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Pragmatická a stylistická analýza. 
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Ve své diplomové práci se zaměřuji na výzkum čtenářských reakcí k článkům 

na aktuální téma. Konkrétní články pochází z internetových zpravodajských serverů. 

Vybrané materiály podrobuji analýze z hlediska rozličných lingvistických aspektů. 

V rámci pragmatiky se koncentruji nejprve na oblast psanosti a mluvenosti 

a zjišťuji, ke které z uvedených forem diskusní příspěvky přiřadit. Po důkladném zvážení 

docházím k závěru, že se jedná o specifickou formu komunikace umístěnou na hranici 

mezi psanosti a mluvenosti. 

Pozornost věnuji také poznatkům konverzační analýzy a jejich aplikaci na vybrané 

příspěvky, dospívám k zjištění, že reakce čtenářů jsou dialogického charakteru. Toto 

zjištění následně ovlivňuje terminologii užívanou v diplomové práci. 

V dalších částech své práce zkoumám zvolený materiál z pohledu komunikačního 

záměru účastníků diskusí, přičemž se pokouším na základě příkladů analyzovat jednotlivé 

výpovědi podle jejich komunikační funkce. Středem mého zájmu jsou také vedle 

neverbální komunikace, implicitních vyjádření a dalších pragmatických jevů komunikační 

principy manipulativní a konfliktní. Zvláštní soustředění z mé strany však vyžadují 

kooperace a zdvořilost jakožto pilíře pragmatických bádání, konkrétně se orientuji 

na dodržování maxim těchto principů účastníky diskusí. 

V neposlední řadě obsahuje má diplomová práce rovněž rozbor reakcí čtenářů 

z hlediska stylistického, provádím rozbor dle jednotlivých rovin jazykového systému. 
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RESUME: 

In my diploma thesis I have focused on the research work of the newly originated 

form of communication we can encounter in the readers reactions to the articles dealing 

with current topics. These articles can be found on the internet news servers. 

The selected reactions have been scrutinized especially from pragmatic point 

of view. Firstly, I have been trying to find out which form of language they belong to. 

After having revealed several features of spoken medium in the analyzed material, I came 

to a surprising conclusion that electronic communication of this type is neither written 

nor spoken but it should be placed somewhere between these two language forms. 

Furthermore, the findings of conversation analysis have been applied to the readers' 

reactions I have worked with in order to detect whether there is a conversation structure 

or not. The initial hypothesis has been confirmed as a result of my identifying 

the fundamental parts of conversation: turn, act, move, exchange, initiation, response 

etc. As far as the taxonomy of discourse acts is concerned the prevailing ones are 

informatives. 

In addition, I was also interested in carrying out the research of the chosen moves 

from other pragmatic aspects such as presuppositions, implicature, nonverbal 

communication, speech acts, manipulation, cooperation, irony principle, politeness 

principle and so on. I find it crucial to mention my results regarding the exploration of 

politeness. The participants of discussions often fail to observe individual maxims 

of politeness. In other words they work against them, which is frequently accompanied by 

the usage of vulgarisms. This verbal behaviour which could be characterized as the 

ignorance of social and communicative norms accepted in reality is most likely caused by 

the anonymity of this kind of interaction. 

The second significant part of my thesis involves the analysis of the readers' 

reactions in terms of other levels of language framework like morphology, syntax, 

lexicology etc. 

To sum up, my fundamental aim was to characterize this particular form 

of electronic communication. 



OBSAH: 

ÚVOD 2 

1. Teoretická východiska mé diplomové práce 4 
2. Charakteristika materiálu 5 

2.1. Internet a zpravodajské servery 5 
2.2. Čtenářské reakce 6 

3. Pragmatická a stylistická analýza diskusních příspěvků 8 
3.1. Argumentační diskurz 9 
3.2. Psanost a mluvenost 13 
3.3. Konverzační analýza .17 

3.3.1. Střídání mluvčích 19 
3.3.2. Mechanismus oprav, korektur a rektífikací 21 
3.3.3. Tématická strukturace dialogu 22 

3.4. Emotikony 23 
3.5. Implikatura 30 
3.6. Zdvořilostní princip komunikace 31 

3.6.1. Pozitivní zdvořilostní strategie 32 
3.6.2. Negativní zdvořilost 32 
3.6.3. Maximy zdvořilostního principu 33 

3.7. Slohotvorní činitelé 39 
3.7.1. Objektivní slohotvorní činitelé 40 
3.7.2. Subjektivní slohotvorní činitelé 41 

3.8. Horizontální a vertikální členění textu 42 
3.9. Diferenciace a stratifikace národního jazyka v dialogických příspěvcích 43 
3.10. Slohová charakteristika příspěvků z hlediska jednotlivých rovin jazykového 
systému 45 

3.10.1. Slohová charakteristika prostředků roviny fonetické a fonologické 45 
3.10.2. Slohová charakteristika morfologických prostředků 46 
3.10.3. Slohová charakteristika prostředků slovotvorných 48 
3.10.4. Slohová charakteristika prostředků lexikálních 50 
3.10.5. Slohová charakteristika prostředků syntaktických 52 

3.11. Kooperační princip 57 
3.11.1. Princip kooperace versus zdvořilost 58 
3.11.2. Porušování maxim kooperace 58 

3.12. Klasifikace replik podle ilokučního záměru mluvčích 67 
3.13. Konflikt a manipulace v internetových diskusích 76 

3.13.1. Konfliktní princip verbální komunikace 76 
3.13.2. Manipulation komunikace 77 

ZÁVĚR 79 
LITERATURA 81 
PŘÍLOHA 83 

1 



ÚVOD 

Zaměření své práce s názvem „Vyjadřování vlastního názoru na internetu. Reakce 

čtenářů k článkům na aktuální téma" jsem si nevybrala náhodou, již v průběhu mého 

studia mě zaujal fenomén nově vznikajícího způsobu komunikace přes internet, konkrétně 

mám na mysli elektronickou poštu, navazování kontaktů a zábavu prostřednictvím chatu 

a v neposlední řadě rovněž rozmanitá, tématicky vyhraněná i nevyhraněná, diskusní fóra, 

jejichž účastníci mají možnost vyjádřit se k nastolenému tématu. Jistou modifikaci 

tématicky zaměřených diskusních fór představují diskusní dialogické sítě, pro něž je 

klíčovým podnětem článek z médií, článek, který byl aktualizován v elektronické verzi 

na některém z mnoha informačních a zpravodajských internetových serverů. 

O reakce čtenářů na konkrétních serverech jsem se zajímala v dřívější době nejen 

z pohledu obsahového, ale neopomínala jsem ani stránku formální. Pozornost jsem 

zaměřila převážně na ty jevy, které vystupovaly na povrch na první pohled, jelikož 

na hloubkovou analýzu jsem si ještě netroufala. Jakožto studentka bohemistiky jsem 

nemohla přejít bez povšimnutí do očí bijící hrubé chyby a jiné chyby pravopisného 

charakteru, jichž se dopouští účastníci diskusí, a samozřejmě též vulgarismy, jimiž jsou 

internetové debaty přesyceny. 

Vedle výše zmíněných důvodů mě k volbě tématu vedla i skutečnost, že preferuji 

lingvistiku synchronní před diachronním pohledem na jazyk. 

Pro tuto volbu mě zlákal i fakt, že daná problematika ještě nebyla dostatečně 

prozkoumána, tudíž budu mít volné pole působnosti a budu mít možnost dojít k vlastním. 

že jsem posléže zjistila, že někteří lingvisté (např. S. Čmejrková) se zabývali jinými 

sférami elektronické komunikace, které však mají s diskuzními fóry řadu společných rysů. 

Po několika týdnech probírání se internetovými servery a články na nich 

uveřejněnými jsem si, jak bylo domluveno s vedoucí mé práce, zvolila mezi rubrikami, 

které jsou prostřednictvím serverů čtenářům nabízeny a které jsou orientované například 

na oblast domácích i zahraničních událostí politických, ekonomických, kulturních, 

sportovních a dalších, rubriku s články týkajícími se tématu stále aktuálního, a to zdraví. 

žádnou autoritou neovlivněným a nepředurčeným závěrům. Musím zároveň podotknout, 
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Než jsem se začala systematicky věnovat zkoumání vybraného materiálu z hlediska 

pragmatického a stylistického, bylo zapotřebí stanovit si cíle, kterých bych ráda v průběhu 

práce dosáhla: 

> Primární a fundamentální cíl mého snažení spočíval v definování pojmu komunikace 

elektronických diskusí a charakterizování této formy komunikace z rozmanitých 

pragmatických a jazykových aspektů. 

Dílčí cíle, jimiž lze dosáhnout cíle prvořadého: 

> Prokázat, zda je možné na tuto sféru komunikace aplikovat poznatky moderní 

konverzační analýzy a nazvat ji dialogem. 

> Studiem materiálu získat nezbytné informace, jež pomohou diskusní příspěvky zařadit 

do psaného či mluveného modu jazyka. 

> Zjistit, jakou pozici mají v internetových diskusích zdvořilostní a konverzační princip 

jakožto pilíře pragmatických zkoumání, v centru mého zájmu bude míra dodržování 

jejich maxim komunikanty. 

> Dokázat, popřípadě vyvrátit uplatnění konfliktního a manipulačního komunikačního 

principu. 

> Posoudit míru explicitnosti a implicitnosti vyjádření v příspěvcích. 

> Najít důkazy prokazující, nebo popírající existenci neverbální komunikace v této sféře. 

> Klasifikovat výpovědi podle jejich komunikační funkce, popsat komunikační záměry 

účastníků diskusí. 

> Uvést výčet podmínek ovlivňujících výslednou podobu komunikátu (slohotvorné 

faktory). 

> Rozbor příspěvků z hlediska jednotlivých rovin jazykového systému. 

^ Podrobně analyzovat vybrané čtenářské reakce. 
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1. Teoretická východiska mé diplomové práce 

Jak jsem již zmínila, diskusní příspěvky návštěvníků internetových zpravodajských 

serverů ještě nebyly natolik odborně prostudovány, aby o nich vyšly studie nebo celé 

publikace obšírnějšího rázu. K dispozici k nahlédnutí a k inspiraci jsem měla pouze 

odborné články z lingvistických časopisů, konkrétní problematice se však věnoval jen 

článek Česká internetová diskusní fóra jako zdroj diskursu o interkulturním a jazykovém 

kontaktu: Případ „Český šok" autorky Tamah Sherman, který však poskytuje jen okrajové 

seznámení se s danou problematikou, nekoncentruje se na její zkoumání z různých aspektů. 

Podobného ražení je i článek L. Hašové Jak a o čem se diskutuje v češtinářském 

internetovém klubu, který představuje určitou modifikaci vlastního tématu této diplomové 

práce, jelikož účastníci debaty nereagují na mediálně uveřejněný článek, 

ale buď odpovídají na vznesenou otázku z oblasti našeho rodného jazyka, nebo sami 

konkrétní dotaz pokládají. Základní dialogickou sekvencí je tedy dvojice otázka -

odpověď. Ostatní studie, z nichž za nejpřínosnější považuji článek S. Čmejrkové Čeština 

vsítí: Psanost či mluvenost?, se sice zabývají formou komunikace přes internet, nikoli 

však diskusními dialogickými sítěmi, ale kupříkladu elektronickou poštou. 

Co se týká teoretického zázemí jednotlivých kapitol (viz Literatura), jevilo se mi 

pro účely mé práce vhodnější a efektivnější věnovat úvodní část každé kapitoly teorii, 

z které jsem čerpala, a následně aplikovat touto cestou získané poznatky na konkrétní 

příklady vyjmuté z diskusí k vybraným článkům. 

V ukázkách, které jsem využívala k názorné demonstraci mých zjištění a závěrů, 

jsem pro usnadnění porozumění doplňovala chybějící diakritiku, avšak chyby v ortografii 

a interpunkci jsem ponechávala beze změny. 

K zvolenému způsobu pracovního postupu bych ještě ráda poznamenala, že ačkoli 

jsem měla původně v plánu vyčlenit si na podrobnou analýzu některých příspěvků 

samostatnou kapitolu své práce, osvědčilo se mi začlenit tuto praktickou část také 

do jednotlivých kapitol v rámci uvedených příkladů, kterými se snažím podpořit teoretické 

argumenty, k nimž jsem zkoumáním dospěla. Některé z příkladů zároveň podrobuji 

obsáhlejší analýze z rozličných lingvistických aspektů. 
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2. Charakteristika materiálu 

V této kapitole se pokusím charakterizovat materiál, který jsem si na internetu 

vybrala a který bude používán k vlastní analýze. 

2.1. Internet a zpravodajské servery 

Na „síti" mají zájemci k dispozici hned několik serverů, na nichž se mohou 

seznámit s reakcemi ostatních na články týkající se aktuálních témat a sami pak vyjádřit 

svůj názor na daný článek či reagovat na příspěvky ostatních uživatelů. V dnešní době 

rozvíjejících se moderních technologií je internet nepostradatelným pomocníkem každého 

z nás, přesněji řečeno každého z mladší generace. Dokonce i děti předškolního věku 

přistupují k tomuto masmédiu jako ke zdroji zábavy, kde mohou trávit i několik hodin 

hraním nejrůznějších her. Odlišný vztah k internetu a k ostatním pro nás nepostradatelným 

produktům moderní společnosti, mám na mysli například mobilní telefon, však má většina 

příslušníků starší generace, kterým činí potíže si na tzv. vymoženosti současnosti zvyknout 

a naučit seje využívat ke svému prospěchu. 

Lidé pomalu upouští od každodenního rituálu kupovat si ráno při cestě do práce 

noviny, mnohem efektivnější je využít internetu, na němž nám jsou zpřístupněny 

zpravodajské servery, kde se nachází bezpočet novinových článků v elektronické podobě 

spolu se čtenářskými diskusemi, jež se staly centrem mého zájmu v průběhu zpracování 

této práce. Využívala jsem k nahlédnutí www,ceskenoviny.cz. www.aktualne.centrum.cz, 

www.lidovky.cz. www.idnes.cz a v neposlední řadě také server bulvárního deníku Blesk -

www.blesk.cz. 

Z hlediska zaměření zpravodajských serverů je klíčovým kritériem cílová skupina 

čtenářů, stejně jako u klasických deníků je výběr, způsob podání a zpracování informací 

determinován právě tímto faktorem. Elektronická verze serióznějších deníků je určena 

hloubavějšímu, náročnějšímu adresátovi, jenž vyžaduje podrobnější informace, 

komunikace se čtenářem probíhá na zcela racionální bázi. Na druhou stranu bulvár je 

charakterizován zvláště oblibou v poskytování informací o životě celebrit, snaží se 

za každou cenu upoutat pozornost, zaujmout svého cílového adresáta. Články deníku Blesk 

v elektronické podobě jsou stručným vylíčením konkrétní události, jakýmsi shrnutím 

zprávy aktualizované například na idnes.cz; je pro ně příznačná méně složitá syntax 
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s kratšími souvětími a subjektivně laděné komentáře záměrně působící na city recipientů. 

Na serverech bulvárních deníků nejsou ani tak časté citace dodávající faktografickému 

článku, který je čtenáři předložen, na důvěryhodnosti, autenticitě. Citace zároveň umocňují 

prožitek čtenáře, jenž se samotné události nezúčastnil. 

Já osobně jsem si pro svou práci vybírala materiály z aktualne.centrum.cz, idnes.cz 

a blesk.cz. První dva zmíněné servery jsou si značně podobné nabídkou rubrik, 

například zprávy, sport, ekonomika, kultura, finance, věda, technika, zdraví aj. Dále 

na titulních stranách najdeme vedle přehledu nejčtenějších článků a nejčerstvějších zpráv 

také upoutávky k článkům z jednotlivých rubrik ve formě názvu a úvodní části textu 

článku včetně doprovodné fotografie. Vizuální stránka však zůstává společně s reklamou 

v pozadí, na prvním místě stojí jednoznačně text. 

On-line magazín BLESK se například od výše zmíněného oficiálního on-line 

deníku IDNES svérázně odlišuje i v jiných aspektech, než jsou ty, které jsem již výše 

uvedla. Už vzezření titulní strany o lecčems vypovídá - blesk.cz nabízí následující rubriky: 

auto, cestování, erotika a sex, horoskopy, žena atd. Dále stojí za zmínku také textu 

dominující obrázková dokumentace a prostor věnovaný reklamě. Nelze popřít, že je řeč 

o serveru bulvárního deníku, jehož senzacechtivý čtenář hledá nejnovější informace 

o nejrůznějších katastrofách či novinkách ze života celebrit. Jedním z cílů mé práce bude 

také porovnání reakcí čtenářů v deníku bulvárním a seriózním. 

v 

2.2. Čtenářské reakce 

Každý zájemce má možnost reagovat na článek uveřejněný v on-line deníku nebo 

má právo vyjádřit svůj názor na příspěvek jiného čtenáře. Chce-li dotyčný zájemce této 

možnosti využít, může se na daném serveru zaregistrovat, ale ve většině případů je mu 

umožněno vložit jeho příspěvek, aniž by se řádně přihlásil, takovýto příspěvek je pak např. 

na serveru idnes.cz označen jako anonym. Základní podmínkou pro vstup do diskuse je 

vyplnění políčka autor a titulek. 

Před vložením příspěvku by měl zájemce uvést své jméno a titulek příspěvku. 

Někteří uživatelé mají pak skutečně v kolonce autor uvedena antroponyma, otázkou však 

zůstává, zda-li jsou ona jména pravá nebo se jedná o jména fiktivní, jež autory příspěvku 

právě napadla. 
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Avšak stále častěji se místo vlastního jména objevují přezdívky (anglicky 

nickname), jež jsou mimo jiné podmínkou pro chatování na „síti". Namátkou uvedu 

několik přezdívek, které jednoznačně svědčí o kreativitě čtenářů: Skogen, Xandy, Creep, 

Lady, Coli, Ronin atd. Někteří nápadití uživatelé dokonce obměnou vokálu v přezdívce již 

existující signalizují, na který příspěvek reagují - Skugen, Skogen, Skagen. Přezdívky jsou 

různorodé a bezpochyby umocňují anonymitu textů, o které ještě bude řeč později. 

Zatímco alespoň některé z nich zřetelně vypovídají o pohlaví jejich nositelů, existují 

i takové, u kterých není možné jasně stanovit, jedná-li se o muže či o ženu (hoha, vero, 

tms, pch, semi, lu lu lu...). Našla jsem i takové přezdívky, které měly spojitost 

s diskutovaným tématem. V reakcích čtenářů na článek týkající se kouření se vyskytly 

přezdívky jako Raucher, Vajgl, Vižinko... Z uvedených příkladů vyplývá, že vedle 

jazykové invence zapojili tvůrci přezdívek i své jazykové znalosti, neboť se většinou jedná 

o anglicismy, ojediněle germanismy. 

Na všech již zmiňovaných serverech je u jednotlivých diskusních příspěvků kromě 

autora a nadpisu uvedeno také datum a přesný čas vložení textu. Na aktualne.centrum.cz 

uvádí redakce serveru IP adresy počítačů uživatelů. 

IP adresa - jednoznačná identifikace konkrétního zařízení (počítače) v prostředí internetu. 

Veškerá data (ve formě datagramů), která jsou z/na dané zařízení přes počítačovou síť 

posílána, obsahují IP adresu odesílatele i příjemce. 

IP = Internet Protocol - protokol, pomocí kterého spolu komunikují všechna zařízení 

v internetu. Wikipedia.cz 

Co se týče samotného textu příspěvku, jeho délka je limitována počtem znaků 

od 1000 do 1500, u on -line deníku Lidových novin je to dokonce 2000 znaků. Podle mého 

mínění vymezují servery účastníkům diskusí dostatečný prostor pro vyjádření názoru 

v porovnání např. s SMS komunikací, kde je produktor omezen 160 znaky, což se 

samozřejmě projeví i na výsledném komunikátu. Oba typy elektronické komunikace však 

vykazují i společné rysy (viz dále). 

Redakce serverů upozorňují své uživatele následovně: 

„Redakce serveru nenese odpovědnost za obsah diskusních příspěvků čtenářů. Tento 

prostor slouží k diskusním příspěvkům od čtenářů k tématu zde otištěných článků. Redakce 
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si vyhrazuje právo vymazat diskusní příspěvky, které nesouvisí s tématem článku. Redakce 

si dále vyhrazuje právo mazat či krátit texty naplňující skutkovou podstatu trestného činu 

hanobení rasy, národa a přesvědčení, či příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky. 

V případě opakovaného porušení těchto pravidel si redakce vyhrazuje právo zakázat 

osobám, které tato pravidla porušují, vkládat nové diskusní příspěvky. " 

ceskenoviny.cz 

Nutno dodat, že ne všechny servery využívají svého práva mazat nevhodné 

příspěvky, když jsem hledala vhodné reakce čtenářů pro svou analýzu, naskytlo se mi 

i několik takových, které nebraly zřetel na upozornění redakce a hemžily se vulgarismy. 

Na druhou stranu jsem místo diskusních příspěvků k článku na aktuální téma 

na idnes.cz nalezla omluvu čtenářům za zrušení diskuse pod článkem vzhledem k tomu, 

že diskuse byla zneužívána k opakovaným rasistickým a vulgárním výpadům, které již 

nešlo mazat jednotlivě. 

Vedle výše zaznamenaného upozornění vyzývá redakce on-line magazínu Blesk 

čtenáře k užívání diakritiky vzhledem k faktu, že kterýkoli příspěvek může být otištěn 

v časopise. 

Já jsem si po důkladném zvážení vybrala k analýze články spadající do rubriky 

zdraví, jelikož si myslím, že jejich obsah je aktuální nepřetržitě. Konkrétně jsem využívala 

převážně diskusní příspěvky k článkům: Každý den začíná kouřit stovka děti 

(aktualizováno na aktualne.centrum.cz 16.8.2006 v 23:30), dále Léky budou dražší, 

odnesou to penzisté (opět aktualne.centrum.cz 13.7.2006 v 00:00), Tlustých je na světě víc 

než hladových (idnes.cz aktualizováno 16.8.2006 v 8:28) a Chaos v lékárnách! Budou 

tisícové doplatky? (blesk.cz, doba aktualizace neuvedena). 

3. Pragmatická a stylistická analýza diskusních příspěvků 

Náplní mé práce je analyzovat získaný materiál z hlediska pragmatického 

a stylistického, budu prostřednictvím rozmanitých pragmatických a stylistických aspektů 

usilovat o komplexní charakteristiku zkoumané formy elektronické komunikace. 

8 



3.1. Argumentační diskurz 

Vzhledem k faktu, že tématem mé práce je vyjadřování vlastního názoru 

na internetu, považuji za vhodné věnovat se nejprve lexémům názor a argumentace 

jakožto neopomenutelným pojmům v pragmatických zkoumáních. 

Lidé po přečtení článků v elektronické podobě reagují na diskutované aktuální téma 

rozličnými způsoby; jedno však mají všichni společné - vyjadřují touto cestou své názory 

a mnoiidy s e j e snaží podpořit zjejicíi poiiietfu smysluplnou argumenta^ Která přispívá 
k přijeti názoru recipienty. 

Není pochyb, že názor se dá všeobecně považovat za „tvrzení subjektivního 
charakteru, o jehož platnosti je jeden člověk přesvědčený, nejde o objektivně ověřitelný 

fakt" (Šamalová, 2005). Naše názory jsou tedy ve své podstatě relativní a záleží jen na naší 

argumentaci, zda se nám o jejich platnosti podaří auditorium přesvědčit, či nikoli. Jak již 

z mé formulace předešlého souvětí vyplývá, argumentace je považována za druh persváze 

čili přesvědčování, kdy se snažíme prosadit naše stanovisko uváděním racionálních 

důvodů. 

„ S per sváží jako komunikativní funkcí se setkáváme denně. My jsme vždy v roli 

recipienta, který bud přijme nabízený názor, nebo nikoli. Persváze je vždy komunikaci 

konfliktní. V případě nedogmatické a nemanipulativní persváze produktor přiznává 

recipientovi svobodnou vůli učinit ohledně předmětu persváze samostatné rozhodnutí, jde 

zde tedy stále ještě o komunikaci konstruktivní. Tento druh přesvědčování je ovlivňováním, 

při kterém se recipient pod vlivem persuadéra dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně 

ujišťuje o zdňvodnitelnosti nějakého stanoviska" (Grác, 1985). 

Repliky jednotlivých účastníků elektronických diskuzí mají charakter dialogické 

psané komunikační situace, mezi jejíž hlavní činitele řadíme vedle mluvčího, adresátů, 

samotného názoru a argumentů také kontext recepce. 

Musíme si také uvědomit, že tento druh víceméně anonymní komunikace se 

od argumentace tváří v tvář značně liší. Budeme-li se snažit obhájit náš postoj a budeme-li 

mít možnost očního kontaktu s naším oponentem, sehrají bezesporu velkou roli i vlivy jako 

neverbální komunikace, osobnost či charisma argumentujícího, jeho sociální status 

a v neposlední řadě i to, jakým na nás působí dojmem - působí-li daná osoba důvěryhodně 

a sympaticky, snáze se necháme přesvědčit jejími argumenty. Elektronická komunikace se 

však vyznačuje absencí těchto faktorů; akcentuje převážně obsahovou stránku komunikace. 

Užiji pro tuto situaci termín depersonifíkace - ,,záměrné odhlédnutí od osobností a osobní 
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prestiže účastníků argumentační interakce, jež v praxi zvyšuje možnost dojít shody" 

(Šamalová, 2005). Pro mnou zkoumané dialogy všeobecně platí, že rouška anonymity 

značně oslabuje personifikovanost účastníků komunikace. Tento fakt však poskytuje 

ohromnou výhodu - komunikující se tak vyvarují riziku ztráty tváře, jelikož anonymita 

mimo jiné také eliminuje negativní důsledky odmítnutí našich názorů jakožto odmítnutí 

naší osoby (viz kapitola Zdvořilost). 

Argumenty by také podle T. Govierové měly být pádné a přesvědčivé, což by měly 

zaručit následující podmínky: akceptabilita, relevance argumentů a poskytnutí 

dostatečného základu pro odůvodnění názoru (Govier, 1997). 

1. akceptabilita - argumenty splňují kritérium přijatelnosti, pokud je splněna alespoň 

jedna z následujících podmínek: 

a) Obsah argumentu je součástí znalostí o světě sdílených danou komunitou v určitém 

čase a prostoru, při argumentaci záleží na auditoriu a kontextu argumentační 

komunikační situace. 

Např.: Datum: 04.04.2006 7:08 Autor: Moravák Titulek: Když si rodiče nepohlídají děcko 

od malička... 

kdyby se deckam vic věnovali a učili je sportu a zdravějšímu stravovaní, bylo by tech 

obézních de ti mene... 

b) Platnost argumentu je podložena přijatelným svědectvím, což platí pro tvrzení, jež se 

týkají zkušenosti a jejichž obsah nepřekračuje možnosti osobního svědectví. 

Např.: Datum: 13.07.2006 8:01 Autor: důchodce Milan Titulek: Re: NESTRAŠTE, 

ódéesáci! 

• to co říká pan ráth, už také říkala paní emerová a lékovou politiku velmi rozšťoural pan 

ráth, já jsem před 5 lety platil měsíčně 4.700kč nyní to je 9.260kč, stále za vlády čssd, když 

bych neměl rodinu, tak si za důchod koupím léky a nemám na nájem, jídlo, energii... 

c) Argument lze přijmout jako podložený, pokud se odvolává na uznávanou autoritu -

experta v daném oboru. Odvolání se na autoritu lze využít tam, kde tvrzení vyžaduje 

speciální znalosti v daném oboru. 
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Např.: Lidé za obezitu nemohou! (Lenka, 18.08.2006 13:06) 

Výzkum amerických lékaři/ odhalil šokující skutečnost: valná většina obézních lidí za svou 

tloušťku nemohou! Stravovací návyky prý totiž nemají na obezitu zase až takový vliv, jak se 

předpokládalo. Váhu člověka určuje hlavně dědičnost a to, jak mozek přijímá hormon 

orexin, který se podílí na regulaci příjmu potravin. 

T. Govierová nabízí podmínek akceptability argumentů vícero, já však uvádím 

i s příkladem pouze ty, jež jsou v materiálech, které mám k dispozici, nejfrekventovanější. 

Ostatní se neobjevují vůbec nebo pouze ojediněle. 

2. relevance - aby mohl argument skutečně podpořit přijetí teze, musí být ve vztahu k této 

tezi relevantní. 

Dle mého názoru se bezmála polovina autorů příspěvků snaží skutečně o vyjádření svého 

názoru, svými argumenty se snaží dokázat, že jejich postoje jsou opodstatněné. Najdeme 

většinu příspěvků s argumenty, které jsou vůči obhajovanému názoru pozitivně 

či negativně relevantní. Argumenty irelevantní se nevyskytují. 

3. poskytnutí dostatečného základu pro odůvodnění teze - soubor argumentů užitých 

na podporu určitého názoru musí poskytovat dostatečný základ pro jeho odůvodnění. 

Např.: Datum: 19.08.2006 10:29 Autor: Lady Titulek: Re: No fuj 

Člověče ty jednak málo pamatuješ, jednak málo čteš. Před sto lety se za kouření dávala 

studentům dvojka z chování, v roce 1955 měl být student pro silné a soustavné kouření 

vyloučen ze školy. Protože byl mimořádný talent přeřadili ho na jinou školu. Ještě 

v poválečné době si žena nezapálila na ulici. Jen málo žen kouřilo, jen ty z „lepší" 

společnosti v uzavř. prostorách. Pronikavě se kouření žen rozšířilo po r. 1970. Proti 

kouření mládeže a žen se vystupovalo přísně vždycky, tak nehlásej, že je to móda dnešní 

doby. 

Z lilediska typologie m ̂ iinientu převládají a rgumenty faklické, k teré j sou založené 

na faktech i popisech událostí, a argumenty pomocí příkladu. V dialogických textech se 

VŠak nezřídka objevují i argumenty z analogie, argumenty autoritou či argumenty o příčině. 
Následující příspěvek demonstruje ukázku argumentace z analogie: 
Např.: Datum. 15.08.2006 11:53 Autor: Abstinent Titulek: A co alkohol? 
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Na alkohol zapomínáte, vždyť je to to samé jako kouření. Proč se s takovou razancí 

nepostihuje i alkohol když denně na silnici způsobí mnohem víc nehod než kouření? tak ti 

co takhle upravují zákony by si to taky mohli uvědomit... 

Důležitý je také fakt, že jednotlivé typy argumentů se nevyskytují v replikách 

samostatně, mluvčí je účelně kombinují. V následujícím příkladě, který je reakcí na titulek 

A co alkohol? můžeme mluvit o prolínání argumentů faktických, částečně i pomocí 

příkladu a v neposlední řadě se tvrzení ...To ví celá Evropa...stává jedním z příkladů 

tzv. nepravé argumentace neboli kvaziargumentace, konkrétně odvolání se na „všeobecné 

povědomí". Produktor své tvrzení prezentuje jako všeobecně platné a všem známé. 

Např.: Datum: 15.08.2006 12:43 Autor: queribus Titulek: Re: A co alkohol? 

Mám dost odlišný pohled na věc: 

1. Mírná (i pravidelná) konzumace alkoholu nikomu neškodí a určitým skupinám lidí 

dokonce prospívá. Sotva lze totéž říci o kouření. 

2. Alkohol se na dopravních nehodách podílí překvapivě malým podílem (pod 3%) 

a jde především o nekontrolované silné pijáky, vůči kterým je jediná sankce 

doživotní odebrání řidičáku nebo vězení. To ví celá Evropa a proto se nízká hladina 

(aspoň do 0,2 promile) toleruje. Kolik nehod je způsobeno nepozorností 

při zapalování cigaret, se neeviduje. 

Dalším v textech poměrně často se vyskytujícím případem připomínajícím klamně 

přesvědčivé aneb neetické argumenty tzv. individuální apel, kdy se místo smysluplné 

argumentace autor uchyluje k poškozování adresáta, zvláště urážkami. Tento způsob 

argumentace zaměřený na osobnost oponenta je založený na vyvolávání emocí, adresát pak 

není schopen o poskytnutých argumentech racionálně uvažovat. Jde o jistý druh 

manipulace uplatňovaný zejména v mluvené komunikaci, její obdoba v elektronických 

dialozích však nemá manipulativní charakter (viz kapitoly Manipulace a Zdvořilost). Zdá 

se mi, že nejvýznamnější úlohu zde opět sehrává anonymita komunikace podporující tento 

nezdvořilý způsob argumentace. 

12 



Např.: Datum: 13.07.2006 7:44 Autor: janka Titulek: Re: njn 

Ty jsi ale debil. A co děti a mladí, kteří sportovali, jedli zdravě, nepili (v 10 letech se z toho 

ani nedají podezírat) a pak dostali cukrovku, roztroušenou sklerózu, astma, tedy nemoci 

nevyléčitelné, vyžadující pro udržení života léky... 

3.2. Psanost a mluvenost 

V nadcházející kapitole se budu zabývat vztahem mezi psaností a mluveností 

v počítačově zprostředkované komunikaci, konkrétně v diskuzních dialozích k článkům 

aktualizovaným na zpravodajských serverech. Přijdeme-li s touto formou komunikace 

do styku, překvapí nás svými zjevnými odlišnostmi od textu psaného, za který ji zprvu 

považujeme. Dá se říci, že představuje jakýsi pomezní útvar mezi mody jazyka mluveného 

a psaného vzhledem k faktu, že dochází k průniku rysů mluvenosti a psanosti. Přesněji 

řečeno, rysy typické pro klasickou ústní komunikaci pronikají do sféry psanosti. 

D. Tannenová (1982 aj.) spatřuje mezi polaritami psanosti a mluvenosti kontinuum, 

ve kterém dochází ke křížení obou krajních pólů, kde nacházíme útvary označené jako 

„mluvená psanost" či „psaná mluvenost". Pod pojem „psaná mluvenost" bych zařadila 

i elektronickou komunikaci v psané podobě vykazující rysy mluvenosti, které jen podtrhují 

její přechodný charakter. 

K jakým změnám dospěla inovace akustického média v „síti"? 

Pro ústní konverzaci z očí do očí je příznačný přímý kontakt účastníků, kteří 

zrakem, sluchem i ostatními smysly vnímají přítomnost svých partnerů, nezanedbatelnou 

roli pak sehrává i možnost interpretovat neverbální způsob přenášení informací našich 

protějšků. Rozhodneme-li se vyjádřit svůj názor k právě diskutovanému tématu 

na internetu a pripojíme-li se k debatě, s absencí vizuálního kontaktu nemáme kolikrát 

ani nejmenší ponětí, kdo je na druhé straně. I přes onu fyzickou vzdálenost mnohdy 

až v řádu několika kilometrů, jež však není překážkou ve sdělování našich myšlenek, 

vyvolává digitální komunikace zdání blízkého kontaktu, kterým se vyznačuje ústní 

konverzace tváří v tvář. Pro tento technicky zprostředkovaný diskurz je také příznačná 

spontánnost a nepřipravenost příspěvků. Bezprostřednost uživatelů pramení ze způsobu 

vyjadřování - vyjadřují se písemnou formou stejně, jako kdyby mluvili, což je běžné 

i u jiných druhů elektronické komunikace, zejména u chatu či e-mailu. Připravené 
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promluvy, u kterých je patrné, že jejich autoři zvažovali formulaci svých myšlenek, se 

objevují ojediněle. 

K charakteristice příspěvků internetových diskusí bezesporu náleží atributy 

retrospektivní a prospektivní. Stejně jako při ústní komunikaci představuje jedna replika 

reakci na předešlé tvrzení, tuto tendenci považuji za převažující, zároveň však bývá 

i nositelem podnětu k další odezvě, třebaže často k reakci vyzývá jen nepřímo, forma 

závěrečné tázací výpovědi se vyskytuje zřídka. Příčinou se jeví být fakt, že komunikanti se 

navzájem neznají a že kontaktová funkce není primární funkcí těchto debat, tudíž explicitní 

dožadování se navázání kontaktu téměř nenajdeme. 

Dalším z rysů, které navozují dojem mluvenosti je kontextová zapojenost 

příspěvků. Pro většinu reakcí je skutečně příznačná zakotvenost v daném kontextu, která se 

projevuje mimo jiné i odkazy anaforického charakteru. Mluvčí zveřejňují svá mínění 

ohledně tématu debaty, jež je nastoleno aktualizovaným článkem, nebo reagují na názory 

vybraných účastníků diskuze, které je zaujaly či popudily. Někdy vyžadují produktoři 

od adresátů bližši objasnění jeho tvrzení, čímž vznikají řady dialogických sekvencí. Nutno 

dodat, že existují sféry komunikace, kde je kontextuální návaznost ještě markantnější, mám 

na mysli opět chat, e-mail nebo komunikaci prostřednictvím textových zpráv. 

Z jistého úhlu pohledu může pro analyzované dialogické příspěvky tohoto druhu 

platit i následující jev charakteristický převážně pro ústní dialog, a to sdílení situace jejími 

účastníky; na první pohled je sice patrné, že míra sdílení situace účastníky u výše 

zmíněných typů dialogu plně nekoresponduje s mírou sdílení situace v komunikaci tváří 

v tvář, ale to samotný fakt nevyvrací. Bereme-li v úvahu příspěvky dialogického rázu 

adresované třeba konkrétnímu příjemci, nejen sdílením prvků neverbální komunikace 

v podobě emotikonů, ale i z časového hlediska jsou si aktéři dialogu blízcí. Ačkoli je 

časový interval mezi jednotlivými replikami rozmanitý, v rozmezí několika minut, hodin 

i dnů, okamžité reakce jsou téměř nemožné také vzhledem k technickým zákonitostem. 

Rozhodující je pisatelovo uvažování v momentě psaní repliky, kdy autor vnímá právě 

vytvářející příspěvek jako komunikát, který se po odeslání okamžitě objeví na obrazovce 

příjemce, jemuž byl určen, pokud je tedy příspěvek určen konkrétnímu adresátovi. Slovy 

S Čmejrkové (1997) „konstitutivní není objektivní délka časového intervalu, 

ale subjektivní představa pisatele o současnosti, simultánnosti". Plně souhlasím s tímto 
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tvrzením, podle mého mínění vzbuzuje veškerá elektronická komunikace v účastnících 

interakce zdání simultánnosti. 

Jak již bylo řečeno, autoři příspěvků jsou si prostorově vzdáleni, ačkoli sdílí jiné 

časoprostorové charakteristiky a složky komunikační situace (např. médium a kanál). 

Za neméně podstatný znak diskusních příspěvků související převážně s komunikací 

mluvenou je jejich interakčnost: fyzická přítomnost příjemce sdělení není nezbytná, 

ale ať už vyjadřujeme svým příspěvkem náš názor na aktualizovaný článek nebo 

reagujeme na repliku jiného autora, podvědomě čekáme, že náš vstup do diskuze nezůstane 

bez odezvy. Nepopírám, že existují interakčnější formy komunikace, ale na druhou stranu 

pociťuji potřebu zdůraznit, že ztrátou interakčního charakteru by ony diskuse na „síti" 

pozbyly více než z části svou smysluplnost a atraktivnost. 

Zaměříme-li pozornost na další distinktivní rys mluvenosti a psanosti, jímž je 

možnost a nemožnost vrátit se k diskurzu a dodatečně jej opravit a přestylizovat, 

zjišťujeme, jak vnímají tento způsob komunikace uživatelé, kteří nejenže nazývají svou 

činnost sami mluvením, ale také ke svým produktům jako ke spontánnímu mluvenému 

projevu přistupují, v průběhu psaní postupují přímočaře vpřed, aniž by využili možnosti si 

napsaný text znovu přečíst, popřípadě ho opravit. Výsledkem jsou chyby pravopisné 

i technického rázu. Někteří uživatelé kontrolují, zda se jejich příspěvek stal po odeslání 

součástí diskuse, a po jeho zhlédnutí zpětně provádí opravu chyb, jichž se dopustili. 

Podotýkám, že zpětná kontrola textu je možná díky jeho záznamu, což je však příznačné 

pro médium psané. Korektury pak provádějí formou rozmanitých metajazykových 

komentářů omylů, s čímž se však běžně setkáváme i v mluveném modu jazyka, či pomocí 

příspěvků opravujících vlastní gramatické chyby: 

Např : Datum: 16.08.2006 17:31 Autor: ivan.vitula IP: [212.24.153.*] Titulek: sorry 

Samozřejmě jsem měl pokus vyvinutý a děti mohly vidět. 

Mluvenost ovlivňuje také užívání jazykových prostředků: vedle expresivních 

výrazových prostředků převažuje nad spisovným kódem jeho hovorová podoba, jež je 

bližší nespisovné varietě, obecné češtině, která je v diskusních příspěvcích 

též frekventovaným jevem. Podle A. Krausové (2003) je v chatových příspěvcích sklon 

15 



k mluvenosti patrný i „fonetickým zápisem některých slov nebo přepisem hezitačnich 

i souhlasných zvuků", což je platné i v komunikační sféře elektronických diskuzí. 

Interesantní je i způsob, jakým se uživatelé vypořádali s existencí příznakové 

složky mluveného jazyka, jež je nepřeveditelná do psaného média. Snaha o její zachycení 

taktéž svědčí o charakteru diskusních příspěvků evidentně prolamujících hranici mezi 

psaným a mluveným. 

„Neutrální složku textu bychom si mohli představit jako jakéhosi společného 

jmenovatele psaných i mluvených textů, jako to, co je v určitém smyslu jazykové, společné 

oběma základním podobám jazyka, zatímco příznaková složka textu je tím, v čem se 

bezprostředně projevuje psanost nebo mluvenost textu. Konkrétní psané a zejména 

mluvené texty téměř vždy obsahují něco více; něco, co nelze převést, ale nanejvýš nahradit 

specifickými prostředky druhého média (zvukovými nebo grafickými), příp. jazykovými 

prostředky (tím, že určitý zvukový, resp. grafický prostředek ve druhém médiu 

verbalizujeme). Tyto prostředky tvoří příznakovou složku textu" (Čadil, 1993). 

Mezi aspekty příznakové složky mluveného jazyka, které nelze beze zbytku 

převést, ale účastníci debat je nahrazují v tomto případě grafickými prostředky psaného 

modu jazyka, náleží kromě neverbálně nevokálních emotikonů (viz Emotikony) převážně 

prostředky neverbálně vokální, mezi něž patří např. přízvuk a intonace. 

Nemožnost zvukové realizace komunikátu vede k zdůrazňování pomocí různých 

typů písma - písma tučného, proloženého, podtrženého či kurzívy; emfatickou funkci plní 

i volba nestandardní barvy pro konkrétní textové úseky nebo slova. Užití majuskulí v celé 

lexikální jednotce a znásobení interpunkčních znamének, konkrétně vykřičníku, také 

signalizují zvýšený důraz. Stále častěji využívají účastníci diskusí možnosti označit 

prodlouženou výslovnost, zvláště vokálů, jejich několikerým zopakováním (HURAAAA, 

hoooodne, beeeeee... ). 

Třebaže z hlediska formy patří debatní příspěvky nepochybně do psaného média, 

k čemuž přispívají i některé z jejich charakteristik jako libovolně dlouhé trvání v čase 

s neomezeným počtem fyzicky nepřítomných adresátů, neupřeme jim množství výše 

zmíněných rysů příznačných pro mluvené texty. Nezbývá než znovu konstatovat, 

že elektronická komunikace dala vznik nové formě, jistému mezistupni mezi psanosti 

a mluvenosti. 
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3.3. Konverzační analýza 

Po subjektivním zvážení situace a zařazení počítačových debat na neutrální půdu, 

na hranici mezi psanosti a mluvenosti ještě zbývá vyřešit otázku, jestli diskusní příspěvky 

korespondují s teoriemi konverzační analýzy a mohou být rozvity atributem dialogické. 

Zastávám stanovisko, že lze hovořit o dialogické interakci, přestože se tento druh 

dialogu v některých aspektech odlišuje od dialogické komunikace tváři v tvář. Nutno 

dodat, že najdeme i rysy společné, mimo jiné i vzájemné oslovení účastníků, jež sice není 

tak markantní jako na chatu, ale v diskusních příspěvcích se s ním shledáme. Cílem této 

kapitoly je shromáždit adekvátní argumenty podporující mé stanovisko. 

„Dialog základní podoba řečové komunikace, v níž střídavě pronášejí repliky 

alespoň dva mluvčí (nebo více mluvčích), kteří na sebe reaguji a střídají se v aktivních 

a pasivních komunikativních rolích " (P. Hudková, 2001). 

Dialogický charakter diskusí, jejichž podnětem je článek v elektronické podobě, je 

určen vícero faktory. Jednotlivé příspěvky disponující rysy mluvenosti (viz kapitola 

Psanost a mluvenost) mohou být oprávněně dle terminologie Analýzy diskurzu označeny 

jako repliky úseky textu vyprodukované jedním mluvčím. Dokonce sami uživatelé 

nazývají své příspěvky nejednou replikami: 

Např.: Datum: 13.07.2006 9:17 Autor: kopec IP:[217.112.164.*] Titulek: Re: neznámý 

experti??? Petrovi 

Uokud narážíš na moji repliku, neřekl jsem neznámí experti, ale experti záhadných jmen. 

V článku jmenovaní „odborníci" jsou z větší části mluvčí farmaceuticko-mediciální mafie, 

která ODSává z rozpočtu obrovské /miliardové/ částky a těmto „odborníkům" se 

Pochopitelně Rathova fotografie vůbec nelíbí. 

Repliky jsou tvořeny jednou i několika verbálními výpověďmi, ojediněle pouze 

výpovědí neverbální stejně jako v ústním dialogu, zde však ve formě emotikonů. 

V hyponymním vztahu je pojem replika k výrazu sekvence. Sekvencí se rozumi 

» několikačlenná výměna replik mezi komunikačními partnery, v nichž na sebe účastnici 

dialogu vzájemně reagují a řeší jejich prostřednictvím určitý komunikační úkol" 

(Miillerová - HofFmannová, 1994). 
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Mluvčí vstupuje do dialogu iniciační replikou, v níž vyjadřuje svůj názor 

na problematiku, o které článek pojednává, nebo se svou iniciační replikou více či méně 

odklání od tématu (viz Tématická strukturace). Jako v klasické konverzaci rozlišujeme 

v technologicky zprostředkované komunikaci mluvčí dominantní, aktivní, kteří zavádějí 

do diskuse nová témata a podtémata, svou intelektuální převahou, bohatými zkušenostmi 

nebo naopak „pokleslostí" svých replik poutají pozornost ostatních přispěvatelů, kteří 

s nimi vstupují do debaty. Jiní mluvčí tato nově zavedená témata rozvádějí. Další skupinu 

tvoří autoři příspěvků, kteří se obdobné odezvy nedočkají, jejich repliky zůstávají běžně 

bez povšimnutí i v dalších diskusích. Jejich příspěvky pak stojí osamoceně mezi ostatními 

a vybočují z dialogické sítě. Záleží pouze na rozhodnutí mluvčího, na který výrok, 

popřípadě na jakou část zvoleného výroku, bude reagovat. Výběr komunikačního partnera 

závisí skutečně jen na subjektivní volbě jednotlivých mluvčích. V této souvislosti uvádím 

významné specifikum elektronických dialogů: účastníci diskusí si bez ohledu na sociální 

a komunikační normy, které v této sféře pozbývají platnosti, sami určují, zda reagovat 

či nikoli, jsou-li k odpovědi vyzváni. Nereagovat, je-li nám sdělení adresováno a vyžaduje-

li odpověď, by bylo v reálné komunikaci považováno za hluboce nezdvořilé, v pozitivní 

komunikaci za nemyslitelné jednání. 

Z iniciačních replik převládají „informativy" (Tsui, 1994), mezi něž patří rozličná 

hodnocení (kritiku nevyjímaje), líčení pocitů, sdělení či konstatování. Nemají-li 

přispěvatelé potřebu iniciovat nové subtéma, mohou formou reaktivní repliky reagovat 

na zvolený příspěvek nebo příspěvky, tím vzniká vlastní dialog; participuje se většinou 

větší množství účastníků. Jak Tsui ve své publikaci uvádí, reaktivní repliky se dělí 

na preferované a nepreferované. Základní, nikoli jedinou, sekvenční dvojicí diskusních fór 

je vyjádření názoru na téma, o němž pojednává článek, a reakce na něj ve formě souhlasu 

nebo nesouhlasu. Preferovanou reaktivní replikou je sice souhlas, ale jak již bylo 

několikrát řečeno, komunikační a společenské normy fyzické reality v tomto prostoru 

pozbývají platnosti. Tsui též rozlišuje reaktivní repliky naplňující interakční očekávání 

Plynoucí z iniciace a naopak repliky, které tato očekávání nenaplňují, a proto vylučují 

Pragmatické předpoklady repliky iniciační. Zpětná vazba není pro analyzovaný diskurz 

typická. 
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3.3.1. Střídání mlu včích 

Ústní interakce se, vezmeme-li v úvahu mechanismus střídání komunikačních 

partnerů, řídí pevnými pravidly, jejichž nedodržení znamená porušení komunikačních 

norem a působí velmi nezdvořile. Potenciální předěly v průběhu realizace repliky jsou 

místa, jež umožňují mluvčímu vyzvat k promluvě partnera, nedojde-li k tomuto činu, slova 

se může ujmout kdokoli z přítomných, neuskuteční-li se ani druhá z předchozích alternativ, 

může v řeči pokračovat stejný mluvčí. Charakteristickými, byť nežádoucími jevy 

klasického dialogu jsou přesahy a společenskou etiketu ohrožující přerušení mimo místa 

potenciálního předělu. 

Dialogické sítě na internetu těmto pravidlům nepodléhají, mají tu výhodu, 

že mluvčí pronese svou repliku, aniž by byl někým přerušen, jde o další specifikum 

analyzovaného druhu komunikace. Účastník diskuse si může bez ohledu na vstupy 

ostatních mluvčích vzít slovo kdykoli má potřebu se k danému tématu vyjádřit, nečeká, 

až mu jiný přispěvatel dá slovo nebo bude vhodná chvíle do diskuse vstoupit. Sdělení 

může tentýž účastník vyslat i několik za sebou, není třeba vyčkávat, až na první z jeho 

replik někdo zareaguje. Nedochází tedy k pravidelnému střídání mluvčích. Uvedené 

charakteristiky jsou bezesporu zapříčiněny počítačovou technologií jakožto 

zprostředkovatelem komunikační interakce, jak uvádí Du Bartellová. Elektronické dialogy 

se zkrátka neřídí týmiž zásadami a pravidly jako běžná komunikace. 

Stejně jako v reálné konverzaci je délka replik variabilní: některé jsou krátkého 

rozsahu - od slova až po větu, jiné jsou poměrně dlouhé. Jedno omezení na rozdíl od běžné 

komunikace však existuje, na jednotlivých serverech jsou příspěvky limitovány 

maximálním rozsahem: od jednoho ke dvěma tisícům znaků. 

Další neopomenutelnou zvláštností odlišující tento typ dialogu nejen 

°d komunikace tváří v tvář, ale i od ostatních elektronických forem dialogů jako jsou 

chaty, e-mailová korespondence nebo textové zprávy, je společensky přípustný časový 

interval vymezený na reakci. Ústní komunikaci je z tohoto hlediska nejblíže chat, účastníci 

mterakcí reagují na partnera ihned, na chatu je delší odmlčení důvodem k vyloučení 

z chatovací místnosti. Delší odmlka je účastníky, kteří se navzájem mohou znát, což však 
není pravidlem, považována za nezdvořilou. Příznačným rysem chatu je silně vyvinutý 

smysl pro dodržování pravidel chatovací etikety, komunikanti užívají konvencializované 
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formule pro pozdrav či loučení. Uvádím příklad soukromého dialogu mezi osobami, jež se 

navzájem znají: 

Katka: Péťo, jsi to ty? 

Kobližek: Jasně! Ahojky, jak se dnes daří? Co děláš? 

Katka: Čauky, hlídala jsem celý den Artura, už to mám za sebou, ted čučím na tel ku. Co 

ty? 

Koblížek: Jsem u Kájí, taky koukáme... 

Katka: Tak jo, pěkný večer a zítra ve dvě v Lazarský, jo? Papa 

Koblížek: Počítám s tím, měj se, dobrou. 

Komunikace prostřednictvím textových zpráv na mobilním telefonu je ovlivněna 

skutečností, že mobilní telefon se stal každodenní součástí našeho života a máme ho téměř 

nepřetržitě u sebe. Za slušné chování tedy považujeme, odpoví-li adresát co nejdříve, snad 

i z toho důvodu se stále více prosazuje tendence omlouvat se za zpožděnou reakci (v tomto 

kontextu reakcí míním odpověď ve formě textové zprávy, popřípadě zavolání). 

E-mailová komunikace se postupem doby stává interakčnější, jednání v souladu 

s komunikačními a sociálními normami je z velké části způsobeno faktem, že účastníci se 

navzájem většinou znají a pro úspěšný průběh interakce je nutné uchovat si identitu. 

E-mailová etiketa vyžaduje také rychlou odezvu vzhledem k očekávání, že si adresát 

alespoň jednou denně vyzvedne svou elektronickou poštu, jde však pouze o očekávání, 

které nemusí být vždy naplněno. 

U diskusních fór je situace odlišná díky naprosté anonymitě účastníků, dialogický 

rytmus je mnohem pomalejší v řádu až několika dnů, nevyjímaje možnost, že adresát 

na výzvu reagovat vůbec nemusí, jeho rozhodnutí je zcela arbitrární, aniž by došlo 

k hrubému porušení pravidel, v nadneseném slova smyslu by se dalo říct, že tento diskurz 

vzpírající se veškerým normám verbálního chování má poměrně anarchistický ráz. 
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3.3.2. Mechanismus oprav, korektur a rektifikací 

Konverzační analýza si mimo jiné klade za cíl zkoumat analyzované dialogy 

i z tohoto hlediska. 

„ Za speciální dialogické jednotky můžeme považovat i seskupení replik, jejichž vzájemná 

soudržnost je dána společnou funkcí opravy. Účastníci rozhovoru často pociťují potřebu 

zkorigovat, opravit chybu, omyl, nesprávné nebo nedostatečné vyjádření, které se vyskytlo 

v replice určitého mluvčího" (Mtillerová - Hofmannová 1994). 

Ze tří kombinací nejfrekventovanějších v přímém rozhovoru se dvě uplatňují 

i v elektronickém dialogu: mluvčí si sám uvědomí pravopisnou chybu, nepřesnost či omyl 

jiného druhu a v nové replice se z vlastní iniciativy opraví. Následující příklad ilustruje 

formu opravy, jež uvádí skutečnost vystiženou v první replice, která již uvedena není, 

na pravou míru: 

Př.: Datum: 13.07.2006 9:44 Autor: Jjťa IP:[193.179.44.*] Titulek: Re: je mi to líto 

Omlouvám se, pracovala jsem do 59 let, ne do 65. 

Běžně se však setkáváme i s druhou variantou, kdy je mluvčí opraven jiným 

přispěvatelem, který si povšiml pisatelova pochybení (viz kapitola Zdvořilost). Druhá 

alternativa se v převážné většině vztahuje na korekturu pravopisných hrubek, přičemž 

mluvčí dává najevo své superiorní postavení vzhledem k přispěvateli, jehož pochybení 

zřetelně, mnohdy s lehkým sarkasmem naznačí nebo provede opravu sám. Uvedený druhý 

způsob opravy je nejméně vyhledávanou formou korektury v dialogu z očí do očí, je mezi 

navzájem si cizími osobami vnímán jako netaktní a společensky méně přijatelný způsob 

chování nekorespondující s komunikačními normami. Uvádím přijatelný příklad 

bez urážlivé nadávky: 

Př.: Datum. 13.07.2006 6:53 Autor: ariev IP:[62.177.106*] Titulek: Re: rath 

Možná kdyby se léky neprodávali - máš hrubku, oprav šiji! 
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3.3.3. Tématická strukturace dialogu 

Jedním z nejpádnějších důkazů svědčících ve prospěch chápání internetových 

diskusí jako jisté formy dialogu je právě jejich tématická výstavba značně se podobající 

výstavbě dialogu ústního. Jde o nepřímý, mediálně zprostředkovaný druh dialogu, 

pro který je příznačná menší zakotvenost v konkrétní situaci a který lze také 

charakterizovat atributem řízený, diskuse jsou totiž do značné míry instruovány 

hypertématem článku v elektronické podobě, na nějž účastníci diskusí reagují. 

Významnými faktory ovlivňujícími tématickou strukturaci internetových debat jsou také 

počet účastníků a doba trvání konkrétní diskuse. Platí zde zásada přímé úměrnosti: čím 

déle diskuse probíhá, tím více příspěvky může být obohacena a vytvářejí se vhodné 

podmínky pro rozvoj hlavního tématu, které je účastníky diskuse nazíráno z různých 

perspektiv, jsou probírány jeho rozličné aspekty. Navíc však leckdy dochází kjeho 

pozměnění, jinými slovy, stěžejní téma podléhá postupem času různým modifikacím. 

Nezřídka je téma hlavní probíráno prostřednictvím témat dílčích, jež jsou vůči hlavnímu 

tématu v hyponymním vztahu, kupříkladu problematika kouření mladistvých je nazírána 

z různých hledisek, jsou jimi zdravotní důsledky kouření, způsoby prevence, zápach, 

znečištění ovzduší, finanční prostředky vynakládané zdravotní pojišťovnou na léčbu 

následků kouření, pohled do minulosti aj. 

Někdy je uvedeno naprosto nové téma, jež se zcela vymyká hlavnímu tématu 

nastolenému v článku, přestože bychom předpokládali, že se diskuse účastní 

jen dobrovolníci, kteří touží se k přečtenému článku vyjádřit. Například se mi poštěstilo 

setkat se v diskusi následující po uveřejnění článku s názvem Evropa vytáhla do boje 

s obezitou s hláškou ani přinejmenším nezapadající do kontextu, pro názornost uvádím: 

Tony je super. Nelogické tématické navazování, jež je hodnoceno jako odklon od tématu, 

však zůstává většinou bez odezvy. Za vybočení z hlavní tématické linie považuji i četné 

odbočky metajazykového rázu, kde uživatelé kritizují zvláště ortografická pochybení, 

kterých se dopouštějí ostatní přispěvatelé. Na porušení maximy relevance kooperačního 

Principu, realizované replikami nevztahujícími se k tématu, upozorňují dokonce sami 

uživatelé. Samy redakce jednotlivých serverů požadují zasílání pouze relevantních 

Příspěvků pod hrozbou jejich vymazání v případě neuposlechnutí. 

Na základě subjektivních asociací účastníků diskusí se vynořují repliky opouštějící 

tema diskuse, související s ním pouze individuálními konotacemi přispěvatelů. Tohoto 
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původu jsou verbální útoky a urážky členů nenáviděných politických stran. Časté je kromě 

pranýřování totality také urážení členů ČSSD a ODS, zvláště v debatách, k jejichž vzniku 

dal překvapivě podnět článek soustředící se na téma obezity. 

Jednotlivá dílčí témata neboli subtémata hlavního tématu jsou navozena iniciačními 

replikami účastníků diskusí a jsou stejně jako v klasickém dialogu ostatními 

buď akceptována, nebo nikoli. Zatímco však neakceptování nově navozeného tématu, 

nastolení tématického nesouladu mezi komunikačními partnery v ústní komunikaci působí 

jako zdroj potenciálního konfliktu, ve sféře elektronických dialogů se daná replika pouze 

nedočká odezvy bez jakýchkoli neblahých následků. Vzhledem k množství účastníků 

virtuálního dialogu se však často najde partner, který přistoupí na nové subtéma, a tak se 

vytváří dialogická vlákna - soubor všech reakcí na danou iniciační repliku. 

Všeobecně se dá tvrdit, že příspěvky v internetových diskusích jsou vcelku 

tématicky koherentní v porovnání se spontánním neřízeným ústním dialogem. Soudržnost 

textuje umocněna jednou z vlastností psaného média, tj. diskusní příspěvky jsou trvalého 

rázu, jsou zadržitelné v čase, čímž umožňují uživatelům i několik měsíců po zahájení 

diskuse přečtení článku i předchozích diskusních příspěvků a tím posílení kontextové 

vázanosti nových replik. 

3.4. Emotikony 

Málokdo si možná uvědomuje, že v běžné každodenní interakci má vedle naší řeči 

nezastupitelnou úlohu komunikace neverbální. Mám na mysli nejen proxemiku, haptické 

výrazové prostředky, posturiku a kineziku zabývající se statickým držením těla 

a dynamickými projevy pohybu, ale také nejvýznamnější druhy nonverbální komunikace 

jakými jsou gestika a mimika. Účastníci jakékoli komunikační situace mimovolně 

gestikulují, mají-li potřebu doplnit, karikovat nebo zpřesnit sémantiku mluveného slova, 

užívají tzv. gesta synsémantická. Gesta autosémantická verbální projevy substituují, stávají 
se základními nositeli významů. Gesta jsou v dané societě podmíněna konvencí. 

Při komunikaci se předpokládá, že sledujeme tvář našeho komunikačního partnera. 

Dáváme tím najevo, že co říkáme, myslíme upřímně, nelžeme a nemáme žádné skryté, 

nekalé úmysly. Druhým a snad i podstatnějším důvodem je náš zájem o partnerovu mimiku 
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a oční kontakt. Naše mimika čili výraz tváře signalizuje, co se v nás odehrává. V naší tváři 

se zračí náš vnitřní stav, naše postoje, momentální rozpoložení a emoce. 

Jak to chodí v neosobní elektronické komunikaci, kde partnera neznáme, 

nic bližšího o něm nevíme a když náhodou víme, nemáme sebemenší jistotu, že jsou tyto 

informace pravdivé, že se produktor nestylizoval do postavy někoho úplně jiného? 

Nemáme příležitost zahledět se dotyčnému do očí a dorozumívat se prostřednictvím gest 

a výrazu v obličeji. Nezbývá nám, než si vystačit s často nic neříkající přezdívkou jako 

znakem identifikujícím tvůrce textu a smířit se s absencí jakékoli neverbální komunikace, 

kterou automaticky užíváme v rovině fyzické reality. 

Elektronicky komunikující uživatelé se však nesmířili se strohými řetězci grafémů 

nevyjadřujícími emoce. V chatech, v osobní e-mailové korespondenci, v diskusních fórech 

vymezených reakcím na články v on-line denících i v textových zprávách se setkáváme 

s obdobou klasické mimiky v projevu verbálním, která je širokou veřejností nazývána 

smajlíky. Smajlíky neboli emotikony mají stejnou výpovědní hodnotu jako mimické 

projevy, aniž bychom museli něco sáhodlouze vysvětlovat a popisovat, stačí vložit do textu 

smajlík signalizující naše emoce, ať už chceme vyjádřit, že se smějeme a máme radost, 

že spiklenecky mrkáme nebo pláčeme, že jsme smutní, naštvaní, překvapení. Smajlíkem 

také dáváme našemu komunikačnímu partnerovi najevo, že jsme dané tvrzení nemysleli 

vážně, že šlo pouze o vtip. Zkrátka a dobře užíváme emotikony, abychom vyjádřili naše 

pocity a nálady. Smajlíky jsou vlastně jakési zkratky zastupující naše pocity. Přestože 

vyjádřit emoce může být někdy nesmírně složité, až za hranicemi našich schopností, 

emotikony paradoxně překvapují svou jednoduchostí, tyto grafické znaky nejsou nic jiného 

než změť interpunkčních znamének, závorek a jiných speciálních znaků. 

Chce-li uživatel vložit příspěvek, na některých serverech má k dispozici nabídku 

emotikonů, které může do svého textu libovolně vkládat. Ceskenoviny.cz nabízí pět 

základních emotikonů, servery idnes.cz a lidovky.cz mají pestřejší nabídku - vedle 

tradičních emotikonů ve formě barevných proměnlivých smajlíků mohou uživatelé těchto 

on-line deníků vybírat z několika grafických symbolů, jako obrázek srdce či české národní 

vlajky atd. 

Po prozkoumání svých materiálů jsem zjistila, že stejně jako v textových zprávách 

v mobilních telefonech vystačí běžní uživatelé na diskusních fórech jen s několika 

základními smajlíky. 
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Jako první uvádím základní a nejčastěji se vyskytující emotikon. Podle abecedy 

smajlíků T. Baránka (2001) tento smajlík vyjadřuje, že mluvčí předcházející tvrzení myslel 

z legrace (vzhledem k tomu, že emotikony modalizují výpovědi, po nichž následují), 

usmívá se nebo ho něco pobavilo. Autor zjevně reaguje na anketu k tématu Každý den 

začíná kouřit stovka dětí, jež zní: Jste pro úpravu zákona, která přinese lepší ochranu dětí 

před tabákovými drogami? Zájemci však mohou hlasovat jen kliknutím na ANO, 

vzhledem k tomu, že políčko NE není k dispozici. Autor příspěvku dává najevo, že ho daná 

situace pobavila, že anketa s jednou možností k hlasování snad ani není anketa. Smajlík 

v tomto konkrétním případě také naznačuje, že výrok je myšlen ironicky, což je 

mimochodem velmi častá funkce těchto znaků digitální komunikace, a že autorovo tvrzení 

máme chápat jako pravý opak doslovného významu. Vedlejší věta tohoto souvětí je 

zakončena takto: :)). Jde o modifikaci základního emotikonu s týmž významem, který je 

pouze poněkud zesílen. Míra intenzifikace je vyjádřena počtem závorek neboli úsměvů. 

Př.: Datum: 11.08.2006 11:51 Autor: SEMi IP: [82.117.130.*] Titulek: Anketa 

Jo anketa je velice zajimava :), který názor to asi vyhraje :)) 

V následující replice autor vyjadřuje svůj názor na stejnou anketu. Smajlík opět 

signalizuje ironii, produktor dává počtem úsměvů najevo, že je hodně pobaven. Podle 

Baránkovy startovní sady smajlíků pro všechny se Jenda směje, až se za břicho popadá. 

Př.: Datum: 11.08.2006 11:06 Autor: JENDA IP:[212.20.98.*] Titulek: „ANKETA" 

JAKO BLÁZEN :-))) 

- TAKOVÁ "DEMOKRA TICKÁ " :-)))) NO A JINAK...AŤ SI KOUŘÍ KDO CHCE JAK 

CHCE... 

Tvůrce dalšího příspěvku je také pobaven. Na první pohled interesantní z davu 

vybočující smajlík není nic jiného než obdoba základního smějícího se emotikonu. Rozdíl 

spočívá pouze v tom, že autor se odmítl přizpůsobit stereotypu a rozhodl se vizuálně oživit 

pracovní plochu. V souvislosti s tím bych také ráda zmínila obě hojně se vyskytující 

varianty širokého úsměvu, konkrétně :) a :-). Jsou to znaky ve své podstatě synonymní, 

Jejich význam je stejný - usmívám se, to mě pobavilo, jsem dobře naladěn. T. Baránek 
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však přeci dospěl k drobnému rozlišení: varianta s pomlčkou aneb rovným nosem ve tváři 

přidává úsměvu na serióznosti. 

Př.: Datum: 16.08.2006 14:58 Autor: Black Jack IP:[193.179.76.*] Titulek: V metru 

a v jiných dopravních prostř. zapáchají lidé více.. 

..spíš z toho, že se nekoupou a nikomu to nevadí. Jsem nekuřák a raději zápach z cigaret 

než z nedostatku hygieny!!! Navíc bych se sázel o to, že zrovna ten kdo to napsal s tím má 

problém.. :o)) ... 

Druhý všeobecně nejrozšířenější, i v mých textech velmi frekventovaný emotikon 

vyjadřuje, že se mluvčímu něco nelíbí, a proto se mračí. Další možností jeho interpretace je 

soucit s adresátem. V tomto konkrétním případě přistupuje mluvčí k petici proti kouření 

mládeže skepticky, dává najevo svůj smutek. 

Př : Datum: 22.08.2006 20:29 Autor: mt439 IP: [83.69.58.*] Titulek: Petice??? 

Absolutně nechápu proč by to měli zakazovat, i když někdo bude chtít kouřit, tak proste 
bude a nejaka petice ho nezastaví ...navíc je všude plno informaci co to s clovekem delà, 
takže kazdej vi co delà.. :( 

V příspěvku, který bude následovat, se řeč opět točí kolem již zmíněné ankety. 

Protiklad smějícího se smajlíka - zamračená tvář je tu zesílena počtem tri levých závorek. 

To znamená, že je to průšvih, tragédie! Jinými slovy podle Baránkovy terminologie je 

ze stávající situace mluvčí smutný, až se za hlavu popadá. Tato replika je vhodnou 

ukázkou toho, kdy smajlíky umožňují mluvčímu vyjádřit i negativní postoje, které by si 

v komunikaci tváří v tvář vyjádřit netroufal, neboť by s největší pravděpodobností působily 

konfliktotvorně. Toto tvrzení je navíc pro cílovou skupinu urážlivé (viz kapitola 

Zdvořilost). 

Př.: Datum: .19.08.2006 13:33 Autor: ja IP:[89.102.81.*] Titulek: ne - proč tam není 

Si kuřák viď...tak co se chceš vyjadřovat...proč by tam mělo být ne? Když nepodpoříš 
říkáš ne. To je vidět jak klesá kuřákům IQ :-((( 
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Diskutující vložil do konverzace za svou repliku emotikon pro doplnění a upřesnění 

své nálady. Užil spiklenecky mrkající smajlík, jehož význam můžeme interpretovat hned 

několika způsoby: mluvčí žertuje, utahuje si z adresáta nebo ho dokonce svádí! Autor se 

pokusil narušit formální text užitím obdoby základního emotikonu ;-), svým osobitým 

stylem tak patří ke skupině účastníků, již odmítají splynout s davem a snaží se, aby jejich 

příspěvky působily dojmem výjimečnosti, originality. 

Př.: Datum: 14.08.2006 23:13 Autor: Skogen IP: [85.70.238.*] Titulek: Re: Řada 

No, ještě že jsi nenapsal, že přímo lžu ;o) 

Ostatní ze základních emotikonů se v mých materiálech vyskytovaly jen periferně: 

:-o (údiv, překvapení) 

: - 0 (Tak to jsem úplně vedle! Jak je to vůbec možné?) 

:-/ (nevím, jsem v rozpacích) 

8-0 (To vypadá fantasticky/hrůzyplně!) 

T. Baránek rozlišuje vedle startovní sady emotikonů pro všechny ještě rozšířenou sadu 

pro zběhlé uživatele, ve které jsou smajlíky nejednoznačné a jejich interpretace je 

do značné míry individuální. V elektronické komunikaci se tyto emotikony objevují 

okrajově, možná právě proto, že jejich nejednoznačnost se může stát příčinou 

ambivalentnosti dialogů. V textech, ze kterých vycházím, jsem se setkala pouze s jedním 

smajlíkem z této řady. Uvádím emotikon, který nalezneme v diskusních příspěvcích 

jen ojediněle. Vyjadřuje stejně jako výše uvedené smajlíky aktuální pocity zúčastněného 

přispěvatele, a to hlasitý smích, řehot. 

př.: Datum: 10.08.2006 15:07 Autor: nekdozvenci IP [85.207.42.*] Titulek: anketa 100% 

Jsem proti kouřeni, ale co to je za anketu? Když je tam jen jedna možnost :D ...a neříkejte 
m>, ze je to ta petice, když je to anketa :D 

5áledo této řady patří: (řvu z plna hrdla) 

:-p (vyplazuji jazyk) 

:-& (to jsem se teda zamotal) 
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-X (tohle nesmím říct) 

-1 (neupřímný úsměv) atd. 

-1 (neupřímné vyjádření lítosti) 

(pláč z radosti) 

(pláč ze smutku) atd. 

T. Baránek vymezuje ještě sadu pro profesionály v oboru dorozumívání, pro které 

není až tak podstatný výsledek diskuse jako samotný proces dorozumívání. Emotikony 

patřící do této sady jsou produktem lidské fantazie, je až k nevíře, jak jsou někteři jedinci 

zainteresovaní do této problematiky hraví a nápadití! Tyto emotikony se však v běžné 

digitální komunikaci neužívají, důkazem toho je, že jsem v zkoumaných reakcích čtenářů 

nenašla jediný příklad. A není divu, výklad textuje pak skutečně ryze subjektivní. Nemají-

li komunikačními partneři stejnou zálibu v této oblasti, nemůže být naplněna základní 

funkce řeči, tj. dorozumět se! 

Emotikony sady pro profesionály: 8-) (mám brýle) 

%-) (mám kontaktní čočky) 

:*) (jsem opilý/mám opar) 

:-E (uživatel je upír) 

:-Q (kouřím cigaretu) 

:3-( (uživatel má kruhy pod očima) 

}:-) (uživatel je paroháč) atd. 

Jak již bylo řečeno emotikony jsou vlastně obdobou mimiky a gestikulace 
v mluveném dialogu. V této souvislosti bych ráda upozornila na fakt, že stejně jako se 
v průběhu mluvené konverzace setkáváme s autosémantickými gesty, existují 
1 v komunikaci elektronické autosémantické emotikony, jejichž funkce netkví v doplňování 
a upřesňování komunikace verbální v písemném záznamu, ale jsou nositeli významu samy 
0 sobě, jelikož suplují slovní reakci. Pro ilustraci uvádím příklad z on-line deníku Super.cz: 

Sí*tan.klaus (seznam.cz) 
dnes 10:56 

diskusní příspěvek byl smazán, protože obsahoval nevhodné výrazy. 
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lfujtatequila.jehnusna (seznam.cz) 

dnes 10:57 

O)))))))))))))))) 

Emotikony se však přeci jenom od klasické neverbální komunikace liší, a to docela 

zásadním způsobem. Zatímco při běžné mluvené komunikaci jsme s posluchačem 

v přímém kontaktu a můžeme tak z jeho gestikulace, výrazu ve tváři a pohledu zjistit jeho 

emocionální stav sami, digitální komunikace je komunikací distanční, nemáme možnost 

z mimiky, gestiky, celkové mluvy těla nebo alespoň dešifrováním neverbálně vokálních 

prostředků posoudit vnitřní stav našeho komunikačního protějšku. Dochází k výměně rolí -

není to adresát, kdo posuzuje pocitové rozpoložení mluvčího na základě již zmíněných 

ukazatelů, ale mluvčí, kdo dá adresátovi jasně najevo své pocity prostřednictvím 

emotikonů. 

Smajlíky jsou významné i z toho hlediska, že pomáhají pochopit výrazy skrývající 

dvojsmysl, stačí použít emotikon a hodnota jinak urážlivé repliky se rázem posouvá 

a adresátova „tvář" zůstává zachována. 

T. Baránek uvádí ve své studii tzv. zlaté pravidlo emotikonů, jež říká: Kol 

neznám, na toho se neksichtim. Jak je ale možné, že kromě textových zpráv a e-mailové 

korespondence se emotikony objevují nejčastěji v chatech a diskusních fórech, kde spolu 

komunikují navzájem si neznámí uživatelé? Nabízí se toto vysvětlení: vzhledem k tomu, 

že nevíme, kdo se skrývá za tou či onou přezdívkou nebo zcela neznámou e-mailovou 

adresou, je pro nás mnohem snazší a pohodlnější opustit formality, které jsou nevyhnutelné 

v naší komunikaci tváří v tvář a v důsledku toho se celá internetová veřejnost stává jednou 

velkou rodinou. 

Z mé analýzy vybraného materiálu dále vyplývá zjištění pramenící z faktu, že se 

jedná o poměrně nový fenomén, s emotikony se sžila převážně mladší generace 

favorizující technický pokrok, a tak se smajlíky stávají vedle dalších faktorů ukazateli 

věkových skupin, k nimž autoři příspěvků náleží. 

Emotikony už se však pomalu začínají objevovat i mimo kyberprostor a displaye 

mobilních telefonů, setkáváme se s nimi v některých mládeži určených časopisech 
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či v neoficiální písemné komunikaci za jakou považujeme třeba rodinnou a přátelskou 

korespondenci. Kdo ví, kde všude se s emotikony budeme setkávat za pár let... 

3.5. Implikatura 

K. Hausenblas ve své studii pojednávající o explicitnosti a implicitnosti jazykového 

vyjádření rozlišuje několik rysů obsažených v těchto pojmech a blíže se jim věnuje. 

Dozvídáme se tak mimo jiné o vztahu implicitnosti a explicitnosti k jednoznačnosti 

a víceznačnosti, denotacím i konotacím atd. Je-li vyjádření implicitní, neznamená to, 

že musí být bez výjimky dvojznačné či neúplné. S vícerým smyslem textu 

(mj. s podtextem) úzce souvisí implicitnost vyjádření. Je-li něco vyjádřeno implicitně, 

znamená to, že se nejedná o vyjádření výslovné, daná informace je v řečeném sice 

zahrnuta, ale záleží na inferencích adresáta, které provází naši recepci textu a mají nemalý 

podíl na výsledném významu, zda tato informace bude interpretována. 

Není-li tedy formulace mluvčího explicitní, dá-li přednost implicitnímu vyjádření, 

vysuzujeme při interpretaci vlastní smysl pomocí kontextu: jinými slovy řečeno, 

interpretační kontext nám napomáhá vyrozumět ty informace, které přesahují jazykově 

kódovaný lexikální význam, tzv. implikatury. 

Implikatury považuji za běžný jev nejen každodenní komunikace, ale i komunikace 

digitální. V následujícím příspěvku se autor podílí s ostatními účastníky diskuze k tématu 

článku Každý den začíná kouřit stovka dětí o své zkušenosti se sobeckými kuřáky 
v restauracích. Nejen že se vychloubá, maximalizuje své přednosti a tím porušuje 

zdvořilostní maximu skromnosti, neboť pro komunikaci v souladu s touto maximou je 

Potřeba své přednosti minimalizovat, maximalizovat můžeme pouze přednosti našeho 

komunikačního partnera, ale v závěrečné replice jeho promluvy ukončené motivovanou 

apoziopezí můžeme také vysledovat implikaturu. Zapojíme-li jeho výpověď do širšího 

komunikačního kontextu, z jeho vychloubání je zjevné, co má tato výpověď implikovat, 
co měl mluvčí v úmyslu sdělit. Adresát tak bez potíží pomocí inferencí interpretuje 

'Aplikovaný obsah. Bezesporu je komunikováno víc, než je řečeno. 
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Př.: Datum: 16.08.2006 18:43 autor: Jiřík IP: [213.195.207.*] Titulek: Re: Tak nevím... 

No ono to taky vždycky nešlo takhle lehce, ale trocha diplomacie a osobního šarmu 

(v mládí jsem dost sportoval) a dali si říct. Jen jednou měl pán nějaké problémy a chtěl to 

řešit agresí, tak jsem mu řekl, že nejsem agresivní typ a jestli to můžeme vyřešit venku, 

že mé děti nemusí vidět krev. No a když jsme přišli tak se pán omluvil mně i dětem... 

3.6. Zdvořilostní princip komunikace 

K teoretickému zázemí této kapitoly považuji za vhodné přiblížit samotný pojem 

„zdvořilost", neboť právě zdvořilost je fundamentální podmínkou nekonfliktní komunikace 

mezi lidmi ve všech kulturách, byť v rozdílných kulturách funguje zdvořilostní princip 

rozdílně. „Princip zdvořilosti je sociálně podmíněný, univerzální jev interakce; reguluje 

psychosociální vztahy mezi lidmi (vytváří vztahovou rovinu interakce), projevuje se 

stereotypně fungujícími řečovými modely - formulemi vytvářejícími dílčí vyjadřovací 

mikrosystém - řečovou etiketu" (Švehlová, 2001). 

S principem zdvořilosti úzce souvisí i pojem „tváře". P. Chejnová (2005) uvádí, 

že „ tvář je naše image, kterou prezentujeme sobě i ostatním ". V průběhu naší každodenní 

sociální interakce máme v podvědomí existenci „tváře" našich potenciálních 

komunikačních partnerů, snažíme se ji respektovat a neohrozit ji, to samé čekáme 

od ostatních. Navzdory tomu se však můžeme ocitnout v situaci, kdy náš partner vysloví 

něco, co pro naši „tvář" představuje hrozbu. Je možné chápat „ohrožení tváře" ze strany 

našeho komunikačního partnera jako porušení danou společností uznávaných konvencí, 

nedodržení komunikačních norem vedoucí ke konfliktu. 

V běžné interakci se však snažíme těchto situací vyvarovat a preferujeme jednání 

zachovávající „tvář" ostatních a tím také alespoň částečně předcházíme možnému 

„ohrožení tváře" naší. Naším verbálním chováním směřujeme k souladu se strategiemi 

Pozitivní či negativní zdvořilosti. Pro interpretaci těchto pojmů je třeba si uvědomit, že se 

Pohybujeme na ose formálnost - neformálnost nebo také familiárnost - oficiálnost. Podle 

Brownové a Levinsona (1987) má „tvář" každého z nás dvě části, proto je třeba rozlišit dva 

typy zdvořilostních strategií, neboť ony dvě části se ve skutečnosti jemně popírají. 
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3.6.1. Pozitivní zdvořilostní strategie 

Pozitivní zdvořilost akcentuje potřebu člověka jakožto tvora společenského být 

obklopen rodinou, přáteli či milým pracovním kolektivem s převládajícími pozitivními 

vztahy. Člověk se v okruhu jedinců, kteří jsou ochotni mu naslouchat a projevují mu 

náklonnost či sympatie, cítí jednoduše dobře. Jsou-li si mluvčí a adresát blízcí, užívají 

formy pozitivní zdvořilosti, k nimž patří např. tykání nebo užívání přezdívek, 

což by za jiných okolností v oficiálním prostředí představovalo „ohrožení tváře" našeho 

komunikačního partnera nebo zcela jistou urážku. 

Všeobecně platí zásada, že čím důvěrnější, intimnější vztah mezi komunikanty je, 

tím víc pozbývají zdvořilostní formy vyjadřování na důležitosti, posouvá se hranice mezi 

zdvořilostí a nezdvořilým řečovým chováním. Účastníci komunikace se škádlí, žertují, 

leckdy adresují svému protějšku i drobnou nadávku; toto chování je mezi sobě si blízkými 

jedinci považováno za přípustné, přičemž nedochází k „ohrožení tváře" komunikačního 

partnera (Leech - banter principle). 

Zvolíme-li strategii negativní zdvořilosti, zdůrazňujeme osobní svobodu každého 

jedince, kterou je nutno respektovat. Snažíme se vyvarovat jednání, kterým bychom 

adresáta obtěžovali, jsme si vědomi, že jeho čas je cenný, a nevzbuzujeme v něm v žádném 

Případě pocit, že je do něčeho nucen. Abychom zamezili vzniku tohoto dojmu, nezdráháme 

se užití indirektních vyjádření komunikačních funkcí. 

3.6.2. Negativní zdvořilost 

Volbu strategie negativní zdvořilosti uplatňujeme převážně při kontaktu s lidmi 

vyššího společenského statutu v rámci asymetrické komunikace nebo s neznámými lidmi, 
s kterými přicházíme do kontaktu každý den. Při jednání s nimi si udržujeme určitý odstup, 

dáváme najevo respekt, popřípadě úctu k nim. Na půdě této formální interakce 

upřednostňujeme zdvořilé vyjadřování se sociativy, vykání a užívání příslušných titulů 

Při oslovení nevyjímaje. 

Nabízí se otázka, jak lze aplikovat výše uvedená teoretická východiska na materiály 
2 diskusních fór. Vcelku snadno. Jelikož jde o formu komunikace s cizími lidmi, měli 
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bychom stylizovat naše repliky v souladu s negativní zdvořilostní strategií, jak jsme zvyklí 

z každodenního formálního kontaktu. 

Paradoxně však vedou účastníci kyberprostorových diskusí se svými neznámými 

komunikačními partnery zbavenými identity dialogy ryze neformálního charakteru. Co je 

toho příčinou? Podle mého úsudku se autoři příspěvků stávají v širším smyslu členy celé 

internetové komunity, v užším slova smyslu součástí článků, které čtou, a společenství, 

o nichž dané články pojednávají tím, že se participují v debatě, která se vztahuje 

k problematice rozebírané v konkrétním článku v elektronické podobě. Tato skutečnost je 

může svým způsobem opravňovat k užívání pozitivní zdvořilostní strategie. 

Avšak k dispozici máme i druhé možné vysvětlení objevující se ve studiích 

S. Čmejrkové vztahujících se k praktikám na chatech. Počítačově zprostředkovaná 

komunikace, připomínající v mnoha aspektech klasickou ústní konverzaci, se vyznačuje 

neformálností, až důvěrností stylu, komunikanti si navzájem tykají, aniž by se znali, 

a oslovují se hypokoristiky, pokud jsou uvedena. Zdá se, že elektronická komunikace tak 

simuluje užívání strategie pozitivní zdvořilosti. Ve skutečnosti můžeme toto verbální 

chování interpretovat jako jistý způsob protestu komunity účastníků debat na „síti", kteří 

odmítají vžité formy sociální interakce a rezignují na zavedené sociální a kulturní normy. 

Všeobecně můžeme tvrdit, že pro digitální komunikaci tohoto typu, porovnáme-li ji 

s ostatními formami komunikace, je příznačný poměrně rozsáhlý výskyt nezdvořilého 

vyjadřování s nízkým procentem konvencializováných formulí řečové etikety, které 

vycházejí z komunikačních norem podmíněných společenskou konvencí (oslovení, 

Pozdravy, poděkování atd.). Leckdy bychom mohli hovořit o jejich naprosté absenci 

vzhledem k provokativním a vulgárním replikám plným slovních útoků, jichž jsou 

mediální diskusní sítě plné. Příčinu shledávám v základní charakteristice diskusních fór, 
2a kterou považuji anonymitu jejich uživatelů. 

^'6.3. Maximy zdvořilostního principu 

V následující části této kapitoly se pokusím vybrané diskusní příspěvky analyzovat 
2 hlediska jednotlivých maxim zdvořilostního principu, které formuloval Geoffrey Leech, 

^utno dodat, že tyto maximy nelze chápat jako samostatný fenomén, promítají se 
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i do ostatních oblastí pragmatických zkoumání. Ostatně jak je známo, všechny oblasti této 

disciplíny se vzájemně prostupují. 

Zastávám názor, že v naší kultuře má nebývalý význam maxima ocenění 

a skromnosti. Maxima ocenění, uznání klade mluvčím na srdce, aby se vyvarovali přímého 

negativního hodnocení, záporné kritiky komunikačního partnera. Přestože je tato maxima 

nejednou v rozporu s maximou kvality kooperačního principu, pro úspěšný průběh přímé 

komunikace tváří v tvář, zvláště v oficiálním diskurzu, je nezbytné ji dodržovat. Není-li 

vyhnutí a cítíme-li potřebu vyjádřit své záporné postřehy ohledně našeho partnera, měli 

bychom náš záměr realizovat indirektně, abychom nezmařili zdárně se vyvíjející 

komunikaci a nestali se iniciátory nežádoucí konfliktní situace. 

Někdy kladou mluvčí až přemrštěný důraz na maximu ocenění a skromnosti, 

ve snaze udržet si s komunikačním partnerem oboustranně vstřícný vztah mu neustále 

projevuji uznání, chváli jeho vzhled, oděv i činy. Nadměrné lichocení se znaky servilnosti 

však může vzbuzovat v adresátovi podezření, nemusí působit vždy příjemně a může mít 

paradoxně zcela opačný efekt - může vést až ke konfliktu. Tato maxima má bezpochyby 

nezanedbatelný význam během fatických konverzací a řídíme se jí převážně 

Při každodenní komunikaci formálního charakteru, podporuje tedy svým způsobem 
1 strategii negativní zdvořilosti. 

»Omez na minimum nedostatky a negativní hodnocení svého komunikačního partnera, 

°o nejmíň ho kritizuj, naopak mu projevuj co největší uznání a ocenění. Omez na minimum 

Pozitivní sebehodnocení, minimalizuj vlastní přednosti, maximalizuj své nedostatky " 

(maxima ocenění a skromnosti; Švehlová, 2001). 

Výše popisované pojetí maximy ocenění a skromnosti se vztahuje hlavně 

ke klasické komunikační interakci, jak bude patrné z následujících ukázek, mediální 

dialogické sítě představují její porušení, pro přesnější formulaci je vhodnější použít termín 

»negaci". 

Následující dialogickou sekvenci, které se účastnili tři mluvčí, uvádím záměrně 

celou vzhledem k tomu, že hned v úvodní replice reagující na podtéma, které bylo 
Ucastníky diskuse přijato a které se týkalo skoncování s diskutovaným zlozvykem, 
nacházíme porušení maximy ocenění a skromnosti: mluvčí své přednosti neminimalizuje, 
naopak je vystavuje na odiv, jednoduše se chlubí; v replice B na tuto skutečnost poukazuje 
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dmhý mluvčí a explicitně ho z nedodržení maximy skromnosti viní. Mluvčího A tato 

reakce bezpochyby pobavila, o čemž svědčí užití úsměvného mrkajícího emotikonu. 

Humorně naladěn vyjadřuje autor své mínění, že porušení maximy kvality by považoval 

za větší inzultaci. Do elektronického dialogu vstupuje mluvčí C porušující maximu 

ocenění, uznání, jelikož cíleně uráží recipienta nadávkou, jde o druh urážky směřované 

ke konkrétnímu adresátovi. Mluvčí A však reaguje povzneseně a s nadhledem, předstírá 

nepochopení úmyslu mluvčího C a odpovídá na položenou otázku, což bezesporu nebylo 

primárním zájmem vyzyvatele. 

Př : Datum: 12.08.2006 11:53 Autor: Skogen IP: [85.70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

A) Přestal jsem kouřit naprosto jednoduše. Impulzivně jsem zmuchlal krabičku a prostě 

už si nezapálil. Nevidím v tom žádnou vědu. Po šesti letech jsem sice na dva roky zase 

začal, ale stejným zpit sobem po dvou letech zase skončil, opět žádné drama... 

Datum: 12.08 2006 22:30 Autor: i IP: [195.250.131.*] Titulek: Re: ŘADA 

B) Vidíš to moc jednoduchý - možná jsi výjimka a nebo se chlubíš 

Datum: 14.08.2006 23:13 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

A) No, ještě že jsi nenapsal, že přímo lžu ;o) 

Datum: 14.08.2006 10:01 Autor: skugen IP:[89.102.5.*] Titulek: Re: ŘADA 

C) A neříkají ti Schwarzenegger ty blbečku? 

Datum: 14.08.2006 23:11 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

A) Neříkají. Schwarzenegger, pokud vím, ještě stále kouří... 

Další příspěvek je příkladem nedodržení maximy ocenění a skromnosti; autor 

nepokrytě kritizuje, ba až uráží alkoholiky a kuřáky. Replika demonstruje případ kritiky 

zaměřené na širší obec adresátů, na celou konkrétní komunitu, což je v příspěvcích 
na diskusních fórech velmi rozšířené, přispěvatelé buď podporují názory či témata 

Prezentovaná v článku, nebo vytváří opoziční skupiny, a tak se v tématicky zaměřené 

diskusi k článku Každý den začíná kouřit stovka dětí vyčleňuje vedle neutrálních 

Přispěvatelů skupina zapřísáhlých odpůrců kouření a na druhou stranu také skupina 
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příznivců, pravděpodobně kuřáků. Podle tohoto rozčlenění pak běžně nacházíme v diskusi 

kritické, ba až urážlivé repliky směřující na některý z opozičních táborů. 

Př.: Datum: 14.08.2006 13:04 Autor: Kodl IP:[194.212.16.*] Titulek: není 

Není pravda, že jsou si lidé rovni. Mohou se dělit různě, v každém případě notoři a kuřáci 

jsou nižší rasa. Jsou to lidé, kteří nemají vlastní úroveň a musejí si všechno nechat vnutit 

od jiných. 

Jak jsem již naznačila, kritické repliky vystupňované až v urážku můžeme rozdělit 

na dva typy, kdy kritériem tohoto rozčleněni je množstvi potenciálních adresátů. Repliky 
obsahující insultaci jsou dvojího druhu. Mohou být adresované buď jedné konkrétní osobě, 

ty jsou velmi frekventované a převládá u nich vysoká koncentrace jazykových prostředků 

s příznakem záporné expresivnosti - od pejorativ a mírnějších nadávek až po silné 

vulgar ismy výhradně se týkající tabuizovaných témat jako je sexuální chování 

a vylučování. Druhou skupinu urážlivých replik směřují mluvčí vůči celým komunitám 

adresátů, následující příklad reprezentuje také tuto skupinu, je to dokonce extrémní případ, 
s kterými se bohužel, hlavně v elektronické komunikaci, setkáváme poměrně často. Není 

zcela jasné, proč autor použil v závěru své repliky graficky eufemizovaný Vulgarismus, 

když je celý jeho text sprostých výrazů a nadávek plný, na tak krátký úsek je jich skutečně 

nadmíru. Vedle obecné češtiny najdeme v textu i slovesné tvary zapsané ve fonetické 

podobě jako prvek mluvenosti v psaném textu či důkaz uživatelovy neznalosti rodného 

jazyka. 

p ř : Datum: 20.08.2006 0:21 Autor: Čegi IP:[62.177.101.*] Titulek: Děte do prdele 

naprostý kreténi! Co je vám po cizích lidech? Sami ste začínali kouřit v deseti a teď 

když ste přestali, tak vám vadí cejtit ten kouř, protože pak máte chuť na cigaretu... Kdo 
tohle platí? Co komu kurva je polom co si lidi dělají? Jsou snad kuřáci zločinci? Ste 

debilové!!! Táhněte dopr**** 

Replika, kterou vzápétí uvedu, ilustruje ojedinělý případ verbálního chování 
v souladu se zněním maximy skromnosti, jedná se o sebekritiku, je splněn požadavek 
minimalizace vlastních předností a maximalizace nedostatků. 
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Př.: Datum: 16.08.2006 13:30 Autor: jo IP:[217.117.217.*] Titulek: Re: kuř 

Jsem na tom podobně. Přestal jsem, nechrchlám, nekurvím si zdraví a nemusím za ten 

humáč utrácet. Až teprve, když sem přestal, tak sem si uvědomil, jakejjsem byl blb. 

S porušováním a negováním maximy ocenění a skromnosti, což považuji 

za stěžejní charakteristiku elektronických diskusí, úzce souvisí i nerespektování maximy 

taktu a šlechetnosti, velké procento účastníků debat tuto maximu zcela opomíjí, 

neminimalizuje adresátovy ztráty a nemaximalizuje jeho zisk na svůj úkor. Jejich řečové 

chování postrádá ohleduplnost i toleranci, produktoři nejsou schopni, když už je z jejich 

strany kritika nevyhnutelná, kritizovat své komunikační partnery taktně či přejít partnerovo 

pochybení, ať už se jedná o chybu gramatickou nebo lecjaké nepřesnosti. Na netoleranci, 

až nehumánnost ostatních někteří z účastníků poukazují, kupříkladu aluzí k biblickým 

textům: 

Př.: Datum: 09.04.2006 9:39 Autor: behemott IP:[83.240.3.*] Titulek: Re: A JE TO 

TADY!!!... 

Úplně souhlasíš se zákazem kouření? To snad ne. A co auta, komíny rodinných domů atd. ? 

Mimochodem auto vyprodukuje za jeden den více kouře než kuřák za celý rok. ...smradlavý 

kuřák otravovat...proč by mě měl otravovat smradlavý (spocený) tlusťoch u jídla? Nejsi 

Pupek světa a pokudjsi křesťan, kde je tolerance a láska k bližnímu? 

Následující příspěvek není ojedinělý svého druhu, je jedním z mnoha. Vzpírá se 

simultánně definici maximy velkorysosti a ocenění. Ať už je jeho autorem skutečný učitel 

Češtiny, jehož upřímně iritují pravopisné chyby, kterých se ostatní přispěvatelé dopouští, 
nebo nějaký^ pseudobohemista ! kompenzující si takto stejně jako většina ostatních 

Přispěvatelů své submisivní postavení v reálném životě, určitě stojí za povšimnutí: 

př.: Datum: 04.04.2006 11:03 Autor: češtinář IP:[193.84.33.*] Titulek: Re: Lživá 

reklama 

Souhlasím s vámi, že cukr je droga...Ale když už chcete psát a někoho poučovat, snažte se 

Psát bez hrubek. Děkuji 

Pro mediální dialogické sítě je příznačná upřímnost vyjádření, autoři replik tak 

Vyjadřují svůj souhlas s partnery přímo prostřednictvím performativa (viz předešlý 

37 



příspěvek Re: Lživá reklama) a dalších modifikací této stereotypně užívané formule řečové 

etikety (naprosto souhlasím, 100% souhlas, to je pravda, s Vašimi názory plně 

souhlasím...). „omez na minimum nesouhlas a neshody, tzn. snaž se o maximální shodu 
v 

a partnerem komunikace" (maxima souhlasu - Svehlová, 2001). 

V ústní komunikaci, kdy jsou mluvčí v bezprostředním kontaktu, platí souhlas 

za preferovanou reakci a mluvčí se, pokud možno, vyhýbají explicitnímu vyjádření 

nesouhlasu. Když už je to nezbytné, před asertivním podáním nesouhlasu má přednost 

tzv. „souhlas s výhradami". V digitální komunikaci se tento „souhlas s výhradami" 

podporující nekonfliktní, pozitivní komunikaci objevuje zřídka, zatímco přímý nesouhlas 

se vzhledem k anonymní a neosobní povaze této formy komunikace vyskytuje hojně. První 

z následujících příspěvků představuje pseudosouhlas, druhý explicitní performativní 

formulý vyjádřený nesouhlas: 

Př.. Datum: 13.07.2006 7:23 Autor: Pepa IP:[217.31.50.*] Titulek: Re: Lidem nedochází 

že jejich zdraví je jejich zodpovědnost 

Máš pravdu, ale zapomínáš na to, že si platíme nemalé částky na zdravotní pojištění. Kolik 
z toho „sežere " režie pojišťoven? Kolik z toho se přidělí na jiné věci než na zdraví? Naše 

zdravotnictví rozhodně není zadarmo... 

př.: Datum: 04.04.2006 9:48 Autor: postavaprokazdeho.cz IP: [82.209.5.*] Titulek: Re: 

Hezky se to píše 

Nesouhlasím. Všechno jde, když se chce ...to platí i o korekci postavy. 

Jen zmíním, že fungování posledních dvou maxim zdvořilostního principu 

Posuzovat nebudu. Maxima účasti má v reálné komunikaci své opodstatnění převážně 
v komunikaci mezi partnery, mezi kterými byl vybudován intimnější vztah, a v rovině 

diskusních dialogických replik lze z širšího úhlu pohledu už samotný zájem komunikantů 

o názory druhých vnímat jako chování podporující maximu účasti. Z této perspektivy 

by maxima účasti tedy mohla být chápána jako jeden z atributů elektronických 

dialogických sítí. Maxima fatická, jež se vztahuje k zdvořilostním konverzacím, jimiž 

navazujeme kontakt a zabraňujeme „trapnému" mlčení, když jsou např. cizí lidé nuceni 

Pobývat ve stejném prostoru, v počítačových diskusích nefunguje. 
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Shrnu-li výsledky mého bádání v oblasti aplikace zdvořilostního principu 

na diskusní příspěvky, docházím k závěru, že nezdvořilé řečové chování je specifikem 

reakcí na konkrétní články zveřejněné na internetu. V tomto prostředí mluvčí nepociťují 

potřebu respektovat maximy ocenění a skromnosti, taktu a velkorysosti ani souhlasu. 

Negaci podléhá nejčastěji maxima ocenění, mluvčí maximalizují kritiku adresátů 

vygradovanou až k nadávkám a neúnosným vulgarismům; mluvčí si tímto způsobem 

mohou kompenzovat své komplexy z fyzické reality, může to být jiná forma seberealizace 

nebo si mohou jednoduše chtít bez postihu vyzkoušet „to zakázané a společností 

odsuzované" chování, s kterým v každodenní kooperativní mezilidské komunikaci nelze 

obstát a vyváznout bez následků. Nezdvořilost replik podtrhují vedle direktních vyjádření 

komunikačních funkcí také další faktory, zvláště jazykové, mezi něž patří z lexikálních 

prostředků již zmiňované negativní citové zabarvení lexikální jednotky. Z morfologického 

hlediska mám na mysli užívání imperativu místo zdvořilých kondicionálových konstrukcí, 

které v souladu s prioritami strategie negativní zdvořilosti nenutí adresáta k vykonání dané 

činnosti a ponechávají mu svou formulací možnost odmítnout. Jako další z těchto faktorů 

uvádím gramatické kategorie osoby a čísla; absenci vykání v dialogické komunikaci mezi 

osobami, jež se vzájemně neznají, lze pokládat za vysoce nezdvořilý jev, ale je třeba 

zároveň přihlédnout ke skutečnosti, že elektronická komunikace otvírá svým účastníkům 

nové dimenze, ve kterých jsou společenská pravidla a normy, jimiž se řídíme v reálném 

životě, nahrazovány pozvolna vznikající „diskusní etiketou". 

V neposlední řadě jsem se také snažila zjistit, zda se frekvence výskytu 

nezdvořilých vyjádření s vulgarismy liší vzhledem k umístění článku na zpravodajském 

serveru bulváru nebo seriózního tisku, dospěla jsem k zjištění, že nikoli. 

3.7. Slohotvorní činitelé 

Výstavba komunikátu v konkrétní komunikační situaci je ovlivněna řadou faktorů, 

které při produkci sdělení sehrávají významnou úlohu. Tyto faktory se podílejí na výběru 

výrazových prostředků a podmiňují výsledný styl komunikátu, nazývají se slohotvornými 

Činiteli. 
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3.7.1. Objektivní slohotvorní činitelé 

Slohotvorní činitelé objektivní stojí mimo subjekt produktora. Kromě základní 

funkce komunikátu, cíle komunikace a produktorova záměru k nim řadíme také ráz 

komunikátu, situaci a prostředí komunikace, charakter adresáta, užitou formu komunikátu, 

mina připravenosti komunikace, užitý kód a v neposlední řadě též téma komunikátu. 

Komunikační sféra digitální komunikace, konkrétně diskusní příspěvky reagující 

na články v elektronické podobě, se vyznačuje dominantním postavením funkce prostě 

sdělné. Pocit blízkosti, který tato forma komunikace i přes fyzickou vzdálenost 

komunikantů navozuje, determinuje její celkový ráz. Účastníci diskusí jsou členy jedné 

početné komunity rezignující na společensky uznávané normy a konvence. Jejich interakce 

je v převážné většině neoficiálního rázu, navzdory anonymnímu charakteru komunikace 

působí mimo jiné i výběr jazykových prostředků dojmem familiárnosti. Připadá mi, 

že v této oblasti dochází k narušení přirozené symbiózy oficiálnosti a veřejnosti na jedné 

straně a neoficiálnosti společně s neveřejností, soukromostí komunikace na straně druhé. 

Přestože jsem charakterizovala tento způsob komunikování jako neoficiální, je veřejný, 

tentýž příspěvek může být adresován celé skupině hypotetických recipientů, může si ho 

přečíst, kdokoli se k internetu připojí a bude mít zájem seznámit se s průběhem diskuse 

k vybranému článku. Dokonce i za předpokladu, že je příspěvek adresován konkrétnímu 

účastníkovi debaty, přístup k němu je umožněn komukoli. 

Dalším signifikantním faktorem modifikujícím styl komunikátu i selekci výraziva 

je prostředí, situace a také čas vymezený ke komunikaci. Vzhledem k faktu, že se jedná 
0 komunikaci nepřímou, technologicky zprostředkovanou, mají pojmy prostředí a situace 

Uvozená atmosférou v daném prostředí poměrně odlišnou sémantiku než ve sféře klasické 

komunikace. Komunikanti nesdílí prostředí fyzické reality, skutečná proxemika mezi nimi 

nehraje roli, pojítkem je jim mediální prostředí internetové sítě. Čas vymezený 

ke komunikaci úzce souvisí s mírou připravenosti; diskusní příspěvky působí až na jisté 

výjimky dojmem spontánnosti, nepřipravenosti. V porovnání například s digitální 

komunikací prostřednictvím textových zpráv je však míra připravenosti vyšší, jelikož 

Aterakce po „síti" není motivována úsporou času, ale naopak poskytnutím dostatečného 

Prostoru pro vyjádření názorů a stanovisek. Uživatel hledící na monitor počítače není 

v časové tísni, proto se setkáme i s propracovanými příspěvky po obsahové a jazykové 

stránce. Většina diskutujících však nevyužívá možnosti promyslet si způsob stylizace 
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a kompozice, o čemž svědčí očividná nepropracovanost, až „ledabylost" příspěvků 

z hlediska všech jazykových rovin včetně jazykových chyb, bezprostřední komunikáty 

jednoznačně převažují. 

Styl komunikace je v nemalé míře ovlivněn také skutečností, že produktoři 

komunikují s jediným neznámým adresátem, kdy jako nositel identity funguje jedině jeho 

přezdívka, nebo s kolektivem všech neznámých adresátů, kteří se diskuse účastní, 

popřípadě je jeho replika určena skupině adresátů se stejnými, obvykle tématem článku 

vymezenými charakteristickými rysy, například komunitě kuřáků. 

Užitou formou komunikátu je míněna dichotomie psanosti a mluvenosti, této 

problematice jsem již věnovala pozornost dříve v této práci a dospěla jsem k závěru, 

že komunikace elektronických diskusí patří k nově vznikající formě pohybující se někde 

na hranici mezi psanosti a mluvenosti. 

V neposlední řadě je výsledná podoba komunikátu ovlivněna také užitým kódem, 

kromě psanosti a mluvenosti se kódem rozumí volba verbálních či neverbálních 

prostředků, a tématem komunikátu. Diskusní příspěvky se až na jisté modifikace tématu 

vyznačují tématickou koherencí, jednotlivé části na sebe tématicky navazují, což je 

Podporováno prostředky textové koheze - anaforickými odkazy k předešlému textu, 

rozmanitými spojovacími prostředky, výrazivem deiktického charakteru, elipsou atd. 

7.2. Subjektivní slohotvorní činitelé 

Stylotvorní činitelé subjektivní jsou individuálního charakteru, úzce souvisejí 
s osobností produktora komunikátu. Patří k nim intelektuální a rozumová vyspělost 

komunikanta, jeho jazyková uvědomělost, znalost kódu komunikace a vyjadřovací 

schopnosti, životní zkušenosti, kulturní a společenský rozhled, dosažené vzdělání 

Produktora a vykonávané povolání společně se sociálním zařazením komunikujícího 

subjektu. Věk, pohlaví, povahové a mentální vlastnosti, připravenost ke komunikaci, vztah 

k adresátovi, momentální fyzický a psychický stav produktora mají též nemalý podíl 
n a způsobu utváření komunikátu. Významným subjektivním činitelem je v popisované 

sféře digitální komunikace také příslušnost komunikantů k názorové skupině, k ideologii, 

41 



která se projevuje zvláště kritikou členů jednotlivých politických stran. Je třeba zdůraznit 

simultánní působení všech zmíněných faktorů recipročně se podmiňujících. 

V rámci diskusní dialogické sítě nelze opomenout zvláště znalost tématu jazykové 

komunikace a vztah k obsahu jako jeden z dominantních subjektivních činitelů; autoři 

příspěvků vyjadřují své názory ohledně diskutované problematiky, dávají najevo souhlasná 

či nesouhlasná stanoviska, výsledná replika mimo jiné reflektuje i autorův ironizující 

postoj. 

Vzhledem ke skutečnosti, že na užitý kód komunikace se dá nahlížet z různých 

hledisek, jedním z nich je volba výrazových prostředků z útvarů národního jazyka, jež je 

podmíněna danou komunikační situací. V případě dialogických reakcí na elektronickou 

formou uveřejněné články není komunikantova volba kódu determinována situací, 

ale veskrze závisí na subjektu samém, lze ji tedy řadit k slohotvorným činitelům 

subjektivního charakteru. 

Na rozdíl od objektivních slohotvorných činitelů nelze všechny faktory subjektivní 

povahy na základě komunikátu specifikovat, minimálně nejsou specifikovány přímo. Tento 

druh komunikace je, jak již bylo mnohokrát uvedeno, anonymního rázu, z čehož vyplývá 

neznalost subjektivních slohotvorných činitelů, k čemuž zvláště v běžné každodenní 

interakci nedochází. Ze stylu komunikátu, z jeho celkové stylizace a kompozice však 

můžeme některé z nich usoudit, konkrétně vzdělání, znalost jazyka, vyjadřovací 

schopnosti, intelektuální a rozumovou úroveň aj. Vhodně stylizovaný a komponovaný 

příspěvek nerezignující na normu spisovného jazyka s absencí ortografických a jiných 
chyb, jehož autor se vyjadřuje kultivovaně, popřípadě užívá i cizích slov, vypovídá o svém 

Produktorovi leccos ohledně jeho vzdělání, znalosti užívaného kódu atd. 

3.8. Horizontální a vertikální členění textu 

Horizontální aneb lineární členění jednotlivých příspěvků se, bereme-li v úvahu 

Pouze samostatný text produktora, příliš neuplatňuje. Pokud je komunikát členěn tímto 
2Působem, pak zjednodušeně, což je předurčeno kratším rozsahem příspěvků. Kromě 

jednolitých nečleněných replik se však objevují i příspěvky zachovávající korespondenční 

tříčlenné členění na úvodní část tvořenou pozdravem, oslovením nebo obojím, následuje 
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střední část, jež je nositelem ilokuce, a v závěru nalezneme konvencializované formule 

řečové etiky pro situace loučení, popřípadě podpis. Toto členění však bývá častěji 

redukováno na úvod a jádro sdělení. V případě rozsáhlejších příspěvků je středovou část 

možno dělit pro větší přehlednost na odstavce. 

Za předpokladu, že by na způsob členění bylo nahlíženo z poněkud odlišné 

perspektivy, kdy bychom brali v potaz i informace týkající se data a doby vložení 

příspěvku, jména či přezdívky autora a titulku příspěvku, které jsou redakcí vyžadovány, 

staly se totiž obligatorní součástí každého příspěvku, bylo by lineární členění pojímáno 

odlišně. Považuji v této souvislosti za vhodné podotknout, že titulek nemá v porovnání 

např. s publicistickými nebo uměleckými texty takový význam, naopak na důležitosti 

ztrácí v důsledku přístupu ze strany účastníků diskusí a nepřipravenosti jejich komunikátů. 

S přihlédnutím k vzniku komunikátu jako psaného textu se uplatňují formální 

prostředky vertikálního členění usnadňující recepci a interpretaci textu. Účastníci diskusí 

užívají za určitým účelem různé kombinace majuskulí a minuskulí, např. celé slovo píší 

velkými písmeny, aby byl v kontrastu s okolním textem patrný produktorův záměr slovo 

zdůraznit. Dalšími hojně užívanými prostředky je barva, podtrhávání nebo prokládání 

grafémů mezerami. Běžné je i užití tučného písma. 

3.9. Diferenciace a stratifikace národního jazyka v dialogických 

příspěvcích 

Z tohoto úhlu pohledu jsou ony reakce čtenářů velmi pestré. Z útvarů národního 

Jazyka se objevuje samozřejmě standard čili spisovná reprezentativní varieta. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se diskusní příspěvky vyznačují rysy mluvenosti, 

nejeví se jako překvapující zjištění, že jsou v nich silně zastoupeny prvky hovorové češtiny 

Jakožto mluvené podoby spisovného jazyka (např. taky - hovorová forma adverbia také 
Cl můžu; nemůžou - hovorové tvary modálního verba; šlukovat, dát si sluka, cigáro). 

2 vrstvy stylově příznačných, nikoli nespisovných, ale hovorových prostředků je v textech 
nejlépe identifikovatelná rovina lexikální a morfologická. 
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Velmi frekventované se v analyzovaných replikách zdají být prvky češtiny obecné 

(např. bejt, nějaký prášky, vostatní lidi atd.) Tato nespisovná, nekodifíková, nadnářeční 

forma podléhá poměrně rychlému a plynulému vývoji. 

Diskusní fóra umožňují přístup nejen zájemcům z různých regionů naší vlasti, 

ale i z oblastí za hranicemi České republiky, jeden z účastníků debaty k článku Každý den 

začíná kouřil stovka dětí pochází až z daleké Kanady. Příspěvky jsou tak zdrojem 

rozmanité teritoriálně vymezené slovní zásoby, některé z nich demonstrují rozličné 

dialekty. 

Př.: Datum: 13.08. 2006 18:06 Autor: deadman IP: [88.146.137*] Titulek: kuř 

Též sem kuřil, krátký dech a chrmlání každé ráno. Teď nehidím a su v poho. Už pro ten 

dobrý pocit, že nejsu na něčem závislý. Furt šmátrat po kapsách, estli mi vyjdou cigára, no 

hnus. Teprve teď vydím, jací sou kuřáci ubožáci. Seber jim ty sračky a i ten největší frajer 

se sesype a třepe se jak ratlík, pro sluka by vraždil. Ale když si nedajů řéct, ať si hulíja dál. 

Fakt su ternu rád, že sem s tým přestal... 

Co se týče sociální diferenciace češtiny, je zapotřebí zmínit výskyt profesní mluvy 

zapříčiněný širokým spektrem přispěvatelů vykonávajících různá povolání, tak se 

setkáváme s terminologií z lékařského prostředí nebo s mluvou učitele chemie, již uvádím. 

Př.: Datum: 16.08.2006 17:27 Autor: Ivan Vitula IP:[212.24.153*] Titulek: Tabák 

zabiják 

•••Děcka jsem ve škole před kouřením vždycky varoval, měl jsem v chemii vyvinuty pokus: 

umělý kuřák. To se přes promývačku protáhlo vývěvou tak pět cigaret a ... 

Argot pro diskusní příspěvky až tak typický není, v souvislosti s článkem Každý 

deti začíná kouřit stovka dětí jsem nalezla pouze jediný případ, a to z oblasti kriminálního 

argotu. Zatímco některé užité výrazivo lze po zvážení zařadit do skupiny, kterou bych 

charakterizovala jako kuřácký slang (např. dát si páva, vajgl, kusovka aj ), který v důsledku 

velkého počtu kuřáků ve společnosti proniká do běžného úzu. Okrajově se setkáváme i se 

slangovými výrazovými prostředky z jiných oblastí (např. alkáč - policejní slang; knajpa 

či pasťák). 
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3.10. Slohová charakteristika příspěvků z hlediska jednotlivých rovin 

jazykového systému 

Diskusní příspěvky s dominantní funkcí prostě sdělnou tedy řadíme k funkčnímu 

stylu prostě sdělovacímu, komunikační partneři vyjadřující se ke konkrétnímu článku 

na příslušném internetovém serveru si navzájem podávají informace o svých zážitcích, 

názorech, citových a hodnotících postojích. Diskurz připomínající v mnoha aspektech 

každodenní komunikaci se vyznačuje prolínáním informačního slohového postupu 

s prostým vypravováním a slohovým postupem úvahovým charakteristickým právě 

pro vyjadřování názorů, postojů a hodnocení komunikantů. 

3.10.1. Slohová charakteristika prostředků roviny fonetické a fonologické 

Zaměříme-li pozornost na fonetickou a fonologickou rovinu jazykového systému, 

dochází v této sféře komunikace k narušení grafické podoby lexémů, zdomácnělo 

zapisování vyslovované realizace některých slov a slovních spojení bez ohledu na jejich 

kodifikovanou písemnou formu. Tento jev se týká převážně kombinace fonémů 

k a s znázorněných grafémem x (napx.jaxi, xicht...), vynechání grafému j na začátku slova 

(např. menovat se, méno a tvary slovesa být - sem, si, sme...) a zapisování protetického 
v n a začátku slova před samohláskou (např. voblíbený, vohromná...). V příspěvcích se 

objevuje i zjednodušování souhláskových skupin charakteristické pro zvukové realizace 

slov (např. dycky). Dokonce i lexémy, v jejichž mluvené podobě dochází k regresivní 

znělostní asimilaci, jsou některými účastníky diskusí zaznamenávány v ortoepické formě 

(např. něgdo...). Tendence zapisovat mluvenou podobu slov je, dle mého mínění, 

motivovaná samotným přístupem komunikantů, již se vědomě vyjadřují písemnou formou 
s tejně, jako kdyby byli aktéry ústní komunikace. Zároveň odkazují k probíhajícímu 

komunikačnímu procesu jako k dialogu (např. pokud narážíš na mou repliku, tak...). 
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3.10.2. Slohová charakteristika morfologických prostředků 

V reakcích se hojně vyskytuje původem duálová koncovka -ma náležící 

do nespisovné oblasti obecné češtiny, jedná se o rodově unifikovanou koncovkou 7. pádu 

plurálu u substantiv, adjektiv i pronomin (např. s banánama, před maminkama, 

mentolovýma žvýkačkama, před ostatníma vrstevníkama aj ). Progresivní unifikaci 

koncovek podléhají i adjektiva a některá pronomina v množném čísle bez ohledu na rod 

(např. různý sračky, nějaký prášky, všemožný věci...). Tato tendence je tvaroslovným 

specifikem nadnářečního obecněčeského útvaru. 

Dalším rysem také příznačným pro obecnou češtinu je nahrazování koncového 

vokálu é dlouhým vokálem ý opět u adjektiv a některých pronomin, tento rys je patrný 

v celém deklinačním paradigmatu, ve všech pádech (např. malý děti, v malým městě). 

Velmi frekventovaným jevem v internetových diskusích je nahrazování 

deklinačního morfii ý u tvrdých adjektiv mužského rodu za ej (např. blbej člověk, zdravej 

rozum, dobrej blb). Tento jev pocházející taktéž z obecné češtiny je markantní i uvnitř slov 

(např. bejt, cejtit, dejchat, vymejšlet si). Jak vyplývá z uvedených příkladů, tyto 

nekodifikované tvary vznikají také rozšiřováním í —* ej Jedná se o morfologizované jevy 

hláskoslovné. 

S výše zmiňovanými specifiky souvisejí, zdá se, i nespisovná zakončení v ostatních 

Pádech (např. tvýho prohulenýho pajšlu, nějakýho pěknýho chalana atd.). Jako jedno 

zmožných vysvětlení užívání nespisovných tvarů se nabízí fakt, že uživatelé pociťují 

některé spisovné varianty v internetovém prostředí téměř totožném s oblastí 

běžnědorozumívací jako strojené, možná poněkud nepřirozené. Nutno dodat, že skutečně 

Působí hyperkorektním dojmem, což je v diskurzu, o kterém je řeč, naprosto nevhodné. 

V souvislosti s adjektivy vyskytujícími se v diskusních příspěvcích v prostě 

sdělovacím funkčním stylu není překvapivé, že přítomnost jejich jmenných tvarů je 

°jedinělá, zaznamenala jsem ji pouze jedenkrát, a to u účastníka diskuse z řad starší 

generace, jak je z následující ukázky patrné. Za povšimnutí stojí i skutečnost, že starší 

komunikant, kterým je např. důchodce Milan, respektuje zdvořilostní zvyklosti, dokáže 

svému komunikačnímu partnerovi dát najevo kritiku v rámci norem slušnosti, 

bez nežádoucích vulgárních výrazů. 
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Př.: Datum: 13.07.2006 8:01 Autor: důchodce Milan IP:[82.113.58.*] Titulek: Re: 

NESTRAŠTE, ódéesáci! 

Pane je mi vás líto a jsem šťasten, že nejste můj syn, vy by jste své rodiče nechal zemřít, to 

co říká pan ráth, už také říkala paní emerová... 

Účastníci diskusí všeobecně preferují kratší zájmenné tvary. Jelikož nejsou kladeny 

velké nároky na pravopisnou správnost komunikátů, což je ostatním členům komunity, již 

jsou v tomto ohledu nadmíru tolerantní, známo, nepřikládá se velký význam ani rozlišení 

tvarů mě/mně. Jak jsem konstatovala několikrát v předcházejících částech své práce, důraz 

není kladen ani na dodržování zdvořilostních zvyklostí, což je patrné i v tom, že produktoři 

nevyjadřují adresátům úctu ve formě zdvořilostního psaní velkých písmen u pronomin typu 

Ti, Vás, Vy aj. I v oblasti zájmen je běžný výskyt nekodifíkovaných tvarů obecné češtiny 

(např. kterej, jakej, každej, nějakej atd.). 

Převažující skupinou slovesných tvarů jsou verba vyjadřující činnost a dodávající 

komunikátům na dynamice. Užívání verb se v této oblasti nijak výrazně neliší 

od každodenní komunikační interakce. 

Nepřehlédnutelné jsou svým způsobem opačné tendence účastníků internetových 

diskusí vztahující se k třetí slovesné osobě plurálu. Produktoři usilující o spisovné 

vyjadřování mají snahu preferovat kratší tvary sloves 4. třídy v 3. osobě plurálu, místo -ejí 

se často setkáváme s chybně užitým tvarotvorným formantem - í u sloves časovaných 

Podle vzoru sázet, jelikož považují variantu s - í instinktivně za bližší spisovnému úzu, 

zároveň se však setkáváme s opačným problémem, kdy produktoři, neznalí problematiky 

slovesných tříd a vzorů, nesprávně užijí delší tvar -ejí (např. kouřejí místo kouří). 

Častěji se v rámci internetových diskusí projevuje tendence spočívající v užívání 

nekodifíkovaných tvarů slovesných ve 3. os. pl. (např. maj, chutnaj, strčej, hulej, nezabíjej 

atd.). 

Následující jev se týká tvarů 1. os.pl. sloves zakončených v 1. os. sg. na - u a -i , 

komunikanti často upřednostňují místo koncovky -me variantu s -m, jež má hovorový ráz 

(např. ovlivňujem). 

Obvyklé jsou i nespisovné tvary verba být (např. sme, si) v indikativu i v složených 

tvarech kondicionálu (např. měli bysme začít u nás dospělých). Ojedinělého charakteru 
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není ani výskyt chybného kondicionálůvého tvaru ve 2. osobě plurálu, kdy mluvčí místo 

spisovného tvaru byste užívají nesprávný tvar by jste, jelikož, jak se domnívám, se jim jeví 

jako spisovný a produktoři vzhledem k nepřipravenosti komunikace nehledají oporu 

v kodifikační příručce (např. Místo toho by jste mohli jet na dovolenou...). Pasivní 

konstrukce ani transgresivy se v příspěvcích neobjevují, ve sféře funkčního stylu prostě 

sdělovacího by jejich užití působilo zcela atypicky. 

Ze slovních druhů, které nepodléhají flexi, jsou častá adverbia (v hovorové, 

až nespisovné podobě - např. furt, třebas) a také interjekce, jejichž funkcí je vyjádřit 

emocionální rozpoložení autora příspěvku. Jedna z reaktivních replik, kterou chtěl autor 

dát najevo opovržení nad názorem komunikačního partnera, se skládá z jediného výrazu 

s ilokučním významem, který vystihuje vše: pch. 

Význačné postavení mají z neohebných slovních druhů, které nalezneme 

v diskusních příspěvcích, také partikule dokazující, že se tyto dialogické repliky skutečně 

vyznačují mnoha rysy společnými s klasickým mluveným projevem. Řada komunikantů 

uvozuje své výpovědi pomocí synsémantických částic, jako kdyby probíhala reálná 

komunikace tváří v tvář, což však zdaleka neznamená, že by se partikule objevovaly jen 

na začátku věty. Přestože tento slovní druh nemá větněčlenskou platnost, má v projevech 

Prostě sdělovacího funkčního stylu nezaměnitelnou pozici. 

V diskusích se objevují zvláště partikule modální jakožto výrazové prostředky 

jistotní modality (možná, jistě, nejspíš, asi, snad), intenzifikační (velmi, příliš, docela), 

fokusační (jen, pouze, právě, zvláště, také), modifikační (copak, teda, tak, klidně, jen, ale), 

°dpověďové (jo, no, no jo, ano, ne), zřídka se vyskytne i částice přací (ať). Účastníci debat 

rovněž nevhodně začínají své spontánní projevy stejně jako při mluvení parazitními 
V , # 

částicemi (tak, no tak aj ). 

3-10.3. Slohová charakteristika prostředků slovotvorných 
Z hlediska slovotvorby je v současné době snad nejsledovanějším procesem 

tzv. internacionalizace jazyka neboli přejímání slov, zvláště z angličtiny. Anglicismů 
nacházíme v elektronických diskusích celou řadu. Velmi zajímavý je pravopis anglických 
vÝrazů, které bychom mohli rozdělit do následujících skupin: 
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1) Pravopisně správná anglická slova (např. fuck you, good luck, příspěvky off topic, 

dickhead) 
2) Anglické výrazy s počeštěným pravopisem (např.: fakjů apod.) 

Třetí skupina by mohla být tvořena slovy pravopisně sice správnými, ale zároveň 

zařazenými do českých deklinačních a konjugačních vzorů, v analyzovaném materiálu 

jsem však nenalezla příklady dokládající tuto skutečnost. Jednoznačně převládá výskyt 

lexémů se správným anglickým pravopisem, jejich užití v konkrétních příspěvcích evokuje 

pocit, že komunikanti chtějí dát najevo, že jsou „IN". 

S užíváním anglicismů úzce souvisí i výskyt dalších cizích, přejatých slov, někdy 

i odborné terminologie vypovídající o svých uživatelích mnohé, fungují i jako indikátory 

subjektivních slohotvorných činitelů (tristní, exemplárně, populismus, pubescent, 

adolescentní, liberální atd ). 

Slova přejatá z cizích jazyků, zvláště z angličtiny, se chovají jako neologismy - hledají 

si, nebo si už našla své právoplatné místo v lexikálním systému. Za neologismus považuji 

i aktualizované, neotřelé vyjádření lihový dům, jež současně slouží jako příklad perifráze. 

Toto působivé, originální vyjádření, jež vzniklo multiverbizačním procesem, nevyvolává 
v našich myslích, zdá se mi, negativní konotace do takové míry jako lexémy hospoda nebo 

knajpa. 

Z ekonomických důvodů se i v internetových diskusích užívají zkratky. Vliv angličtiny 

je skutečně nezanedbatelný i v této oblasti. Anglického původu jsou i některé akronymy, 

iniciálové zkratky jako RTW (by the way) nebo IMHO (in my humble opinion): 

př.: Datum: 16.08.2006 23:07 Autor: asd IP:[89.102.13.*] Titulek: Jak to chtějí řešit? 

To jste vážně tak naivní, když si myslíte, že když nebude reklama na cigarety, že se 
nebude kouřit? Na Marijánku taky není a kouří se...Btw: Prodavači můžou mít tresty jaký 
chtěj a stejně se to k děckám dostane... 

Snaha po ekonomičnosti vyjádření se projevuje vedle užívání zkratek 
1 nahrazováním víceslovných pojmenování výrazy jednoslovnými stejně jako je tomu 
v běžných, převážně mluvených jazykových projevech. Pojmenování vzniklá 
univerbizačním procesem jsou často hovorově spisovná nebo nespisovná a jejich 

sémantika vychází z vlastnosti nebo vztahu vyjádřeného adjektivem, motivující jednotkou 
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totiž často bývá spojení adjektiva se substantivem. Deadjektivizovaná odvozená 

substantiva pak reflektují rod substantiva výchozího, např. základka (základní škola), 

mobil (mobilní telefon), totáč (totalitní režim), kusovka (kusová cigareta), admin 

(administrativní pracovník), kuřárna (kuřácká místnost) aj. Za motivující základ lze 

považovat také spojení dvou substantiv, jedná se o substantivní sousloví, v němž v pořadí 

druhé substantivum plní funkci neshodného atributu, např. řidič sanitky dává vznik 

odvozenině saniťák. V příspěvcích se však objevují i zpodstatnělá adjektiva vzniklá 

univerbizací, kupříkladu dospělý (dospělý člověk) či zdravotní (zdravotní pojištění). 

3.10.4. Slohová charakteristika prostředků lexikálních 

Co se slohové charakteristiky lexikálních prostředků týká, dostáváme se do oblasti 

stylových norem, jejichž určujícím rysem je vázanost na komunikáty. Diskusní příspěvky 

disponují širokou škálou výrazových prostředků z rozličných variet jazyka, jelikož norma 

funkčního stylu prostě sdělovacího je značně tolerantní, výběr výraziva není omezen tak 

striktními regulemi jako ve stylu odborném (viz kapitola Diferenciace a stratifikace 

národního jazyka). 

Vedle slov stylově neutrálních jsou diskusní příspěvky velmi bohaté na lexémy 

s příznakem expresivnosti, kdy jednoznačně převládá expresivita s významem negativním. 

Pragmatická složka významu těchto lexémů má nezaměnitelnou výpovědní hodnotu, 

vyjadřuje citový vztah produktora ke skutečnosti, jež tvoří jádro sdělení. V reakcích 

čtenářů jsou z tohoto úhlu pohledu nejfrekventovanější následující lexémy: 

1) pejorativa (slova hanlivá) - např. kecat, žvanit, fakani, spratci atd. 

2) slova zhrubělá - např. drška, chřtán, ksicht, žrát, zeblít se aj. 

3) vulgarismy - slova sprostá a nadávky, jejich výskyt je v tomto diskurzu opravdu 

enormní (nebudu z estetických důvodů citovat); časté jsou i vulgarismy graficky 

. eufemizované - např. dopr****, p*čovina a další 

4) dvsfemismv - výrazy zveličující nepříjemnou skutečnost (např. Na sto různých 

způsobů otravuješ ty jeho a taky chcípnout nehodláš.) 
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Ze slov kladně zabarvených se setkáváme občas s hypokoristiky a překvapivě také 

s eufemismy zjemňujícími nepříjemné nebo společensky nevhodné skutečnosti, někdy jsou 

i metaforického charakteru (např. vnutit pěst do úst místo rozbít dršku, jít pod kytičky místo 

zemřít). 

Metaforická obrazná pojmenování se též vyskytují hojně, např. to ve mně bouchly saze 

(naštval se), strkat si do huby komín od továrny nebo políbit tovární komín (kouřit nebo 

líbat ženu kuřačku). Zatímco první z uvedených vyjádření (bouchly saze) má blíže 

k aktuálním metaforám, které jsou založeny spíše na subjektivních asociacích uživatele 

jazyka, druhý příklad se v lexikonu češtiny vcelku lexikalizoval a je uživateli jazyka 

vnímán jako ustálený. Vytvářením nepřímých pojmenování tohoto typu se tvoří specifické 

kontextové stylové hodnoty a dochází k obohacení slovní zásoby. 

S víceméně monotématickým zaměřením příspěvků souvisí také existence 

synonymických řad, jejichž členové nepatří vždy mezi synonyma úplná. Pro ilustraci 

uvádím dvě takové synonymické řady, které jsem odhalila v reakcích ke článku Každý den 

začíná kouřit stovka dětí. 

1) ústní dutina, pusa, tlama, huba, drška, chřtán 

2) děti, děcáni, děcka, spratci, smradí, fakani. 

Jádrem je vždy lexém nejméně stylově příznakový, další lexémy, jak je ostatně i znát 

z uvedeného příkladu, se liší zvláště expresivitou. Dalšími z uplatňovaných měřítek 

diferenciace synonym je také jejich příslušnost ke stylové a sociální vrstvě slovní zásoby 

či dobové a regionální aspekty. 

Kromě lexikálních jednotek jednoslovných se stejně jako v průběhu každodenní 

komunikace z očí do očí vyskytují v internetových diskusích lexémy víceslovné, mezi 
n ěž jsou řazeny vedle víceslovných pojmenování (např. základní škola) také frazémy 
nevětné povahy, kupříkladu přirovnání, a frazémy větné zapojené do kontextu jako celek, 
lJ- pořekadla a přísloví. 

')••• Ng svém prahu zametejte a jděte dětem příkladem... 

2)-. .zabránit jim kouřit, to právě může působit jako „zakázané ovoce nejvíc láká". 
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3)... To se přes promývačku protáhlo vývěvou tak pět cigaret a děti mohli vidět, jakými 

sračkami krmí své plíce. Nicméně chytrému napověz... 

Celkově vzato je pro komunikační sféru digitálních diskusí k danému tématu 

charakteristický, stejně jako pro spontánní mluvené projevy, nadměrný výskyt 

kolokvialismů a nespisovného výraziva. 

3.10.5. Slohová charakteristika prostředku syntaktických 

Vzhledem k faktu, že diskutující mluvčí nejsou vystaveni žádných restrikcím 

z hlediska času a prostoru vymezených k tvorbě komunikátu, nej významnější mi faktory, 

které mají vliv na výslednou podobu produktu i ze syntaktického hlediska, jsou 

spontánnost, nepřipravenost příspěvků a v neposlední řadě také nevyužitá možnost 

ze strany účastníků diskusí k napsanému textu se znovu vrátit a v případě potřeby ho ještě 

před odesláním opravit. Z tohoto důvodu se v internetových diskusích setkáváme s nepříliš 

vhodnou stylizací příspěvků a s modifikacemi syntaktických konstrukcí stejně jako 

v běžném mluveném projevu. 

Jednou ze zásadních charakteristik příspěvků je jejich kontextová zapojenost, 

kterou považuji za příčinu častých eliptických konstrukcí podporujících zkratkovitost 

daného vyjádření. Jelikož z kontextu konkrétní komunikační situace příjemci sdělení 

pochopí, co měl produktor na mysli, není třeba jistou pozici ve větě obsazovat, jednoduše 

neopakujeme to, co již v rámci téže nebo některé z předešlých replik zaznělo, co v nich 

bylo lexikálně obsazeno. Jak vyplývá z mého konstatování, vypuštěno může být jen téma 

výpovědi. V analyzovaném materiálu v textové podobě se mohou vyskytovat pouze 

endoforické elipsy mající nemalý podíl na koherenci příspěvků. V první z následujících 

ukázek autor vypouští v tomto situačním kontextu redundantní infinitiv kouřit, jelikož byl 

užit již v předešlé výpovědi. V dialogické sekvenci, jež následuje, nacházíme eliptickou 

konstrukci v reaktivní replice, která je odezvou na repliku iniciační v podobě cynického 

Příspěvku, jehož autor připodobňuje snahu tvůrců petice zabránit vzniku rakoviny plic 

u dětských kuřáků k praktikám totalitního režimu. Kladu si však otázku, zda byla elipsa 

užita vhodným způsobem. Zdá se mi, že v tomto kontextu působí spíš zavádějícím 

dojmem, není zcela jednoznačné, co konkrétně bylo elidováno. Elipsy jsou, obdobně jako 

v mluvené komunikaci tváří v tvář, i v tomto diskurzu obvyklým jevem. 
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Př.: Datum: 12.08.2006 11:53 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

Přestal jsem kouřit naprosto jednoduše... Po šesti letech jsem sice na dva roky zase začal, 

ale stejným způsobem po dvou letech zase skončil, opět žádné drama... 

Př.: Datum: 11.08.2006 13:01 Autor: ramis IP:[193.179.126.*] Titulek: Proč omezujete 

jejich právo na rakovinu, vy hnusní komunisté? 

Chováte se jako komunistický dobytek, když chcete omezit jejich právo na rakovinu plic. To 

je omezení osobní svobody jako za bolševika. Uvědomujete si to? 

Př.: Datum: 13.08.2006 20:05 Autor: dies IP:[82.100.3.*] Titulek: Re: Proč omezujete 

jejich právo na rakovinu, vy hnusní komunisté? 

Pokud platí obrovské sumy za léčbu, tak snad mohou, ne? 

V příspěvcích se setkáváme také se syntaktickým přerušením, apoziopezí, jež bývá 

motivována dvojím způsobem: komunikant buď nechce užít vulgární výraz (např. 

Mě třeba cigarety chutnaj, fakt chutnaj a kdo stím má problém ať to zkusí taky nebo mi 

políbí...), nebo užitím apoziopeze adresátům signalizuje, že určité sdělení není 

komunikováno přímo, ale je ve výpovědi implicitně obsaženo, nepřímo je vyzývá 

k zamyšlení (např. A místo rakoviny plic, která je neléčitelná mu budeš platit třebas deset 

let inzulín, X operací kvůli různým trombózám žil a podobným věcem? Tím toho skutečně 

hodně ušetříš... ). 

Ze zvláštností větného členění, pro něž je příznačné, že nejsou mluvnicky 

začleněny do větné stavby, jsem v reakcích ke konkrétnímu článku objevila oslovení 

a samostatný větný člen (např. Je to strašný, to kouření ), který se objevuje v postpozici 

za základní větou, odkazuje se na něj demonstrativem, jeho vytčení není náhodné, slouží 

k zdůraznění. 

Do věty není mluvnicky začleněna ani parenteze. Vsuvky jsou v této sféře 

komunikace velmi frekventovaným jevem, což opět dokazuje příbuznost elektronických 

diskusí a každodenního ústního dorozumívání (např. pokud vím, myslím, dle mého 

názoru...). 

Vzhledem k spontánnímu vzniku replik obsahují některé z nich i ty modifikace 

syntaktických konstrukcí, jež jsou považovány za chybné. Jednou z nich je například 
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zeugma, kdy produktor přiřadí k dvěma větným členům tutéž formu aktantu, přestože 

každý z nich vyžaduje jinou. V uvedené ukázce vyžaduje verbum uklidňovat formu 

akuzativu, z konstrukce je však patrné, že ho mluvčí mylně spojila s dativem predikátu 

chutnat. 

Př.: Datum: 12.08.2006 13:45 Autor: blbka IP:[82.100.39*] Titulek: Re: nevím jak to 

děti mohlo napadnout 

• •.kouřila jsem asi rok a teď na prázdniny přestala. Bojím se ale, že až začnu zase chodit 

do školy, tak opět začnu. Je to dost těžký si taky nedat, když kolem vás všichni kouří a vám 

to tak chutná a uklidňuje (kvůli stresu, kterej ke škole prostě patří)... 

V důsledku improvizované a nepromyšlené stylizace vznikají i další syntaktická 

pochybení spočívající ve vyšinutí z větné vazby (anakolut) nebo v nesprávné jazykové 

formulaci jiného druhu, která také porušuje koherenci výpovědi. 

Př.: Datum: 20.08.2006 23:54 Autor: xy IP:[89.176.52.*] Titulek: takto podaná kampaň 

se mi nelíbí 

Mně se takto formulovaná a celkově ty plakáty k této kampani nelíbí...zabránit jim 

kouřit... to právě může působit jako „zakázané ovoce nejvíc láká"... 

Př.: Datum: 10.08.2006 21:17 Autor: Martin Škapík IP:[85.70.27.*] Titulek: Re: ŘADA 

To není pokrytectví. O tom je celá tato akce. Nikotin je tak silná droga a další návykové 

lóíky, že je silnější, než obranné instinkty i vůle člověka. To je to svinstvo. Takže musí tabák 

naučit kouřit děti, protože dospělý by z rozumu nezačal... 

Obrátíme-li pozornost k souvětným konstrukcím, lze konstatovat, ze dialogické 

repliky jsou v tomto ohledu skutečně rozmanité. Produktoři pro vyjádření svých myšlenek 
a názorů volí souvětí souřadná i podřadná, pro jejichž realizaci užívají různorodé 

prostředky parataktické i hypotaktické. Mluvčí nejsou při tvorbě komunikátu v Časové 
ani prostorové tísni, to jim umožňuje vytvářet složitá souvětí obsahující vícero vět. 

Souvětné konstrukce se složitější stavbou slouží k zachycení náročnějších myšlenkových 

Procesů, což vyžaduje připravenost komunikátu a větší koncentraci aktérů diskuse při jeho 

tvorbě. 
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Výše zmíněné podmínky vzniku jsou dodržovány v jiných funkčních stylech, nikoli 

však v oblasti stylu prostě sdělovacího, kam řadím právě elektronické diskuse. Následkem 

toho vznikají někdy repliky nekoherentní, pokud je tato nekoherentnost ještě podpořena 

nesprávným užitím interpunkčních znamének, popřípadě naprostou absencí interpunkce 

a diakritiky, nedodržováním normy v oblasti psaní velkých písmen na začátku věty 

a překlepy, stojí značné úsilí rozlišit začátek i konec výpovědi a dešifrovat její význam. 

Někteří uživatelé si na tento způsob psaní bez interpunkce, diakritiky a velkých písmen 

na začátku vět navykli díky komunikaci prostřednictvím textových zpráv vysílaných 

mobilními telefony. U formy dorozumívání pomocí mobilních telefonů je to pochopitelné, 

neboť je motivována úsporou místa i času. 

Co se týká druhů vedlejších vět, jsou v reakcích čtenářů zastoupeny snad všechny 

kromě přísudkových a doplňkových, velmi často se vyskytují i vedlejší věty příslovečné 

podmínkové a přípustkové. Výjimkou nejsou ani souřadně spojené věty vedlejší. 

V následujícím souvětí souřadném tvořeném pěti větami nacházíme kromě dvou vět 

hlavních, mezi nimiž je významový poměr adverzativní, také větu vedlejší předmětnou 

v závěru a souřadně spojené věty vedlejší podmětné v kopulativním významovém vztahu, 

z nichž první je po formální stránce uvozena hypotaktickým spojovacím prostředkem, 

v druhé je pak explicitně vyjádřen pouze poměr mezi větami, ale spojovací výraz stejně 

jako subjekt věty vyjádřen není. 

Př.: Datum: 16.08.2006 17:27 Autor: Ivan Vitula IP:[212.24.153.*] Titulek: Tabák 

zabiják 

• Je pravda, že kuřáci jsou zase v průměru více nemocní a konzumují více ze zdravotního 

ĚQjištění. ale v koncovém součtu si myslím, že to dá nějaké plus... 

Diskusní příspěvky jsou bohaté převážně na kopulativní a adverzativní významový 

Poměr, a to nejen mezi větami hlavními, ale také mezi větnými členy, několikanásobné 
větné členy se vyskytují taktéž hojně, uvedené příklady významových vztahů mezi 

větnými členy opět pochází z diskusních příspěvků k článku Každý den začíná kouřit 

stovka dětí. 

1) No a když jsme přišli, tak se pán omluvil mně i dětem...kopulativní vztah mezi 

několikanásobným objektem 
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2) Mimochodem, kdo z dnešních rodičů nekouřil tajně na školních záchodcích nebo 

y kukuřici, je... vztah disjunktivní mezi adverbiálii 

3) Jsem zuřivý, ba až militantní nekuřák...vztah gradační mezi několikanásobným 

atributem shodným 

4) Kouřím dlouho, ale málo... adverzativní poměr mezi adverbiálii 

Vzácný však není ani asyndeton, kdy jsou v souvětné konstrukci řazeny volně vedle 

sebe věty, aniž by byl použit jakýkoli spojovací výraz (např. Není potřeba čuchat 

ke kuřákům, šíří to kolem sebe.). 

Pokud se zaměřím na větné členy jakožto elementární syntaktické jednotky, je třeba 

zmínit, že vedle koordinace a adordinace, které jsou typické i pro klasickou ústní 

komunikaci, se tu setkáváme i s dalším specifikem spontánního běžně dorozumívacího 

stylu, jímž jsou chybná kongruenční syntagmata v syntaktickém vztahu dominance. 

Chybná v tom smyslu, že komunikanti užijí nesprávný tvar, členy syntagmatu pak nejsou 

kongruentní v některé z určovaných mluvnických kategorií (např. To končí v případě, kdy 

tím omezuje mé práva a především zdraví; Otázka k článku je, zda chcete změnu, 

ne zda chcete aby dále umíraly děcka pro naši idiocii.). 

Na závěr analýzy diskusních příspěvků ze syntaktického hlediska se zaměřím 

na výskyt nominalizovaných neboli kondenzovaných vyjádření. Třebaže se, podle mého 

mínění, s touto úspornou formou vyjádření, jež zhušťuje podávané informace a zvyšuje 

textovou koherenci, setkáváme spíše v připravených komunikátech jiného funkčního stylu 

než prostě sdělovacího, objevila jsem ve zkoumaném materiálu několik příkladů užití 

nominalizovaných vyjádření jakožto prostředku neúplné syntaktické synonymie. Jedná se 

zvláště o kondenzované struktury jednoho typu, z forem nominalizace by šlo 
0 adjektivizaci predikátu, pokud bychom transformovali větu vedlejší v příslušný větný 

člen, hovoříme o kondenzátorech adjektivního charakteru. Z morfologického úhlu pohledu 

tyto tvary vznikají ze sloves, konkrétně z transgresivu přítomného a z participia trpného; 
v následujících ukázkách uvádím oba případy. Za předpokladu, že bychom tyto větné členy 

Podrobili dekondenzaci, vznikly by tímto procesem vedlejší věty přívlastkové. 
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Př.: Datum: 19.08.2006 10:38 Autor: Lady IP:[82.99.166.*] Titulek: Re: Kouřím 

krabičku denně a vůbec mě to nesere 

Částka vybraná na spotřební dani z cigaret nedosahuje částky vynakládané na léčbu 

chorob zaviněných kouřením. Není to jen rakovina plic, ale i tlustého střeva, nemoci cév 

a další. 

Př.: Datum: 17.08.2006 9:45 Autor: Bartošek IP:[195.113.96.*] Titulek: Falešní novináři 

Česká média hodně žvaní o škodlivosti kouření a střílejí do filmů s kuřáky, ale přitom 

skoro každá hvězda či politik má v českém tisku a v TV snímek s cigaretou. Obrazově to asi 

vypadá lip, kouřící celebrita vypadá intelektuálně... 

3.11. Kooperační princip 

Při analyzování dialogických textů z pragmatického hlediska se nabízí otázka, 

zdaje onu formu elektronické komunikace možno považovat za kooperativní čili pozitivní. 

„Při kooperačním verbálním chování partneři spolupracují, interakce směřuje 

ke vzájemnému porozumění a dorozumění - souladu. O kooperativní princip se opírá 

asertivníkomunikace" (Švehlová, 2001). 

Pro zachování kooperativní komunikace je třeba, aby mluvčí při formulování svých 

replik dodržovali maximy kooperačního principu. Jednu skupinu tvoří kooperativní 

příspěvky čtenářů, kteří reagují na články v on-line denících. Skutečnou intencí jejich 

autorů je podělit se s ostatními čtenáři o své zážitky, vyjádřit svůj názor týkající se daného 

tématu, přispět do diskuze. Jejich příspěvky jsou v souladu se zněním jednotlivých maxim: 

množství poskytnutých informací se dá, dle mého subjektivního mínění, považovat 

za přiměřené, zdají se být věrohodné a vztahují se k diskutovanému tématu. Po formální 

stránce se pak tato sdělení jeví jako jednoznačná. Jedná se o repliky, jež nebrání 

vzájemnému porozumění a nemohou se stát příčinou vyvození mylných závěrů či chybné 

interpretace ze strany adresáta. 

Jak již bylo naznačeno v průběhu předešlých kapitol, emotikony jsou také faktorem 

Přispívajícím k dodržování zásad kooperačního principu. Některé repliky by bez užití 
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emotikonů působily dvojsmyslně vzhledem ktomu, že z řetězců grafémů na obrazovce 

bez vizuálního kontaktu sotva vyčteme emocionální stav našeho komunikačního partnera 

během interakce. Tyto repliky by tak porušily maximu způsobu. 

3.11.1. Princip kooperace versus zdvořilost 

Je patrné, že maxima kvality je v rozporu se zdvořilostním principem (Leech, 

1983). V některých situacích znamená řečení pravdy kritiku či urážku adresáta, což zjevně 

porušuje maximy zdvořilostního principu, konkrétně ocenění, uznání a v případě 

neohleduplné kritiky i taktu. Při běžných každodenních komunikačních událostech musí 

sám mluvčí zvážit, zda je v dané situaci vhodnější být zdvořilý a zároveň se vyhnout 

pravdě či ji za účelem dodržení zdvořilostního principu podat v zkreslené podobě. Další 

variantou je poskytnout nezkreslené pravdivé informace, ale na úkor zdvořilého chování 

vzhledem k adresátovi. Důležitým prvkem při rozhodování je prostředí, v němž se 

komunikace odehrává. V oficiální komunikaci preferujeme zachování maxim zdvořilosti, 

v neoficiální rodinné či přátelské konverzaci je na prvním místě většinou poskytování 

pravdivých informací. 

Aby nedošlo k vědomému porušování maximy relevance, dostávám se k vysvětlení, 

z jakého důvodu zmiňuji vztah maximy kvality se zdvořilostním principem. V dialozích 

digitální komunikace, jež je skryta pod rouškou anonymity, jsou preference odlišné. 

Troufám si tvrdit, že na celé čáře vítězí maxima kvality nad zdvořilostí; autoři příspěvků 

schovaní pod přezdívkami, jež skrývají jejich identitu, se neobávají konfliktů, které by 

za jiných okolností zajisté vyvolali, z jejich pravdomluvnosti a upřímnosti je nejednou znát 

neskrývaný úmysl adresáta urazit nebo alespoň nějakým způsobem ranit. 

3.11.2. Porušování maxim kooperace 

Druhou skupinou příspěvků jsou ty, které jednoznačně nemůžeme zařadit 

ke komunikaci kooperativní. Důvodem je nedodržování maxim kooperačního principu. 

Výsledkem je pak konfliktní komunikace plná sporů, kritiky a polemik, jež převládá, 

alespoň v mých materiálech, nad komunikací manipulativní (viz kapitola Manipulace). 
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3 .11.2.1. Porušování maximy kvantity 

Některé repliky porušují maximu kvantity, jejich autoři ve snaze zaujmout, 

poučovat, ohromit svými znalostmi a množstvím zkušeností uvádějí redundantní 

informace, které nejenže zastírají skutečnou klíčovou informaci v tvrzení, ale zároveň 

kolikrát odbočují od tématu. Tyto informace navíc cílovou skupinu adresátů vůbec 

nezajímají, odbočí-li autor příspěvku od vyjádření se k tématu článku o rostoucím počtu 

obézních občanů, jenž se stal námětem pro diskuzi, k popisu privátní rodinné situace 

a výčtu chorob několika předešlých generací, adresáti ztratí zájem číst daný příspěvek 

do konce. Není divu, je třeba opět zdůraznit fakt, že tvůrci příspěvků se navzájem neznají. 

Maximu kvantity porušují i reakce čtenářů uvádějící redukované množství 

informací, což může vést k nesprávné interpretaci celé repliky. Vyskytují se však 

jen okrajově, autoři mají dostatečný prostor ke svému vyjádření a nemají důvod podávat 

částečné informace neboje zastírat, kupříkladu jako v politickém diskurzu. 

3.11.2.2. Porušení maximy kvality 

V příspěvcích lze nalézt pestrou škálu strategií porušujících maximu kvality, 

jež prosazuje sdělování pouze pravdivých a ověřených informací. Jednou z těchto strategií 

je vedle hyperbolických vyjádření také užívání metafor, uvádím jediný příklad za všechny, 

v němž autor reaguje na obrázky doprovázející petici proti dětskému kouření a cíleně 

aktualizuje metaforiku. Text působící uměleckým dojmem je plný obrazného jazyka, 

konkrétně metaforických vyjádření a epitet ornans. Tento kontroverzní, avšak výjimečný 

příspěvek, který by vzhledem k nepřímým vyjádřením mohl být čtenáři interpretován 

mylně, je skutečně ojedinělého rázu, a proto ho uvádím v původní, nezkrácené podobě. 

Př.: Datum: 17.08.2006 15:26 Autor: Jerome Heretic IP: [62.84.145.*] Titulek: 

PROHLÁŠENÍ 

My, níže podepsaní, protestujeme proti této neetické reklamě. Chápeme, že její tvůrce vedly 

dobré úmysly, ale všichni víme, kam vede jimi dlážděná cesta. Kampaň vyznívá velmi 
f>e výchovně a nekulturně. Každý prvňák, ať už mu je šest nebo osm, přece ví, že cigareta se 

má vychutnávat, vdechovaný plynný samet má chvíli jemně olizovat patro, pak se 
s důrazem svézt hrtanem do plic, po kratičkém tanci mezi komůrkami a předávání 
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důležitých živin krvi má prudce vystřelit nosem a v lehkých kudrlinkách se vytratit 

do prázdna, aby udělal místo dalšímu nebeskému doušku. Rychlost, kterou sugeruje to 

pihovaté monstrum na plakátě, nemá s opravdovým kouřením pranic společného a vede 

naše děti na scestí drahého koníčka bez valného potěšení... 

3.11.2.2.1. Ironie 

Kromě hyperbolických vyjádření porušuje maximu kvality také ironie. Ironie patří 

v mých materiálech mezi nejhojněji se vyskytující strategie, doslovný význam vyjádření je 

vedlejší, klíčový je význam přenesený, jenž je u ironických vyjádření opakem doslovného 

významu a jde o výsměch. Ironií je komunikováno více, než je řečeno. Po formální stránce 

mluvčí užívající ironie nedodržuje maximu kvality kooperačního principu, říká totiž něco, 

o čemž není přesvědčen, že je to správné, ačkoli tím míní pravý opak. Na druhou stranu je 

však nutné vzít v úvahu, že porušení maximy je zjevné, autor dělá náznaky, snaží se ironii 

adresátovi nějak signalizovat. Ironie může být mimo jiné také vyjádřena nonverbálními 

prostředky jako jsou mimika a gesta, jejichž paralelou na půdě elektronické komunikace 

jsou emotikony (viz kapitola Emotikony). Všeobecně platí, že ironie dává svými signály, 

jimiž může být podle M. Nekuly prakticky cokoli, neboť ironie nemá vlastní výrazové 

prostředky, adresátům najevo, že jeho promluva je defektní, záměrem mluvčího je, 

aby adresáti interpretovali intendovaný obsah správně. Dá se říci, že ironie porušuje 

kooperaci jen dílčím způsobem, toto porušení se vztahuje jen k doslovně řečenému. 

V okamžiku, kdy bereme v úvahu skutečnou autorovu intenci, co má autor skutečně 

v úmyslu sdělit, opak řečeného, už nemůžeme mluvit o porušení kooperace, jelikož její 

podstatou je právě upřímnost. V tomto okamžiku je autor repliky sice upřímný, zachovává 

kooperaci, ale dochází k porušení principu zdvořilostního. Jinak řečeno, v rovině 

doslovného významu je zdvořilost zachována, ale v rovině významu intendovaného 

už nikoli, ironické promluvy jsou tudíž nezdvořilé. Stejně jako například persváze i ironie 

se vyznačuje absencí explicitní performativní formule, a tak je mluvčímu dovoleno posléze 

Popřít jeho skutečný záměr. 

• To naše krásné/ě socialistické zdravotnictví... Autor: přidáno:09:09, 01.08. 2006 

Takže ti, co vydělávají, nebo mají důchod tak osm tisíc, tak ti bud zdrávi nebo mrtvi... ? 

Ať žijí děti komunistických tatínků, HURAÁAÁA! 
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• Děkujeme ČSSD, plníte předvolební sliby Autorpracující přidáno: 17:03, 01.08.06 

Ještě že nebudete u vlády už moc dlouho. Doufám, že ODS zavede systém, který je i jinde -

pracující, jejich děti a důchodci mají hrazené zdravotnictví... 

Autoři obou replik reagují na článek uveřejněný v on-line magazínu Blesk, který informuje 

o nových doplatcích na léky. Ani jeden z nich není s nastávající situací spokojen 

a k vyjádření svého nesouhlasu užívá právě výše zmiňované ironie, jak je patrné především 

z titulků obou příspěvků, ale i z textu prvního z nich. 

Užiji-li Nekulo vu terminologii, v prvním titulku je nosičem ironie verbální část 

sdělení, konkrétně graduální antonymum k intendované predikaci, jež můžeme označit 

jako příznakový, expresívní, kladně hodnotící predikátor hyperbolického charakteru, který 

Weinrich (1966) nazývá bombastickým výrazem. K pochopení významu ironického 

komunikátu přispívá také závěrečná motivovaná apoziopeze, mluvčím záměrně 

nedokončená výpověď ztvárněná graficky třemi tečkami. Ze se jedná o ironický komunikát 

je patrné i v závěrečné přací části repliky. Doslovný význam tohoto tvrzení má pejorativní 

smysl. V mluvené řeči by navíc, jak je z textu poznat při pohledu na interjekci tvořenou 

velkými písmeny a reduplikací posledního z nich, bylo toto citoslovce proneseno se 

zvýšeným důrazem a výslovnost by byla prodloužena. Jedná se o jistou narážku ve formě 

upozorňovacího citoslovce ze strany mluvčího, aby byla promluva správně interpretována, 

aby interpretovaný význam odpovídal intendovanému. Interjekci se zmnoženým grafémem 

A tedy chápeme jako náznak mluvčího, jako jakési upozornění, jež se nazývá relátorem. 

Relátory podle Nekuly samy o sobě nejsou ironickými signály, „nýbrž jen usouvztažňují 

nosič a antipodus nebo jejich souvztažnost zvýrazňují" (Nekula, 1999). 

Druhý titulek užívající performativa pro vyjádření komunikační funkce poděkování 

z řady mluvních aktů expresivních je opět ironickým komunikátem, který naráží 

na nesplněné sliby vládní strany odrážející se ve zdražení léků. Titulek může být 

interpretován jako ironický, neboť v daném kontextu článku a ostatních příspěvků mluvčí 

říká opak toho, co je evidentní. Kontext či konsituace mohou mít v ironickém signálu 

funkci antipodu. 
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Př : Datum: 17.08.2006 15:02 Autor: Jerome Heretic IP:[62.84.145.*] Titulek: Re: proč 

omezujete jejich právo na rakovinu, vy hnusní komuni 

Takže radši budeš dotyčnému nekuřákovi platit obrovské sumy za důchod? A místo 

rakoviny plic, která je neléčitelná (takže to s tou cenou na léčbu kuřáků je docela pěkná 

blbost) mu budeš platit třeba deset let inzulín, X operací kvůli různým trombózám žil 

a podobným věcem? Tím toho skutečně hodně ušetříš... 

V předešlém cynismem sršícím příspěvku pocházejícím z reakcí na článek rozebírající 

tématiku rostoucího počtu dětí - kuřáků nacházíme v samém závěru další zcela 

transparentní případ, kdy je význam zamýšlený opravdu opakem řečeného. „Tím toho 

skutečně hodně ušetříš..." implikuje „neušetříš vůbec nic". V tomto případě je ironickým 

signálem vedle apoziopeze také intenzifíkátor verba. Adverbium skutečně má velký 

význam při interpretaci ironie, jelikož je prostředkem nadsazujícím subjektivní záruku 

a celé vyjádření je jím vytýkáno do kontrastu s tím, co je evidentní. Za zmínku bezpochyby 

stojí také výraz tím uvozující samotný ironický komunikát, zmíněný výraz můžeme označit 

jako konektor s kontextualizační funkcí nejen anaforicky odkazující na předcházející 

informace, ale také upozorňující na to, co z těchto informací vyplývá. Konektor 

usouvztažňuje kontrastující části textu, kde lze vlastní vyjádření skutečně hodně, což je 

expresivní prostředek hyperbolického charakteru, považovat za nosič, jenž společně 

s antipodem, jímž by v tomto konkrétním případě mohl být opět kontext, tvoří ironický 

signál. Zároveň je splněna podmínka protikladnosti nosiče a antipodu, mluvíme tedy 

o pragmatické opozici nosiče a antipodu. Jak již bylo řečeno, intenzifíkátor ve spojení 

hodně ušetříš má hyperbolický charakter. 

„V ironii se užívá expresivních prostředků (hodnotících pozitivně nebo negativně...) nebo 

konvencionalizovaných expresivních schémat jako prostředků zvyšování polarity mezi 

významem doslovným a intendovaným. Nadsázka nám jen pomáhá identifikovat 

neupřímnost jistého vyjádření či chování, neboť druhou stránkou nápadnosti expresivních 

forem vyjadřování je jejich upozorňovacífunkce" (Nekula, 1991). 

• Re: ??? Autor: ^ přidáno: 07:35, 09.11.2006 

Zdraží postupem času všechno. A to by bylo, aby se státní kasa nenaplnila. Však se „páni 

poslanci "postarají aby si nemuseli utáhnout opasek. 
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Tvůrce předešlého příspěvku s netradiční přezdívkou užil k vyjádření své 

nespokojenosti s neustálým zvyšováním cen metaforické nadsázky utáhnout si opasek 

porušující maximu kvality vzhledem k tomu, že podstatou hyperboly je vzdalování se 

pravdivosti hodnocení. V komunikaci může být nonverbálním ironickým signálem 

příznaková intonace, barva hlasu, afektovaná výslovnost nebo mimika mluvčího a jeho 

gesta, v písmu existují prostředky, jejichž užitím zpochybňujeme pravdivost nějakého 

výrazu či vyjádření - jedním z těchto prostředků jsou uvozovky. Uvozovkami užitými 

u výrazu páni poslanci chtěl autor reakce nejspíš komunikovat extra informaci týkající, se 

respektu a úcty, které autor chová k politikům, a odrážející zároveň jeho celkový názor 

na aktéry současné politické situace. 

Komunikujeme-li něco víc, je-li míněno víc, než je řečeno, mluvíme o konverzační 

implikatuře (viz kapitola Implikatura). Základem nepřímého mluvního aktu, kterým ironie 

bezpochyby je, je právě význam implikovaný. Z interferencí, které nám replika nabízí, 

usuzujeme, že autor použil zdvořilé označení páni poslanci ironicky. Ne vždy je ironie 

založena na rozporu, na opačné polaritě významu doslovného a zamýšleného; v tomto 

konkrétním případě ironický výrok objekt ironizace znehodnocuje, znevažuje. Mluvčí dává 

najevo, že zdvořilé označení páni považuje za neadekvátní dané situaci, nebude tak přeci 

titulovat někoho, kdo svými činy není hoden jeho úcty a respektu. 

Znevážení či určitý výsměch však plyne i z interpretace výrazu páni poslanci jako 

příklad intertextového navazování formou náznaků na pretext, kterým by mohl být dětský 

film Páni kluci natočený podle knihy M. Twaina Dobrodružství Torna Sawyera o partě 

kluků provádějících lumpárny. Na ironické interpretaci promluvy má zajisté svůj podíl 

i užití kondicionálu v pořadí druhé větě uvozené partikulí. 

Př.: Datum: 13.07.2006 7:56 Autor: Nejhumánnější cesta EP:[82.99.146.*] Titulek: 

socanské pakáže a dr.PiRatha, kterak 

vyhubit neproduktivní část obyvatel - seniory. Blahopřeji, zajisté tím získá socanbanda 

další voliče. 

V tomto příspěvku reagujícím na zdražení léků implikují postoj autora již užité 

expresivní výrazy pejorativního charakteru jako socanská pakáž nebo kompozitum 

socanbanda, jež zároveň považuji za neologismus. Dr. PiRath je dalším z důkazů 

bezmezné jazykové invence účastníků diskuzí. Ironii signalizuje explicitní performativní 
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formule expresivního mluvního aktu s komunikační funkcí blahopřání; je patrné, 

že blahopřání mluvčího zapojené do kontextu sousední věty není míněno upřímně, nýbrž 

ironicky. Kontext je nezbytným faktorem pro pochopení záporného smyslu či posměchu 

obsaženého v promluvě. Podle slov P. Trosta (1997) je klíčem k rozpoznání ironie právě 

významový rozpor sousedních vět. V textu se opět setkáváme s fundamentálním 

předpokladem ironie, totiž s inkongruencí autorovy intence a explicitního vyjádření. 

V neposlední řadě sehrává významnou úlohu při interpretaci ironie v daném příspěvku také 

výraz zajisté, jenž nadsazuje subjektivní jistotu a jímž se celé tvrzení vytýká do protikladu 

k tomu, co je evidentní: ČSSD tímto činem další voliče získat nemůže. Musíme dát znovu 

za pravdu P. Trostovi (1997), jenž chápe jazykovou ironii jako „figuru zamaskované 

negace, tj. popření, zrušení, zneváženi". 

Ironie je perlokučním aktem, jak jsem již zmínila, maximu kvality porušuje jen 

na první pohled, aby zůstala uchována zdvořilost. Zdvořilost je tedy za jistých podmínek 

nadřazena kooperaci. V rovině zamýšleného významu, který by měl při úspěšné 

komunikaci korespondovat s významem interpretovaným pro dosažení vytyčeného 

komunikačního cíle, však zjišťujeme, že ironická promluva je v rovině implikovaného 

významu nezdvořilá, ale kooperace je zachována. 

Na půdě elektronické komunikace musíme rozlišit ironické komunikáty chatových 

příspěvků a mnou studované texty v diskuzích k článkům v on-line denících. Chatují 

z větší části mladí lidé, a to pro pobavení, ironie je podle Nekuly také „hrou na sdělení"; 

tuto konverzaci charakteristickou minimální informativností lze nazývat fatickou 

konverzací - lidé komunikují pro navázání a udržování kontaktu, pro radost z komunikace, 

jejímž účelem není výměna informací. 

Pro tento diskurz je charakteristická hra s jazykem, spousta intertextových odkazů 

a velká míra ironizace s pestrou škálou nosičů ironie, která zahrnuje vedle běžných nosičů 

ironie i litotes, deminutiva, různé kontextu se vymykající jazykové prostředky jako 

přechodníky atd., slovní hříčky i metatextová vyjádření typu: „ myslím to ironicky". 

Porovnám-li prostředí chatu s diskuzemi k článkům na aktuální téma, docházím 

k závěru, že v těchto diskuzních příspěvcích s větší mírou informativností nenajdeme 

takové množství různorodých nosičů ironie, převládají expresivní vyjádření, 

intenzifikátory a nadsázka. Dále je třeba podotknout, že intertextové navazování tu také 
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není tak frekventovaným jevem jako na chatu, což je dáno nejspíš větší informativní funkcí 

těchto příspěvků, kde pak nezbývá tolik prostoru pro hru s jazykem. 

V neposlední řadě bych taktéž ještě ráda uvedla další z mých závěrů. Zatímco 

na chatu převládá, co se objektu ironie týče, sebeironie či ironizace komunikačního 

partnera, v diskuzích se sebeironie nevyskytuje vůbec, pisatelovy ironické repliky mají 

formu kritiky a jsou namířeny buď přímo na adresáta, nebo na aktéry situace popisované 

v článku a na situaci samu, což je častější. 

3.11.2.2.2. Negace maximy kvality ve formě lži 

Mezi další strategie porušující maximu kvality řadíme také polopravdy, předstírání 

a lži; lež dokonce tuto maximu neguje. Tyto strategie nejsou v diskusních příspěvcích tak 

časté; není zcela jasné, jakých cílů by uživatelé chtěli dosáhnout záměrným sdělováním 

částečné pravdy nebo předstíráním něčeho, co neodpovídá skutečnosti. Tyto strategie, 

jejichž komunikačním cílem je manipulací s fakty oklamat adresáta, jsou hojnější 

v mediálních dialozích, v rozmanitých politických debatách či v bulvárním tisku. Ačkoli 

není užívání těchto strategií na poli diskuzních příspěvků úplně vyloučeno, je náročné, 

ba často až nemožné je odhalit. 

Skutečnost však bývá v reakcích, jež podrobuji analýze, zkreslována klamáním, 

pomluvami, vychloubáním i urážkami. Všechny tyto strategie ve své podstatě lež obsahují. 

Lež stejně jako ironie porušuje kooperační princip komunikace, ale s tím rozdílem, 

že u ironie jde jen o zdánlivé porušení kooperace, které má být záhy odtajněno, jakmile 

adresát na základě pragmatické opozice odkryje ironický záměr mluvčího. Prozrazení 

skutečné intence mluvčího oklamat adresáta lží však není žádoucí, lživost promluvy tedy 

není signalizována. Lhář po formální stránce zachovává maximu kvality, produkuje skryté 

porušení kooperačního principu. Jak jsem již naznačila, málokdy se podaří zkušeného lháře 

odhalit. Když už máme podezření, že promluva je defektní, je v přímém kontaktu 

s mluvčím nelehké upozornit na lživost promluvy v rámci všudypřítomné snahy 

o uchování zdvořilé, nekonfliktní komunikace bez ztráty tváře na obou stranách. Prostor 

vymezený elektronické komunikaci však otvírá díky anonymitě a nepřímému kontaktu 

účastníků nové možnosti. Mluvčí se nebrání explicitnímu obvinění adresáta ze lži, 
2 porušení kooperace. V následujícím příspěvku reaguje autor na repliku jiné účastnice 
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diskuse k článku z idnes.cz Tlustých už je na světě víc než hladových, jež se odvolává 

na americké lékaře, kteří prý zjistili, že lidé za obezitu až tak nemohou. 

Př.: Re: Lidé za obezitu nemohou! (minusak, 18.08.2006 15:05) 

Jasně Lenko!!!! Krm lidí takovým lhaním. Běž se podívat kdekoliv do fastfoodu nebo prostě 

do jídelny kdo si co dává. Všichni tlustí v mém okolí se litují, že údajně tloustnou i vypitím 

čisté vody. Ale bohužel. Já dobře vím co do sebe narvou... 

3 .11.2.3. Nedodržení maximy relevance 

Maxima relevance požadující po mluvčím, aby podával pouze informace vztahující 

se k tématu, bývá taktéž často nedodržena. Jedním z důvodů odchýlení se od tématu je 

dostat se do oblasti, kde se mluvčí lépe orientuje a kde nad adresátem získává převahu 

(více je tomuto problému věnována pozornost v kapitole týkající se tématické strukturace 

diskuzí). Pro demonstraci uvedu příklad porušení maximy relevance: ve výše zmiňované 

diskuzi o rostoucím počtu obézních spoluobčanů se nenadále objevuje irelevantní 

příspěvek; v mysli autora příspěvku tato diskuze totiž nejspíš evokovala představu 

nenáviděných čelních představitelů tehdejší vládnoucí strany a on cítil naléhavou potřebu 

je insultovat. Urážky patří k negativním komunikačním cílům, svým způsobem v sobě také 

zahrnují lež, tudíž porušují zároveň i maximu kvality, o zdvořilosti ani nemluvě 

(viz Zdvořilost). 

Př.: Nový druh (X, 18.08.2006 13:51) 

Brzy se objeví nový druh: Humus Fatus Idiotis. Předstupeň jsme měli ve vládě Paroubek, 

Jandák, Škrom ach... 

3.11.2.4. Nezachování maximy způsobu 

Častým jevem je i užívání strategií, jimiž komunikační stratégové, kteří se účastní 

elektronických diskusí, porušují maximu způsobu, převážně se setkáváme s vágním 

vyjadřováním, ale nejběžněji se vyskytují různé druhy vyjádření eliptických nebo výpovědi 

dvojznačné. Podle M. Svehlové (2001) jsou záměrně dvojznačné výpovědi umožňující 

dvojí interpretaci pokládány za verbální podvod. Cíleně dvojsmyslnou výpovědí je 
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příspěvek z článku Každý den začíná kouřit stovka dětí z centrum.aktualne.cz, jehož autor 

užívá ke komickému efektu jazykové metafory založené na přeneseném významu verba 

„kouřit", jež kontextově zapojené evokuje u čtenářů představu ztabuizované oblasti sexu. 

Mluvčí upozorňuje na zamýšlené sdělení emotikonem, jehož užitím přispívá k intendované 

interpretaci textu. Pro demonstraci dvojsmyslné vyjádření uvádím. 

Př.: Datum: 24.08.2006 14:34 Autor: Victor IP: [195.39.93.*] Titulek: Holky 

Pokud začínají kouřit holky někdy kolem 17, tak je to v pořádku. :-) 

3.12. Klasifikace replik podle ilokučního záměru mluvčích 

Kořeny této problematiky sahají až k dvanácti přednáškám filozofa Austina, které 

shromáždil v publikaci How to do things with words (1980). Austin rozlišil výpovědi 

konstativní a performativní. Jak sám název napovídá, konstativní výpovědi konstatují 

fakta, u nichž můžeme určit, zda jsou pravdivá či nikoli. Toto kritérium však nelze 

aplikovat na výpovědi performativní, jež jsou buď zdařilé, nebo nezdařilé. Dichotomie 

zdařilost, nezdařilost se vztahuje k celé komunikační události a podmínkám její realizace; 

za nezdařilou je považována výpověď pronesená nekompetentním mluvčím - prohlásí-li 

nás za muže a ženu pekař, celý akt se stává neplatným. Pro úplnost uvádím Austinovy 

podmínky, jejichž nesplnění (i jedné z nich) způsobí, že se naše performativní výpověď 

stává nezdařenou: 

> „Musí existovat nějaká přijatá konvenční procedura, která má určitý konvenční 

účinek, procedura zahrnující vypovídání určitých slov určitými osobami 

za určitých podmínek, a dále. 

> Jednotlivé osoby a okolnosti musí být vdaném případě přiměřené ktomu, 

aby se oné speciální procedury, která má být použita, mohlo použít. 

> Procedura musí být provedena všemi účastníky správně a zároveň i úplně. 

> Kde tato procedura - jak tomu často bývá - má být použita lidmi, kteří maji 

určité myšlenky či určité city, nebo jako základ určitého následného chování 

některého z účastníků, pak osoba, která se na ní podílí (a takto se jí dovolává), 
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musí ony myšlenky a city skutečně mít, a účastníci musí mít záměr tak a tak se 

chovat, a dále skutečně se následně takto chovat musí" (Austin, 1980; autorem 

překladu je J. Pechar a kol.). 

Sám pojem „performativní" signalizuje, že těmito výpověďmi nejen něco 

sdělujeme, ale i konáme. Nakonec však Austin dochází k závěru, že všechny výpovědi 

nejen pronáší slova, ale simultánně také vykonávají jisté mluvní akty. „Ilokuční akt je 

mluvní akt vykonání něčeho užitím jazyla, ilokucí mluvčí uskutečňuje konkrétní druh 

jednání, např. varování, hrozbu, radu... " (Švehlová, 2001). Zvukovou nebo grafickou 

realizací výpovědi se zároveň omlouváme, stěžujeme si, něco slibujeme, zveme přítele 

na večeři nebo třeba děkujeme za poskytnutou pomoc. Pronášíme-li výpověď, pronášíme ji 

s jistou intencí, každé výpovědi může být přiřazena příslušná ilokuční platnost, každá 

výpověď má svou komunikační funkci. Tento aspekt je v teorii mluvních aktů považován 

za klíčový, lokuce a perlokuce ustupují do pozadí. 

Je však třeba počítat se skutečností, že jedna výpověď může mít několikero 

tzv. potenciálních komunikačních funkcí. Existují faktory usnadňující identifikaci 

zamýšlené aneb aktuální komunikační funkce výpovědi vdané situaci, vedle vokálních 

neverbálních prostředků, mezi něž patří např. intonace, je konstitutivním faktorem 

performativum - sloveso explicitně pojmenovávající intendovanou komunikační funkci 

výpovědi. Některé výpovědi explicitní performativní formuli postrádají. K správné 

interpretaci ilokuce přispívá kromě jazykových indikátorů komunikačních funkcí i celá 

komunikační situace. 

Původní Austinovu klasifikaci výpovědí podle jejich ilokuční platnosti 

na verdiktivy, exercitivy, komisivy, behavitivy a expozitivy rozpracoval a pozměnil 

později Searle. Searlovu taxonomii skládající se z pěti základních kategorií výpovědí 

z hlediska jejich komunikační funkce (asertivy, direktivy, komisivy, expresivy, 

deklarativy) uvádí ve své publikaci (Skladba češtiny) nejen Grepl a Karlík, ale také Leech, 

jenž pro direktivy užívá svůj termín impositivy, jelikož pojem direktivy se mu jevil jako 

zavádějící vzhledem k direktnímu a indirektnímu vyjádření ilokučních funkcí. Jako podtyp 

direktivů uvádí Leech v Principles of pragmatics rogativy, výpovědi s komunikační funkcí 

interogativní. Pro své účely jsem se rozhodla užít rozšířenou kategorizaci autorů Příruční 

mluvnice češtiny, kteří stejně jako Grepl a Karlík ve Skladbě češtiny považují 
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za samostatné kategorie výpovědi s komunikační funkcí permisivní a koncesivní, 

interogativní i varování. 

1) Asertivy/reprezentativy 

„ Jejich záměrem je obohatit vědomí adresáta o nějakou informaci, popřípadě způsobit 

zároveň, aby adresát akceptoval mínění (stanovisko, argumenty, soudy, hodnocení...) 

mluvčího. Z hlediska vztahu slov k světu jde o přizpůsobení slov k světu " (PMČ, 1996). 

2) Komisivy 

„Jejich záměrem je zavázat se k vykonání něčeho, co je (zpravidla) ve prospěch adresáta. 

Jde o ochotu mluvčího přizpůsobit svět slovům " (PMČ, 1996). 

3) Direktivy 

„Jejich záměrem je způsobit (autoritativně/neautoritativně, s různou mírou naléhavosti 

nebo zainteresovanosti, zá\>aznosti), aby adresát vykonal to, co mluvčí říká. Jde o snahu 

přizpůsobit svět slovům " (PMČ, 1996). 

4) Expresivy a satisfaktivy 

„Jejich záměrem je dát adresátovi najevo kladné nebo záporné stanovisko mluvčího k jeho 

přítomnému nebo minulému jednání (chování) nebo k sta\n, v jakém se nachází. Vztah slov 

k světu je v tomto případě irelevantní" (PMČ, 1996). 

5) Deklarativy 

„Jejich záměrem je měnit stav světa. Jde tedy o konstituování vztahu mezi slovy a světem. 

Jsou většinou výsledkem řečových aktů institucionálně vázaných a zakotvených, často 

ceremoniálnípovahy" (PMČ, 1996). 

6) Interogativy 

„Jejich záměrem je získat informaci o světě, kterou mluvčí v okamžiku promluvy postrádá 

« potřebuje. Jde tu o zjištění (pot\>rzení/popření) souladu slov se světem " (PMČ, 1996). 
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7) Permisivy a koncesivy 

„Jejich záměrem je odstranit (zrušil) pro daný případ platné překážky (normy, konvence, 

nařízení...), které brání adresátovi vykonat to, co si přeje. Jde o řečové akty umožňující 

adresátovi přizpůsobit svět slovům " (PMČ, 1996). 

8) Výpovědi s funkcí varování 

„Jejich záměrem je způsobit, aby se adresát vystříhal takového jednání, které by mohlo mít 

negativní následky, spojené popřípadě i se sankcemi. Jde v podstatě o snahu zabránit 

přizpůsobení světa slovům " (PMČ, 1996). 

Repliky účastníků vstupujících vzájemně do interakce prostřednictvím 

počítačových diskusí jsou ojediněle tvořeny jedinou výpovědí, proto je třeba vnímat 

příspěvek jako celek a pokusit se zohlednit jeho primární ilokuční sílu. Vyžaduje-li to 

replika, je možné v rámci podrobné analýzy přihlížet najednou k vícero ilokučním funkcím 

čtenářovy reakce. Současně s vlastní komunikační situací, s kontextem, ve kterém byly 

dané ilokuce realizovány, nám jako indikátory pomáhající k zdařilé interpretaci ilokuční 

platnosti konkrétní výpovědi slouží signály jazykové povahy. V našem rodném jazyce je 

tato funkce přisouzena explicitním performativním formulím a komunikačním výpovědním 

formám lexikálního, gramatického, prozodického charakteru společně se slovosledem 

a některými konvencializovanými souvětnými strukturami. Prostředky prozodického 

charakteru jako intonace, umístění intonačního centra, popřípadě tempo řeči jsou ve sféře 

internetové komunikace irelevantní. 

Až na výjimky jsou v této oblasti zastoupeny všechny řečové akty, převládajícím 

typem jsou však repliky s ilokuční funkcí asertivní, permisivní a koncesivní, expresivní, 

direktivní a ojediněle s funkcí interogativní (viz příklady dále). Na druhou stranu se 

na diskusních fórech reagujících na tématiku konkrétních článků stěží setkáme s komisivy 

či deklarativy, alespoň v mnou analyzovaných materiálech se nevyskytují. 

Jak jsem již tvrdila při zkoumání tohoto diskurzu ze zdvořilostního hlediska, jeden 

z aspektů reflektující rezignaci na řadu zdvořilostních zvyklostí je dominující direktní 

vyjadřování komunikačních funkcí, až na skupinu výpovědí, které mají sice po formální 

stránce vzezření otázky, ale co do funkčnosti představují spíše indirektně vyjádřenou výtku 

nebo výzvu aj. Konkrétně mám na mysli například otázky řečnické, které sice mají tázací 
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formu, ale funkcí signalizují výtku, popřípadě výrazný apel, v němž mluvčí vyjadřuje 

nespokojenost se stávající situací a touhu po změně: Proč je to rodičům jedno??? nebo Jak 

bude vypadat průměrný Čech za třicet let? Nemocný obézní kuřák se sklony 

k alkoholismu? 

Jak jsem již uvedla, výpovědi s interogativní funkcí jsou výjimečné, přesto se 

s nimi lze setkat. Na zpravodajském internetovém serveru se v jednom z článků dozvídáme 

pozoruhodné informace, že počet lidí s nadváhou převyšuje počet hladovějících 

a že obezita je v současnosti problémem zvláště chudších spoluobčanů. Jednoho 

z účastníků internetové debaty k článku o obezitě populace článek natolik zaujal, 

že reagoval slovy: „Prosím o kontakt na autorku příspěvku, vážně by mě tato studie 

zajímala. Odkud jste čerpala?". Poslední část předešlé repliky je jednoznačně výpovědí 

s funkcí tázací, jejímž záměrem je doplnit tazatelovu chybějící informaci. Zároveň je 

možné ji označit jako „elicit: inform" z hlediska terminologie struktury dialogu (Tsui, 

1994). Vedle intence výpovědi jsou podstatné i její pragmatické presupozice, ze kterých 

tazatel vychází: adresát zná požadovanou odpověď a bude ochoten ji poskytnout. 

Studiem různých typů dialogických diskurzů jsem došla k zajímavému zjištění, 

že výskyt jednotlivých tříd řečových aktů není univerzální, ale je podmíněn tématickou 

náplní jednotlivých diskusí. V debatě k článku ze sportovní rubriky, který oznamoval 

internetové veřejnosti bronzový úspěch Jana Železného na ME, jímž se známý sportovec 

loučil s profesionální kariérou, obsahoval drtivou většinu expresivních mluvních aktů, 

zvláště poděkování a blahopřání s explicitními performativy. 

V analyzovaných materiálech tématicky zaměřených na oblast zdraví 

a zdravotnictví, konkrétně problematiku kuřácké závislosti, rostoucí obezity obyvatelstva 

a zdražování léků, jsou nejsilněji zastoupené asertivní/reprezentativní akty, jejichž základní 

presupozicí je skutečnost, že adresát si není vědom propozičního obsahu výpovědi. Autoři 

příspěvků vyjadřují svůj názor k tématu probíranému v konkrétním článku v on-line deníku 

nebo na zpravodajském serveru aktuálně.cz; uvádí rozličná fakta, závěry, tvrzení, popisují 

události a stav světa. Rozhodující je subjektivni perspektiva, přispěvatelé prezentují svou 

víru a vlastní přesvědčení. Dalším typickým druhem pro tento diskurz jsou akty koncesivní 

a permisivní. Z funkčního hlediska se jedná o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s tvrzením, 

argumentem nebo stanoviskem adresáta. Koncesivní a permisivní komunikační funkce 

bývají indikovány nejčastěji explicitní performativní formulí jako v následující replice 
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nebo výrazy částicové povahy např. máš pravdu, že...Vyskytují se však i řečové akty 

direktivní, převážně návrhy, rady, příkazy atd. 

Uvádím příklad, ve kterém je možno vysledovat všechny tři typy mluvních aktů. 

V úvodní výpovědi signalizuje explicitní performativní formule komunikační funkci typu 

koncesivní a permisivní: autor dává najevo souhlas s názorem vyjádřeným v příspěvku, 

na který reaguje. Další úsek tvořený konstativními výpověďmi popisuje autorovu vlastní 

zkušenost a spadá do třídy asertivních mluvních aktů, můžeme ho svým způsobem 
považovat za vychloubání, což je, jak konstatuje Leech při zkoumání vlivu zdvořilosti 

na Searlovy kategorie, ve své podstatě nezdvořilé, porušuje maximu skromnosti. 
V závěrečné části repliky se objevují direktivy nekategorického charakteru, dají se 

interpretovat jako rada, doporučení a snad i návrh vzhledem k implicitnímu užití 

performativ. Autor touto apelativní formou radí potenciálním adresátům, kteří narozdíl 

od něj mají autoritu nebo pravomoc obsah výpovědi vykonat, jak by jednal být na jejich 

místě. 

Př.: Datum: 12.08.2006 16:44 Autor: Bozda IP:[88.102.11.*] Titulek: Re: jak to mohlo 

děti napadnout? 

Naprosto souhlasím, že děti kouří z důvodu, že to vidi u rodičů a z čistého frajerství před 

ostatníma vrstevníkama...Byl jsem jeden z nich. Před osmnáctkou jsem taky začal... 

Ale rozum u mě vyhrál a než jsem dovršil osmnáctý rok, tak jsem s kouřením 

přestal...uvědomil jsem si, že to dělám, jen abych před ostatníma vypadal jako 

frajer ...Cigarety bych v dnešní době úplně odstranil z našeho života. Znelegalizoval bych 

je! 

V následujících dvou replikách se vyskytují direktivy téhož druhu jako v ukázce 

předešlé. Jsou opět nekategorické, nezavazující adresáty vykonat obsah výpovědi, mají 

výzvovou funkci. Po jazykové stránce je v obou užito kondicionálu. První z nich lze 

v dialogické sekvenci považovat za iniciační; mluvčí navrhuje, doporučuje, jak řešit 

problém rostoucího počtu obézních občanů. Replika reaktivní přichází téhož dne o několik 

hodin později, její autor přidává další návrh, jak by bylo možné stávající problém vyřešit. 
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Př.: Antišpekina (sehina, 16.08.2006 12:15) 

Jak říká můj otec: Až tlustí budou hubení, pak hubení budou studení. Zdražování potravin 

je nikam nevedoucí krok, to každopádně..Spíš bych více ukazovala hubené lidi v televizi... 

Re: antišpekina (HZ, 16.08.2006 20:09) 

Snad by se měly kvalitní potraviny (libové maso, ryby, ovoce, zelenina) zlevnit, aby si je 

každý mohl dovolit... 

Dále uvedené repliky představují direktivy silnější, naléhavější povahy, stále však 

nekategorické. Adresátem je celá kuřácká komunita. V prvním případě vyzývá mluvčí 

skupinu potenciálních adresátů, aby vykonali obsah výpovědi, podle autorů Příruční 

mluvnice češtiny jde o aspekt adhibitivní, při němž má však predikát formu nedokonavou, 

což signalizuje pokračování vdané činnosti, v tomto konkrétním případě nejspíš trvání. 

V druhé replice se vyskytuje aspekt prohibitivní: adresát je vyzýván, aby nevykonával 

obsah výpovědi. V obou případech je užito pro výzvy typické formy imperativu, který sice 

v klasické komunikaci bývá doprovázen částicovými výrazy jako laskově nebo prosím, 

jejich absence v obou výpovědích však nepřekvapuje vzhledem k celkovému opomíjení 

zdvořilostních zvyklostí v elektronických debatách. 

Jednou z pragmatických presupozic direktivů je fakt, že adresát je schopen 

a ochoten výzvu uskutečnit. Prosby tohoto typu by zajisté v realitě působily zavazujícím 

dojmem, v elektronické formě komunikace v kyberprostoru však klesají možnosti úspěšné 

realizace komunikační funkce. Direktivní řečový akt vyžadující primárně neverbální reakci 

adresátů tak nevyvolá kýženou perlokuci, řečeno jinými slovy, přikláním se k opatření 

obou výzev přívlastkem „nezdařilé". 

Př.: Datum: 20.08.2006 11:50 Autor: Jakub IP:[85.132.170 .*] Titulek: Kuřáci smrdíte!!! 

Uvědomte si, že nejste na světě sami a berte aspoň trochu ohledná nekuřáky!! 

Př.: Datum: 12.08.2006 13:51 Autor: West IP: [83.69.40.*] Titulek: Pěkné pokrytectví 

• Kuřáci nenuťte nás být také závislými! 

Repliku, jež bude následovat, uvádím ve zkrácené podobě, jelikož mě zajímala 

pouze výpověď demonstrující komunikační funkci varování jakožto jednu z dominantních 
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ilokucí celého příspěvku. Záměr produktora je zcela evidentní, varuje cílovou skupinu 

příjemců před jednáním, které by mohlo mít negativní konsekvence. Enumerací těchto 

důsledků své tvrzení umocňuje, snaží se být co nejpůsobivější. Samotné varování je 

realizováno direktně, imperativní formou. Pro tuto komunikační funkci je příznačné, 

že mluvčí zdůrazňuje nepříznivé následky spojené s neuposlechnutím, tento aspekt odlišuje 

varování od výzvy. 

Př.: Datum: 19.08.2006 15:49 Autor: mmm IP: [85.207.12.*] Titulek: Re: ne - proč tam 

není 

...a jinak: nekuřte, škodí to vám i lidem ve vašem okolí, způsobuje to stárnutí kůže, 

neplodnost a jiné další hrůzy. 

A. Tsui by dle své terminologie zařadila výpověď s komunikační funkcí varování 

mezi direktivy, konkrétně „advisivy", pro které uvádí následující pragmatické presupozice: 

> „Recipient bude schopný a ochotný vykonat požadované jednání; není však zřejmé, 

že by tak učinil sám od sebe. 

> Mluvčí věří, že je třeba vykonat požadovanou činnost, jež je v zájmu recipienta. " 

(Tsui, 1994; autorem překladu je P. Nedvědová). 

Druhá uvedená presupozice je klíčová vzhledem k rozdílu mezi „advisivy" a „mandativy", 

„mandativy" vykonává adresát nikoli ve svém zájmu, ale ve prospěch produktora, jehož 

autoritě je podřízen. 

Následující repliku uvádím záměrně, jelikož se vymyká ostatním příspěvkům 

vzhledem k tomu, že se jedná o reprodukci dopisu, kterým autor reagoval na vzniknuvší 

petici proti kouření nezletilých a který zaslal, jak sám uvádí, organizátorovi. V samotném 

dopisu jsou zachovány zvyklosti korespondenční etiky, těmito zvyklostmi mám na mysli 

užívání formulí řečové etikety pro pozdrav nebo poděkování, ty jsou dokonce užity 

i v úvodní výpovědi příspěvku. Protože jsem měla možnost shlédnout i další z příspěvků 

téhož autora, mohu tvrdit, že jeho repliky jsou ryze formálního charakteru v kontrastu 

s ostatními příspěvky. Oficiálním dojmem působí převážně striktní dodržování 

zdvořilostních norem včetně vykání. Z hlediska komunikačních funkcí výpovědí 

upozorňuji právě na závěrečný direktivní mluvní akt výzvového charakteru, konkrétně jde 

o žádost interogativní formy obsahující modální výraz, a na expresivní výpověď 
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eliptického charakteru tvořenou pouze samotným indikátorem ve formě explicitní 

performativní formule „děkuji". 

Př.: Datum: 11.08.2006 8:39 Autor: Xandy IP: [82.117.130.*] Titulek: dopis 

Dobrý den, zveřejňuji dopis, který jsem napsal organizátorovi této akce: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat... 

... Můžete mi napsat Váš názor? Děkuji Petr Dvořák 

Závěrem přidávám repliku, jejíž úvodní výpověď s expresivní ilokuční funkcí je 

uvozena explicitním performativem, jež je současně jednou z konvencializovaných formulí 

řečové etiky. Mluvčí se omlouvá za nevhodnou, ba vulgární formulaci svého stanoviska 

v jednom z předešlých příspěvků. „Omluva jako akt realizovaný s cílem dosáhnout toho, 

aby porušeni norem, pravidel, zvyklostí aj. lidského jednání nebylo považováno 

za neslušně, nelegitimní se kexpresivním řečovým aktům připojuje volněji" (PMČ, 1996). 

Expresivní akty jsou na internetových diskusích velmi frekventovaným jevem, vedle forem 

podmíněných zdvořilostním principem jako poděkování nebo omluva, s kterými se lze 

setkat zvláště v rovině doslovného významu v ironických vyjádřeních, se však hojněji 

vyskytují výpovědi s funkcí výtky nebo kritiky často vygradované v urážku adresáta 

(např. Člověče ty seš blbej jak daleko vidíš.). 

Př.: Re: Re: Re: Re: v minulosti (DrFaust, 16.08.2006 20:36) 

Omlouvám se za poněkud tristní obsah. Chtěl jsem tím říct, že u partnera nejsou důležité 

jen oči nebo koníčky, pokud jsou oba diabetici, tak zadělají dětem na pěkný problém. 

Kromě komunikačních funkcí jednotlivých výpovědí je možné se zaměřit na ilokuci 

účastníků elektronických diskusí všeobecně. S jakou intencí vstupují autoři 

do počítačových diskusí? 

V tom lepším případě je neskrývaným záměrem přispěvatelů navázat s ostatními 

účastníky kontakt a podělit se s nimi o vlastní prožitky a stanoviska spojená s tématem 

nebo se stylizují do role odborníků a specialistů na danou problematiku, jejich záměrem je 

pak další členy diskusní komunity informovat, až poučovat. Poučné tendence mohou být 

důsledkem touhy některých účastníků určitým způsobem se ve virtuálním, anonymním 

světě realizovat, poněvadž ve fyzické realitě se jim v tomto ohledu nedaří a nedostává se 
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jim uznání. V horším případě se setkáváme i s účastníky, jejichž způsob seberealizace 

a kompenzace komplexů, ať už fyzického nebo psychického původu, přináší společensky 

neakceptovatelné, vulgární repliky se zjevným záměrem adresáta inzultovat. Účastníci 

uplatňují i jiné negativní komunikační cíle směřující k oklamání adresáta, mimo jiné je 

často patrná intence autorů příspěvků s adresáty manipulovat. 

3.13. Konflikt a manipulace v internetových diskusích 

Mimo kooperativní, pozitivní komunikaci vyznačující se respektováním 

komunikačních norem - maxim kooperačního a zdvořilostního principu i snahou obou 

partnerů o maximální a samozřejmě také vzájemnou komunikační satisfakci přicházíme 

na diskusních fórech stejně jako v klasickém dialogu do kontaktu s účastníky preferujícími 

nekooperativní, někdy manipulativní verbální chování, jehož typem je také konfliktní 

princip. 

3.13.1. Konfliktní princip verbální komunikace 

Každá dialogická interakce je sama o sobě potenciálním konfliktem. V každodenní 

komunikaci je konfrontace zapříčiněná rozdílnými názory a postoji komunikantů zcela 

přirozená. 

„ Tento rozpor má charakter konstruktivního konfliktu tehdy, když se signály konfliktů sice 

projevují, ale partneři nerezignují na spolupráci: buď ho vyřeší a dospějí k oboustranně 

přijatelnému konsensu, nebo ho sice nevyřeší, ale dospějí k přijatelnému disensu 

(tzn. ke vzájemnému respektování a tolerování různých názorů, postojů a hodnot)" 

(Švehlová, 2001). 

Fundamentální rozdíl tkví ve skutečnosti, že na poli anonymních diskusních příspěvků 

v digitální podobě nespočívá primární zájem účastníků debat ve vyřešení konfliktní situace 

nebo v dosažení disensu jako v reálné komunikaci. Mluvčí si libují ve volbě konfliktních 

řečových aktů, jako výtka, direktně vyjádřený příkaz, bezohledná a nevybíravá kritika 

ústící ve vulgární urážky aj. 
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3.13.2. Manipulativní komunikace 

Vedle konfliktu se setkáváme i s manipulací. „Podstatou manipulace je předstíraný 

zájem mluvčího o prospěch adresáta, záměr mluvčího, aby se adresát vzdal vlastní vůle " 

(Švehlová, 2001). Švehlová pracuje pouze s termínem manipulace, jiní lingvisté 

(např. Grác) užívají pojem persváze nemanipulativní a nedogmatická pro komunikaci, kdy 

je recipientovi ponechána svobodná volba, záleží čistě na něm, jak se rozhodne. 

Manipulace pak v jejich pojetí představuje extrémní pól persváze. 

Manipulace se celkově nejvíce uplatňuje v masmédiích, daří se jí v politických 

debatách a ve veškeré publicistice. Řečové akty manipulativního charakteru, konkrétně 

hrozby, vyhrožování, vydírání aj., nejsou pro analyzovaný diskurz typické. Manipulativní 

je ve své podstatě reklama, kterou autoři Příruční mluvnice češtiny považují za direktivní 

mluvní akt. V rámci diskusních příspěvků lze reklamu shledat ve formě odkazů 

na nejrůznější webové stránky společně se slovním komentářem. Nabízím jejich 

segmentaci na dva základní druhy: reklamy kontextově vázané, sdílející diskutovanou 

tématiku a reklamy tématicky nekoherentní. Druhý typ se vyskytuje vcelku často, uživatelé 

buď uvádí adresy svých privátních webových stránek, nebo se např. v diskusi k článku 

s názvem Léky zdražily, pacienti ale neprotestují znenadání objeví příspěvek, který 

naprosto nesouvisí s tématem, láká totiž recipienty k pronajmutí jejich vozu za účelem 

umístění reklamy na karoserii. 

Následující příspěvky demonstrují případ první, kdy se reklama tématiky vztahuje 

k Článku Tlustých tiž je na světě víc než hladových, který podává informace o vzrůstajícím 

množství jedinců s nadváhou a o problémech s obezitou spojených. Mezi prvními reakcemi 

jsem nalezla tyto reklamní příspěvky, které zde jejich autoři umístili bezesporu cíleně 

vzhledem k očekávanému zájmu o dané téma převážně ze strany obdobně postižených 

recipientů. Tvůrci příspěvků apelují na cílovou skupinu návštěvníků diskuse, aby se 

odhodlali k rychlému, efektivnímu, až zázračnému řešení svého problému, jež nabízí 

jedině oni. 

Distributor Herbalife užil k zvýšení účinku strategie opakování, jeho reklamní 

příspěvek se v diskusi objevil ve zkrácené podobě ještě několikrát. Zdá se, že Jana užila 

taktiky vemlouvavější a účinnější, podílí se s ostatními o svou vlastní zkušenost, jak je 
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řečeno již v patetickém titulku příspěvku, což bezpochyby zvyšuje autentičnost, 

důvěryhodnost jejího tvrzení. 

V závěrečné reaktivní replice mluvčí přímo odhaluje manipulativní strategii 

direktivního řečového aktu reklamy založenou na porušení maximy kvality, kdy autor 

přípěvku záměrně podvádí, klame, obelhává recipienty, neboť podává informace 
zkreslující skutečnost za účelem dosažení vlastního prospěchu, zvláště materiálního. 

Jelikož byl komunikační cíl recipientem odhalen, nedá se u něj předpokládat dosažení 

očekávané perlokuce, u ostatních však mohla reklama vyvolat účinek ve formě navázání 

kontaktu a následné spolupráce. 

Př. : Moje vítězná zkušenost (Jana, 11.09.2006 16:58) 

Podle mě nej lepší a nejjistějši je obrátit se na odborníky, kteří poradí co skutečně funguje 

přímo na vás. Mě to skutečně pomohlo. Koukněte se třeba na www.upravavahy.cz. Mají 

tam i \ýsledky klientů s fotkami i podrobný popis. Taky se hned on-line můžete objednat 

na bezplatnou úvodní konzultaci, kde vám vše vysvětlí. Tak hodně štěstí!! 

Př.. Zdravé hubnutí (Martin, 02.09.2006 18:12) 

Rozhodli jste se zhubnout? Zkusili jste již mnoho prostředků, ale žádný z nich neměl 

žádaný účinek? Jsme připraveni Vám tentokrát natrvalo pomoci!!! Celá ČR 

ll ii M'. hubnete, cz zvesela Na společnou práci se těší nezávislý distributor Herbalife Martin 

Teplý. 

Re: zdravé hubnutí (Barthory_666, 07.09.2006 12:58) 

Není to trestný, takhle šálit lidi??? 
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ZÁVĚR 

Jak jsem konstatovala již v úvodu své diplomové práce, motivovala mě a byla 

pro mě výzvou skutečnost, že fenomén internetových diskusí se ještě nepodařilo 

do hloubky prozkoumat, jak se však v průběhu práce ukázalo, co se na počátku jevilo jako 

výhoda, mi někdy mou činnost poměrně zkomplikovalo. V situaci, kdy jsem si se svými 

postřehy a závěry nebyla příliš jistá, jsem uvítala možnost vyhledat oporu v již vybádaných 

poznatcích z lingvistických časopisů (viz S. Čmejrková aj.). 

Nakonec jsem však, podle mého mínění, úspěšně splnila předem vytyčené cíle. 

Došla jsem k závěru, že v prostředí internetového média vznikla a stále podléhá vývoji 

zbrusu nová forma elektronické komunikace umožňující účastníkům diskusí podělit se 

s ostatními nejen o jejich názory ohledně článků aktualizovaných v digitální podobě, 

ale také o reakce na příspěvky jiných komunikantů. 

Popisovaný druh masové komunikace bych lokalizovala na pomezí psanosti 

a mluvenosti. Třebaže jsem se zpočátku nechala zmýlit, dala jsem na první dojem 

a domnívala jsem se, že budu analyzovat psanou formu komunikace, v průběhu práce však 

byla tato původní hypotéza vyvrácena nezvratnými důkazy, které hovořily v její 

neprospěch. Detailním pročítáním příspěvků se mi podařilo odhalit větší množství rysů 

mluvenosti. Usoudila jsem tedy, že ačkoli je nezpochybnitelná skutečnost, že reakce 

čtenářů vznikají a trvají v čase jako kterékoli jiné psané texty, je třeba v tomto případě 

přijmout existenci jakési nezávislé komunikační formy, jež se pohybuje na hranici mezi 

psanosti a mluvenosti, o čemž svědčí i mé poznatky v oblasti emotikonů a jazykového 

rozboru komunikátů. 

Považuji za nevyhnutelné závěrem také připomenout, že ostatní mé domněnky, 

pocházející z obdobi před samotným zahájením práce, se potvrdily. Právo nazývat 

příspěvky v některých úsecích mé diplomové práce dialogickými replikami a komunikanty 

mluvčími jsem si osvojila jako důsledek závěrů, k nimž jsem dospěla v kapitole zabývající 

se analyzovaným materiálem z pohledu teorie konverzační analýzy. Čtenářské příspěvky 

k článkům na aktuální téma jsou bezpochyby jistou modifikací autentických dialogů 

z fyzické reality, ona obměna vznikla, domnívám se, pod vlivem internetu jakožto 

technického média zprostředkujícího přenos informací mezi produktorem a recipientem. 

Specifické je kupříkladu produktorovo vyjádření názoru bez přerušení. 
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Z hlediska principů verbální komunikace oplývá diskurz, který jsem podrobila 

zkoumání, stejnými strategiemi jako mluvené dorozumívání tváří v tvář, kromě kooperace 

se objevuje i konflikt a manipulace. Zjistila jsem, že negativní komunikace konfliktní 

a manipulativní má vzhledem k anonymitě přispěvatelů převahu nad pozitivní, 

kooperativní interakcí. 

Anonymita však podmiňuje i další ze specifik, jež charakterizují elektronická 

diskusní fóra, jejím v mnohých případech naprostá rezignace účastníků diskusí na sociální 

a komunikační normy chápané společností jako závazné při každodenním interpersonálním 

kontaktu. V souvislosti s tímto faktem dochází, bohužel, v rámci diskusí s reakcemi 

čtenářů na konkrétní článek, a nejen v nich, k cílenému porušování, nedodržování, 

ba leckdy až k negaci maxim zdvořilostního principu. Vyjmenované jevy jsou 

doprovázeny pravidelným užíváním lexikonu z periferie slovní zásoby, konkrétně 

lexikálních jednotek vymezených příznakem záporné expresivnosti, zvláště vulgarismů. 

Nutno podotknout, že tento rys je příznačný pouze pro limitované komunikační okruhy 

spojené se ztrátou skutečné identity jejich členů, jedná se zvláště o internetová diskusní 

fóra, kluby či konference. Chat sice splňuje uvedenou podmínku, do této skupiny přesto 

nespadá vzhledem kjeho primární funkci. Komunikant vstupující do chatovací místnosti 

za účelem navázání kontaktu sotva uspěje, bude-li na své potenciální komunikační partnery 

chrlit sprosté nadávky. Pro diskusní příspěvky je ze strany komunikantů mimo jiné typické 

také nerespektování pravopisných norem. 

Dodržovány nejsou ani maximy principu kooperačního, což však nemá na tuto 

formu komunikace jako takovou neblahé následky, opak je pravdou, bez porušování 

kooperačních maxim by byl jazyk ochuzen o bohatství, které svému uživateli poskytuje. 

Mám na mysli rozmanité způsoby, jakými lze v češtině vyjádřit jedno a totéž nebo různé 

varianty interpretace sdělení, jež může produktor adresátovi svou formulací nabídnout, 

kupříkladu ambivalentní, implicitní či obrazná vyjádření jiného druhu, bez nichž by byla 

komunikace jednotvárná, fádní, postrádající jakoukoli invenci. Na základě příkladů jsem 

usoudila, že typické je převážně nedodržování maximy kvality, jehož výslednou fází jsou 

často nevšední ironické komunikáty. 

Z hlediska komunikačních záměrů mluvčími užívaných výpovědí jsem dospěla 

k závěru, že až na jisté výjimky jsou tak různorodé jako intence komunikačních partnerů 

v klasické dialogické interakci. 
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PŘÍLOHA 

V příloze poskytuji k nahlédnutí články, které jsem v průběhu práce využívala, 

i s reakcemi čtenářů. Vzhledem k rozsahu těchto článků i diskusních příspěvků, jejichž 

počet v některý případech převyšoval dvě stě, uvádím obojí ve zkrácené podobě. Reakce 

čtenářů jsou řazeny přehledně podle vláken neboli reaktivních replik k jedné replice 

iniciační, nikoli chronologicky. 

Není pravidlem, že se všechny repliky uvedené jako názorné ukázky v jednotlivých 

úsecích mé diplomové práce objevují znovu v přílohách, tato skutečnost je zcela náhodná. 

Léky budou dražší, odnesou to penzisté 

00:00 I 13.7.2006 

Petr Holub 

Analýza - Hlavně staří a vážně nemocní pacienti se musí smířit s tím, že se brzy zvýší 
doplatky za léky a zhorší se jejich dostupnost. 

Experti tak interpretují podpis ministra Davida Ratha pod lékovou vyhláškou, která bude 
platit od 1. srpna. 

Ministr zdravotnictví Rath chce snížit výdaje na léky, nová vyhláška má ušetřit dvě 
miliardy korun. Proto nařizuje pojišťovnám, aby platily za léky výrobcům méně než dosud. 
Pacientům hrozí, že budou muset uhradit zbytek. To však Rath vylučuje: "Doplatky se 
nezvýší," tvrdí a očekává, že firmy budou dávat léky laciněji. 

Doplatky rostou už od ledna 

Znalci nepochybují, že doplatky porostou a že to poznají především staří lidé a rodiny 
s dětmi. Český statistický úřad upozornil, že jejich výdaje se s dosud nevídanou rychlostí 
zvýšily už počátkem roku, kdy začala platit první léková vyhláška ministra Ratha. 
Například důchodci platili proti stejnému období loňského roku víc o 12 procent. 

Doplatky vyrostly i přesto, že se nečekaně rychle snížila spotřeba léků, podle údajů 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv o 16 procent. Výrobci přitom žádali za jednotlivé 
přípravky méně než dosud. 

"Je jasné, že pacientům byly nějaké léky odepřeny. Otázka je, jak se to projeví na jejich 
zdravotním stavu," říká Tomáš Cikrt, který řídí zastřešující organizaci pacientů Koalice 
pro zdraví. Podle něho si nejčastěji stěžovali lidé s rakovinou, roztroušenou sklerózou, 
diabetici a pacienti trpící depresemi... 
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Datum: 13.07.2006 7:34 Autor: Lipolt IP:[217.11.241.*] Titulek: Nesmysl 

důchodci volili ODS kvůli slíbené tisícikoruně zvýšení důchodu - ta je ale v nedohlednu! 

Datum: 13.07.2006 10:05 Autor: Tomík IP:[85.193.33.*] Titulek: Re: Nesmysl 

Samozřejmě a navíc náklady se nám všem za ODS zvýší mnohem více než o těch 1000 
Kč!!!! 

Datum: 13.07.2006 10:37 Autor: aljav IP:[62.77.114.*] Titulek: Re: Nesmysl 

no vy dva jste se hledali. Nebo už sedíte u jednoho stolu v Lihovém domě ??? 

Datum. 13.07.2006 7:43 Autor: důchodce mirek 1P:[82.113.58.*] Titulek: pane ráth, 
pane ráth.. 

je mi velmi smutno, celý život jsem pracoval a nyní k stáru nemít dětí občas bych s penzí 
nevyšel,vše se zdražuje energie, následně výrobky a ty léky, je sice pravda co říká pan ráth, 
že v každé skupině je levný, český lék, který je plně hrazen pojišťovnou, ale každý tento 
lék má tolik vedlejších účinků, že si jej nemůže nemocný člověk, který užívá několik léků 
denně dovolit, protože se mu jen přitíží, já jsem to také okusil užívat plně hrazené léky 
a potom mě dávali v nemocnici dohromady dva měsíce a i ty dva měsíce musel někdo 
zaplatit, proto mi lékař doporučil ať si vyberu, buď léky plně hrazené a bude mi zle, a budu 
do nemocnice jednou za čas nebo doplatek, mám hodnou rodinu, pomáhají a tak si chudý 
český důchodce může dovolit drahé, ale účinné léky a na takový soucit rodiny pan ráth 
spoléhá, je to mladý, ale velmni zlý člověk.styďte se pane ráth 

Datum: 13.07.2006 8:01 Autor: důchodce milan 1P:[82.113.58.*] Titulek: Re: 
NESTRAŠTE, ódéesáci ! 

pane je mi vás líto a jsem šťasten, že nejste můj syn , vy by jste své rodiče nechal zemřít, to 
co říká pan ráth, už také říkala paní emerová a lékovou politiku velmi rozšťoural pan ráth, 
já jsem před 5 lety platil měsíčně 4.700kč nyní to je 9.260kč, stále za vlády čssd, když 
bych něměl rodinu, tak si za důchod koupím léky a nemám na nájem, jídlo, energie, vy jste 
mladý, ale velmi zahořklý člověk, buďte trochu schovívavý, positivní i vy budete starý 
a nemocný. 

Datum: 13.07.2006 8:22 Autor: Petr IP:[213.195.203.*] Titulek: Re: NESTRAŠTE, 
ódéesáci ! 

Milane probudte se! Tady nejde o zadně ODSaky. Ti navrhuji neco jako zdravotní ucty, 
tzn. muzete platit doplatky maximalne do urcite vyse. Socialisti naproti tomu ucty 
odmitaji, protože nechteji zadnou maximalni hranici doplatku. Ti z nas potřebuji vysát 
všechny penize. Přece neni mozne aby si nemocni, kteri cely život platili zdravotní 
neustale připláceli dalsi a dalsi penize - to je asocialni!!! Jak nemam modré ptáky v lásce, 
tento koncept se mi libi. Zaplatit za rok na doplatcích maximalne třeba 5.000 (tzn. cca 400 
kc mesicne pro ty kteri neumeji pocitat) a nikoliv několik (i kdyby jeden) tisic kazdy mesic 
jak se to deje dnes! Idealni to ovsem bylo za komunismu, byl regulační poplatek (nikdo 
kupodivu nefrflal) a hotovo. 
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Datum: 13.07.2006 8:49 Autor: Mac 1P:[213.235.159.*] Titulek: Re: NESTRAŠTE, 
ódéesáci ! 

Jestli budou léky dražší až za případné vlády ODS, tak je to kvůli Dr. Sráčhovi který je 
nechal zdražit než byl nucen odejít. 

Lidi si vůbec neuvědomují že KSČSSD za poslední měsíc dělá co může aby obyčejným 
lidem uškodila. Předpokládají totiž, že to budou moct svést na ODS. "Hele, měsíc poté co 
ODS začala vládnout se zdražily léky!" Jenže ty léky zdražila ČSSD. 

Je dobrým zvykem férových vlád, že před svou demisí nedělají žádná závažná rozhodnutí. 
O absolutní absenci jakékoliv kultury v KSČSSD svědčí to že jejich ministři se naopak 
můžou přetrhnout aby ještě stihli co nejvíc uškodit. 

A (nejen) Sráčhovo dosazování kamarádíčků do funkcí, namísto skutečných odborníků 
a talentovaných lidí? To ani není možné komentovat. Tolik nadávek a kleteb ani neznám. 
Možná by stálo za úvahu jestli by se na tyhle oportunistické hajzlíky neměla podat žaloba 
za postup který je proti zájmům jeho resortu. 

Datum: 13.07.2006 9:41 Autor: Jíťa IP:[ 193.179.44.*] Titulek: je mi to líto 

Jsem 65 letá,od svých 18.let jsem pracovala do 65.Můj důchod je 7 350 kč.Bohužel jsem 
nyní nemocná /před rokem mi operovali zhoubný nádor,přidala se cukrovka,vysoký tlak 
a cukrovka/Mé velké štěstí je,že mám manžela,sice taky důchodce,ale je zdravý. 
Na vysoké poplatky za léky nebudeme mít a tak musím se slzou v očích konstatovat,že je 
mi líto arogance pana Rátha a jeho strany.Přeji jim ať nikdy neonemocní. 

Datum: 13.07.2006 9:44 Autor: Jíťa IP:[193.179.44.*] Titulek: Re: je mi to líto 

Omlouvám se,pracovala jsem do 59 let,ne do 65. 

Datum: 13.07.2006 9:49 Autor: pes IP:[81.0.245.*] Titulek: Re: je mi to líto 

Pokud jste volila sociální demokracii, pak si na lékovou vyhlášku nemůžete stěžovat. 
V opačném případě by dle návrhu ODS byl celkový roční strop doplatků za léky 3000 
korun. 

Datum: 13.07.2006 9:56 Autor: Jíťa IP:[193.179.44.*] Titulek: Re: je mi to líto 

Já jsem volila ODS a jak vidím Ráth mi stejně nedá pokoj Už se mi o té hrůze i zdá. 
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Chaos v lékárnách! Budou tisícové doplatky? 

V jeden velký chaos se dnes možná promění život v lékárnách. 

Začínají platit nová pravidla, která mění úhrady zdravotních pojišťoven za léky a zároveň 
společná marže lékárníků a distributorů, která až dosud byla jednotná ve výši 29 procent. 
Jenže ještě do včerejška nebyly všechny ceny léků jisté. 

Od dnešního dne se zavádí tzv. degresívní marže. Ta povede k tomu, že nejlevnější léky 
o něco podraží, ty drahé naopak o něco zlevní. Nejvyšší marže mají být například 
u Paralenu či Ibalginu. Očekává se, že ty podraží třeba i o několik korun. 

Co se do doplatků týče, pak zřejmě nejvíce zaplatí pacienti s Parkinsonovou chorobou, 
artritidou, či po transplantaci orgánů. Hluboko do peněženky ovšem budou muset sáhnout 
také rodiče nedonošených dětí. Hrozí, že budou doplácet tisícové částky. 

"Snažíme se jednak snížením své ceny a současně dohodou s distributory a lékárnami 
0 snížení obchodní marže na 1 procento. Tím by se dosáhlo toho, že by k doplatku 
pro chronicky těžce nemocné pacienty nedošlo," řekla včera Blesku Marie Hrudková 
ze společnosti Abbot, která vyrábí třeba lék usnadňující dýchání u nedonošených dětí. 

1 když doplatky nejsou tedy ještě dané, Blesk zjišťoval jaké výše by u konkrétních léků 
dosáhly, kdyby jednání výrobců, lékárníků a distributorů zkrachovala. 

• Děkujeme ČSSD, plníte předvolební sliby 

Autor: pracující | přidáno: 17:03, 01. 08. 2006 

ještě že nebudete u vlády už moc dlouho. Doufám, že ODS zavede systém, který je 
i jinde - pracujíci, jejich děti a důchodci mají hrazené zdravotnictví, nepracující 
a nepřizpůsobivé menšiny = neplatící daně nemají nic. Když těch půl milionů flákačů 
nebudeme muset z daní živit, tak zbude dost peněz na ty co alespoň nějaké daně 
platí. Bohatí to nevytrhnou, ti platí malé daně a pokud jim je zvýšíte, tak fiktivně 
odejdou do jiné země EU a nebudou platit žádné daně. 

• Re:Děkujeme ČSSD, plníte předvolební sliby 

Autor: | přidáno: 19:35, 01. 08. 2006 

Nevim, zda ti rozumim, ale pises, ze "jinde" ti, co neplatí, nedostanou nic hrazeno? 
Tak to toho vis opravdu malo ! V zapadnim kapitalismu je to tak, ze ti, co 
vydelavaji hodné, take hodné odevzdavaji a i přispívají, a ti, co nemaji nic, 
ti maje VSE ZDARMA ! 

• Akce příušnice 
Autor: Majka 1 přidáno: 10:46, 01. 08. 2006 
Doplatky, doplatky, někteří by rádi doplatili, zvláště když hlavní hygienik 
doporučeuje nechat se očkovat proti příušnicím, když vakcína před lety selhala, 
ale v současné době není čím očkovat ani za vysoký doplatek. Očkování začalo 
v postižených krajích včera, na jižní Moravu přišlo 500 vakcín a dnes není nic, 
možná bude zítra???Tak s Vámi jednají na hygienických stanicích a paní na Krajské 
hyg. stanici ani raději nebere tefonylCo k tomu dodat???Epidemii jsme nezavinili, 
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hlavní hygienik by měl vědět, kolik má v populaci mledých hochů dané věkové 
kategorie, tedy kolik bude potřeba vakcín, pojišťovna je nehradí, tak kde je 
problém???Nebo je snaha vyvolat opět v okurkové sezóně nějakou atrakci???Nebo 
není zájem, aby na jižní Moravě pokračovalo potomstvo??? Nahradí je třeba 
Kirgizi???Člověka napadají různé závěry. Celá věc je dobrým tématem pro Blesk. 
Takže doplatky, doplatky, ale není za co doplácetÜITykovou variantu ještě pan 
ministr Ráth nenavrhl. Přeji všem zdraví a na Moravě na příušnice asi bude jen 
slivovice, ale těch trnek letos také není! ! !??? 

Re: Akce příušnice 

Autor: | přidáno: 11:06, 01. 08. 2006 

No vidis, jak jsi mi to hezky popsala. Je to proste bordel ! Co se tyka zásob čehokoliv 
potrebneho, tak to neni, protože vedeni stoji za hovno ! Co se tyka zásob toho 
nejpotrebnejsiho, tak to neni, protože vedeni stoji za hovno ! No a jak to dělali 
komunisti ? Nebylo nic, protože vedeni stalo za hovno...., cháááááá ! 

Re: Akce příušnice 

Autor: Adam ] přidáno: 11:46, 01. 08. 2006 

Problém je v tom, že v tomto státě by někdo musel "konečně" začít myslet hlavou. 
Ono se myslí jinak na vlastní kapsu a jinak na kapsu těch ostatních, to za prvé. 
Za druhé, jsou skupiny lidí, které o reálných cenách nemají žádného přehledu. Těm 
stačí vědět, že v bufáči sněmovny, parlamentu, ale i jinde, se dá stravovat celý den 
za cca 50,- Kč, tak jaký pak zle národe. 

Re: Akce příušnice 

Autor: Adain [ přidáno: 11:46, 01. 08. 2006 

Problém je v tom, že v tomto státě by někdo musel "konečně" začít myslet hlavou. 
Ono se myslí jinak na vlastní kapsu a jinak na kapsu těch ostatních, to za prvé. 
Za druhé, jsou skupiny lidí, které o reálných cenách nemají žádného přehledu. Těm 
stačí vědět, že v bufáči sněmovny, parlamentu, ale i jinde, se dá stravovat celý den 
za cca 50,- Kč, tak jaký pak zle národe. 

léky 
Autor: Paula | přidáno: 15:51, 01. 08. 2006 
Jsou to takové doplatky za léky,bez kterých někteří lidé nemohou existovat!! 
Ale dnes jsem byla v lékárně a za antibiotika za které bych včera doplatila "jen" 
36,10kč jsem už dnes dala 59,90kč!Je to hnus však lidi mají peněz tolik,že za ně stojí 
i zemřít. 

Hanba 
Autor: Hana [ přidáno: 19:05, 01. 08. 2006 
Je to hanba, chtít na lidech ohromné doplatky, zvláště,které léky musí mít.Co se 
vybere na zdravotním i sociálním, to už nikdo nevidí. Co mají dělat lidé, kteří na to 
nemají a jsou nemocní,vždyť si nemoc nevymysleli. Hanba ministru Ráthovi. Hanba 
všem, kteří odírají lidi. 
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Tlustých už že na světě víc než hladových 

16. srpna 2006 8:28 
Počet lidí s nadváhou ve světě převyšuje počet hladovějících, zjistili američtí vědci. 
Profesor Barry Popkin z univerzity v Severní Karolíně tvrdí, že počet lidí s nadváhou 
dosáhl jedné miliardy, což znamená, že v průměru dva lidé z 13 váží více, než mají. Lidí 
trpících hladem je 800 milionů. 

S problémem nadbytečného tuku se podle Popkina nedokázaly vypořádat nejen bohaté, 
ale ani chudé země. 

Počet tlustých lidí se zvyšuje, zatímco hladovějících postupně ubývá. Největší nárůst 
obezity je v některých částech Asie, kde je k tomu určitá část obyvatelstva náchylnější, 
tvrdí profesor Tony Barnett z univerzity v Birminghamu. 

"Obezita je normou v celém světě, zatímco hladovění, které je stále ještě problémem 
v některých zemích, nelze nazvat převládající chorobou," řekl Barnett na konferenci 
v Brisbane. 

Obezita, s níž se pojí řada nemocí, se přesunula od bohatých k chudým, a to nejen 
ve městech, ale i ve venkovských oblastech po celém světě. Její příčinou jsou nesprávné 
stravovací návyky a málo pohybu. 

Do boje s nadváhou by se měly zapojit politici 
Typickým příkladem tohoto všeobecného jevu je Čína, kde obiloviny ve stravě lidí byly 
vytlačeny živočišnými produkty. Lidé se méně hýbou, používají více dopravních 
prostředků a prosedí více hodin před televizí. 

Popkin vyzval vlády všech zemí, aby se začaly vážně zabývat řešením obezity. Podle jeho 
názoru je možné lidi vést ke zdravému způsobu stravování regulováním cen potravin... 

• zdravé hubnutí a životní styl (Martin,, 13.09.2006 17:37 ) 

nutryční výživa, www.hubnete.cz/zvesela 

• Moje vítězná zkušenost (Jana,, 11.09.2006 16:58 ) 

Podle mě nejlepší a nejjistější je obrátit se na odborníky, kteří poradí co 

skutečně funguje přímo na vás. Mě to skutečně pomohlo. Koukněte se třeba 

na www.upravavahy.cz. Mají tam i výsledky klientů s fotkami i podrobný popis. 

Taky se hned on-line můžete objednat na bezplatnou úvodní konzultací, kde vám vše 

vysvětlí. Tak hodně štěstí!! 
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• zdravé hubnutí (Martin,, 02.09.2006 18:12) 

Rozhodli jste se zhubnout? Zkusili jste už mnoho prostředků, ale žádný z nich neměl 

žádaný účinek? 

Jsme připraveni Vám tentokrát natrvalo pomoci!!! Celá ČR www.hubnete.cz/zvesela 

Na společnou práci na vaší postavě se těší nezávislý distributor Herbalife Martin Teplý 

• Re: zdravé hubnutí (Bathory_666,, 07.09.2006 12:58 ) 

Není to trestný, takhle šálit lidi??? 

• Taky si myslím (Gavrilo Čubrilovič,, 19.08.2006 21:52 ) 

Stačí nežrat. Takovou věc nepochopím... 

• Tak hele (alonsojeblb,, 18.08.2006 23:38 ) 

Přestaňte tolik žrat a za týden uvidíte rozdíl 

• Nejlepší recept (tydýt,, 18.08.2006 23:24 ) 

na obezitu je úplavice. Doporučuje 9 z 10 anorektiků. 

• Souhlasím s Lenkou (michal II,, 18.08.2006 21:02 ) 

Upřesnil bych, že ne všichni obézní nebo lidi s nadváhou( je to zásadní rozdíl, což jaxi 

autor článku nepostřehl) si za svou obezitu mohou. Je málo takových rovnovážných lidí 

jako jsem já. - žeru, nec nedělám - tloustnu. Nežeru, sportuji - hubnu. Znám lidi, kteří se 

nepohnou z auta a od televize, sežerou třikrát víc než já a mají podváhu. Znám i lidi 

opačné. Opravdu to není tak jednoduché. 

• Re: Souhlasím s Lenkou (postavaprokazdeho cz,, 26.08.2006 13:02 ) 

To jsou nepravdivé alibismy. Za nadváhu může 100% lidí. Za obezitu už to tak není ale to 

je věc pojmů skutečnosti a toho skrýt svůj problém za hormonální či somatotypový stav. 
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• Lidé za obezitu nemohou! (Lenka,, 18.08.2006 13:06 ) 

Výzkum amerických lékařů odhalil šokující skutečnosť.valná většina obézních lidí za svou 

tloušťku nemohou!Stravovací návyky prý totiž nemají na obezitu zase až takový vliv,jak se 

předpokládalo. Váhu člověka určuje hlavně dědičnost a to,jak jeho mozek přijímá hormon 

orexin,který se podílí na regulaci příjmu potravin. 

Vědci zkoumali hubené a tlusté krysy,kterým implatovali do těla hormon orexin.Štíhlé 

krysy byly pak více aktivní, tlustá zvířata naopak žádným zvýšením pohybu 

nereagovala. Jak je to možné?Některá zvířata mají prostě v mozku menší počet míst,kam se 

tento hormon ukládá a důsledkem toho tloustnou.Stejné je to i u lidí. 

• Re: Lidé za obezitu nemohou! (&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;&gt„ , 18.08.2006 13:27 ) 

To je sice hezké, ale jak mi vysvětlíš, že můj bratr o 4 roky starší má 40kg více než já 

a přitom je vyšší jen o 5cm. Já ti to řeknu: Bratr (když byl mlád) měl rád sport a tak 

spotrtoval, jenže to se v pubertě změnilo. Najednou se mu strašně líbilo válet se doma žrát 

chipsy, hranolky a podobný zvěřky a přitom koukat na filmy (ušlechtilá to činnost). Já 

u sportu vydržel až do nějakých 20ti let. Mám svých 70kg na 175cm a žádné problémy 

nemám. Je mi ho celkem líto, protože vím, že jestli s tím nic neudělá bude mít kolem 

pětačtyřicítky nemalé problémy, zdar 

• Re: Re: Lidé za obezitu nemohou! (palmic,, 18.08.2006 14:39 ) 

Ja se budu smat az tihle "Americti vědci" přijdou s tim, ze mlecne vyrobky nejsou tak 

zdravé jak se tvrdilo . Porad Vas budou krmit svýma shitama v mediích 

• Re: Lidé za obezitu nemohou! (minusak,, 18.08.2006 15:05 ) 

Jasně Lenko!!!!! 

Krm lidi takovým lhaním. Běž se podívat kdekoliv do fastfoodu nebo prostě do jídelny kdo 

si co dává. Všichni tlustí v mém blízkém okolí se litují, že údajně tloustnou i vypitím čisté 

vody. Ale bohužel. Já dobře vím co do sebe narvou. A pomalou půlhodinovou jízdu 
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na kole v sobotu do hospody a zpět považují za pravidelný sport. Tvůj příspěvek je 

nesmírně nebezpečný a dělá blbce z autora Zákona o zachování energie! ! ! 

• Re: Re. Lidé za obezitu nemohou! (Lenka,, 18.08.2006 19:22 ) 

je to trochu na odlehčení, ten článek vyšel v bulvárním tisku - AHA 17.8.06 

• Pro autora článku (Petr,, 18.08.2006 12:47 ) 

Originální znění je: 

another 

1.3 billion have a body mass index that makes them either 

overweight or obese, says Barry Popkin,... 

Takže 1.3 miliardy, ne 1 miliarda. Navíc tento článek mluví nejprve o nadváze a pak 

o problémech s obezitou, aniž by rozlišil, o čem je původní zpráva, a vnáší tak v čtenáře 

zmatek. 

• Lepší je být zdravý, sytý a bohatý než chudý, hladový a nemocný (Antihubeňouor, 

18.08.2006 11:14) 

To je snad jasný 

• Re: Lepší je být zdravý, sytý a bohatý než chudý, hladový a nemocný (minusak,, 

18.08.2006 15:06) 

No mnohem lepší je být štíhlý, spokojený a zdravý: 

• Re: Re: Lepší je být zdravý, sytý a bohatý než chudý, hladový a nemocný (michal 

II,, 18.08.2006 20:57) 

Mýlíš se. to přeci spolu vůbec nesouvisí a váha (štíhlost) nic neřeší. Snad pro metrosexuály 

a narcisy, ale základní pravdě je ta, že mít nadváhu a být v kondici je jepší než mít 

správnou váhu nebo podváhu a tu kondici nemít. 
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• Nadváha (Milxus,, 18.08.2006 11:09 ) 

Oni nejsou tlustí, oni nejsou líní se NAŽRAT! 

• petulak (Petulacka, , 18.08.2006 11:07 ) 

politici měly :) nešlo mi to nějak z klávesnice 

• petulak (Petulacka,, 18.08.2006 11:06 ) 

co ta hrubka??? politici měli?? 

• :D (warlog,, 18.08.2006 08:53 ) vlákno 

"Průměrná japonská rodina utratí téměř čtvrtinu příjmů na potraviny, zatímco 

ve Spojených státech to není ani 14 procent." 

Není to náhodou tím, že USA levné zboží dotuje celý svět ??? 

• můžete to prosím vysvětlit? (cote d'or,, 18.08.2006 09:27 ) 

jak on to ten svět dotuje? 

• Míň žrát víc robit !!! (slayee,, 18.08.2006 08:28 ) 

• asi tak (sleva,, 18.08.2006 07:13 ) 

Pepu si vezneš a už o tom nechci nic slyšet. Nevezmu, je tlustej. Tlustej a kde? Je to kus 

chlapa. Pepa, takovej slušnej člověk, do hospody nechodí, pivo nepije, družstevní barák má 

a jak ho má zařízenej, auto má a má video, tak co ještě chceš? 

• na co ty amíci nepřijdou-to zkoumali hlavně prasátka u nich doma nééé? (sluni-

sluni,, 17.08.2006 22:49) 

jsou to totiž pěkný almary a většina to má fakt z toho, že jsou nenažraný, pak je 

skupina těch, kteří mají smůlu na léky, znám lidi, kteří po lécích na astma pěkně 

natekly, a až to přestali brát, tak trvalo rok než se srovnali a mohli sportovat a jíst 

zdravě jak chtěli, pak se dostali k jinému doktorovi, který předepsal léky na které sice 

doplácí, ale toto už jim nedělají... jenže normální člověk ví prd než to začne brát co to 

s ním udělá 
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Každý den začíná kouřit stovka dětí 

DĚTSKÉ KOUŘENÍ - PODPOŘTE PETICI 
Jste pro úpravu zákona, která přinese lepší ochranu dětí před tabákovými drogami? 
Pod petici sdružení Řetěz lásky dětem se podepsala řada známých osobností. 

23:30 I 16.8.2006 Aktualizováno 

Redakce DOM 

CO DĚLÁ KOUŘENÍ S LIDSKÝM ZDRAVÍM? 

Škodlivé dopady kouření na lidské zdraví prokázala už řada studií. 

Uznávají je dokonce sami výrobci tabákových výrobků. 

Podle zprávy amerického úřadu pro potraviny a léčiva skoro tři čtvrtiny kuřáků říkají, 
že chtějí s kouřením skončit. Přesto asi polovina lidí, kterým byla operována rakovina plic, 
kouři dál. 

S kouřením nedokáže skončit ani 40 procent kuřáků, kterým byl kvůli cigaretám 
odoperován hrtan. 

List pro život - Petice 
Vydáno dne 08. 06. 2006 (12023 přečtení) 
Proč čeští lékaři léčí průběžně více než dva miliony (!) nemocí z tabáku, místo, 
aby donutili politiky stanovit jasná pravidla tabákového podnikání vůči dětem? 90% 
nových kuřáků jsou děti, často ve věku 10-12 let. Petice za ochranu dětí od tabákových 
drog. 

Partneři celostátní kampaně Řetěz lásky na podporu Petice List pro život 
Důležitá aktualizace: Sobota 19. srpna 2006 - V minulé noci na pátek 18. srpna vyhověl 
Federální soud civilní žalobě vlády USA a uznal Americké tabákové firmy, včetně Altria 
Group - Filip Morris vinné z porušení zákona o organizovaném zločinu - detailní 
informace denníku Práva na serveru Novinky 
Motto - předmluva: 

Každý den v naší zemi, mimo jiné, tabák způsobí nejméně: 60 úmrtí kuřáků, 6 úmrtí 
pasivních kuřáků, 23 potratů, 10 nenarozených dětí ničením plodnosti u žen i mužů, 35 
akutních infarktů myokardu, 27 nových nádorů plic a nejméně 60 nově 
zdiagnostikovaných ostatních nádorových onemocnění, 12 amputací končetin, 35 cévních 
mozkových příhod. 

Bezpočet akutních i standardních projevů desítek tělesných i duševních chorob u nejméně 
2 000 000 Čechů spoluiniciuje, či iniciuje tabákový průmysl napříč věkovými kategoriemi. 
Až milion Čechů trpí, (dominantně z kouření), smrtelnou, obstrukční chorobou plicní 
CHOPN - verifikace, se kterou a jejím pandemickým výskytem si lékaři neví rady! 
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Tabák zaměstnává minimálně jednu třetinu veškerých zdravotně-personálnich 
a farmaceutických kapacit v naší zemi! Je zcela mimo chápání, že nehledáme také 
ekonomické úspory ve zdravotnictví, právě nastavením jasných pravidel pro tabákové 
podnikatele, kteří zde systémově udržují nemocnost a předčasnou úmrtnost. 

100 českých dětí zcela zbytečně vstoupí do invalidizující drogové závislosti s 50 procentní 
přímou úmrtností, do pandemické nemoci kouření (dg. F 17) a zařadí se mezi kuřáky = 
Každý den .. 

Datum: 16.08.2006 14:58 Autor: Black Jack IP:[193.179.76.*] Titulek: V Metru 
a v jiných dopravních prostř. zapáchají lidé více.. 

..spíš z toho, že se nekoupou a nikomu to nevadí.Jsem nekuřák a raději zápach z cigaret 
než z nedostatku hygieny! ! ! Navíc bych se sázel o to, že zrovna ten kdo to napsal s tím má 
problém .:o))Levné vůně a málo čisté vody...Do sebe národe ne na sebe! ! !..Má úcta 

Datum: 19.08.2006 13:26 Autor: já IP:[89.102.81.*] Titulek: Re: V Metru a v jiných 
dopravních prostř. zapáchají lidé víc 

tak si ten smrad z cigaret čuchej....pasivní kuřák toho svinstva do sebe dostane víc 
než aktivní 

Datum: 23.08.2006 19:54 Autor: Alena IP:[85.160.84.*] Titulek: Re: KUŘÁCI SMRDÍ 

Hm, a jak! Jen projít okolo nich je zatrest! 

Datum: 10.08.2006 12:52 Autor: ja IP:[213.194.247.*] Titulek: to je jedno 

mi neni osumnact kurim a stejnak chcípnu tak aj tak 

Datum: 10.08.2006 12:56 Autor: WW IP:[89.102.13.*] Titulek: Re: to je jedno 

Tak proč nechcípneš hned a neotravuješ. 

Datum: 12.08.2006 11:50 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: to je jedno 

Na sto různých způsobů otravuješ ty jeho a taky chcípnout nehodláš. 

Datum: 16.08.2006 14:34 Autor: Heyde IP:[85.135.4.*] Titulek: Re: to je jedno 

Otec by ti měl urazit pazoury!!! Proč mám za Tvé léčebné výlohy platit já ze svého 
zdravotního pojištění?!? 

Datum: 18.08.2006 1:48 Autor: vero IP:[80.199.48.*] Titulek: Re: to je jedno 

hej,to si jako myslis ze platíš je ty,ty egoisto...fajn az ty budeš cumet po hulícím 
dečku,srazi te auto a kdo plati...a nemaj snad zdravotni i dečka co? 

Datum: 23.08.2006 19:58 Autor: Alena IP:[85.160.84.*] Titulek: Re: to je jedno 

Hm, inteligentní proslov. A hlavně ten názor. Přečetl jsi už někdy neco jiného než název 
cigaret? 
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Datum: 10.08.2006 12:55 Autor: VIŽINKO IP:[89.102.13.*] Titulek: ŘADA 

Řada známých osobností se podepsala pod petici a stále hulí.Co to je za pokrytectví? 

Datum: 10.08.2006 16:47 Autor: hoha IP:[213.46.172.*] Titulek: Re: ŘADA 

to, že kouří neznamená, že by snad chtěli dál kouřit, pánovi by asi někdo měl vysvětlit co 
to závislost znamená. 

Datum: 11.08.2006 15:10 Autor: VAJGL IP:[89.102.32.*] Titulek: Re: ŘADA 

Pánovi nemusíš vysvětlovat co je to závislost ty debile stačí když přestaneš hulit Začátek 
formuláře 

Datum: 10.08.2006 21:17 Autor: Martin Škaník IP [RS 70 97 *] T i t u l e k : R e : ^ ^ 

To není pokrytectví. O tom je celá tato akce. Nikotin je tak silná droga a další návykové 
látky, že je silnější, než obranné instinkty i vůle člověka. To je to svinstvo Takže musí 
tabák naučit kouřit děti, protože dospělý by z rozumu nezačal, takto, přesně jak je v článku 
když si uvědomí, že by chtěl přestat tak je iracionálně, mimo rozumnost svého vědomí ' 
držen v návyku nikotinem a dodávanými látkami aditivy. ms 

Datum: 12.08.2006 11:53 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

Přestal jsem kouřit naprosto jednoduše. Impulzivně jsem zmuchlal krabičku a prostě už si 
nezapálil. Nevidím v tom žádnou vědu. Po šesti letech jsem sice na dva roky zase začal 
ale stejným způsobem po dvou letech zase skončil, opět žádné drama Přesto nemám ' 
potřebu na kuřáky láteřit. Kdo nechce, ať nekouří, kdo kouří, ať přizná, že kouřit chce. 

Datum: 12.08.2006 22:30 Autor: j IP:[195.250.131.*] Titulek: Re: ŘADA 

Vidíš to moc jednoduchý -možná jsi výjimka a nebo se chlubíš 

Datum: 14.08.2006 23:13 Autor: Skogen IP:[85,70.238.*] Titulek: Re: ŘADA 

No, ještě že jsi nenapsal, že přímo lžu ;o) 

Datum. 14.08.2006 10:01 Autor: skugen IP:[89.102.5.*] Titulek. Re: ŘADA 

A neříkají ti Schwarzenegger ty blbečku. 

Datum. 14.08.2006 23:11 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek. Re: ŘADA 

Neříkají. Schwarzenegger, pokud vím, ještě stále kouří.. 

Datum: 10.08.2006 14:56 Autor: tms IP:[81.132.247.*] Titulek: Podivnost 

Ať se dívám jak se dívám u zdejší "ankety" jaksi nenalézám odpověď "ne". 

Datum: 11.08.2006 15:01 Autor: pch IP:[62.77.121 .*] Titulek: Re: Podivnost 

Datum: 10.08.2006 14:56 Autor: tms IP:[81.132.247.*] Titulek: Podivnost 

Ať se dívám jak se dívám u zdejší "ankety" jaksi nenalézám odpověď "ne". 
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Datum: 10.08.2006 15:07 Autor: nekdozvenci IP:[85.207.42.*] Titulek: anketa 100% 

jsem proti kouřeni, ale co to je kua za anketu? Když je tam jen jedna možnost D 
a neříkejte me, zeje to ta petice, když je to anketa :D 

Datum: 10.08.2006 17:50 Autor: Spionator IP:[85.132.176.*] Titulek: Re: anketa 100% 

To je jako irácké volby. 
Možnosti: 
a) Saddám Husein 
b) nevolit (smrt celé rodiny a všech známých v lágru) 

Datum: 14.08.2006 21:51 Autor: anonym IP:[85.70.27.*] Titulek: Re: anketa 100% 

Možná redaktory nenapadlo, že by někdo chtěl, aby děti nebyly chráněnv nňvt -

prcuíaši 22*k í,ánku je- chcete 2raénu'ne ^-wSy sr 
Datum. 10.08.2006 15:35 Autor: Bája IP [213.192 29.»] Titulek: Testování ei2aret 
na zvířatech 

Kromě všech dalších negativních vlastností kouření je asi též zajímavé zmínit že se 
cigarety testuji na zvířatech, a to dost brutálním způsobem. 

Datum: 16.08 2006 2 3 : 3 2 ^ 
cigaret na zvířatech , u v , " u 

ty si asi kráva a co se netestuje... 

Datum: 10.08.2006 20:21 Autor: kiefer IP:[212.24.150.*] Titulek: omezeost 

jsem nekuřák ,ale to co tu předvádíte je pouze OMEZENOST proberte se bojovnici. 

Datum: 10.08.2006 21:44 Autor: thegrid IP:[83.208.26.*] Titulek: thegrid 

docela dobrá anketa, jen s možnotí hlasovat pro ANO !!!?M 

Datum: 11.08.2006 8:39 Autor: Xandy IP:[82.117.130.*] Titulek: dopis 

Dobrý den zveřejňuji dopis, který jsem napsal organizátorovi této akce. 

Dobrý den, 
chtěl jsem se zeptat na Vaši kampaň v Olomouci na vlat-r»,«™ - T 
alergicky na kuraky a na detske kuraky obzvlast' Ä ^ Ä 

jsem náhodou i s Vašim kontaktem nasel n a i n t l l t d Ä " a ^ ^ P ' ^ a t e c h , které 
ze by se jednalo o Nekouřeni, zadna ^ Â t t o Â Î L " ^ ^ 
na asi 10 plakatu jsem se opotil. Asi u dvou pak isem v i l u í P " P ° h l e d u 

nic neřekne pokud si clovek nenajde w w ^ l a s k v c^P P " 8 6 SI"dlCky ' k t 6 r á t a k ^ 
na "Mejte se radi, hulte a bude Vam S S ^ ° m i n a m i reklamu 
Vas milujeme). C ° J a k ° ^ vesm.rm-hde.cz (všichni 
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Musim riet ze v první chvili me napadlo volat na Policii, aby takové propagaci udělala 
pntrz. Ale lide chodili kolem plakatu laxně takže asi si z toho nic nedelali. 

Po přečtení více informací musím říct, že je to velmi dobrá myšlenka, ale popsané 
konkrétní pojednaní se mi nelíbí. Muzete mi napsat Vas názor? Dekuji 

Petr Dvořák 
www.plejady.zde.cz 
www.brontosaurus.cz 

Datum: 11.08.2006 14:37 Autor: Muff IP:[62.177.102.*] Titulek: Re: dopis 

to s tím "mějte se rádi, hulte a bude vám lip" mi připomenulo jednu starou blbost - "kuř 
a bude ti kouřeno :) 

Datum: 11.08.2006 11:06 Autor: JENDA IP:[212.20.98.*] Titulek" "ANKETA" TAKO 
BLAŽEN:-))) A 

...TAKOVÁ "DEMOKRATICKÁ" >)))) NO A JINAK ... AŤ SI KOUŘÍ KDO CHCF 
JAK CHCE. NEBUDETE DOUFÁM DĚLAT DALŠÍ ANKETU PROTI CHOZFMÍ 
PO ULICI, DALSI PROTI JEŽENI PIZZY, DALŠÍ PROTI KOUKÁNÍ JEN TAK 
ATD... ??? 

Datum: 11.08.2006 13:20 Autor: Xandy IP:[82.117.130.*] Titulek' Re- "ANKETA" 
JAKO BLAŽEN :-))) d i v i l i A 

Dobiý den mám na Vás data* Která z vámi uvedených činností mě ohrožuje na životě 
pokud stojím v blízkosti člověka, který to či ono provádí? O TO JDE 
Když budete chodit po ulici, mě nezačnou bolet klouby za Vás, Váš žaludek bude plný 
pizzy, ne muj, oci si zkazíte vy (pokud beru extrém činnosti), ale jedině kuřák nokuHí 
vedle mě, mě zabíjí systematicky a kdekoliv. J P ° k u d J e 

Je dost lidí-kuřáků, kteří říkají, ale alkohol je taky zabiják, ale já znovu říkám je to 
neprijemne když vam někdo pobl.je boty na zastávce, nebo budete muset koukat 
na vrávorající osobu, ale Vy zůstanete střízlivý. 

Kuřák zůstane narkomanem a něco jako důkazy a argumenty jsou pro něj k ničemu. 

JA KO B LÁZ EN r-))) ^ m U C a C U I P" [ 2 1 2 2 4 1 4 2 1 ™ulek: Re: "ANKETA" 

A mylsis ze auta, a ruzny sracky te nezabíjej ze ej to jen kour z cigaret?myslim tim kour 
z aut 

Datum: 17.08.2006 14:30 Autor: hnidopich IP:[195.47.87.*] Titulek" Re- " A N K F T A " 
JAKO BLAŽEN :-))) J U,CK K e- ANKETA" 

Kouř z aut je vedlejší produkt (hlavní produkt je přeprava Dřekvani v « u ^ • 
její hlavní a záměrný produkt. Trošku rozdíl. «F*VC,, Kour z cigarety je 
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Datum: 11.08.2006 11:51 Autor: SEMi IP:[82.117.130.*] Titulek: Anketa 

jo anketa je velice zajimava :), který názor to asi vyhraje :)) 

Datum: 11.08.2006 13:01 Autor: ramis IP:[193.179.126.*] Titulek: Proč omezujete jejich 
právo na rakovinu,vy hnusní komunisté? J J 

chováte se jako komunistický dobytek, když chcete omezit jejich právo na rakovinu plic 
To je omezeni svobody jako za bolševika. Uvědomujete si to? 

Datum: 13 .08.2006 20:05 Autor: dies IP:[82.100.3.*] Titulek: Re: Proč omezujete jejich 
právo na rakovinu,vy hnusní komunisté? 

pokud platí obrovské sumy za léčbu, tak snad mohou,ne? 

Datum: 16.08.2006 8:27 Autor: Helena IP:[194.228.195.*] Titulek: Re: Proč omezujete 
jejich právo na rakovinu,vy hnusní komuni 

Jenže_ty_ obrovské s u m y i nevrací Nevidim důvod, proč bych mela doplácet 
na někoho, kdo si DOBROVOLNÉ nici telo. 

Datum: 17.08.2006 15:02 Autor: Jerome Heretic IP:[62.84 145 *] Titulek Re- Proř 
omezujete jejich právo na rakovinu,vy hnusní komuni 

Takže radši budeš dotyčnému nekuřákovi platit obrovské sumy za důchod? A misto 
rakoviny plic která je nelec.tehia (takže to s tou cenou na lecbu kuraku je docela pekna 
blbost) mu budeš platit třebas deset let inzulín, X operaci kvůli ruznym t V m b o z a S 
a podobným vecem? Tím toho skutecne hodné usetris 

Datum: 23.08.2006 12:23 Autor: ! IP:[62 209 192 *1 Titulů d -
právo na rakovinu,vy hnusní komusi 3 ^ * * P r 0 C o m ^ j e t e jejich 

seš fakt debil!!!! Máš hodně divný názory!!!!!!!!!!!!!!! 

Datum: 17.08.2006 15:06 Autor: hnidopich IP:[195 47 87 *1 Titulek- » -
rakovinu" p r a v o n a 

Ä ^ t S m 0 h 0 U m " P r á V ° " a r a k 0 ™ U - * m a j í Poškozovat moje 

l l ^ m ^ s t ^ Z ^ ^ pojišťovna se mi 
3) náklady na léčbn. Pokud už někdo mermomocí touží ničit vlastní zdraví iá mu to 
neberu, ale platit mu za to (skrze povinné zdrav.poj.) taky nebudu. 

» " E Ä Ä P r à V a P a , H V k a P Í , a l Í S ™ 1 - rakovinu, Jinak jsme opět 
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Datum: 11.08.2006 14:51 Autor: Muff IP:[62.177.102.*] Titulek: trochu na hlavu 

jestli ono to neni tím, jak se jim to stále zakazuje. Zakázané ovoce je lákavé aneb "hele 
Franta, je mu 151et a von kouří i když je to zakázaný, týbrďo to je frajer". Takže jsem 
PROTI nějakému zákazu a represím. To maj policajti odchytávat výrostky a pokutovat je? 
Jak to chcete řešit zákonem? Vždyť už je to zakázané jim prodávat teď. Spíš bych to udělal 
jinak. Třeba pro mě je slečna co kouří cigáro neatraktivní, je to jak líbat popelník :o) 
Nějakýho hezkýho chalana do reklamy jak si odvede průměrnou holku nekuřaěku 
a supermodelky nechává vysmrádat na baru s cigaretama :) Prosté té mládeži cpát 
do hlavy, že kouření není IN. Hm? Zákazy nic neřeší. A do školy čerstvě přinést plíce 
prožrané rakovinou s naaranžovanýmy vajgly, ať se ti výrostci zeblejou dřív než to cígo 
strčej do tlamy. :o) Mj. kouřil jsem, přestal jsem., to aby se tu neobjevili remcalové, 
že nevím o čem to je. 

Datum: 18.08.2006 21:59 Autor: Heina IP:[84.42.239.*] Titulek: Re: trochu na hlavu 

Tohle považuju zajeden z nejrozumnějších názorů, co tu jsou. Zvlášť nápad 
s antireklamou je vážně skvělý:-) 

Datum: 23.08.2006 19:52 Autor: Alena 1P:[85.160.84.*] Titulek: Re: trochu na hlavu 

Supersouhlas. No a nejen pusa holce která kouřila je jako líbat popelník =) - dát pusu 
klukovi který, ačkoliv "už" před půl hodinou měl cigaretu naposled, je docela hnus. To se 
vám tak zvedne žaludek, že ještě týden potom nemáte na nějaký ten polibek ani pomyšlení. 
=) Takže frajeři a frajerky-kašlete na to, jen to žere prachy =) 
P.S. Za celý život jsem vykouřila pět cigaret. Pak jsem se jednou s cigaretou v ruce viděla 
v zrcadle-od té doby nekouřím =) 

Datum: 11.08.2006 15:50 Autor: Eliška Zouharová IP:[88.100.149.*] Titulek: nevím jak 
to děti mohlo napadnout 

kouření je škodlivá věc vždyt ví a ve škole se učily jak je to škodlivé první cigareta sice 
nikomu nechutná ale neodvrátí pozornost od opilců ve městě co stihnou 3 krabičky deně 
a skusí další a pak už se to veze děti před maminkama se snaží cygaretu zažvýkat 
mentolovýma žvýkačkama ale jednou na to stejně přijdou. V obchodě je to jednoduché 
řeknou si já chci balíček cygaret pro maminku a je to . Berte na děti ohleduplnous chraňte 
jejich zdraví!!! 

Datum: 12.08.2006 9:59 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

Eliško, klid. Cigarety děti zkoušely a zkoušet budou. V mnoha případech je to prostá póza 
dnes už i adolescentní protest, protože ti blbí dospělí všude plkají, jak se kouřit nemá... 

Nebuďte hysterická, pokud své dítě načapete s cigaretou, rozumně to vyřešte, třeba tak, 
že silný člověk se bez kouření obejde, ale rozhodně z něj ve svém jednání nedělejte toho 
opilce. Když budete panikařit a moralizovat, dosáhnete pravého opaku. 
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Datum: 12.08.2006 13:45 Autor: blbka IP:[82.100.39.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

jak je to mohlo napadnout? zrejme je někdo starsi, kterej to uz zkusil navedl., znáte to., 
"dej si., nebud srab!"., no tak si date., pak občas kourite, aby bylo vidět, jakej ste frajer... 
a pak hups.. nějak se Vam ani přestat nechce... ja sem se naučila kouřit uz na zakladce 
(v sesty tride), ale nijak zvlast.. jednu dve za mesic.. ted ale do školy dojizdim a tak nejsem 
v malým meste, aby me známy "napraskal" a tak neberu ohledy... bohužel., kouřila sem asi 
rok a ted na prázdniny přestala., bojim se ale, ze az začnu zase chodit do školy, tak opet 
začnu.. .. je dost tezky si taky nedat, když kolem Vas všichni kouři a Vam to tak chutná 
a uklidňuje (kvůli stresu, kterej ke škole proste patři).... Ale deti by se tomuhle hnusu mely 
vyhybat, co nejdyl... sorry 

Datum. 14.08.2006 23:06 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

Najdi si psychiatra. 

Datum: 15.08.2006 17:16 Autor: blbka IP:[82.100.39.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

a ty najdi prasky proti débilité, muzu ti klidné nejaky doporučit... 

Datum: 16.08.2006 19:04 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

Na tvé zkušenosti ani moc zvědavý nejsem ,o) 

Datum: 15.08.2006 17:19 Autor: sirius IP:[82.100.39.*] Titulek: Re: nevím jak to děti 
mohlo napadnout 

pch 

Datum: 12.08.2006 9:34 Autor: flivon IP:[85 160.30.*] Titulek: jak to mohlo děti 
napadnou? 

jednoduše, děti opakují chování které vidí u dospělých. Lidi kouří a je to pro ně přirozené, 
děti kouří taky. Dokud u nás v obchodě lidi koupí raději cigára než čokoládu pro děti tak to 
bude tak. Děti zdraví nezajímá a nezajímá ani plno dospělých. Můj táta před rokem zemřel 
na rakovinu způsobenou kouřením. Byl to dlouhý a těžký boj jak pro něj tak pro nás 
a opravdu to nikomu nepřeju. Přesto moje sestra a matka které se o něj až do posledních 
dní doma staraly a všechno prožily z první ruky kouří dál a asi nepřestanou. Na druhou 
stranu má přítelkyně která kouřila od 15ti přestala a 8 měsíců nekouří. Je to v lidech 
a přístupu. Dnešním dětem záleží nejvíc na image a penězích. Přes tohle bych tu kampaň 
vedl. Kouření není in a kouření tě stojí peníze. Kouříš? Vypadáš a jsi socka. .. Zdraví děti 
nezajímá, smrt je daleko jak jejich vlastní tak blízkých lidí... 

Datum: 12.08.2006 16:44 Autor: Bozda IP:[88.102.11.*] Titulek: Re: jak to mohlo děti 
napadnou? 

Naprosto souhlasím, že děti kouří z důvodu, že to vidí u rodičů a z čistého frajerství před 
ostatníma vrstevníkama... Byl jsem jeden z nich. Před osmnáctkou jsem taky začal. .. 
Ale rozum u mě vyhrál a než jsem dovršil 18. rok jsem s kouřením přestal... uvědomil jsem 
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s» ze to delam jen abych před ostatníma vypadal jak frajer (nebo co)... Cigareti bych 
v dnesn, dobe, kdy v,me, že škodí zdraví, úplně odstavil z našeho života! Z nelegalizoval 
bych je! Tato cesta by podle me byla vůbec nejůčinější, jak je dostat od dětí i všech! Vím 
ze je to v teto dobe vlastně SCI-FI, neboť na tabákových výrobcích se hodně vydělává 

ať nají o b Z ^ ' " Y j e a b s o l u t n ě J e d n o kdo jejich výrobky používá, hlavně 

Datum: 12.08.2006 9:54 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: No fuj 

Takový hnusný, sadistický obrázek. Než zašitá pusa, raději ta cigareta. 

Mimochodem kdo z dnešních rodičů nekouřil tajně na půdě, na školních záchodcích nebo 
v kukuřici, je hodné divný.. 

Dnešní generace není o nie horši než ty předehozi a nikdy kouření nebylo společností 

( T — e ™ , ? k Ä R R D N E S KOUFI 'JE , O VIC NEŽ NÁPODOBOU ~ 

Datum: 14.08.2006 9:59 Autor: SKAGEN IP:[89.102.5.*] Titulek: Re: No fuj 

Člověče ty seš blbej jak daleko vidíš. 

Datum. 14.08.2006 23:09 Autor. Skogen IP.[85.70.238.*] Titulek. Re : No f u j 

;o) Jen si ulev, aspoň nebudeš řvát na manželku, případně na podřízeně ;o)) Vůči tomu 
jsem imunní. ' " u 

Datum: 14.08.2006 12:56 Autor: alibaba IP:[82.99.152.*] Titulek: Re: No fuj 

Pokud vím, kouření v posledních letech - a i v letech nřpH t™,^ -1 - , 
pokleslo oproti např. sedmdesátým létům P ° m a S , V n i k a m p a m " 
PS. : by mě zajímalo, proti jakému nešvam - který je v současné době normální - budeme 
vest kampaň za napr. 20 let... :-) UUUC1I1C 

Datum: 19.08.2006 10:29 Autor: Lady IP:[82.99.166.*] Titulek. Re: No fuj 

Člověče ty jednak málo pamatuješ, jednak málo čteš. Před sto letv se za KONANÍ HÓ I 
studentům dvojka z chovám, v roce 1955 měl být student p 3 f ^ Ä S S 

« h ° š k o , u (Pokud vím, 
Ještě y poválečné době si žena nezapálila na ulici. Jen málo žen kouřilo jen ty z "lenší" 
společnosti v uzavr. prostorách. ' J y 

Pronikavě se kouření žen rozšířilo po r 1970 Pmti Im , . ^ ; -w v „J , , , , . v . F • ť r o t l k o u r e n i m 'adeze a zen se wstunovalr« pnsne vždycky, tak nehlásej, ze je to móda dnešní doby. vystupovalo 

Datum: 22.08.2006 12:06 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: No fuj 

A pamattyete ještě starší dobu než před sto lety ;o)? Jistěže šedesátá léta stojící na zánadní 

a s ? i t v r ~ Ä " 
ze sboroven se valila oblaka a ^ Ä ^ ^ 
nastane výrazný nedostatek všech druhů hadiček ' 
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Datum: 12.08.2006 13:51 Autor: West IP:[83.69.40.*] Titulek: Pěkné pokrytectví! 

Děti dneska pravidelně pijí v alkohol i v obrovském množství,kouří marihuanu(kterou by 
chtěli mnozí legalizovat jako "neskodnou")či"papají"extáze po hrstích a vy tady děláte 
problem z frajerinek s cigárem!Ostatně-kdo z nás podloudně někde za školuo nějaké to 
cigáro nevykounl a necítil se při tom jako strašný frajer a dospělák?Kdybi se lidé o své děti 

p S S é p ^ í 3 S y m 8 6 P O t I O U k a j í P 3 k b y 8 6 n e m U S e H p ř Í P° j ° v a t k t a k o v é h ' e 

Datum. 12.08.2006 16:12 Autor: optick IP:[85.239.226.*] Titulek: O ochranu se nikdo 
neprosí 

proč ochranu když začnou kouřit tak je to v prdeli a zbytecne vyhazovat prachy 
za pravenci je na pieu J 

Datum: 12.08.2006 17:47 Autor: GiHom IP:[88.101.234.*] Titulek: bývalý kuřák 

jsem bývalý kuřák.to,že jsem kouřil a byl bezohledný k okolí pramenilo jen z toho že isem 
v tom vyrůstal. TAKŽE NEBUĎTE BEZOHLEDNÍ, VAŠE DĚTI VÁM TO YTtÁTÍ 

Datum: 12.08.2006 22:47 Autor: i IP TI 95 ^50 HI *1 Tit,, v . ř-
bezohledný hovada. 1 " j l ] T l t U , e t K u r a c ' J S 0 " vets,nou 

Kdysi jsem sloužil u dopravky a mnohokrát se mi stalo,že v autě kouřili rodiče malému 
nemluvněti Krátil, si cas cestou na chalupu. Otevřeli auto a pro kouř dítě nebylo 
ani vidět.To ve mne bouchly saze".Za tohle bych sbíral řidičáky ! ! ! ! 

Datum: 13.08.2006 11.02 Autor: důchodce IP:[89.102.23 *] Titulek' KRETENf 7 F 
SNĚMOVNY 1 • tvKiLiiLJMZE 

s ä t l i k r e t e n i v e s n ě m o v n ě n e d o k á ž í s c h v á i i t z á k ° n ° z á k -

Datum: 13.08.2006 17:22 Autor: Mnik IP;[80.95.125.*] Titulek, taková kravina 

Takovou petici může vymyslet jenom idiot! Nekdřív musí ořestat tnnřit A - r , • 

S " a S S p H k l a d V y s v é"u j d è c k 4 m ' ž e ^ S Ä S 
Děti suplují jen,to co vidí u dospělých. 
Jako mladý jsem si našel vždycky našel nějakou skulinku jak porušit zákaz A zakázané 
ovoce nejvíc chutná ! z,clK-dZdne 

Datum: 13.08.2006 18:06 Autor: deadman IP:[88.146.137.*] Titulek kuř 

Tež sem kuřil, kratky dech a chrmlani každé rano. Teď nehulím a su v poho Už pro ten 
dobry pocit, ze nejsui na necem závis ý Furt šmatrat po kapsach, estli mi vyjdou c S T n o 
hnus. Teprve ted vyd.m, jací sou kuřac, ubožáci. Seber jim ty sračky a i ten nd v ě l fraier 
se sesype a třepe se jak rathk, pro šluka by vraždil. Ale když si nedajů řéct aTsIhulíja 

m i . z e s e m s t y m P ř e s t a l A j t 0 p e r o m i s t 0 J Í v m i j í c h 

Datum. 16.08.2006 13:30 Autor: jo IP:[217.117.217.*] Titulek: Re: kuř. 
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jsem na tom podobně.Přestal sem, nechrchlám, nekurvim si zdraví a nemusím zs ten 
humáč utrácet. Až teprve,když sem přestal, tak sem si uvědomil, jakej sem byl blb. 

Datum: 14.08.2006 13:04 Autor: Kodl IP:[194.212.16.*] Titulek: není 

Není pravda, že jsou si lidé rovni. 
Mohou se dělit různě, v každém případě notoři a kuřáci jsou nižší rasa Jsou to lidé kteří 
nemají vlastni úroveň a musejí si všechno nechat vnutit od jiných. 

Datum: 14.08.2006 14:39 Autor: Creep IP:[62.240.183.*] Titulek: Re: není 

Jestli já jsem nižší rasa, tak ty bys musel být někde vespod potravinového řetězce. 

Datum: 14.08.2006 23:22 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: není 

Myslím, že kdqjaký podnapilý kuřák by ti za takový projev vnutil pěst do úst. nahlas to 
nikde raději neříkej ;o) 

Datum: 15.08.2006 15:35 Autor: trn IP:[212.158.143.*] Titulek: Re: není 

Jako kuřáka by ses mě tímto chytrým výrokem dotkl, naštěstí se nemáme vlastně kde 
potkat! 
Díky bohu! 

Datum: 14.08.2006 13:55 Autor: LOtuS IP:[80.78.146.*] Titulek: Je to blbost (kouření) 

K čemu to je? 

Datum. 14 08.2006 14:35 Autor: Creep IP:[62.240.183.*] Titulek: Kouřím krabičku 
denne a vůbec me to nesere 

Necítím potřebu komukoli ospravedlňovat svoje kouření, je to moje věc a moje zdraví 
Naklady spojene s případným, zdravotními problémy jsem si už dostatečně pokryl z těch 
nehorázných dani, ktere koupi kazde krabičky cpu státu do chřtánu 

A jestli se zas najde5 nějaký horlivý nekuřák, který napíše něco ve smyslu že jsem smrdící 
asocial omezujtcr chudacky nekuřácky, tak na něj reaguji předem: fak jů 

Datum: 14.08.2006 20:15 Autor: Jarda IP:[85.71.68.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

Mně jo, protože budu povinně přispívat na léčení Tvýho prohulenýho pajšlul Víš co ie to 
statistika a zdravej rozum? J y J u v c o J e t 0 

Datum: 15 08.2006 1:42 Autor: Creep IP:[62.240.183.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denne a vůbec me to nesere 

Dejme tomu, že po 30 letech kouření (tedy v 50) na tom budu zdravotně tak špatně 
ze budu potřebovat lečem. F ' 

Kouřím Marlbora, což je 60 Kč denně. Přibližně polovina jde státu což ie asi 30 Kř r ^ 
30x356 = 10 950 korun ročně. 10950x30 - 328 500 Kč. A t o O ^ N L " 
zdrazovani cigaret - tohle je tedy minimální částka, kterou státu zaplatím Ve skutečnosti to 
bude ještě mnohem víc - přes 400 000. F sKutecnosti to 
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Řekl bych, že budu mít případnou léčbu předplacenou na dlouho dopředu. 

Datum: 16.08.2006 4:41 Autor: financni poradce IP:[85.70.148.*] Titulek: Re: Kouřím 
krabičku denně a vůbec mě to nesere 

Problem je, ze to tve leceni tech 'pres 400 000' nepokiyje ani náhodou. Uz dnes 
odoperováni nádoru na plicích a pece kolem toho (diagnostika, pooperacni, atd. stoji pres 
milion) At si kazdy delà co chce a nese si za to odpovědnost. Totalni privatizaci 
zdravotnictví to chce. Kazdy za sve, vydelas si? V pořádku. Nevydelas si a chcipnes? Taky 
v pořádku. 

Datum: 16^08.2006 13:34 Autor: já IP:[217.117.217.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

kamaráde, tak ty si dobrej blb. 

Datum: 16.08.2006 4:32 Autor: pracujici IP:[85.70.148.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

Souhlasím s tebou, at si kazdy delà co chce. Problem je jinde a sice v tech penezich Ani 
náhodou sis totiž sve budoucí připadne leceni tebou uváděným způsobem nezaplatil Zeptei 
se kohokoliv, kdo delà ve financích, zde neni prostor, abych to vysvětlil Mne osobné jde 
ale jeste o neco jiného - o principiální nespravedlnost v tom, ze bez ohledu na budoucí 
'spotřebu' služeb (zdravotních) danou z velke časti zivotnim stylem (vlastnim svobodným 
rozhodnutím) jsou všichni nuceni do systému přispívat - tedy logicky někdo povinné leci 
nejen sebe ale i někoho dalšího. Nesere me tve kouřeni, sere me, ze mi sahas na penize 
(a nedas mi za to ani cigo, i když je tak dobry). Takže všichni příživnici pobiraci soc 
dávek, pacienti s drahou nemoci ze svého životního stylu atd. Chcete kvalitní statni sluzbv 
z mych dani? FUCK YOU! ! ! ! U Z D y 

Datum: 17.08.2006 18:31 Autor: prdelka IP:[213.151.77.*] Titulek: Re: Kouřím 
krabičku denně a vůbec mě to nesere 

Tak ty ses týpek! :-D Ale souhlasím s tebou.. 

Datum: 19.08.2006 10:38 Autor: Lady IP:[82.99.166.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

Částka vybraná na spotřevní dani z cigaret nedosahuje částky vynakládané na léčbu chorob 
zaviněných kouřením. Není to jen rakovina plic, ale i tlustého střeva, nemoci cév a další. 

Datum: 22.08.2006 12:28 Autor: Ho IP:[195.61.102.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

N e n í ] ± n !? Š e V ě ' a ! a Š e z d r a v l : K
A

d r i d u P° u I i c i a vy si přede mnou zapálíte, ničíte mi 
tím MOJE zdraví. Když jsem na Andělu v obchoďáku v restauraci, kde se nekouří vedle ie 
kuřácká restaurace a jde ke mě kouř, který je mnohonásobně nezdravější než to ' 
co vypouštějí do ovzduší auta. Takže klidně si kuřte, ale jen u sebe domal 11 ' 
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Datum: 25.08.2006 10:54 Autor: Werča IP:[195.47.15.*] Titulek: Re: Kouřím krabičku 
denně a vůbec mě to nesere 

U sebe doma??.. Můj otec kouří (doma) kažkých deset minut. Nejradši bych mu 
rozmlatila... Opravdu mi vadí ta neohleduplnost kuřáků. Prý si ničí jen SVOJE zdraví, není 
to pravda. Z jeho kouření mám já zdravotní problémy. Díky táto., dík 

Datum: 14.08.2006 18:01 Autor: Adam K. IP:[86.139.235.*] Titulek: Pravdy by mohla 
byt i tady 

Kouřeni je droga jako jakakoliv jina. Řekneme alkohol, tvrdé drogy nebo mariuhana. 
Jediný rozdil je v tom, ze nektere jsou legalni druhé zase ne a proč? Pokud by mel stat 
možnost kasirovat dane napr. z marihuany, tak ji uz dávno legalizoval, ale protože si to 
většinou kazdy pestoval doma, tak se jim to nevyplatilo. Jestli někdo kouři je ciste jeho 
vec, ale to konci v momente kdy tim omezuje me prava a především zdrávi! Většina 
kuraku si stoji za kouřením především proto, ze si neumeji přiznat, ze jsou závislý 
a nedokážou přestat a tak jsou podvědomě naštvaní na nekuřáky, když si dovoli na svou 
ochranu neco riet. Ja jsem kouřil a to poměrně dlouho dobu, nez jsem si to přiznal a sel se 
lecit a to doslovné. Drzim pěsti vsem co se snazi přestat a přeji good luck na dlouhý život 
tem co kouři.. :) 

Datum: 14.08.2006 20:11 Autor: Jarda IP:[85.71.68.*] Titulek: inzerát 

Kuřáci sami sobě omezují okruh možných partnerů. Ještě jsem nečetl inzerát ve kterém by 
někdo upřednostňoval kuřáka. 

Datum: 14.08.2006 20:46 Autor: Ohelix IP:[88.101.243.*] Titulek: Re: inzerát 

To je pravda, ale vždycky se musim smat, když vidim nekde, jak nejaka dotyčná hledá 
výhradně nekuraka a abstinenta - myslim, ze i one dotyčné se hoooodne zuzi vyber :-D 

Datum: 17.08.2006 8:42 Autor: já IP:[88.101.102.*] Titulek: Re: inzerát 

já jsem nekuřák a abstinent 

Datum: 14.08.2006 21:06 Autor: Každý den IP:[88.208.93.*] Titulek: začíná kouřit péro 

stovka 15-tek. Jak příjemné! 

Datum: 14.08.2006 21:48 Autor: anonym IP:[85.70.27.*] Titulek: Je to hrozné, 

kolik nenávisti v nás je. Nikdo tady nechce nikoho šikanovat, ale zachránit děti 
od hrozného umírání a nekvalitního života pro profit pár politiků a producentů kultury 
a tabáků, nomenklatur. Ještě že je NESKUTECNE potěšující číslo, kdy se už přes tisíc lidí 
vyslovilo pro zákonnou ochranu. D9ky 

Datum: 14.08.2006 23:27 Autor: Skogen IP:[85.70.238.*] Titulek: Re: Je to hrozné, 

Pokud si myslíte, že dřív děti "kouřily" méně než dnes, jste naivní. Skutečná ochrana tkví 
v něčem jiném - postarejte se, ať se svým dětem věnujete, ať rozumíte jejich potřebám 
a trávíte s nimi dostatek času, ať jsou vaše investice (přiměřeně) citové a nikoliv pouze 
finanční - a nemusíte se spoléhat na slaboduché zákazy. V dnešní době nic nezmohou. 
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Datum: 19.08.2006 10:48 Autor: Lady IP:[82.99.166.*] Titulek: Re: Je to hrozné, 

Co myslíte tím slovem dřív? V mém dětství děti nekouřily. Našel se max. 1 -2 v posledním 
ročníku základní školy. A postihy za to byly značné. Jinak s vašimi názory plně souhlasím. 

Datum: 24.08.2006 20:20 Autor: lahny IP:[62.77.119.*] Titulek: ženy kuřačky 

Chtěl bych říci ženám kuřačkám,že ten kouř s cigaret je cítit z nich z celého těla.Nejen 
to,že když políbím ženu kuřačku,tak to je jako když políbím tovární komín,tak i v doleních 
partiích (jistě víte co mám na mysli) je to cítit. A to pak přejde na takovou ženu chuť. 
A vůbec neplatí brát si nějaký cucavý bonbon nebo ústa něčím jiným vyplachovat.Ono 
v první půlhodině to pomůže,ale pak ten pach znovu vystoupí na povrch.Žena má vonět 
ženskostí a ne smrdět jako tovární komín.Od žen kuřaček utíkám na sto honů. 

Datum: 25.08.2006 2:25 Autor: xy IP:[89.176.52.*] Titulek: Re: ženy kuřačky 

utikas pred nimi na sto honu a presto vis, jak jsou v dolnich partiích citit? Jak to delas, 
clovece? :-))) 

Datum: 24.08.2006 23:58 Autor. Pepa 1P:[217.117.217.*] Titulek: Kouření škodí 

Kouření (pokud se jedná o tabákové výrobky) škodí. Žádné jiné neškodí. 

Datum: 25.08.2006 14:20 Autor: Tommy07 IP:[62.141.24.*] Titulek: kouřeni 

ja bych dal kouřeni od 15!!!!!!!!!!! 
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