlasu. Také použití 

smíšených velkých a malých písmen naznačuje změnu v intonaci v dané části řeči – tato 

metoda se používá, pokud je nutné zdůraznit slovo nebo frázi obvykle negativním 

způsobem nebo napodobit partnera. Zvýraznění intonace hlasem může být také vyjádřeno 

změnou pro část věty nebo slova, například это НЕлогично! (NENÍ logické!), nebo 

proložené písmo pro vybranou frázi, i když je méně běžné: я уже з а к о л е б а л с я! 

(Jsem z toho u n a v e n ý!). 

Pro vyjádření své individuality a emocionality v internetové komunikaci mají 

účastníci tendenci využívat všechny dostupné neverbální prvky. Kromě výše uvedených 

možností vyjádření zaznamenávají výzkumníci následující nenormativní hláskování 

(Podgornaja, Demidenko, 2014):  
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 napodobování zvuků (např. апчхи [apčchi] – zvuk kýchaní, брр [brr] – zvuk 

mrznutí nebo nechuti atd.) 

 přenos charakteristik ústní hovorové řeči 

 přenos prozodických jevů: ráčkovaní, šišlání 

 napodobení přízvuku nebo napodobení cizí řeči – ukrajinská, německá, 

francouzská 

 použití archaismů v řeči, zdůraznění zdvořilého způsobu komunikace 

 napodobení řeči dítěte, řeči staršího venkovského muže  

 použití hovorové slovní zásoby a gramatických forem, použití dialektu  

1.3.3 Charakteristika neologismů 

Lze tvrdit, že rozšířené používání internetové komunikace má vliv na způsob, jakým 

mluvíme v obyčejném životě. Během písemné online konverzace lidé používají slova nebo 

fráze, které jim umožňují urychlit vyjádření jejich emocí. V momentě komunikace není tak 

důležité, aby bylo slovo napsáno správně; prostředky vyjadřování myšlenek jsou 

používány tak, aby význam byl jasný všem účastníkům komunikace, a to jak na 

informační, tak na emoční úrovni. V takových situacích se objevují internetové 

okazionalizmy nebo „nonce-words“, tj. slova nebo výrazy vytvořené pro jedinečnou 

příležitost vyřešit naléhavý komunikační problém (Crystal 2009). Pokud je například ve 

společenství přátel nebo kolegů vytvořeno „nonce-word“, existuje vysoká 

pravděpodobnost, že toto slovo zůstane ve slovní zásobě a může být v budoucnosti 

rozšířeno i mimo tuto malou skupinu v závislosti na jeho užitečnosti. Takové neologismy 

pak mohou podstoupit lexikalizaci a stát se oficiální součástí jazyka. Lexikalizace se 

obvykle chápe jako proces přidávání slov nebo frází do jazyka, zejména do jeho slovní 

zásoby. 

V moderní ruštině existuje řada definic pojmu „neologismus“ a každý lingvista ho 

interpretuje jinak. Podle jedné ze zakladatelek ruské teoretické lexikologie a lexikografie 

N. Z. Kotelové za neologismy mohou být považovány nejen nově vytvořená nebo 

vypůjčená slova z jiných jazyků, ale také slova dříve známá, avšak málo používaná nebo 

slova, která dříve z aktivního jazyka zmizela, ale nyní se vrátila a stala se široce 

používanými (Kotelova, 1990, s. 331).  

A. G. Lykov předpokládá, že „objektivní smysl pro novost“ je nezbytným znakem 

neologismu, protože patří všem rodilým mluvčím, i když u některých lidí se může ve 

vztahu k určitým konkrétním slovům mírně lišit (Lykov, 1976). 
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Ve své práci E. V. Senko nazývá společným znakem všech inovací, neologismů a 

novotvarů neobvyklé, málo známé použití a čerstvost mezi široce používanými 

jazykovými formami (Senko, 1994, s. 25).  

Podle J. N. Karaulova pojem neologismus znamená „slova, významy slov nebo 

kombinace slov, která se objevila v určitém období v jazyce nebo byla jednou použita 

(okazionalizmus) v textu nebo řeči. Neologismy se vyznačují relativitou a historičností“ 

(Karaulov, 1997, s. 262). 

Vzhledem k doslovnému překladu pojmu neologismus (neos – nový + logos – slovo) 

budeme dodržovat definici, že neologismy jsou slova buď skutečně nová, nebo vypůjčená 

z jiných jazyků, jakož i dříve známá slova použitá v omezení nebo mimo aktivní jazyk, ale 

v tuto chvíli široce se používající (Kotelova, 1971). Koncept široké použitelnosti je však 

časově poměrně proměnlivý, protože slovo zůstává neologismem, dokud se nestane 

nedílnou součástí jazyka. Poté slovo ztratí nádech novosti a stává se běžným. Od nástupu 

výpočetní techniky a internetu a jejich silného vstupu do života moderní společnosti se 

nová slova objevila nejdříve v počítačovém slangu, začala se aktivně používat a po krátké 

době přešla do pasivní slovní zásoby, protože vývoj technologie neustále poskytuje jazyku 

nové koncepty a tlačí staré do periferie slovní zásoby, zatímco jiné naopak nahrazují 

původní slovní zásobu jazyka a stávají se obecně užívanými. 

Důvody vzniku neologismů jsou tradičně rozděleny do dvou skupin: vnější a vnitřní. 

Vnější jazykové důvody souvisí s potřebou označit nový jev. V souvislosti s vytvářením 

nových, dosud neexistujících typů internetových zdrojů, příspěvků a technologií se 

objevilo velké množství neologismů. Například slovo флуд [flud] (z nesprávně 

vyslovovaného anglického flood – povodeň) – zveřejnění stejných informací na několika 

vláknech fóra nebo na různých fórech, jedno opakující se slovo, písmeno, fráze, stejné 

grafické soubory nebo jen krátké zprávy na webových fórech, v chatech, komentářích v 

blozích. Osoba, která šíří флуд, se na internetu nazývá флудер [fluder]. V důsledku 

příchodu nových technických prostředků se objevily nové koncepty, jako je browser 

(браузер) – software pro prohlížení webových stránek, pro vyžádání webových stránek; 

interface (интерфейс) – sada metod interakce mezi prvky systému.  

Kromě toho jsou mezi důvody pro vytváření nových slov také uvedeny jazykové 

kontakty a interakce jazyků v politické, kulturní, sociální, vědecké, technické nebo 

ekonomické oblasti (dovoz nových produktů, smysl pro prestiž, internacionalizace 

profesionálních jazyků). 

Mezi vnitřními důvody se například projevuje skutečnost, že konkrétní výraz může 

chybět v rodném jazyce nebo že přejaté slovo účinněji vyjadřuje určitý koncept. Díky 
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šíření různých sociálních sítí se objevily nové výrazy, jako je зарегаться [zaregatsja] (to 

register – zaregistrovat se) – vytvořit si vlastní stránku na webu, zadat své jméno a heslo; 

зафрендить [zafrendit], зафоловить [zafolovit] (to friend, to follow – „zapřítelit“, začít 

sledovat), tj. přidat uživatele do seznamu přátel, kteří mohou sledovat stránku autora. 

Dalším důvodem vzniku a rozšířeného využívaní neologismů v internetovém 

prostoru je touha ušetřit úsilí, snížit počet jazykových symbolů. To se projevuje například 

ve zkratce některých ruských slov při psaní zprávy v rámci internetové komunikace, прив 

[priv] namísto привет [privet] (ahoj), hovorové чо [čo] namísto что [čto] (co), кароч 

[karoč] místo короче [koroče] (krátce), ваще [vašče] namísto вообще [voobšče] (vůbec). 

Účastníci dialogu navíc často používají cizí slova ke snížení řečového úsilí, i když ruský 

jazyk má synonymní verzi. Například v řeči se často objevují slova пруф [pruf] (proof) 

místo доказательство (důkaz), конты [konty] (contacts) místo контакты (kontakty), 

апгрейд [apgrejd] (upgrade) místo улучшение (zlepšení), лол (lol) místo очень 

смешно (velmi směšné).  

V existujícím jazyce jsou neologismy jak prostředkem pohodlí, tak nutností. Některé 

neologismy se používají k jasnějšímu popisu konkrétní situace a neobjevují se pravidelně v 

procesu komunikace, a proto se nestávají populárními. V jiných případech, pokud jsou 

neologismy používány dostatečně často a dlouhou dobu velkým počtem mluvčích, je 

lexikalizace neologismů zrychlena díky jejich rychlému rozptýlení mezi široké publikum. 

Do oficiálního slovníku se však dostane pouze několik nových slov. Aby se 

neologismus stal jednotkou jazyka, musí mít tzv. nezávislost používání, tj. musí být 

nezávislý na konkrétním kontextu; být obecně užívaný, ne příležitostný. Ve svých studiích 

věnují domácí i zahraniční lingvisté velkou pozornost kritériím a metodám identifikace 

nových slov. Například podle pravidel Oxfordského anglického slovníku jedním z hlavních 

kritérií je použití neologismu určitou dobu, a to 10 let. Někdy však vydavatelé 

Oxfordského slovníku udělají výjimku ze svého vlastního pravidla, což se například stalo 

se slovem „tweet“ (OED, 2013). Slovo v novém významu „příspěvek v komunitě Twitter“ 

bylo do slovníku zařazeno již v roce 2013, což znamená, že od začátku jeho aktivního 

používání uplynulo pouze 7 let. Ukázalo se tedy, že důležitější je další kritérium – 

udržitelné využívání. Toto nicméně vyvolává otázku, jaké kritérium bude dostatečně 

relevantní k určení, zda by tento konkrétní neologismus měl být zachován v jazyce. 

Internetové komunity, v nichž se neologismy používají nepřetržitě, mohou ovlivnit 

rychlost procesu začleňování neologismů do hovorové řeči mimo internet. 

Pravděpodobnost jejich dalšího šíření je založena na skutečnosti, že každý člen komunity 

může být také součástí jiných komunit, případně může šířit uvedený neologismus do 
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různých skupin, které se mohou rozhodnout pro jeho institucionalizaci. Potenciál pro jeho 

následnou lexikalizaci je založen na mnoha faktorech, jako je význam a užitečnost 

modifikace pro publikum mimo komunitu nebo dlouhověkost jak neologismu, tak 

konceptu, který představuje. 

1.3.4 Typy neologismů 

Domácí i zahraniční vědci zaznamenávají několik klasifikací neologismů. Obecně 

lze všechny neologismy rozdělit do čtyř skupin:  

1. Podle způsobu, jakým se nová slova objevují v jazyce – podrobněji se 

budeme zabývat dále.  

2. Podle způsobu slovotvorby – v moderní ruštině se nová slova vytvářejí buď 

prostřednictvím nástrojů samotného ruského jazyka, nebo prostřednictvím 

přejímaní (v důsledku mezinárodních kontaktů) (Bragina, 1973).  

3. Podle podmínek vytvoření je třeba rozlišovat neologismy obecně 

lingvistické, individuálně autorské neologismy a okazionalizmy (Bragina, 1973). 

4. Podle cíle vytvoření lze všechny neologismy ruského jazyka rozdělit na 

stylistické a nominativní. Stylistické neologismy dávají nové obrazové vlastnosti 

objektům a jevům, které už byly dříve známy; nominativní neologismy vznikají 

jako názvy zcela nových objektů (Konstantinova, 2011). 

V závislosti na způsobu, jakým se nová slova objevují v jazyce, se rozlišují lexikální 

a sémantické neologismy. 

Lexikální neologismy zahrnují slova, která jsou nově tvořena metodami 

charakteristickými pro konkrétní jazyk nebo jsou přejatá z jiných jazyků. K tvorbě slov 

zpravidla dochází přejímáním nebo přepisem cizojazyčného kořenového morfému. 

Přejímání zahrnuje nejen morfémy, ale také zkratky, které pak nahrazují kořenové 

morfémy. Většina neologismů, které vznikly v posledních letech, jsou lexikální s cizím 

kořenem. Například: ресепшен [recepšen] (z anglického „receipt“ – „potvrzeni“), ланч 

[lanč] (z anglického „lunch“ – „oběd“), Вип – VIP (z angl. zkratky „velmi důležitá 

osoba“), коучинг [koučing] (z anglického „couching“ – proces školení). Dále jsou přejatá 

slova podrobena fonetické a gramatické rusifikaci a následný proces tvorby slov probíhá v 

souladu s pravidly ruského systému tvorby slov. Slovotvorba pomocí přípon, předpon a 

skládání slov je velmi užitečným způsobem vytváření nových slov (například хакерство 

[chakerstvo] – hackování, залогиниться [zaloginit’sa] – přihlásit se, запостить 

[zapostit’] – sdílet se). 
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Mnoho slov, která byla na úsvitu internetu profesionální, se stalo běžnými, přičemž 

si slova zachovala svůj cizojazyčný původ. Jedním ze způsobů adaptace takových slov je 

transkripce, tj. přepis slova s důrazem na výslovnost, například провайдер [provajder] (z 

angličtiny provider – „poskytovatel“). Jde o obecný název společností, které poskytují 

přístup k internetu. Чат [čat] (překlad z angličtiny to chat – „kecat“) se vyznačuje 

neformálnost konverzací a skutečností, že můžete „chatovat“ pouze na internetu, nikoli 

v reálném životě. Druhým způsobem je transliterace – přepis slova tak, jak graficky 

vypadá v cizím jazyce, například web – веб [web] (z angličtiny „síť“). Lidé používají tento 

termín jako součást složitých slov (веб-мастер – webmaster, веб-дизайнер – 

webdesigner, веб-журнал – webový časopis, веб-услуги – webové služby), pokud má 

definovaný koncept něco společného s internetem. Content – контент [kontent] (z 

angličtiny – „obsah“) – informace, včetně textu, obrázků, videí, animací, které jsou 

umístěny na stránkách konkrétního internetového zdroje. 

Přejímání lze také provést pomocí kalku anglické lexikální jednotky, například 

homepage – домашняя страница (domovská stránka), e-mail – электронная почта 

(elektronická pošta). Někdy je jedna část slova převzatá přímo a druhá je přeložená – takto 

se vytvoří slovo hyperlink – гипер-ссылка [hyper-ssylka] (odkaz) (Maksimova, 2010).  

Sémantické neologismy jsou dříve známá slova, která s ohledem na nedávné 

jazykové změny získala nový význam. Paralelně s přejímáním cizích, hlavně anglických 

slov k vyjádření nových významů mnoho slov obdrželo novou sémantickou verzi, 

například висеть, виснуть [viset‘, visnut‘] – zamrzání počítače z důvodu technických 

problémů, падать [padat‘] – přerušení, zastavení práce serveru. Slova контент [kontent] 

(obsah), ресурс [resurs] (zdroj), админ [admin] (administrátor) v síti získala 

specializovanou derivovanou lexikálně-sémantickou verzi. 

Jak již bylo zmíněno, rychlost výměny dat na internetu je poměrně vysoká. Uživatelé 

tedy potřebují rychle přenést velké množství informací v kompaktní formě, aniž by 

zkreslili obsah zprávy. V důsledku toho je abreviace neboli tvoření akronymů jednou z 

nejproduktivnějších metod tvorby slov. Zkratky používané v internetovém slangu lze 

rozdělit do dvou širokých kategorií: běžně používané a specifické, patřící pouze určitému 

typu internetové komunity. Druhá kategorie zahrnuje takové zkratky jako ASL (Age, Sex, 

Location – věk, pohlaví a bydliště partnera), používané na seznamovacích webech, nebo 

GG (git gud, zkreslené get good, což je zase gramaticky nesprávná anglická fráze get 

better), kterou zkušení hráči používají jako pohrdlivou poznámku ve vztahu k nováčkům v 

síťových hrách atd. Běžně používané zkratky jsou v anglickém internetovém slangu velmi 

populární, například IDK (I Don’t Know – nevím), IMHO (In My Honest/Humble Opinion 
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– podle mého skromného názoru), LOL (Laughing Out Loud – umřít smíchy), OMG (Oh 

My God – Ah můj bože!), TY (Thank You – děkuji) apod. (Limarova, Son, 2018). 

V ruském internetovém slangu je abreviace často používána společně s přejímáním 

a nejtypičtější pro půjčování anglických zkratek je transliterace – IMHO se stává ИМХО, 

LOL se stává ЛОЛ atd. V ruském jazyce je zachován význam cizí zkratky. Některá slova 

vytvořená pomoci kalku anglických zkratek již pevně vstoupila do slovníku ruské sítě. 

Název internetového pageru ICQ byl změněn na Аська [As’ka], zkratka IMHO (In My 

Honest (Humble) Opinion – podle mého čestného/skromného názoru) se změnila na 

ИМХО (Имею Мнение Хочу Озвучить – mám názor, chci vyjádřit), FAQ (často kladené 

otázky) – ЧАВО (Часто задавемые Вопросы и Ответы – seznam často kladených otázek 

a odpovědí), LOL se proměnil v lulz – Лулзы (vtipy). 

1.3.5 Závěry teoretické části 

V této teoretické části naší práce jsme dospěli k následujícím závěrům. 

V souvislosti s objevením takového technologického fenoménu, jakým je internet, 

získalo mnoho známých jevů nové vlastnosti. V rámci výzkumu jsme zjistili, že internet 

dnes poskytuje uživatelům množství informací v jakékoli oblasti znalostí a zároveň jde 

o zábavní multimediální platformu s online hrami, online kiny, hudebním přehrávačem atd. 

Kromě toho se internet stal platformou pro komunikaci mezi lidmi z celého světa a každý 

si může zvolit nejvhodnější způsob komunikace. Bylo také zjištěno, že jedním 

z populárních způsobů online komunikace je komunikace v rámci online komunit. Během 

studia tématu této práce jsme zkoumali příznaky internetové komunity, z nichž 

nejvýraznější jsou: nejistota časoprostorové lokalizace, protože online technologie 

představují možnost synchronní i asynchronní komunikace; společný cíl nebo zájem jako 

základ asociace – internetové komunity se liší podle účelu vytvoření; přístup 

k informačnímu obsahu a schopnost ho spravovat nebo s ním interagovat; dobrovolný 

vstup založený na osobních motivech a potřebách účastníků. 

Studium internetových komunit ukázalo, že tyto nové oblasti veřejných styků 

podnítily výzkumný zájem antropologů, sociologů a lingvistů. Online komunity jsou 

vhodnou platformou pro studium chování lidí online, studium nových způsobů 

komunikace, rozhodovacích motivů a také pro studium interakce online sféry s offline 

prostorem. Postupně se objevují nové metody výzkumu internetových jevů. Jednou z 

metod je netnografie navržená Robertem Kozinetsem. Zpočátku byla netnografie použita 

pro marketingový výzkum chování spotřebitelů při nákupu, ale postupem času se rozšířila 

do dalších oblastí internetového prostoru. Netnografie je specifický přístup k provádění 
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etnografického výzkumu na internetu, je to kvalitativní metodologie, která přizpůsobuje 

klasické etnografické techniky studiu jevů v online prostoru. Tato metoda je stále zcela 

nová a je v procesu formování, nicméně studie provedené na jejím základě prokazují její 

perspektivnost. V rámci netnografie se rozlišují čtyři hlavní přístupy: symbolická, digitální, 

autonetnografie a humanistická netnografie. Každý z těchto přístupů určitým způsobem 

ovlivňuje účinnost studie a jejich kombinace pomáhá dosáhnout komplexního porozumění 

výzkumné oblasti. 

V rámci studia dané problematiky byla zkoumána specifika internetové komunikace 

uvnitř internetových komunit. Tento typ komunikace se liší od běžného psaného 

a mluveného jazyka, protože kombinuje vlastnosti obou typů a vytváří zvláštní druh – ústní 

písemnou řeč. Její hlavními rysy jsou spontánnost, omezený čas pro vyjádřeni reakce 

účastníka komunikace, omezený objem zprávy nebo příspěvku, omezený rozsah 

neverbálních komunikačních prostředků. Rysy písemné nebo ústní řeči se ukazují 

v závislosti na tom, jaký typ komunikace – synchronní nebo asynchronní – se uskutečňuje 

v dané situaci. 

Na základě výše uvedených příkladů vlastností online komunikace lze tvrdit, že 

internet v naší době není jen nejmodernějším zdrojem informací, ale také nezávislým 

kulturním fenoménem, který ovlivňuje všechny oblasti života člověka, včetně jazyka. 

Tento vliv však lze považovat za oboustranný: na jedné straně obrovské množství 

hovorových, slangových a dialektových forem proniká do internetového jazyka z ústní 

řeči, ale na druhé straně je pozorován obrácený proces, ve kterém slangové prvky, které se 

poprvé objevily na internetu, používají v ústní řeči. Například použití některých nových 

slov vytvořených v procesu online komunikace za účelem snížení úsilí řeči, aby se ušetřil 

čas, může jít nad rámec online komunit a osobních chatů. Některá slova jsou v internetové 

komunikaci tak běžná, že nahrazují synonyma existující v ústní řeči a vycházejí tak 

z internetu do offline prostoru. Nejčastěji se jedná o slangová slova nebo žargony, které 

byly přejaty z cizího jazyka nebo transformovány za účelem usnadnění porozumění 

určitým jevům v internetovém prostoru, ale postupem času se staly pohodlnějšími pro 

použití i mimo internet. V teoretické části jsme uvedli příklady takových slov, v praktické 

části se pokusíme dokázat reálnost tohoto jevu.  
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2 EMPIRICKÁ ČÁST  

2.1 Výzkumná strategie 

V rámci empirické části naší práce jsme se drželi následující výzkumné strategie. 

1. Přípravná fáze 

a) Příprava výzkumných otázek v návaznosti na rešerši literatury. Pochopení, jaké 

výsledky očekáváme a jak se k nim dostaneme.  

b) Výzkumné otázky: 

- Jak často lidé používají internetový lexikon v online komunikaci? 

- Jak často lidé používají internetový lexikon v offline komunikaci? 

- Která slova z internetového lexikonu se vyskytují nejčastěji? 

- Jaké jsou příčiny použití internetového lexikonu mimo internet?  

- Jak daleko internetový lexikon překročuje hranice internetu a soukromých 

konverzací?  

c) Příprava dotazníku, výběr relevantních otázek. Otázky k dotazníku jsme 

formulovali na základě studia jednotlivých výzkumů v oblasti internetové 

komunikace, prezentovaných v dílech O. B. Maksimové, P. V. Moroslina, E. 

V. Kakoriné. 

b) Příprava online pozorování, studium netnografické metodologie, aplikované 

v dílech R. Kozinetsa, E. Poluchiné, C. Hine, E. Bassettové, K. O’Riordanové. 

2. Identifikace vhodného „terénu“  

Nejdříve bylo třeba získat co nejvíce základních informací o komunitě, kterou 

budeme pozorovat. Před shromažďováním údajů jsme se seznámili 

s charakteristikami internetové komunity a zvláštnostmi internetové komunikace 

uvnitř této komunity.  

Zkoumali jsme práce věnované studiu internetové komunikace, internetových 

komunit a lingvistického chování účastníků internetových komunit (např. E. 

Goroshko, E. A. Gončarova, I. G. Sidorova), stejně jako studie využívající metodu 

netnografie a online pozorování. 

3. Sběr dat 

a) Dotazování 

b) Netnografické nezúčastněné pozorování v online prostředí 
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4. Analýza dat 

a) Kvantitativní část zkoumá četnost výskytu určitých neologismů ve vybraných 

komentářích a příspěvcích obou sledovaných komunit. 

b) Kvalitativní analýza se provádí s cílem určit, do jaké míry muže časté používaní 

neologismů ovlivnit jazykový styl internetové komunikace. 

2.2 Techniky sběru dat 

V naší studii jsme použili dvě hlavní techniky sběru dat: online dotazování a 

netnografické nezúčastněné pozorování. 

První technikou sběru dat bylo dotazování. Dotazník byl použit jako součást 

kvantitativního výzkumu a měl ukázat rozsah, význam a udržitelnost trendu. V dotazníku 

jsme se zaměřili na tyto věkové kategorie: do 20 let, 20–30 let, 30–40 let a nad 40 let. 

Dotazník byl rozšířen mezi nejméně 100 respondentů prostřednictvím formuláře Google, 

zcela anonymně. 

Další technikou sběru dat bylo netnografické nezúčastněné pozorování uvnitř 

vybraných internetových komunit. Vědomě bylo vybráno nezúčastněné pozorování. Naším 

cílem bylo pozorovat jazyk, který používají uživatelé jak v archivovaných, tak i 

v aktuálních příspěvcích, a registrovat používání určitých neologismů nebo jiných prvků, 

specifických pro internetovou komunikace. Sběr dat probíhal formou přímého kopírování 

publikací, počítačem zprostředkované komunikace členů komunity a pozorování a 

zaznamenání interakcí členů uvnitř komunity. 

Dalším krokem byla interpretace a analýza získaných dat ze dvou hledisek: 

kvalitativní a kvantitativní. Kvantitativní analýza ukázala, jak často se určitá slova 

používají v rámci jedné nebo druhé komunity. Kvalitativní analýza ukázala, do jaké míry 

tato slova ovlivňují styl řeči uživatelů, zda se tato slova šíří mimo určitou komunitu, a 

pokud ano, jak daleko (resp. zda se objevuje v druhé komunitě, nebo v ústní řeči, v 

mediální řeči a reklamě), a také je-li možné hovořit o tendenci lexikalizace některých slov. 

2.3 Výzkumné prostředí  

Výzkum proběhl v rámci internetových komunit. Nejdříve byl rozšiřován dotazník 

mezi uživatele komunit Vkontakte, Instagram a Facebook s cílem zjistit, jak často lidé 

používají internetový lexikon mimo internet, tj. v offline prostoru, a do jaké míry 

internetový lexikon překračuje hranice osobních konverzací. 
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Druhá fáze spočívala v analýze publikací a komentářů na sociální síti Twitter a 

komentářů internetové komunity Pikabu s cílem odhalit a názorně zobrazit a popsat, jak 

vypadá typická online konverzace, jaká slova jsou používaná nejvíce, jaký styl se 

vyskytuje nejčastěji, jaké trendy převládají. Vybrali jsme reprezentativní komunity Twitter 

a Pikabu, které byly použity pro většinu výzkumných materiálů.  

Korpus našeho výzkumu tedy představují příspěvky a diskuse konané v komunitách 

Twitter a Pikabu. Pozorování a následná analýza zahrnovala jak hlavní příspěvky, tak 

reakci na ně vyjádřenou v komentářích a také reakce na komentáře. Obě komunity 

poskytují takový systém komentářů, ve kterém je možné sledovat, kdo na čí komentář 

reaguje. Pravidla reakce se na těchto dvou webových stránkách liší. Twitter má liberálnější 

systém, proto by slovotvorba mohla být uvolněnější, stejně jako tón názorů.  

Časový limit výzkumu byl stanoven od ledna 2019 do ledna 2020. Takovéto časové 

rozmezí umožnilo pozorování jak archivovaných, tak aktivních událostí a diskusí a dalo 

prostor pro odhalení frekvence použití určitých slov. 

2.3.1 Twitter 

Twitter je jednou z největších služeb mikroblogování. Mikroblogování je definováno 

jako nová mediální technologie, která podporuje naši schopnost komunikovat. Dovoluje 

uživatelům sdílet krátké shluky informací (280 znaků) se svými přáteli a sledujícími 

z četných zdrojů včetně webových stránek, aplikací třetích stran nebo mobilních zařízení 

(Hermida, 2010, s. 298). Podle informačního webu oberlo.com bylo v roce 2019 aktivními 

uživateli Twitteru 330 milionů lidí měsíčně a 145 milionů lidí denně. Většinu uživatelů 

tvoří lidé ve věku 35–65 let (63 %). V roce 2018 dosáhl počet zveřejněných tweetů 500 

milionů denně. 

Pokud jde o lingvistický aspekt, podle studie Herringa a Honeycutt tvoří tweety v 

anglickém jazyce až 70 % z celkového objemu komunikace, následované jsou tweety v 

japonštině a španělštině (Herring, Honeycutt, 2009). 

E. I. Goroshko ve svém výzkumu uvádí následující definici Twitteru: „Twitter (z 

anglického tweet – cvrlikání) není tradiční blog ve své nejčistší podobě, jako je 

LiveJournal, ale spíše prostředek rychlé komunikace, hybridní forma, která kombinuje 

vlastnosti několika internetových služeb: služby rychlých zpráv, blog, e-mail a sociální 

síť.“ (Goroshko, 2011). Podle V. Bednáře představují mikroblogy specifický formát online 

služeb. Svou povahou se ocitají na pomezí mezi sociálními sítěmi a tradičními blogy. 

Uživatelé jejich prostřednictvím nepublikují v užším slova smyslu, ale sdílejí krátké 

komunikáty (v případě Twitteru v podobě tweetů) (Bednář, 2011: 199). 
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Dnes je Twitter díky svým komunikačním funkcím platformou pro výzkum v oblasti 

sociologie, antropologie, lingvistiky, sociolingvistiky a některých dalších vědeckých 

oborů. Téměř všechna média na světě (globální i místní) sdílejí své zprávy na Twitteru. 

Zde mají své stránky hlavy států, politici, umělci a další veřejné osobnosti, kteří nejsou 

zaregistrováni na většině sociálních sítí a dalších internetových službách.  

Jednou z zvláštností Twitteru je výstižnost zpráv, které jsou hlavním způsobem 

komunikace v rámci komunity. Velikost zpráv byla zpočátku pouze 140 znaků, ale není to 

tak dávno, co se jejich počet zdvojnásobil na 280. K odeslání zprávy dochází okamžitě – 

okamžitě se objeví v informačním kanálu pro sledující, úprava tweetu není možná. Podle 

vědců takové vlastnosti Twitteru, jako je rychlost a stručnost, ovlivňují komunikaci v 

rámci komunity i komunikaci obecně. Díky dlouhodobému a masivnímu využívání 

mikroblogovací služby může dojít k významným změnám v jazyce.  

Někteří lingvisté, například Noam Chomsky, kritizují stručnost zpráv na Twitteru 

a poznamenávají, že v průběhu času si aktivní uživatelé této služby mikroblogování 

rozvíjejí zvyk formulovat své myšlenky pomocí šablony, což více a více oddaluje tento typ 

komunikace od reality (Jetton, 2011). Navíc jsou v rámci Twitteru často zanedbávané 

jazykové normy. Jiní vidí v mikrobloggingu zvláštní typ komunikace, který je k dispozici 

pouze ve virtuální formě a do offline komunikace může proniknout pouze v určitých 

aspektech. Můžeme souhlasit se stanoviskem E. I. Breusové, že „každodenní komunikace 

ve své psané podobě nevyžaduje úplné dodržování pravopisné uniformity, dobré kaligrafie 

a dalších věcí v souladu se zásadou nezbytného a dostatečného stupně výdajů na řečové 

úsilí k dosažení výsledku uspokojujícího písemnou komunikaci“. Jinými slovy, chyby 

nezasahují do porozumění textu, důraz na gramotnost naopak brání tomu, aby se člověk 

soustředil a přesně vyjadřoval myšlenky, nebo negativně ovlivňuje rychlost psaní 

(Breusova, 2011). 

Díky stručnosti zpráv můžeme na Twitteru sledovat použití téměř všech metod 

jazykové expresivity v podmínkách ústně psané formy komunikace. Abreviace a zkratky 

jsou zde poměrně běžné, protože je důležité informace přizpůsobit omezenému počtu 

znaků. Navíc jsou často zkrácena i slova, která se používají v jejich obecné podobě při 

internetové komunikaci v jiných internetových službách. Hlavním úkolem je, aby byla 

informační složka pro příjemce srozumitelná. Při vytváření slov na Twitteru se některá 

slova často skládají do jednoho, interpunkce je někdy zcela vynechána nebo 

minimalizována, také jsou docela často slovesa nebo jiná slova z textu odstraněna a jsou 

nahrazena pomlčkou, písmena jsou často nahrazena čísly, uživatelé se dopouští 

pravopisných chyb (úmyslně i náhodně). 
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2.3.2 Pikabu 

Pikabu je zájmová online komunita nebo spíše agregátor zájmových online komunit, 

kde každý registrovaný člen může zveřejňovat různá témata v jakékoli formě – jako text, 

video nebo fotografie. Ostatní uživatelé hodnotí publikaci pomocí tlačítka plus nebo minus 

a tím ji posouvají nahoru nebo dolů v rámci obsahu. 

Web funguje výhradně na základě obsahu generovaného uživateli, jeho majitelé a 

správci nepíšou ani nepropagují příspěvky, pouze sledují dodržování pravidel komunity. 

Chcete-li přidat hodnocení, příspěvky a komentáře, je nutná registrace na webu, prohlížení 

webu je k dispozici i pro neregistrované návštěvníky. 

Na webových stránkách Pikabu je důležitý systém hodnocení. Pomáhá automaticky 

moderovat obsah a blokovat rušitele: například pokud hodnocení dosáhne 200 bodů nebo 

méně, pak uživatel může přidat pouze jeden příspěvek denně a při -300 bodů je účet 

automaticky zablokován. Maximální aktivita, které lze dosáhnout, je pět publikací za den. 

Mají ji k dispozici účty s hodnocením 3 000 nebo více bodů. Vysoké hodnocení také 

přináší další výhody, například elitní klub 20 000 uživatelů s hodnocením nad 11 650,6 

bodů má možnost zakázat veškerou reklamu na webu. 

Převážná část obsahu Pikabu je unikátní obsah vytvářený uživateli. Uživatelé píšou o 

práci, zajímavých případech ze života a také sdílejí profesní a osobní zkušenosti. Kromě 

toho mají uživatelé v rámci komunity možnost připojit se do subkomunit – jedná se o 

oddělené skupiny pro komunikaci podle zájmů, z nichž vyrůstají i profesní komunity. Na 

webu se tedy vytvořila spontánní „Liga vývojářů videoher“, objevila se také „Liga hráčů“, 

„Poznávací Pikabu“, „Věda“, „Životní příběhy“. Tyto subkomunity pomáhají učinit obsah 

tematičtějším. 

Většina uživatelů Pikabu je starší než 25 let. Zejména díky tomu si komentáře 

komunity zachovávají převážně neutrální styl. Často se však objevují emocionální pasáže, 

které odrážejí rysy písemné fixace ústní řeči, včetně změny intonace (Caps Lock), překlepů 

a neformálního stylu oslovení autora příspěvku. Komentování příspěvků je považováno za 

asynchronní žánr komunikace, protože nejčastěji k němu nedochází současně se 

zveřejněním příspěvku. Interval mezi zveřejněním jednotlivých komentářů může být od 

několika hodin do několika dnů. To je pro uživatele dostatečně pohodlné, mají čas přečíst 

samotnou publikaci, komentáře ostatních uživatelů a přemýšlet o svém postoji k otázce 

uvedené v publikaci. Předpokládá se také, že díky asynchronnímu charakteru komunikace 

v textu komentáře bude méně projevů úspory řeči, což znamená, že bude méně projevů 

internetového jazyka, jako jsou zkratky a úmyslné pravopisné a interpunkční chyby. 

Kromě toho jednou z vlastností kultury komentování na webu Pikabu je přísný postoj 
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komentátorů k chybám v textu. Nicméně poměrně často se komunikace v komentářích 

přesouvá z kategorie asynchronních žánrů do synchronních žánrů, protože konverzace 

probíhá okamžitě. V takových případech text komentáře získává vlastnosti ústní písemné 

řeči – spontánnost, vysokou rychlost reakce, opomenutí určitých pravidel jazyka. 

K takovým konverzacím v komentářích přispívá skutečnost, že sekce komentářů je 

navržena tak, aby každý účastník mohl vidět, na čí konkrétní komentář reaguje. 

2.4 Analytický postup 

2.4.1 Dotazník 

Empirický výzkum prováděný pomocí internetových technologií se dnes stává mezi 

výzkumníky z různých vědních oborů stále populárnější. Atraktivita takového studia je 

způsobena řadou bezpodmínečných výhod oproti klasickým výzkumným formám. Řada 

autorů, například Žičkina, Belinskaja, uvádí následující výhody výzkumu prováděného na 

internetu, zejména výhody online průzkumů: nízké finanční a časové náklady; široké 

pokrytí; nezávislé na vzdálenosti a čase; zaměřenost; nízká úroveň vlivu osobnosti 

výzkumného pracovníka; schopnost rychle reagovat na chyby. 

Současně existují určité problémy, které vyvstávají v procesu provádění online 

průzkumu. Nevýhody tedy zahrnují: spontánnost vzorku – dotazník vyplňují nejaktivnější 

uživatelé, není tak vždy zajištěna vysoká reprezentativnost; možnost úmyslného zkreslení 

údajů; možnost vyplnění dotazníku několikrát stejným respondentem. Tato omezení lze 

překonat například zvýšením celkového počtu respondentů, aby se snížila 

pravděpodobnost náhodné chyby (Strebkov, 2010). 

V rámci praktické části práce jsme provedli průzkum s cílem zjistit, zda internetová 

slova přesahují internet, která slova nebo skupiny slov se nejčastěji používají mimo 

internet, zda se používání internetových slov týká pouze soukromých rozhovorů nebo 

rozsah tohoto trendu odráží také v médiích nebo reklamě. Výsledky by měly názorně 

odrážet současný trend.  

Průzkum byl proveden prostřednictvím formuláře Google, zcela anonymního. 

Respondenti byli požádáni, aby odpověděli na následující otázky: 

1. Používáte ve své pravidelné ústní řeči slova z internetu?  

a) Ano 

b) Ne 

1. Pokud ano – jaká slova:  
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a) Zkratky (хз, имхо, омг, лол, пж, оч) 

b) Modifikovaná běžná slova (щас, конты, френды, жиза, инфа, лан) 

c) Slova z technické sféry, speciální slova (банить, шерить, стрим, спам, 

фейк, пост, инст, твит, свайп, запостить) 

d) Cizojazyčná vypůjčená slova, která mají ruské ekvivalenty (пруф, апдейт, 

ачивка, реплай, фоловер) 

e) Jiné 

f) V hlavní otázce jsem odpověděl(a) „ne“  

2. Pokud ano – proč používáte tato slova: 

a) Pohodlnost 

b) Rychlost vyjádření 

c) Věc zvyku 

d) Absence ruského analogu pro dany jev 

e) Vhodnost slangu v určité situaci 

f) Móda/trend 

g) Jiné 

h) V hlavní otázce jsem odpověděl(a) „ne“  

3. Slyšíte slova z internetu v oficiálních médiích/reklamě?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné 

4. Pokud ano – jaká slova:  

a) Zkratky (хз, имхо, омг, лол, пж, оч) 

b) Modifikovaná běžná slova (щас, конты, френды, жиза, инфа, лан)  

c) Slova z technické sféry, speciální slova (банить, шерить, стрим, спам, 

фейк, пост, инст, твит, свайп, запостить) 

d) Cizojazyčná vypůjčená slova, která mají ruské ekvivalenty (пруф, апдейт, 

ачивка, реплай, фоловер) 

e) Jiné 

f) V hlavní otázce jsem odpověděl(a) „ne“ 

5. Pokud ano – rozumíte vždy významu všech slov? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné 

6. Jaký je Váš osobní názor na výskyt internetových slov v mluveném jazyce a 
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oficiálních médiích?  

a) Pozitivní – obohacují mluvený jazyk z hlediska měnící se reality;  

b) Negativní – jazyk má tendenci degradovat, protože běžná slova se 

nepoužívají správně;  

c) Neutrální – rozsah trendu není nebezpečím pro existující řád věcí;  

d) Jiné – vaše vysvětlení  

7. Jaké sociální sítě používáte nejčastěji: 

a) Vkontakte 

b) Facebook 

c) Twitter 

d) Instagram 

e) Tik Tok 

f) Jiné 

g) Nepoužívám sociální sítě 

 

V souladu se zvláštnostmi internetového dotazování a aby byla zajištěna 

reprezentativnost, zaměřili jsme se na následující věkové skupiny respondentů, jak ukazuje 

graf 1.  

 

Graf 1: Věkové skupiny respondentů 

 

Níže jsou uvedeny grafy na základě výsledků průzkumu. 

Na základě získaných údajů můžeme pozorovat, že většina respondentů používá 

slova z internetu při své každodenní ústní řeči (graf 2). Tento trend je pozorován ve všech 

věkových kategoriích a má dominantní charakter – dosahuje v průměru 89,5 % z 

celkového počtu respondentů. Ve věkové kategorii 40+ byla odhalena nejnižší míra 
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pozitivních odpovědí – pouze 80 % z celkového počtu respondentů (4 z 20 odpověděli 

„ne“). Nejvyšší ukazatel byl nalezen ve věkové skupině 30–40, a to 93 % (pouze 1 osoba 

ze 14 odpověděla na tuto otázku „ne“). 

 

 

    

     

Graf 2: Výsledek průzkumu – používání slov z internetu 

  Dalším důležitým bodem bylo zjistit, která slova nebo skupiny slov se 

nejčastěji používají v ústní řeči. V rámci přípravy průzkumu jsme zjistili, že pro 
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respondenty je poměrně obtížné orientovat se v tom, co přesně se považuje za slova z 

internetu, proto i první otázka byla matoucí a mnozí odpověděli „ne“ bez váhání. 

Abychom přesně objasnili, která slova máme v tomto dotazníku na mysli, rozhodli 

jsme se rozšířit skupiny slov v druhé otázce (která slova používáte) a přidat příklady (graf 

3).  

 

Graf 3: Specifikace používaných slov 

Hlavní kategorií slov se stala tzv. speciální slova charakterizující technickou stránku 

sociálních sítí a internetových komunit: банить [banit'] (zakazovat), шерить [šerit‘] 

(sdílet se), стрим [strimit'] (stream), спам [spam] (spam), фейк [fejk] (fake), пост [post] 

(publikace), инст [inst] (inst), твит [tvit] (tweet), свайп [swipe] (swipe), запостить 

[zapostit'] (zveřejnit). Tato slova nejčastěji nemají účinný analog v ruském jazyce (банить, 

спам) nebo jsou to vlastní jména (твиттер, инст – инстаграм) a lze je použít pouze ve 

vztahu k určitým internetovým jevům, tj. jsou používány v určitém kontextu – “тебя что 

в гугле забанили?” („zablokovali tě v Googlu?“), “я вас нашел в инсте” („našel jsem 

vás na insta“), “этого актера нет в твиттере, это фейк” („tento herec není na Twitteru, 

tato stránka je falešná“). Tato skupina slov se stala vedoucí ve všech věkových kategoriích: 

13 odpovědí v kategorii 40+, 12 odpovědí v kategorii 30–40, 43 odpovědí v kategorii 20–

30, 9 odpovědí v kategorii <20. Výsledky se liší pouze ve věkové kategorii <20, kde první 

tři skupiny slov – zkratky, upravená běžná slova a speciální slova – zaznamenaly stejný 

počet odpovědí. Lze konstatovat, že internetová slovní zásoba pro respondenty v mladší 

věkové kategorii zní docela přirozeně i mimo internetový prostor. 



40 

Druhou často zvolenou kategorií jsou modifikovaná obyčejná slova: щас [šjas], 

конты [konty], френды [frendy], жиза [žiza], инфа [infa], лан [lan]. Důvodem jejich 

modifikace je ve většině případů touha snížit řečové úsilí v procesu psaní, vysoká rychlost 

výměny zpráv a předpoklad či fikce, že všichni účastníci konverzace rozumí tomu, co se 

říká. Totéž lze říci o třetí nejoblíbenější kategorii slov, kterou jsou zkratky: хз [chz] 

(nevím), имхо [imcho] (IMHO – in my honest/humble opinion – podle mého 

čestného/skromného názoru), омг (omg (ah můj bože)), лол (lol), пж [pž] (prosím), оч 

[oč] (moc). Je možné poznamenat, že některá modifikovaná běžná slova naopak mohla 

přejít z ústní řeči do internetu, například slovo щас (právě teď). Zkratky jsou však přesně 

výsledkem rychlých reakcí ve virtuální osobní korespondenci a některá z nich se už natolik 

pevně ustavila v řeči, že mají svůj vlastní význam, který nevyžaduje dekódování ani 

v ústní řeči (хз, оч, лол). 

Čtvrtou kategorií v seznamu jsou cizojazyčná vypůjčená slova, která mají ruské 

ekvivalenty, ale přesto jsou účinnější, když jsou využívány ve své převzaté formě: пруф 

[pruf] (proof), апдейт [apdejt] (update), ачивка [ačivka] (achievement), реплай [replaj] 

(reply), фоловер [folover] (follower). Průzkum ukázal, že půjčené jednotky jsou docela 

často nejprve přizpůsobeny hostitelskému jazyku v rámci profesních komunit a poté 

přicházejí do obecné slovní zásoby rodilých mluvčích a slovníků ve formované podobě. 

Slovní zásoba internetové komunikace se vyznačuje rozmazáním hranic mezi počítačovou 

terminologií, profesionálním žargonem IT specialistů a všeobecným počítačovým 

žargonem, což výrazně komplikuje definici jednotné formy převzatého slova a způsobuje 

zmatek mezi gramotnými rodilými mluvčími ruského jazyka. Téměř každá rodina má 

počítač nebo jiná zařízení s přístupem na internet, aktualizace softwaru a hardwaru jsou 

velmi rychlé. Současně se objevují lexikální variace pro tyto inovace v původním jazyce a 

jejich analogy v ruštině se objevují téměř okamžitě. Různé varianty stejného slova se 

rozptylují po rusky mluvícímu sektoru internetu s obrovskou rychlostí. 

Na základě výsledků našeho průzkumu lze tvrdit, že často původní internetové 

lexikum se upevňuje v mluveném jazyce a začíná se používat mimo internetový kontext. 

Například slovo апдейт (update – aktualizace) bude synonymem slova новости 

(novinky) nejen ve smyslu aktualizace zařízení, a ачивка (achievement – dosažení, 

úspěch) se stane успехом (úspěchem) obecnějším než zvyšování úrovně v počítačové hře, 

protože v některých případech znějí přesvědčivěji, účinněji nebo emotivněji. Přebírání z 

cizích jazyků vycházející z internetu se obvykle podrobuje gramatické adaptaci – například 

ve slově апгрейт (upgrade – zlepšení) se poslední souhláska stala neznělou a slovo 

фоловер (follower – sledující) má variabilní přízvuk. Je však třeba poznamenat, že 
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v případě této skupiny slov je ruský analog používán ve stejné míře, protože nejčastěji 

popsaný jev není zásadně nový. 

Dále jsme potřebovali zjistit, proč respondenti používali označená slova v mluveném 

jazyce (graf 4). Respondenti nejčastěji poznamenali, že internetová slova používají v řeči 

právě proto, že slang je v konkrétní situaci vhodný. Pokud tedy například mluvíme o 

populárním instagramovém bloggerovi, bude vhodné použít slova профиль (profil/účet), 

пост (publikace), свайп (swipe), фоловер (sledující), запостить (zveřejnit), хайп 

(hype) atd.  

 

Graf 4: Důvody používání slov z internetu 

Dalším důvodem, který respondenti uvedli, je rychlost vyjádření. Často je mnohem 

jednodušší použít v řeči zkrácené slovo инфа (info) místo информация (informace), 

погугли (vygoogli si) namísto поищи в поисковике (podívej se do vyhledávače), 

запостить (zveřejnit) místo опубликуй у себя на странице (vlož jej na svou stránku). 

Pokud jsou všichni účastníci konverzace obeznámeni s takovými variantami slovní zásoby, 

bude použití internetových slov nejlepším způsobem, jak efektivně mluvit a ušetřit řečové 

úsilí. Ze stejného důvodu byla jednou z nejpopulárnějších odpovědí pohodlnost – absence 

nutnosti rozepisovat určité jevy objemnými, často jen popisnými ekvivalenty ruského 

jazyka výrazně usnadňuje řeč a zvyšuje její účinnost. Aby však byla řeč skutečně 

informativní, je třeba se ujistit, že cizojazyčné přejímaní, zkrácená nebo upravená slova a 

výrazy jsou běžně používány a jsou srozumitelné pro všechny účastníky komunikace. 

Třetí nejoblíbenější odpovědí byl zvyk. Každodenní používání určitých slov ve 

zkrácené nebo upravené podobě má významný vliv na způsob vyjádření myšlenek, určitá 

slova jsou zakořeněna v lexikonu. Navíc se slova začínají šířit prostřednictvím různých 

sociálních sítí a komunit. Například výraz напиши в личку nebo напиши в лс, což 
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znamená напиши в личные сообщения (napiš do soukromých zprav), vznikl ve 

VKontakte a brzy se rozšířil na další sociální sítě, přestože někteří z nich mají vlastní 

název pro sekci s soukromými zprávami (například Direct na Instagram a Twitter), avšak 

díky zvyku a za předpokladu, že většina uživatelů je obeznámena se sekcí личные 

сообщения (soukromé zprávy) a s pojmem лс (PM/SZ), použití těchto konceptů v 

jakékoliv ze sociálních sítí neporuší integritu konverzace. 

Absence analogu v ruském jazyce obdržela čtvrtinu hlasů respondentů, to znamená, 

že můžeme říci, že absence ruského nebo známějšího ekvivalentu není převládajícím 

důvodem pro používání internetových slov. Některá slova v cizím jazyce, včetně 

internetové slovní zásoby, již pronikla tak hluboko do slovníku moderního člověka, že 

často nejsou považována za něco cizího nebo vyžadujícího vysvětlení. 
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Graf 5: Povědomí o slovech z internetu v oficiálních médiích a reklamě 

 

Dále nás zajímalo, jak daleko internetová slova přesahují hranice osobních 

konverzací. Internetový jazyk proniká do řeči nejen pomocí odborného žargonu 

počítačových vědců a terminologie spojené s technickými inovacemi, ale také přes 

masovou komunikaci prostřednictvím médií, televize, filmové a hudební produkce, 

reklamy atd. V případě reklamy představuje použití přejatých slov zvláštním způsobem 

následování módy. Klíčovým faktorem při výběru vypůjčených lexikálních prostředků zde 

je mimo jiné snaha autorů napodobovat charismatické postavy západní kultury, prestižní 

status anglicismů a touha být součástí moderní masové kultury.  

V našem výzkumu proto byli respondenti požádáni, aby odpověděli na otázku 

„Slyšíte internetová slova v mediální řeči nebo reklamě?“. Převládající část účastníků 

průzkumu (91 osob, tj. téměř 87 %) opět odpověděla pozitivně. Empirický výzkum tak 

ukazuje, že internetová slova pronikají do naší řeči nejen na úrovni domácnosti při 

diskusích o nových publikacích na Instagramu, ale také se používají v oficiální řeči médií a 

reklamě. Na jedné straně vědci hodnotí pronikání prvků internetové kultury do 

žurnalistického diskursu jako přirozený a nevyhnutelný proces, na druhé straně to může 

někdy být uměle zesíleno. Online média ve snaze o získání „nepolapitelného čtenáře“ 

záměrně přijímají komunikační formát specifický pro sociální média, aby vzbudila velký 

zájem čtenářů a mluvila stejným jazykem (Yusupova, 2018). Stejná technika se používá v 

reklamě, aby přilákala větší publikum a zvýšila reakci. Moderní reklama citlivě reagující 

na všechny jazykové a sociální změny se stává nejen prostředkem propagace produktu 

nebo služby na trhu, ale také prostředkem projevu a utváření sociálního systému hodnot a 

kulturních a jazykových rysů.  
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Graf 6: Specifikace internetových slov slyšených v oficiálních médiích a reklamě 

 

V průběhu průzkumu jsme zjistili, že z navrhovaných kategorií slov, která byla slyšet 

v řeči médií nebo v reklamě, nejčastěji respondenti vybrali speciální slova z technické 

sféry a cizojazyčná vypůjčená slova, která mají ruské ekvivalenty. Na stránkách (nebo v 

přenosech) tradičních médií se postupně objevují formy prezentace informací v řeči 

používané na internetu. Také to poznamenává ve své práci O. B. Maksimova (2010): 

„Díky moderním technologiím na webu téměř okamžitě šiří nové varianty použití slov, 

syntaktické modely, zvláštnosti psaní atd. Média a reklama zároveň zachycují různé vzorce 

síťové komunikace a volně pronikají do běžné slovní zásoby.“ 

Jedním z důvodů pronikání prvků internetu do žurnalistiky a televizních zpráv je 

vznik nového typu médií – online médií. V důsledku toho nastává postupná transformace 

mediálního systému. Je třeba poznamenat, že online média kombinují funkce vysoce 

kvalitního a bulvárního tisku. Online média začínají vytvářet nový jazyk. Mezi lingvistické 

rysy síťové žurnalistiky výzkumnice Timofeeva (2011) zařazuje následující: 

 velký počet anglicismů, zejména z jazyka internetu 

 velký počet zkratek pro slova, která jsou široce používána v internetovém prostředí, 

jakož i deriváty těchto slov 

 rozsáhlý síťový žargon, množství errativů – úmyslnych překlepů pravopisu, použití 

slov z tzv. marginálních jazyků internetu 

 rozsáhlý hovorový slovník 
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 použití grafických prvků vyjadřujících emoce autora – emotikonů, kombinace 

závorek 

Je obtížné jednoznačně zhodnotit proces pronikání internetového lexikonu a dalších 

prvků do řeči médií. Na jedné straně jazyk médií postupně ztrácí status modelu knižně 

psané řeči, vzorku literární normy, což je spojeno především se změnami ve struktuře 

mediálního systému, novými trendy v mediální spotřebě a specifickými rysy moderního 

publika. Můžeme říci, že se média přizpůsobují čtenářům a posluchačům, kteří dnes 

organizují svůj prostor, včetně jazyka, na základě struktury sociálních sítí, které jsou 

hlavním zdrojem informací a hlavní formou organizace volného času pro značnou část 

moderních lidí. 

Na druhou stranu je třeba poznamenat, že internetová slova, memy a neverbální 

prvky jsou schopny zprostředkovat myšlenky autora ve velmi jednoduché, 

„koncentrované“ formě, aniž by se uchylovaly k dlouhým popisům. To zjednodušuje 

komunikační proces jak pro autora, tak pro čtenáře, což lze považovat za pozitivní bod v 

aktivním využívání prvků internetové kultury. 
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Graf 7: Porozumění internetovým slovům 

 

V tomto ohledu však vyvstává otázka – jsou všichni posluchači nebo čtenáři určitých 

médií obeznámeni s prvky internetové kultury v dostatečném objemu, aby porozuměli 

odkazům na internetové memy, internetovou slovní zásobu a další prvky internetové 

kultury? Odpovědi respondentů byly rozděleny nejednoznačně – pouze 54 % (57 lidí) 

odpovědělo, že vždy rozumělo všem slovům nebo frázím, které slyšeli nebo četli, zatímco 

36 % (38 lidí) připustilo, že internetový slovník z úst médií nebo v reklamě byl obtížný v 

porozumění. Dva další lidé (2 %) poznamenali, že ne všechna slova byla pochopena. To 

potvrzuje závěr, že používání internetových slov je vhodné a pozitivně ovlivňuje účinnost 

rozhovoru, pouze pokud jsou tato slova známa všem účastníkům komunikace a nevyžadují 

další vysvětlení. 
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Graf 8: Názor respondentů na šíření internetového lexikonu 

 

Dále jsme potřebovali zjistit, jaký je názor respondentů ohledně pronikání 

internetového lexikonu do hovorové řeči a médií. Graf 8 ukazuje, že většina – 64 % (67 

lidí) respondentů nevěří, že jazyk je v současné době pod nebezpečným vlivem. Téměř 

čtvrtina respondentů (22 %, 23 osob) však vyjádřila striktně negativní postoj, protože věří, 

že internetový lexikon často není nutný, protože v ruštině je možné najít vhodný 

ekvivalent, a že zkratky nebo modifikovaná slova pro pohodlí v online komunikaci je 

nutné použít v jejich obvyklé formě, když není třeba snižovat řečové úsilí. 

Pouze malá část respondentů – 13 % (tj. 14 lidí) – pozitivně hodnotí pronikání online 

lexikonu do denní slovní zásoby. Obnovení slovní zásoby je přirozený proces, zejména v 

dnešní době, kdy se technologie vyvíjejí zrychleným tempem a jazyk se musí přizpůsobit 

nové realitě. Je známo, že vznik nových slov a výrazů je odpovědí na společenský 

požadavek. Okolo jakýchkoli významných společenských událostí a jevů se vytvářejí 

oddělené úzce tematické skupiny nové slovní zásoby. Například výraz фейк ньюз [fejk 

njuz] (fake news) často zní z televize a nepřekládá se do ruštiny, protože už se stal 

synonymem pro šíření nepravdivých informací. Dnes dokonce i osoba, která není přímo 

obeznámena s angličtinou, může používat mnoho slov, která byla přijata pomocí kalku, a 

rozumět jim. Dalším příkladem je slovo селфи (selfie), což znamená nejen autoportrét, ale 
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sám o sobě celý jev spojený s procesem fotografování v určitém stylu. V roce 2013 se 

podle Oxfordského slovníku tento neologismus stal slovem roku. Селфи se objevilo v 

ruském slovníku v roce 2014 a aktivně se používá jak ve své původní podobě, tak i ve 

formě synonym vytvořených pomocí kalku nebo sémantického ekvivalentu – селфач 

[selfač], себяшка [sebjaška], само-фотка [samo-fotka]. 

 

Graf 9: Využívání sociálních sítí dle jejich druhu a věku uživatelů 

 

Nejčastěji používanými sociálními sítěmi jsou VKontakte a Instagram. VKontakte je 

jednou z prvních a nejpočetnějších ruských sociálních sítí. Obsahuje velké množství 

komunit na různá témata (zájmová, profesní komunity, mediální komunity a komunity 

publika). Instagram kombinuje komunitu zájmů (každý uživatel může sledovat profily, 

které ho zajímají) a platformu pro chatování. 

Výsledky našeho průzkumu tak potvrdily skutečnost, že internetová komunikace má 

vliv na moderní jazyk. Tento vliv se projevuje vznikem nové slovní zásoby, která se 

používá jak v online komunikaci, tak v ústní komunikaci mimo internet. Takový lexikon se 

objevuje nejdříve v procesu online komunikace jako výsledek přizpůsobení existujícího 

jazyka novým skutečnostem a novým potřebám. Podle výsledků výzkumu jsou neologismy 

a nová slovní zásoba nejčastěji vytvářeny v důsledku snahy ušetřit úsilí řeči během 

písemné komunikace online, ale také i v důsledku vzniku nových technologií, nových 

internetových zdrojů, nových fenoménů online života, které vyžadují definice. V budoucnu 

taková slovní zásoba přesáhne internet, protože její používání se stává zvykem a dělá 

komunikaci pohodlnější a efektivnější. Překonání internetové slovní zásoby internetu vede 
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k další jazykové inovaci a v důsledku ke změkčení nebo změně některých jazykových 

norem a řečového chování účastníků komunikace. 

Výsledky průzkumu ukázaly, že používání internetové slovní zásoby se neomezuje 

pouze na osobní konverzace, ale používají se také v médiích a reklamě. Použití internetové 

slovní zásoby v médiích a reklamě vychází z předpokladu běžného použití těchto slov. 

Průzkum však ukazuje, že významná část respondentů má periodicky potíže s 

porozuměním jednotlivým slovům, a to i vzhledem k jejich zrychlené adaptaci jinými 

účastníky komunikace. Vzniká potřeba přizpůsobit své jazykové chování novým 

podmínkám komunikačního prostředí.  

2.4.2 Netnografické pozorování 

Druhou částí našeho praktického zkoumání bylo netnografické nezúčastněné 

pozorování s cílem analyzovat publikace, které obsahují internetový styl vyjádření. To 

znamená internetový nebo počítačový lexikon a cizí přejímání, které se používá bez 

vysvětlení spolu s běžně používanými slovy, grafické prvky pro emoční vyjádření, 

internetové techniky apod.  

Pro tuto část studie jsme použili postup navržený Robertem Kozinetsem v jeho práci 

Netnography. Redefined. Podle tohoto postupu je online výzkum téměř totožný s tradičním 

kvalitativním etnografickým výzkumem (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Postup netnografického pozorování navržený Robertem Kozinetsem 

 

 

Písemná prezentace výsledků

Analýza dat a vícenásobná interpretace výsledků

Pozorování uvnitř komunity a sběr dat (s ohledem na etické aspekty)

Definice komunit a jejich výběr

Definice výzkumné otázky nebo výzkumného problému 
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Nejdříve byly formulovány výzkumné otázky:  

 Jak často lidé používají internetový lexikon v online komunikaci? 

 Která slova z internetového lexikonu se vyskytují nejčastěji? 

 Jak daleko internetový lexikon překračuje hranice soukromých konverzací?  

 

Dále jsme definovali výzkumné prostředí, kterým jsou internetové komunity Twitter 

a Pikabu. Podle R. Kozinetsa je základem pro výběr komunity soubor určitých 

charakteristik. Komunita může být považována za relevantní pro výzkum, pokud je: 

 aktivní – probíhá tam pravidelná komunikace 

 interaktivní – jsou tam kontakty mezi participanty v různém formátu  

 heterogenní – participanti se mezi sebou rozlišují podle věku, pohlaví, povolání, 

pohledu na život atd. (Kozinets, 2010) 

Komunity, které jsme zvolili, splňují všechny zmíněné požadavky.  

Logika výběru účastníků výzkumu byla založena na obecných předpokladech 

kvalitativní metodologie. V našem výzkumu jsme použili příklady použití metody 

netnografie v pracích takových vědců, jako je např. Beneito-Montagut (2011). Nejdříve 

autor ve svém výzkumu identifikoval zájmovou sociální skupinu: jde o lidi, kteří aktivně 

používají technologie, tráví alespoň šest hodin denně u počítače, často komunikují 

prostřednictvím chatů a e-mailů. Dále autor určil relevantní parametry jako pohlaví, věk, 

vzdálenost od rodičů. 

V rámci našeho průzkumu jsme se při výběru skupiny účtů zaměřili na tyto 

parametry:  

 aktivitu uživatelů – nejméně 30 tweetů za měsíc  

 různorodost – potřebovali jsme reprezentativnost jak soukromých účtů, které 

komunikují s jejich publikem neformálním stylem, tak oficiálních mediálních účtů, 

stejně jako účtů, kteří, i když jsou oficiálními zástupci státních institucí, používají 

pro své publikace internetový styl 

 různá míra dosahu 

 aktivita a rozmanitost komentářů 

Pro pozorování a následnou analýzu jsme vybrali šest účtů z různých tematických 

oblastí: dva zpravodajské účty – online média lenta.ru – @lentaruofficial a oficiální 
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twitterový účet zpravodajského programu kanálu Rossia – @vesti_news, dále oficiální 

stránku státního dopravního podniku v Moskvě – @mosgortrans_ru, a tři aktivní uživatele 

Twitteru s různým dosahem publika (100 000, 21 000, 8 000 sledujících) – 

@Daria_Olegovna – majitelka internetového obchodu se suvenýry a oděvy, 

@almost_bergman – front-end vývojářka, @amazingcalf – reklamní pracovnice. 

Období analýzy tvořilo 1 rok od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2020. Analýza zahrnovala 

všechny tweety osobních účtů a účtu @mosgortrans_ru za toto období. Použití 

jednotlivých slov bylo studováno u účtů @lentaruofficial a @vesti_news. 

 

Dále bylo provedeno samotné pozorování s cílem identifikovat použití slov a výrazů 

specifických pro internetovou komunikaci.  

Podle různých vědců se stupeň spolehlivosti nezúčastněného pozorování liší. Na 

jedné straně takové postavení umožňuje výzkumníkovi získávat přirozená data bez důrazu 

na vlastní zkušenosti. Na druhé straně pasivní online pozorovatelé riskují, že budou členy 

komunity odmítnuti, když se v určitém okamžiku rozhodnou odhalit svou identitu 

výzkumného pracovníka, a v důsledku toho ztratí příležitost ke komunikaci s komunitou 

(Hine, 2008). Jednou z nejvíce úspěšných strategií je výzkum Carrie Paechter. 

Výzkumnice použila „hybridní“ pozici ke studiu společenství lidí, kteří přežili rozvod 

(Paechter, 2013). Paechter byla zaregistrována pod pseudonymem a aktivně se účastnila 

diskuse o tématech komunity a zároveň měla další účet, kde působila jako pasivní 

pozorovatelka. To jí umožnilo získat data ze dvou úrovní. V našem výzkumu působíme 

jako pasivní pozorovatelé, protože nám oblast výzkumu umožňuje získat potřebná data bez 

aktivní účasti. 

Rovněž je třeba brát v úvahu etické složky výzkumu. Důležitým etickým problémem 

je postavení výzkumného pracovníka. Někteří vědci (Mann, Stewart, 2000; Sharf, 1997) 

tvrdí, že pozorování online může být realizováno ve skryté formě (bez oznámení komunitě 

o výzkumu). Hlavním argumentem je skutečnost, že v situaci otevřené komunity účastníci 

a priori předpokládají širokou škálu čtenářů a jednají ve veřejném prostoru. Jiní vědci se 

domnívají, že bez ohledu na stav komunity uživatelé neočekávají, že se setkají s 

výzkumníky mezi svými čtenáři, a možná v takovém případě by chtěli provést úpravy své 

prezentace (Beneito-Montagut, 2011). Předpokládá se tedy, že otevřená pozice 

výzkumníka bude správnější. Při výzkumu internetové komunity je třeba nejprve požádat o 

povolení pozorovat a o souhlas s účastí na výzkumu (Kozinets, 2010). 

Elizabeth Bassettová a Kate O'Riordanová navrhují ve svém výzkumu nejpružnější 

přístup k této otázce. Podle jejich názoru je nutné vycházet ze stavu komunity 
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(otevřená/uzavřená) a zohlednit stav zpráv (soukromé/veřejné) a vnitřní pravidla 

virtuálních společenství (Bassett, O'Riordan, 2002).  

V naší studii jsme se drželi skryté pozice výzkumného pracovníka, protože jsme pro 

pozorování používali pouze data otevřená všem uživatelům a nepřekročili jsme studium 

řečového chování, to znamená, že jsme nepoužili jiné prvky identity uživatele (fotografie, 

věk, pohlaví atd.). 

 

Dalším krokem byla analýza dat a vícenásobná interpretace výsledků.  

@Daria_Olegovna 

Na Twitteru @Daria_Olegovna můžeme pozorovat použití nejpopulárnějších 

lexikálních technik a internetových slov, protože styl vedení tohoto účtu na Twitteru 

odpovídá nejnovějším trendům. Majitelka účtu prezentuje zboží populárních ruských 

blogerů a mladých umělců, proto pro ni je třeba zachovat určitý styl příspěvků, aby se 

udržel zájem a rozšířilo publikum. Při pozorování obsahu tweetů v období od 1. ledna 

2019 do 1. ledna 2020 byla rozpoznána nejpoužívanější slova: скриншот (screenshot), 

твиттер (Twitter) (a deriváty твит (tweet), твитор (tvitor)), тик-ток (Tik-Tok), 

инстаграм (Instagram) (a deriváty инст (inst), инста (insta)), подписаться (sledovat) 

(a deriváty подписки (sledované), подписчики (sledující)), аккаунт (účet), сториз 

(příběhy na Instagramu) (a deriváty сторез, сторес), лайки (likes) (a deriváty 

залайкать, лайкнуть), комменты (komentáře) (a deriváty камменты), шеймить 

(hanbit), релиз (release – vydání), пост (publikace) (a deriváty пощщу, запостить), 

канал (kanál), мерч (merch – zboží), реплай (reply), ретвит (retweet). Je zaznamenáno 

použití slov токсичный (toxický) ve smyslu „vytvoření nezdravého prostředí kolem 

sebe“ a душный (dusný) ve smyslu „nepříjemný, nudný člověk“. Dnes se tato slova 

považují za slova vycházející z internetu, protože tam získala jiný význam. 

 

Obrázek 2: Příklad sémantického vynechání interpunkce 
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Obrázek 3: Příklad použití Caps Lock pro intonační zvýraznění 

 

  

Obrázek 4: Příklad kreolizovaného textu – kombinace samotného textu a multimédia 

 

Všechna odhalená slova z internetového lexikonu účtu @Daria_Olegovna v období 

od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2020: интернет друзья (internetové kamarádi), лента 

(newsfeed), скриншот (screenshot) (3), твит (tweet) (4), твиттер (twitter) (4), твитор 

(twitor), инстаграм (instagram) (8), пуш (push-oznámení), рассылка (rozesílání), мем 

(mem), тик-ток (tik-tok) (2), токсичный (toxický), душный (dusný), штош (takže), 

дайти (dej mi), бан политика (politika zakazovaní), забанить (zakázat) (2), видос (video) 

(2), подписаться (začít sledovat), подписки (sledované), подписались (začali sledovat), 

подписчик (sledující), подпишитесь (sledujte), аккаунт (účet) (2), контент (obsah), 

хейтер (hater (nepřítel)), хейтить (nenávidět (hejtit)), тред (thread), сторес(з) (příběhy) 

(19), лайки (likes) (8), комменты (komentáře,) (2), шеймить (hanbit) (2), релиз (release) 

(2), превью (preview), туториал (tutorial), постить (dělat publikace), запостить, пост 

(publikace) (14), лагает (zamrzat – o počítači), виснуть (zamrzat – o počítači), канал 

(kanál) (2), мерч (merch) (4), войс (hlasová zprava), голосовой (hlasová), бот (bot), 
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прогер (programátor), ретвит (retweet), реплай (reply) (3), плиз (please-prosím), свайп 

(swipe – přejet palcem nahoru), директ (direct-soukromé zprávy), кликер (kliker), 

эмоджи (emoji), смайлик (smiley). 

@almost_bergman 

Na twitterovém účtu @almost_bergman se vyskytuje méně speciálně twitterových 

triků, účet se používá spíše jako pozorovací deník. Vzhledem k tomu, že uživatel účtu 

pracuje v oblasti IT, jsou v textech publikací pozorována slova patřící do této oblasti, 

například руби, джаваскрипт – Ruby, Javascript – programovací jazyky, джун (jun), 

питчить (pitch – nepoužívá se v kontextu IT), таск (task). Nejčastěji používaná slova 

jsou: контент (obsah), твиттер (twitter) (a deriváty твит (tweet), тви (twi)), 

инстаграм (instagram) (a derivát инста (insta)), реплай (reply – odpověď), 

замьютить (ztlumit), кружочек (kroužek – ve smyslu videozprávy v messengeru 

Telegram), тред (thread), чат (chat), гугл (google) (a deriváty гуглить (vygooglit), 

нагуглить), сториз (příběhy). Bylo zaznamenáno použití anglických slov přepsaných do 

ruského jazyka: эвер (ever), муд (mood), камон (come on), би лайк (be like) – přímé 

výpůjčky z angličtiny se zachováním smyslu a emocionálního zbarvení. Také bylo 

zaznamenáno použití slov токсичный (toxický) ve smyslu „vytvoření nezdravého 

prostředí kolem sebe“ a душный (dusný) ve smyslu „nepříjemný, nudný člověk“. 

 

 

Obrázek 5: Kombinace ruského a anglického textu 

 

 

Obrázek 6: Použití výrazu toxický ve vztahu ke komentáři 
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Obrázek 7: Použití azbuky k napsání anglické věty „Who am I to judge.“ 

 

Všechna odhalená slova z internetového lexikonu účtu @almost_bergman v období 

od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2020: фейсбук (facebook), контент (content-obsah) (3), 

копирайтер (textař), хейт (hate-nenávist), твит (tweet) (5), твиттер (Twitter) (2), тви, 

твиттер карьера, эвер (ever) (2), токсичное (toxický) (3), виндовз (Windows), глючить 

(glitch), камон (come on), тик ток (Tik-Tok), эмоджи (emoji), инста (insta), инстаграм 

(instagram) (4), дедлайн (deadline), реплай (reply) (5), ретвит (retweet), ютуб (youtube), 

замьютить (ztlumit), лента (newsfeed), кружочек (kroužek), би лайк (be like), шейминг 

(shaming), бот (bot), кринж (cringe), тред (thread) (2), обзор (přehled), трэвел блогер 

(cestovní blogger), душнила (dusný člověk), душный (dusný), душность (dušnost), 

приложение (aplikace), скачать (stáhnout), чат (chat) (2), попап чат (pop-up chat), 

затвитить (napsat tweet), хэштэг (hashtag), апдейт (update-aktualizace), окей гугл (okay 

google), гуглить (googlit), нагуглил (vygooglil), диджитал номад (digitální nomád), 

селфи (selfie), сториз (příběhy) (3), лайкать (to like), лайк (like), фильтр (filtr), аккаунт 

(účet), телеграм (telegram), телеграм канал (telegram kanál), телеграм бот (telegram 

bot), муд (mood), подписываться (začít sledovat), никнейм (nickname-přezdívka), 

раскладка (rozložení klávesnice), донат (donát), паблик (internetová komunita). 

@amazingcalf 

Při zkoumání publikací twitterového účtu @amazingkalf nebylo nalezeno mnoho 

internetových slov, ale styl publikací má poměrně výrazný internetový podtext. Používá se 

celá řada grafických a neverbálních výrazových prostředků, například zvýraznění celého 

textu publikace nebo její části – logického centra – velkými písmeny, zvýraznění 

střídavých písmen velkými písmeny, opakovaná interpunkce pro zvýraznění expresivity a 

emotivity, použití pouze otevřené nebo uzavřené závorky pro vyjádření pozitivního nebo 

negativního odstínu vyjádření, úmyslné vynechání interpunkčních znamének, použití slov s 

úmyslnými chybami, oddělení písmen mezerami. V jedné publikaci se často mohou 

používat různé nástroje formátování, v závislosti na jejich expresivitě se mění síla 
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frázového napětí a sémantického zatížení. Nejběžnějšími slovy jsou: лайк (like), твит 

(tweet) (a deriváty твиттер (Twitter), твитур (tvitur)), инстаграм (instagram) 

(a deriváty инст (inst), инста (insta)), хештэг (hashtag), сторис (příběhy). Rovněž stojí 

za zmínku použití slov токсичный (toxický) a душный (dusný) s různými deriváty, což 

ukazuje vysokou prevalenci těchto slov na Twitteru a použitelnost pro twitterovou realitu 

na internetu. Tato slova se nejčastěji používají ve vztahu k odpovědím sledujících na 

jednotlivé publikace. 

 

Obrázek 8: Použití Caps Lock pro zvýšenou expresivitu 

 

 

Obrázek 9: Příklad vynechání interpunkce, vícenásobné interpunkce a použití Caps Lock pro intonační 

zvýraznění 

 

 

Obrázek 10: Použití hvězdiček pro vyjádření emočního stavu, úmyslné pravopisné chyby 

 

Obrázek 11: Příklad použití vícenásobní interpunkce, úmyslné pravopisné chyby, použití emotikonů 
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  @mosgortrans_ru 

Twitterový účet @mosgortrans_ru zaujímá přechodné místo mezi soukromými účty 

a médii. Účelem tohoto účtu jakožto zástupce vládní instituce je zveřejňovat oficiální 

informace o stavu dopravního systému města Moskvy, aktualizacích, činnostech 

souvisejících s opravami silnic a o uvádění nových vozidel na trh. Zásady marketingu 

tohoto účtu jsou pro oficiálního zástupce dostatečně zmírněné. V publikacích můžeme 

pozorovat používání slangových výrazů, internetových memů a také množství anglicismů a 

internetových slov. Účelem použití tohoto stylu je přilákat co nejširší publikum, nejlépe 

mladé uživatele internetu, navázat s nimi přímý kontakt pro relevantnější upozornění na 

silniční a dopravní informace. Nejčastěji používaným slovem v účtu je тред (thread – 

posloupnost publikace na Twitteru), protože je to nejpohodlnější způsob, jak prezentovat 

informace, je-li nutné vytvořit několik publikací věnovaných jednomu tématu. Také slovo 

твитор (tvitor) se často používá přesně v jeho upravené podobě (místo твиттер 

(Twitter)). Často můžeme pozorovat výpůjčky z angličtiny pomocí transliterace, kdy se 

slova používají ve stejném smyslu jako originál v anglickém jazyce: велкам (welcome), 

вин (win), тейк кэир (take care), гоу (go), кип он роллин (keep on rolling). Populární 

jsou také slova jako, ретвит (retweet), топ (top). Účet @mosgortrans_ru také používá 

slovo токсичный (toxický), které je na Twitteru tak populární. 

 

 

Obrázek 12: Příklad použití slova thread, emotiokonu. Kreolizovaný text obsahuje text a odkaz 
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Obrázek 13: Příklad použití kombinace ruského a anglického textu 

 

 

Obrázek 14: Příklad přepsání anglické věty „Keep on rolling“ v azbuce 

 

 

Obrázek 15: Příklad použití internetového memu 
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Rozeberme podrobněji slovo токсичный (toxický). Oxfordský anglický slovník 

označil „toxický“ za slovo roku 2018. Také podle údajů poskytnutých Centrem pro 

kreativní rozvoj ruského jazyka, který od roku 2007 provádí volby „Slova roku“, se toto 

slovo umístilo hlasováním rady odborníků na druhém místě v nominaci „Slovo roku 2018“ 

v Rusku. 

Slovo toxický ve slovníku Ožegova je interpretováno jako „obsahující toxiny“. V 

Malém akademickém slovníku slovo toxický znamená „schopný způsobit otravu“ a toto 

slovo je označeno jako odkazující na biologii a medicínu. V uvedených významech má 

slovo toxický lexikální kompatibilitu s těmito slovy: látka, kouř, složka, materiál, kov, 

odpad, produkt, vlastnost, sloučenina, substrát, mlha, chemikálie atd. Ale podle analýzy 

popularity dotazů v ruském jazyce na Googlu pro období od listopadu 2014 do listopadu 

2019 byly nejoblíbenější kombinace tyto: toxičtí lidé, toxické matky, toxická maskulinita, 

toxická charita, toxická přátelství, toxické látky, toxičtí rodiče, toxické vztahy, toxičtí lidé. 

To naznačuje, že slovo toxické získalo nové významy, a tedy nové lexikální kombinace, 

které dosud nebyly použity. Toxický nyní není jen něco, co obsahuje toxiny, jedovaté nebo 

schopné způsobit otravu, ale také, na základě kontextu použití, něco související s 

psychologií, devastující, ničivé, vyvolávající pocity úzkosti, podráždění, zoufalství (Liqun, 

2019). 

Popularitu tohoto slova lze vysvětlit skutečností, že v současné době se aktivně 

diskutuje nejen o problémech životního prostředí, ale také o sociopsychologických a 

sociokulturních situacích. Jde o živý příklad přizpůsobení ruského jazyka vlivu sociální, 

kulturní, politické a ekonomické sféry. 

@lentaruofficial 

Na příkladu online média lenta.ru můžeme pozorovat mírně odlišný jev. Znění 

publikací často obsahuje frázi nebo slovo z internetového memu. Navzdory skutečnosti, že 

způsob formulování frází byl zvolen tak, aby odpovídal internetovému stylu, není použití 

slov typických pro internetovou komunikaci tak aktivní. Zkratky se nepoužívají vůbec, ve 

vzácných případech se používají modifikovaná běžná slova, nejčastěji můžeme pozorovat 

výskyt speciálních slov, která se používají hlavně v kontextu internetových jevů. Zkoumali 

jsme četnost používání jednotlivých slov, například видос [vidos] (video), селфи [selfi] 

(selfie), ретвит [retvit] (retweet). V průběhu roku v období od 1. ledna 2019 do 1. ledna 

2020 bylo slovo видос použito 40krát, slovo селфи 36krát, slovo ретвит 6krát. Jak 

ukazuje pozorování, použití internetového lexikonu v jazyce konkrétního média souvisí s 
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pozicí publikace v mediální sféře. Aktivní používání internetového stylu a lexikonu je 

záměrná volba redakční rady, která byla vedena cílem přilákat širší publikum. 

 

 

Obrázek 16: Použití internetového lexikonu a GIF animace, kreolizovaný text s odkazem 

 

 

Obrázek 17: Použití internetového lexikonu a internetového memu 

 



61 

 

Obrázek 18: Příklad použití slovní hříčky (původně internetový mem) 

 

@vesti_news 

Oficiální profil zpravodajského programu Vesti TV kanálu Rossia se ukázal být 

nejméně internetovým – v ukázce tweetů bylo použití slov, která jsou charakteristická pro 

virtuální komunikační řeč, poměrně vzácné. Účet má poměrně přísný žurnalistický styl 

vyprávění a komunikace. Zkoumali jsme četnost používání takových slov jako пост [post] 

(publikace, post) a фейк [fejk] (falešný). V období od 1. ledna 2019 do 1. ledna 2020 bylo 

slovo пост použito 7krát, slovo фейк 9krát. Ve vzorku ke slovu пост byla často nalezena 

homonymní slova: пост jako publikace na sociální síti, пост jako funkce a пост jako 

pozorovací místo. Slovo пост ve smyslu „publikace“ bylo použito v souvislosti se 

zprávami týkajícími se sociálních sítí a internetu. V náhodném vzorku za leden 2019 bylo 

nalezeno pouze 12 příspěvků z přibližně 1 300 publikací, kde byl použit internetový 

lexikon nebo internetový styl. Můžeme tedy dojít k závěru, že internetový slang, navzdory 

vysoké rychlosti a rozsahu šíření, většinou není zahrnut do projevu oficiálních médií, 

alespoň v písemné formě. Internetové reprezentace oficiálních federálních televizních 

kanálů upřednostňují použití žurnalistického stylu bez cizích jazykových přimísení, 

protože hlavní cíl – informování publika – převládá nad cílem přilákání tohoto publika. 
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Obrázek 19: Použití internetového lexikonu, příklad kreolizované publikace 

 

 

Obrázek 20: Příklad použití internetových slov 

2.4.3 Komentáře na sociální síti Twitter 

Pozorovali jsme také komentáře k některým publikacím. Komentáře na Twitteru 

v ruštině se nazývají реплаи (replies) nebo ответы (odpovědi) a zahrnují oslovení 

autorovi původního tweetu označené znakem @. Komentáře se zobrazují v chronologické 

posloupnosti a zobrazují se okamžitě. Jsou spojeny s původním tweetem nebo jiným 

komentářem pomocí linie, kterou lze použít ke sledování toho, na jakou publikaci nebo 

komentář každý uživatel reaguje. Odpovědi na Twitteru jsou veřejné, nejsou přirovnané k 

soukromým zprávám, takže můžeme souhlasit se s některými autory (např. Šipitsina, 

Vasilenko), kteří považují komentáře a odpovědi na ně za spíše asynchronní žánr 

komunikace. Často však, zejména pokud je téma publikace aktuální, se odpovědi objevují 

téměř okamžitě a mohou se vyvinout ve veřejnou online konverzaci mezi dvěma nebo více 
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uživateli (mezi autorem původního tweetu a autorem odpovědi nebo mezi autorem 

odpovědi a ostatními uživateli-komentátory). V takovém případě bude odpověď vyžadovat 

rychlou reakci a bude mnohem blíže stylu mluvení. Například mezi námi zkoumanými 

komentáři byly nejčastějšími prvky zkrácená slova, modifikovaná slova, chyby (úmyslné 

i neúmyslné), grafické prvky emoji, Caps Lock a vynechání nebo naopak zvýšený počet 

interpunkčních znamének, což je ve shodě s výsledky jiných výzkumů (např. Vasilenko, 

2019).  

Styl a tón komentáře závisí na původním textu publikace, na kterou komentář 

reaguje. Pokud autor publikace položil otázku, která vyžaduje podrobnou odpověď, pak 

bude komentář podrobný, neutrální, nejčastěji v souladu s gramatickými a pravopisnými 

pravidly ruského jazyka, protože v této situaci na rychlosti odpovědi opravdu nezáleží, 

důležitá je sémantická složka. Pokud autor publikace vyjádřil svůj názor na nějaký 

problém, nebo jednoduše oznámil svůj stav nebo umístění, bude komentář spíše stručný, 

hodnotící. 

Na rozdíl od ústní řeči neexistuje takový projev hovorové řeči jako slovní vata, 

protože uživatel stráví více času jejich psaním, což je v rozporu se zásadou snižování 

řečové snahy v internetové komunikaci. Někdy se však v textu komentářů vyskytují 

interjekce, které mají za úkol snížit emoční nejistotu. V průběhu studie jsme zaznamenali, 

že text komentáře často nemá složitou strukturu, je zjednodušený a často vyjádřený 

neúplnými větami. Předpokládá se, že komentář doplňuje původní text publikace, a proto 

nevyžaduje velký objem. Emocionálně hodnotící slova se často používají k vyhlazení 

možných nedorozumění. V naší analýze jsme také pozorovali časté použití malých písmen 

na začátku věty, což může znamenat žádost o důvěrný rozhovor a absenci emoční bariéry 

mezi uživateli.  

 

Obrázek 21: Příklad úmyslných pravopisných chyb, vynechání interpunkce. 
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Obrázek 22: Příklad použití fráze původně z internetového memu 

 

 

Obrázek 23: Příklad použití vícenásobné interpunkce 

 

 

Obrázek 24: Příklad podrobnějšího komentáře jako reakce na otázku „Jaké knihy čtete?“  
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Obrázek 25: Příklad vzniku veřejné online konverzace mezi autorem původní publikace a ostatními uživateli 

 

2.4.4 Komentáře na internetové komunitě Pikabu  

Stojí za zmínku, že původní publikace na Pikabu většinou nejsou spojeny žádným 

tématem. Na portálu existuje sekce „Komunity“, kde jsou umístěny tematické publikace, 

ale v nejpopulárnějších sekcích „Horké“, „Nejlepší“ a „Nejnovější“ je pořadí publikací 

určeno podle hodnocení nebo času publikování. Komentáře tak spojuje pouze téma 

samostatné publikace, na kterou reagují. Komentáře na Pikabu často představují podrobné 

odpovědi v rozsahu dvou nebo více odstavců, jsou v souladu se všemi pravidly gramatiky a 

pravopisu včetně použití malých a velkých písmen. V závislosti na předmětu původního 

textu může odpověď obsahovat životní příběh podobný příběhu v původním textu, slavnou 

anekdotu nebo vtip, doporučení autorovi původního textu, emocionální reakce na vtip nebo 

meme či vlastní názor na zprávu. 

Jelikož celkový rating každého uživatele Pikabu závisí mimo jiné na hodnocení jeho 

komentáře, uživatelé se snaží zajistit, aby komentář obsahoval nezbytnou sémantickou 

složku, odpovídal původnímu příspěvku, neurazil ostatní uživatele a byl stylisticky a 

pravopisně správný. V našem pozorování se internetová slova a internetový styl objevují v 

komentářích k Pikabu mnohem méně často. Autoři komentářů se snaží vyhnout zkratkám a 

upraveným běžným slovům. V některých případech se používají speciální slova 

z technické stránky a přejímání, nejčastěji to vyžaduje kontext publikace nebo samotného 

komentáře. Uživatelé téměř nikdy nepoužívají slovní vatu. 

Sémantická interpunkce se používá zřídka, nejčastěji se projevuje v použití 

otevřených nebo uzavřených závorek, které vyjadřují emocionalitu komentáře. Zvláštní 

pozornost bychom měli věnovat použití tečky. Na Pikabu není toto interpunkční znaménko 
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ignorováno jako ve většině sociálních sítí. Přibližně ve 40 % prozkoumaných komentářů 

tečka byla použita. V online komunikaci uživatelé často nepoužívají tečku, protože konec 

věty se obvykle shoduje s koncem zprávy a potřeba tečky, jako znamení, které signalizuje, 

že vyjádření se skončilo, mizí. Na Pikabu je však použití tečky považováno za součást 

místní etikety.  

Intonační zvýraznění pomocí Caps Lok je vzácné, častěji jsou fráze intonačně 

neutrální nebo se k vyjádření expresivity používají jiné techniky – vtip, slovní hříčka, 

sarkasmus, nebo dokonce multimédia, například obrázky, memy, GIF animace. 

 

Obrázek 26: Příklad úpravy komentáře na Pikabu 

 

Obrázek 27: Příklad úpravy komentáře na Pikabu 

 

Obrázek 28: Příklad použití multimédia místo textu komentáře  
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2.4.5 Shrnutí výsledků analýzy internetové komunikace účtů Twitter 

a Pikabu 

V procesu pozorování jazyka internetové komunikace soukromých účtů v 

komunitách Twitter a Pikabu jsme potvrdili některé zvláštnosti charakteristické pro 

počítačovou komunikaci obecně. Hlavním rysem ovlivňujícím všechny následující 

charakteristiky je zprostředkovaná povaha komunikace – komunikace probíhá pomocí 

technických prostředků, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet.  

Komunikace v internetových komunitách Twitter a Pikabu je dále charakterizována 

virtualizací a vysokou mírou otevřenosti – komunikace probíhá s neurčitým počtem 

uživatelů, z nichž většina se navzájem nezná. V tomto ohledu jsou oslovení v publikacích 

obecná a zřídka směřují pouze k určité osobě nebo skupině. Komentáře se vyznačují 

vyšším stupněm personifikace než původní publikace, i zde však díky jejich publicitě 

dochází ke komunikaci hlavně mezi navzájem neznámými uživateli. 

Internetová komunikace v těchto komunitách je dále charakterizována 

kreolizovaným textem, publikace nebo komentář může obsahovat nejen samotný text, ale 

také multimediální a hypertextové odkazy. Byl také zaznamenán specifický styl 

komunikace, který představuje použití určité internetové slovní zásoby, slangu, žargonu, 

zkratek a vypůjčených slov. Přenos emocionální složky se provádí pomocí grafických 

smajlíků a dalších emotikonů, sémantické interpunkce, jakož i pomocí speciálních 

internetových technik – zvláštním způsobem vytvářených frází, hraním si s vtipy a memy. 

Při pozorování jazykového chování v oficiálních účtech jsme zaznamenali, že 

internetový styl se používá v různých stupních v závislosti na pozici redakčního personálu 

nebo specialisty marketingu na sociálních sítích a na cílech komunikace. Na jedné straně 

se dnes oficiální média ve svých publikacích nesnaží aktivně používat internetový jazyk a 

dodržují novinářský styl prezentace bez náhodného proniknutí moderního internetového 

slangu nebo žargonu. Internetový lexikon se používá pouze tehdy, pokud to vyžaduje 

kontext zveřejněných zpráv. Na druhé straně liberálnější internetová média mají více 

svobody při výběru jazykových prostředků, ve svých publikacích umožňují internetový 

lexikon a speciální formulace typické pro internetovou komunikaci. Online média jsou 

zaměřena na moderního uživatele a snaží se s ním mluvit stejným jazykem, aby si udržela 

zájem a přilákala nové publikum. 

Shodným rysem všech mediálních a oficiálních účtů je kreolizace textu publikací, při 

níž se používají fotografie a odkazy na hlavní text článku nebo zpráv. 
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Při pozorování jazykového chování v komentářích jsme dospěli k závěru, že jazyk 

komentářů v internetových komunitách Twitter a Pikabu se liší podle několika kritérií: 

 Podle objemu: Komentáře na Twitteru jsou krátké, často monosylabické odpovědi, 

které vyjadřují autorův momentální názor a stav, i když existuje určitý časový 

odstup mezi původním textem a komentářem. Odpovědi mohou být podrobnější, 

avšak kvůli omezenému objemu publikace na Twitteru nepřekročí 280 znaků. 

Naopak komentáře v internetové komunitě Pikabu často představují podrobné 

odpovědi v rozsahu dvou nebo více odstavců. 

 Podle stylu řeči: Na Twitteru autoři komentářů nejčastěji nepřikládají pravopisu 

a interpunkci velký význam. Chyby, záměrné i náhodné, jsou zcela běžné, 

interpunkce je často vynechána. Naopak v komentářích k Pikabu vypadají 

komentáře jako text formátovaný podle všech pravidel psaní. 

 Podle systému moderování: Twitter má liberálnější systém moderování – autoři 

původního příspěvku mohou sami mazat komentáře, které považují za nevhodné. 

Moderátoři Twitteru mohou ovlivnit autory jednotlivých komentářů pouze v 

případě, že tento komentář hrubě porušuje pravidla pro publikování na Twitteru 

(publikování násilí, pornografie, šíření nenávisti, nezákonné používání autorských 

práv). Je tedy docela běžné najít komentáře, které zahrnují například vulgární 

výrazy nebo nadávky. U Pikabu je moderovací systém přísnější. Každý uživatel 

může moderátorovi nahlásit nevhodný komentář, například pokud komentář 

obsahuje vulgární výrazy nebo urážky ostatních uživatelů. Kromě toho mohou 

uživatelé kontrolovat zobrazení nechtěných komentářů sami – například mohou 

snížit hodnocení autora komentáře a ten může ztratit oprávnění komentovat. 

Současně mají komentáře na sociální síti Twitter a komunitě Pikabu určité 

podobnosti:  

 Na obou webech jsou komentáře veřejné, to znamená, že je vidí kdokoli, dokonce 

i neregistrovaný uživatel. Tato skutečnost byla pro náš výzkum vhodná, vzhledem 

k naší pozici skrytého online pozorovatele.  

 Komentáře patří do asynchronního žánru, protože nevyžadují okamžitou odpověď, 

ale nevylučují to. Tato skutečnost ovlivňuje styl komunikačního jazyka.  

 Styl komentářů v obou komunitách je charakterizován absencí parazitních slov, 

navzdory různé typické délce textu. 
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2.4.6 Závěry empirické části 

Na základě získaných a analyzovaných údajů z průzkumu odpovědí respondentů 

jsme dospěli k následujícím závěrům. 

Internet proniká do všech úrovní našeho života – v online i offline prostoru. Dnes se 

bez ohledu na věk a míru zapojení do využívání internetových zdrojů většina lidí tak či 

onak s internetovou realitou setká. To se projevuje v používání internetových slov a 

počítačové slovní zásoby v online konverzacích i v komunikaci mimo internet – drtivá 

většina respondentů (94 ze 105 lidí, tj. 89,5 %) souhlasila s tím, že ve své každodenní řeči 

používá internetový lexikon. 

Zjistili jsme, že nejčastěji používanými jsou takzvaná speciální slova z technické 

strany internetového prostoru, která označují určité jevy z internetu a jsou používána v 

určitém kontextu (78 ze 105 lidí uvedlo, že tato slova používají nejčastěji). Kromě toho se 

často používají slova, která byla upravena pro pohodlí komunikace na internetu a poté byla 

vypůjčena do ústní řeči, protože získala význam sama o sobě ve své upravené podobě – 

zkratky (49 lidí ze 105) a upravená obyčejná slova (56 lidí ze 105). Také se v řeči často 

objevují přejatá slova (36 ze 105), která i když mají ekvivalenty z ruského jazyka, jsou ve 

své vypůjčené podobě stále rozšířená. 

Důvody použití internetové slovní zásoby v offline komunikaci se mohou lišit a je to 

dáno hlavně těmito okolnostmi: takováto slovní zásoba je vhodná v určitých situacích 

(52 ze 105 odpovědi), použití internetové slovní zásoby zvyšuje efektivitu komunikace 

kvůli rychlosti projevu (47 z 105 odpovědi), používání internetové slovní zásoby stalo 

zvykem (38 ze 105), a proto se stalo pohodlnějším (34 ze 105). Zjistili jsme také, že kromě 

těchto nejběžnějších důvodů lze internetový lexikon používat také proto, že slovo nebo 

výraz se stává populární mezi blogery s velkým počtem sledujících (13 ze 105), dále 

z důvodu nedostatku analogů popisující tento jev v ruském jazyce (26 z 105), k čemuž 

dochází poměrně často v důsledku rychlého vývoje výpočetní techniky a vzniku nových 

zdrojů. 

Zaznamenali jsme, že internetový lexikon proniká nejen do osobních konverzací 

mimo internet, ale také do projevu oficiálních médií a do reklamy. Celkem 86,7 % 

respondentů odpovědělo, že slyší internetovou slovní zásobu v médiích a reklamě (91 ze 

105 odpovědí). Míra proniknutí zatím není tak rozšířená, nicméně v médiích a reklamě je 

často slyšet slova nebo výrazy, s nimiž jsme se dříve setkali pouze na internetu. Nejčastěji 

se jedná o speciální slova (75 odpovědí) a cizojazyčná přejatá slova (49 odpovědí). 

Vzhledem k tomu, že mnoho internetových slov je typických pouze pro určité sociální sítě 
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nebo internetové komunity nebo mohou být součástí internetového memu či lokálního 

vtipu, případně představují přímý přepis cizojazyčného slova nebo výrazu, dochází často 

mezi určitými kategoriemi publika k neporozumění významu slova nebo výrazu. Pouze 

54,2 % (57 odpovědí ze 105) respondentů odpovědělo, že vždy rozumí všem slovům, která 

slyšeli nebo četli v médiích a reklamě. To může naznačovat, že značný počet nových slov 

je stále na periferii jazyka, tzn. že jsou široce používaná pouze určitými skupinami 

uživatelů a mohou být ostatním skupinám obecně neznámá. Taková slova mohou být 

pouze přechodná a nemusí zůstat v hlavní části slovní zásoby po dlouhou dobu, a to v 

důsledku rychlé změny současné reality, jak se to stalo například se slovy дискета 

(disketa), раскладушка (véčko – tvar telefonu), аська (derivát od ICQ). 

Pokud jde o postoj lidí ke změnám jazyka, na základě získaných výsledků většina 

respondentů hodnotí pronikání internetové slovní zásoby a vypůjčení cizího jazyka do 

každodenního projevu jako jev, který v současné době neohrožuje stav jazyka (63,8 % 

respondentů, tj. 67 lidí, vyjádřilo neutrální postoj). Za zmínku však stojí i to, že někteří 

respondenti mají striktně negativní postoj k rozšířenému používání internetové slovní 

zásoby, protože podle jejich názoru se jazyk začíná degradovat (23 lidí ze 105, což je 

21,9 %). Pouze 13,3 % (14 odpovědí ze 105) zaznamenalo probíhající změny jako 

pozitivní. 

Na základě analyzovaných publikací na sociální síti Twitter a komentářů na sociální 

síti Twitter a internetové komunitě Pikabu můžeme vyvodit následující závěry. 

V rámci našeho výzkumu jsme empiricky potvrdili, že na internetu existuje zvláštní 

komunikační jazyk, který zahrnuje jak řečové, tak i grafické prvky. Prvky řeči zahrnují 

zkratky, upravená slova, speciální slova charakteristická pro danou sociální síť nebo 

internetovou komunitu a přejatá slova. Kromě toho existují speciálně konstruované fráze, 

které získávají význam, pouze pokud účastníci komunikace znají kontext, ve kterém se 

fráze nebo slovo původně objevily. Cizí slova (nejčastěji anglická) se také často objevují v 

jejich přímém smyslu, přepsána v azbuce. Grafické prvky zahrnují opakované nebo 

chybějící interpunkční znaménka, použití Caps Lock k intonačnímu zvýraznění frází nebo 

slova, úmyslné pravopisné chyby, smajlíky a další emotikony. 

Během analýzy bylo zjištěno, že soukromé účty ve svých publikacích mnohem 

častěji používají internetový slovník nebo internetové techniky. Oficiální mediální účty se 

snaží vyhnout internetové slovní zásobě a grafickým prostředkům, internetový lexikon se 

vyskytuje pouze v případech, kdy je jeho použití nezbytné v souvislosti se zprávami 

uvedenými v publikaci. Jazyk publikací je co nejvíce publicistický, přísně konzistentní 
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a neliší se od oficiálního jazyka v televizi nebo rádiu. Soukromé účty naopak používají 

internetová slova a triky, i když to není nutné k pochopení významu publikace. Některé 

úřední účty však speciálně navrhují publikace ve stylu internetového jazyka, aby přilákaly 

aktivnější publikum a mluvily s uživateli sociálních sítí stejným jazykem. 

V rámci výzkumu jsme také porovnali způsoby internetové komunikace 

v komentářích na sociální sítí Twitter a internetové komunitě Pikabu a dospěli k závěru, že 

jazyk komentářů v těchto dvou internetových komunitách má podobnosti a rozdíly. 

Komentáře na Twitteru jsou krátké, stručné odpovědi, které vyjadřují autorův momentální 

názor a stav, i když mezi původním textem a komentářem existuje časový odstup. 

Odpovědi mohou být i podrobnější, avšak kvůli omezenému objemu publikace na Twitteru 

nepřekročí 280 znaků. Naopak komentáře v internetové komunitě Pikabu často představují 

podrobné odpovědi v rozsahu dvou nebo více odstavců v souladu se všemi pravidly 

gramatiky a pravopisu. V komentářích na Twitteru se častěji používá internetový jazyk a 

internetové techniky. Jazyk komentáře na Pikabu je blíže stylu psané řeči než fixaci ústní 

psané řeči. 
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ZÁVĚR 

Internet je již celkem pevně zakořeněn v realitě našeho života. Dnes je téměř jakákoli 

z našich činností nějakým způsobem propojena s internetem – komunikujeme, kupujeme 

oblečení, hledáme letenky, sledujeme filmy, sdílíme zájmy nebo dovednosti, stěžujeme si, 

studujeme, poznáváme nové lidi. Je zřejmé, že dopad internetu na život společnosti je 

nevyhnutelný. Jazyk je jednou z prvních oblastí, které tento vliv pociťují. V tomto ohledu 

byla stanovena relevance volby tématu této práce: v současné době 

v sociologii, lingvistické antropologii a lingvistice existuje významný zájem o nové formy 

komunikace, zejména internetové komunikace, která je extrémně dynamickou oblastí 

sociálního a jazykového chování. 

Teoretické studium a výsledky získané v průběhu praktického výzkumu umožňují 

dospět k závěru, že bylo dosaženo cíle práce, kterým bylo studium vlastností virtuální 

formy komunikace v rámci online komunit a jejího vlivu na proměny v moderní ruštině. V 

průběhu studia tématu a provedeného empirického výzkumu jsme zjistili hlavní příčiny, 

metody a očekávané důsledky dopadu internetové komunikace na moderní jazyk. 

V souladu s účelem a metodami výzkumu jsme navrhli odpovědi na položené 

výzkumné otázky: 

 Jaké jsou zvláštnosti internetových komunit jako nové formy sociální interakce? 

 Jaké nové metody používají vědci ke studiu sociální interakce v internetových 

komunitách? 

 Jaká jsou specifika internetové komunikace v rámci internetové komunity? 

 Jak internetová komunikace ovlivňuje vývoj jazyka? 

 Jaké mohou být důsledky tohoto vlivu? 

Na základě předložených výzkumných otázek jsme dospěli k následujícím závěrům. 

Rychlý rozvoj výpočetní techniky, internetu a softwaru, nárůst počtu uživatelů, 

zvýšená dostupnost osobních počítačů a dalších pomůcek s přístupem na internet vedly ke 

vzniku nové oblasti virtuální sociální interakce. Za těchto podmínek se začaly objevovat 

stabilní uživatelské skupiny, které po dlouhou dobu dálkově interagovaly v počítači 

zprostředkovaném prostoru různých webových zdrojů, spojené společným cílem 

shromažďování, výměny a transformace informací. V rámci teoretického výzkumu jsme 

potvrdili, že online komunity mají řadu vlastností, které odlišují jejich komunikační 

prostředí od offline komunit. Zaprvé se jedná o interaktivní povahu komunikace. Zadruhé 

se vyznačují relativní místní a časovou nejistotou komunikace v rámci komunity. Zatřetí 
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mají povinnou přítomnost cíle, předmětu společného zájmu, který je střediskem interakce v 

rámci komunity. Začtvrté je typická zvláštní povaha členství, dehierarchizace, relativní 

snadnost vstupu a výstupu z komunity. Pátou společnou vlastností je existence specifické 

sady pravidel chování uvnitř komunity – netiquette. 

Vytvoření nového specifického komunikačního prostředí – online prostředí, do 

kterého se přeneslo mnoho komunikačních praktik a ve kterém se vytvořily nové sociální 

skupiny, znamenalo také i vznik potřeby jeho studia. Dnes se online prostředí stává nejen 

informačně bohatým polem pro získávání empirických dat, ale zároveň obsahuje i nové 

metody získání těchto dat. Jednou z takových metod je netnografie navržená Robertem 

Kozinetsem. Definuje ji jako „specifický soubor vzájemně propojených výzkumných 

postupů při shromažďování, analýze a prezentaci dat, jakož i etické standardy pro 

provádění tohoto druhu výzkumu“. Netnografie používaná v online prostředí je obecně 

založena na stejných principech jako klasická etnografie. Specifika uplatňování 

netnografické strategie jsou určena vlastnostmi online komunikace, v jejímž rámci jsou 

metody sběru informací upravovány a přizpůsobeny novému prostředí. V rámci metody 

netnografie jsou důležité otázky týkající se spolehlivosti získaných online dat a etických 

problémů. 

V průběhu studia zvoleného tématu jsme identifikovali specifické rysy virtuální 

komunikace v rámci internetových komunit. Virtuální komunikace je zvláštní druh řeči – 

písemná fixace ústní řeči. To se odráží v její spontánní povaze, omezeném času na 

odpověď (v synchronním žánru je omezen rychlostí rozhovoru, v asynchronním žánru 

relevantností události), často omezeným objemem zprávy, jakož i omezeným souborem 

neverbálních prostředků vyjadřování. V průběhu online komunikace, stejně jako v ústní 

řeči, je také kladen důraz na snížení řečového úsilí, což znamená časté používání zkratek, 

upravených slov a opomenutí předpokládaných slov. Používání přejatých slov je dáno 

terminologií, která je charakteristická pro počítačové a internetové technologie, použití 

slangu a žargonu (včetně cizojazyčného) dává komunikaci uvolněný, neformální charakter, 

stimuluje uživatele, aby se vyjadřovali. K vyjádření emoční složky se často používají 

grafické prvky – smajlíci a další emotikony, nálepky, memy. Aktivně se používá 

sémantická interpunkce – několik interpunkčních znamének v řadě nebo je interpunkce 

záměrně vynechána. K vyjádření intonace se také používá Caps Lock, kterým se 

zvýrazňuje část věty nebo slova. 

Na základě provedeného praktického výzkumu můžeme dojít k závěru, že 

internetová komunikace má vliv i na jazyk používaný v offline komunikaci. Internetový 

lexikon přesahuje internet a aktivně se používá v ústní komunikaci jak v kontextu 
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internetových jevů, tak v jiných situacích. Na základě výsledků výzkumu je nejčastějším 

důvodem používání internetových slov přiměřenost použití tohoto slangu v určitých 

situacích. Kromě toho používání internetového lexikonu zvyšuje rychlost poskytování 

informací a v důsledku toho i efektivitu konverzace. Použití jednotlivých slov se již stalo 

zvykem kvůli vysoké relevantnosti jevů, které tato slova popisují. Internetový lexikon se 

používá nejen v osobních konverzacích, ale často je možné taková slova slyšet nebo vidět 

v mediálních zprávách nebo v reklamách. Taková široká distribuce však neznamená, že 

všechna slova jsou srozumitelná pro celé publikum, v některých případech můžeme 

pozorovat dokonce porušení jedné z komunikačních funkcí – nedochází k úplné výměně 

informací. 

Při zpracovávání tématu práce bylo potvrzeno, že zrychlená adaptace internetového 

lexikonu ještě není základem pro přesnou predikci výsledků dopadu virtuální komunikace 

na moderní jazyk. Mnoho cizích slov prošlo fonetickou adaptací, jsou psány v azbuce, mají 

svůj vlastní, přísný individuální význam, mají deriváty, ale zároveň zůstávají na periferii 

jazyka v rámci jakéhokoli lingvistického mikrosystému jednotlivých internetových 

komunit, věkových skupin, fenoménů online života. V samotném mikrosystému je slovo 

ovládnuto opravdu rychle. Současně většina rodilých mluvčích nemusí vědět o existenci a 

použití takového slova, nemusí rozumět jeho významu nebo je může považovat za vzácné 

slovo. 

Pro upevnění slov v jádru lexika a následně v denní slovní zásobě rodilých mluvčích 

mají největší význam dva faktory. Jeden z nich má nadčasový univerzální charakter a 

vzniká v procesu používání internetové slovní zásoby. Je jím aktuálnost reality naznačené 

slovem. Dokud bude slovem označovaný jev v životě společnosti relevantní, bude slovo 

používáno, šířeno a upravováno. Druhým faktorem upevnění slova z internetového 

lexikonu v obecně používaném segmentu ruského jazyka je fixace tohoto slova 

v mezinárodním slovníku. V takovém případě bude slovo používáno přesně ve své 

cizojazyčné podobě, i když má ekvivalent v ruském jazyce, a zároveň bude doplňovat 

i mezinárodní slovní zásobu. Tento proces rozšiřování jazyka pomocí nové, často 

cizojazyčné slovní zásoby nelze jednoznačně nazvat negativním důsledkem. Jedná se 

o proces vývoje nové formy jazyka, protože již existující oficiální psaný jazyk zjevně 

nesplňuje funkce, které jsou nezbytné pro virtuální komunikaci. 

Virtuální komunikace jako mnohostranný sociálně-lingvistický fenomén zahrnuje 

nejen výskyt cizího nebo nového slovníku v jazykovém systému, ale také jeho další 

přizpůsobení. Provádí se na dvou úrovních najednou – na úrovni jazykového systému a na 

úrovni sociálně-lingvistického chování rodilých mluvčích. Přizpůsobení internetové slovní 
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zásoby v jazykovém systému vychází z potřeby přizpůsobit nové slovo normám typickým 

pro přijímající jazyk. Přizpůsobení v sociálně-lingvistickém chování je přímo způsobeno 

komunikačními úkoly. 

Předkládaná práce poukazuje na aspekty složitého, mnohostranného problému vlivu 

virtuální formy komunikace v rámci internetových komunit na moderní jazyk, i když 

samozřejmě nevyčerpává všechny. Internetová komunikace současnosti je rychle se měnící 

oblastí v životě společnosti a podle našeho názoru nabízí do budoucna studium této 

problematiky další zajímavá témata. 

  



76 

LITERATURA 

BASSETT E. H., O’RIORDAN K., Ethics of Internet Research: Contesting The Human 

subject Research Model. Ethics and Information Technology. 2002. Vol. 4 (3). P. 233–247. 

Dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/227255051_Ethics_of_Internet_research_Contest

ing_the_human_subjects_research_model [cit. 12.07.2020] 

BEDNÁŘ V., Internetová publicistika. Praha: Grada, 216 s. ISBN 978-80-247-7322-3. 

2011 

BENEITO-MONTAGUT R., Ethnography goes online: towards a user-centered 

methodology to research interpersonal communication on the Internet. Qualitative 

Research. 2011. No 11. P. 716–735. Dostupné z 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1003.5115&rep=rep1&type=pdf  

[cit. 12.07.2020] 

BERGELSON M., Бергельсон М.Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации 

(Языковое поведение в сети Интернет) [Jazykové aspekty virtuální komunikace 

(Jazykové chování na internetu)]. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 

Вестник МГУ. Сер. 19. – 2002. – No 1.   

BONDARENKO S., Бондаренко С. В. Социальная структура виртуальных сетевых 

сообществ [Sociální struktura síťových virtuálních komunit]. Ростов-на-Дону: Изд-во 

Ростовского государственного университета, 2004. С. 280-281. 

BRAGINA A., Брагина А.А. Нeологизмы в русском языкe. [Neologismy v ruštině] – 

М.: Просвeщeниe, 1973. – 168 с. 

BREUSOVA E., Бреусова Е.И. Об эффективности обыденной коммуникации в её 
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