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Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl zmapovat využití humoru v produkci příspěvků vybraných 

automatizovaných účtů na Twitteru a reakce uživatelů na tyto příspěvky. Teoretický základ 

pro studii představují především teorie humoru, optikou kterých je na problematiku 

humoru Twitterbotů nahlíženo. Pro širší kontext je také představen fenomén „nových 

médií“, sociálních médií a automatizace, u které se bližší pozornost věnuje Twitterbotům. 

V rámci analýzy vybraných Twitterbotů byla využita kombinace kvantitativních 

a kvalitativních výzkumných technik. Kvantitativní metody byly použity k deskripci 

zkoumaných účtů a k výběru užšího vzorku k detailní analýze. U kvalitativní analýzy byla 

provedena obsahová analýza s induktivně i deduktivně vytvořenými kategoriemi, pomocí 

které byly zodpovězeny výzkumné otázky týkající se převažující teorie humoru 

jednotlivých příspěvků včetně forem reakcí na dané příspěvky a jejich tematiky. V rámci 

jednotlivých účtů jsou popsány dílčí výsledky, v závěrečné diskusi jsou pak spojeny 

a interpretovány v širším kontextu. 

 

Abstract 

This paper aims to map the use of humour in the production of posts by selected automated 

Twitter accounts and users' reactions to such posts. The theoretical basis for this study is 

primarily provided by theories of humour, through the lens of which the issue of humour 

via Twitterbots is viewed. To provide a broader context, the phenomenon of 'new media', 

social media and automation is also introduced, within which Twitterbots are given closer 

attention. A combination of quantitative and qualitative research techniques were used 

in the analysis of the selected Twitterbots. Quantitative methods were used to describe 

the accounts under study and to select a narrower sample for detailed analysis. 

The qualitative analysis used a content analysis method with inductively and deductively 

created categories to answer research questions regarding the prevailing theory of humour, 

forms of responses to the posts and their themes. Within each account, partial results are 

described, and then combined and interpreted in a broader context in the final discussion. 
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Úvod 

„Humor je enigma. Lidé po něm zoufale touží a štědře odměňují humoristy, 

komiky, vtipálky a klauny. Je všudypřítomný; neznáme kulturu, kde by lidé 

neměli smysl pro humor, a v současné společnosti ho najdeme všude –

 ve filmu, v televizi, v knihách a novinách, v našich rozhovorech i v graffiti.“ 

(Berger, 1987, s. 6) 

Jak říká Berger, fenomén humoru je přítomen ve všech oblastech lidské komunikace. 

Výjimkou nejsou ani sociální sítě, které v současné době tvoří velmi důležitou součást 

života většiny jedinců. Tématu humoru se bude věnovat i tato práce. Neklade si za cíl 

rozšifrovat záhadu, kterou humor bezpochyby je. Jejím záměrem je vnést světlo 

do problematiky humoru produkovaného automatizovanými účty na sociální síti Twitter. 

Ačkoliv se téma botů v prostřednictvích sociálních sítí stalo poměrně poutavým tématem 

pro výzkumníky nových médií, problematice humoru v souvislosti s nimi nebylo věnováno 

mnoho pozornosti. Vzhledem k tomu, že pomocí umělých nástrojů lze produkovat lidské 

významy, jsou nicméně Twitterboti velmi zajímavou oblastí zkoumání. (Veale & Cook, 

2018, s. 24) Zmapovat příspěvky humorných botů na Twitteru a uživatelské reakce na ně 

má za cíl i tato práce. 

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, bude třeba nejprve získat silné teoretické základy. 

Proto budou v první části práce představeny základní koncepty a teoretická východiska, 

na kterých bude stavět následná analytická část. V souvislosti s tématem považuji 

za důležité představit nejprve „nová média“ se specifickým důrazem na sociální média 

a Twitter. Vzhledem k tomu, že jedním z klíčových principů „nových médií“ 

je i automatizace, bude této problematice věnována samostatná kapitola, ve které bude 

představen koncept social botů a Twitterbotů. Důraz bude v rámci teorie kladen zejména 

na představení teorií humoru, které jsou vzhledem k zaměření práce klíčové. Vzhledem 

k povaze jednoho ze zkoumaných botů považuji za nutné popsat také koncept memů. 

V případě citací z anglických originálů se vždy jedná o překlad autora, pokud není 

uvedeno jinak. 

Pro vysokou validitu této studie je také nutné přehledně popsat využitou metodologii, 
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kterou budu pro účely této práce používat. Té bude věnována samostatná kapitola, ve které 

bude představena metodologie jak výběru zkoumaného vzorku, tak následné analýzy. 

Pro analytickou část byla zvolena kombinace kvantitativních a kvalitativních metod, čímž 

se doufám podaří dosáhnout komplexnějších výsledků. Pro účely této práce byly do vzorku 

zvoleny čtyři automatizované twitterové profily, jejichž obsah lze označit za humorný, 

a které jsou zároveň stále aktivní. Jedná se o Twitterboty @theMemesBot, @fckeveryword, 

@dril_gpt2 a @conceptsbot. V rámci výběru vzorku jsem se snažil o co největší 

rozmanitost co do formy i způsobu publikování příspěvků. Zde došlo k odchýlení 

od původních předpokladů uvedených v tezích. S přihlédnutím k povaze práce jsem 

se rozhodl upustit od analýzy většího vzorku botů a místo toho detailněji rozebrat vybrané 

účty. 

Klíčovou část tvoří kvantitativní, a zejména pak kvalitativní analýza sebraného materiálu. 

V první fázi proběhne kvantitativní deskripce vytěžených dat pomocí API  nástrojů 

v aplikaci Apify, která poskytne kontext pro následující kvalitativní analýzu a zároveň 

budou v rámci ní vybrány konkrétní příspěvky, které budou detailněji zkoumány. K  bližší 

analýze bylo vybráno 10 příspěvků od každého bota s nejvyšším engagementem, tedy 

součtem počtu like, komentářů a retweetů. Pomocí obsahové analýzy vybraných příspěvků 

bych měl být schopen odpovědět na stanovené výzkumné otázky. 
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1. Základní teoretická východiska 

V této části práce bude rozvedeno několik teoretických přístupů souvisejících 

se zaměřením práce. 

V první části této kapitoly budou představena obecně nová média, která poskytnou 

potřebný kontext pro další podkapitoly. Dále zde bude věnována podkapitola sociálním 

sítím jako prostředí, ve kterém proběhne samotný výzkum. Sociální sítě (SNS)1 v tomto 

výzkumu představují platformu, na níž bude proveden výběr výzkumného vzorku a sběr 

dat. V poslední podkapitole této části práce pak bude představen koncept automatizace 

a jeho postavení v současné společnosti. Velký důraz bude kladen na představení botů 

jakožto předmětu zkoumání sociálních věd. 

Nejstěžejnější částí pro tuto práci pak bude kapitola věnující se různým teoriím humoru. 

Je třeba tento koncept představit komplexně, aby bylo na základě teoretické rešerše možné 

odpovědět na stanovené výzkumné otázky a splnit cíle práce. Pozornost bude krátce 

věnována také fenoménu memů. 

1.1.  Nová média 

Mnoho autorů se zabývalo definicí nových médií jako označením mediálního vývoje 

v posledních letech. Jednoznačná definice je ovšem problematická. Dle Listera a kolektivu, 

kteří se věnovali novým médiím, nelze média jednoznačně rozdělit na „stará“ a nová“. 

„(…) toto krátké naznačení změn ve formě, produkci, distribuci a konzumování 

médií je mnohem komplexnější než implikované rozdělení „staré“ a „nové“ 

nasvědčuje. Je to proto, že mnoho z těchto změn má své precedenty, svou 

historii. Již dlouho se objevují minoritní publika, média, která se vymykají 

jednoduché regulaci, hybridní žánry, hypertexty apod.“ 

(Lister et al., 2009; s. 10)2 

Z toho lze vyvodit, že ačkoliv některá média označujeme jako „nová“, jejich objevení se 

 
1 SNS = Social network(ing) sites 
2 Překlady z anglických originálů jsou dílem autora, pokud není řečeno jinak  
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na mediální scéně můžeme sledovat i v minulosti, například již ve fázi jejich vývoje 

na univerzitách. Autoři navíc podotýkají, že pojmenování „nová média“ vlastně odkazuje 

na široké spektrum změn v mediální produkci, distribuci a využití. Jedná se o změny 

technologické, textové, konvenční i kulturní. I přes nejednoznačnost pojmu se ovšem 

do popředí dostávají určité koncepty, které definují klíčové charakteristiky nových médií 

jako celku. Jsou to následující adjektiva: digitální, interaktivní, hypertextový, virtuální, 

propojení sítí a stimulované. (Lister et al., 2009; s. 13) 

Pokusů o určení toho, která média jsou „nová“ a co je na nich nového, můžeme najít 

mnoho. Otázkou problematiky tohoto rozdělení se zabývali například Flew a Smith. 

Podle nich se nelze poddat jednoduchému označení „nová“ v souvislosti s novými 

technologiemi, a to zejména proto, že frekvence vývoje nových technologií se rapidně 

zvyšuje. Na základě toho by seznamy „nových“ médií rychle ztrácely na významu, neboť 

by je nahradily seznamy nové. Podotýkají i fakt, nad kterým se zastavuje mnoho 

výzkumníků, a to ten, že i nyní „stará“ média jako například rádio, televize či film, byla 

jednou „nová“. (Flew & Smith, 2014, s. 2) Jak podotýká Sonia Livingstone (1999), je 

důležité pokládat spíše otázku „Co je v souvislosti s novými médii nového 

pro společnost?“ než „Co jsou nová média?“. Flew a Smith pak nová média definují jako 

kombinaci tří „C“: 

a) Computing and IT (výpočetní technika a informační technologie) 

b) Communication networks (komunikační sítě) 

c) Content and digitized media, arising from fourth C, convergence (Obsah 

a digitalizovaná média, která vznikají konvergencí médií) (Flew & Smith, 2014, 

s. 3) 

Tomu, co jsou „nová média“, se věnoval i Lev Manovich, který definoval 5 principů 

nových médií. Těmi jsou číselná reprezentace, modularita, automatizace, variabilita 

a překódování. Tyto principy by zároveň měly odpovídat rozdílům mezi „starými“ 

a „novými“ médii. Manovich taktéž uvádí, že poslední 3 principy jsou závislé na principu 

1-2. Nicméně tvrdí, že: 



7 
 
 

„Ne každé médium je podřízeno těmto principům. Měly by tedy být chápány 

jako obecné tendence kultury podléhající komputerizaci spíše než jako 

absolutní zákony. Jak bude komputerizace pronikat do hlubších vrstev kultury, 

tyto tendence budou patrné stále více.“ (Manovich, 2002, s. 49) 

Výše zmíněné principy jsou pro tuto práci klíčové, neboť právě ony dávají možnost 

uplatnění novým mediálním aktérům, kterými jsou boti. Nyní se krátce zastavím 

u principů, které jsou pro tuto práci relevantní. 

Princip číselné reprezentace odpovídá pojmu „digitální“. Tím chápeme, že jakékoliv 

nové médium se skládá z číselného kódu. To má dle Manoviche dva důsledky: 

a) Veškeré objekty nových médií lze vyložit matematicky 

b) Veškeré objekty nových médií se podřizují algoritmické manipulaci. 

To znamená, že jakýkoliv objekt, například obrázek, lze vyjádřit matematickou funkcí, 

například křivkami nebo sérií čísel. Zároveň je možné ho za působení vhodného algoritmu 

upravovat, kupříkladu upravit jeho kontrast, zarovnání a podobně. Média jsou tedy 

programovatelná. Tento princip lze aplikovat jak na média či objekty, které byly 

v počítači vytvořeny, tak na objekty, které byly překódovány z analogové do digitální 

podoby. (Manovich, 2002, s. 49) 

Druhým principem, který je esenciální pro nová média, je jejich modularita. Synonymem 

by mohla být „fraktální struktura nových médií“. To znamená, že se mediální objekty 

mohou seskupovat do větších celků, ale stále si zachovávat svou separátní identitu. V praxi 

se může jednat například o film, který se může skládat ze statických obrázků, videí 

a zvuků, titulků a dalších prvků, které jsou ale stále nezávislé na daném celku. Jednotlivé 

obrazy, zvuky či text můžeme separátně upravovat , programovat či mazat (viz. princip 1) 

bez toho, aniž bychom ovlivnili celek. (Manovich, 2002, s. 51-52) 

Na prvních dvou principech pak stojí princip třetí, kterým je automatizace. Té bude 

nicméně věnována samostatná kapitola, a tak se prozatím přesuneme k tématu sociálních 

médií. 
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1.2.  Sociální média 

Vzhledem ke skutečnosti, že sociální média představují prostředí, ze kterého tato práce 

čerpá data, je na místě je patřičně představit. Lze bez nadsázky říct, že v současné době 

tvoří nedílnou součást každodenního života velké části populace. Se sociálními médii 

se probouzíme, chodíme s nimi spát a zároveň na nich trávíme poměrně velkou část dne. 

Potvrzuje to i citace danah boyd, jedné z největších odbornic na sociální média: 

„Známé značky jako Facebook, Twitter, Instagram a další, které jsou se sociálními 

médii spojovány, se postupně staly nedílnou součástí každodenního života. I přes 

to, že tyto nástroje nejsou prvními technologiemi, které umožňují sociální interakci, 

rozšířily se po světě neuvěřitelnou rychlostí, což poukazuje na nevšední povahu 

fenoménu sociálních médií. Už jen proto je nutné tento fenomén podrobit analýze.“ 

(boyd, 2015) 

Důležitost fenoménu sociálních médií potvrzují i proběhnuvší průzkumy. Dle posledních 

dat z ledna 2021 bylo na světě 4,66 miliard aktivních uživatelů internetu. To odpovídá 

ekvivalentu asi 59,5 % světové populace. Přibližně 90 % z těchto uživatelů je zároveň 

aktivními uživateli sociálních médií, což odpovídá 4,2 miliardám obyvatel. (Internet Users 

in the World 2021, b.r.) Tento trend potvrzují i výzkumy Pew Research Center, které 

poukazují na to, že některé ze sociálních médií aktivně využívá 72 % dospělých 

Američanů. (NW et al., b.r.) Pro pokračování tohoto trendu a jeho rapidní nárůst 

v posledních letech se stala klíčová tzv. přenosná zařízení jako mobilní telefony, tablety 

a laptopy. Na základě dat z roku 2021 se ze zmíněných 4,2 miliard uživatelů připojovalo 

na sociální sítě téměř 99 % z nich pomocí mobilního zařízení. (Internet Users in the World 

2021, b.r.). 

Jednu z definic nabízejí například Kaplan a Haenlein: „Sociální média jsou skupinou na 

Internetu založených aplikací, které staví na ideologických a technologických základech 

Webu 2.0. a které umožňují vytváření a sdílení uživatelsky generovaného obsahu.“  

(Kaplan & Haenlein, 2009, s. 61) Web 2.0. je v tomto kontextu brán jako platforma, která 

dala sociálním médiím možnost vyvíjet se: 
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„Web 2.0 má tři charakteristické znaky: je jednoduchý na používání, napomáhá 

společenskosti a poskytuje svým uživatelům platformy pro tvorbu 

i publikování obsahu, které jim umožňují nahrávat obsah v jakékoliv formě, ať 

už jsou to obrázky, videa či text.“ (Lovink, 2011, s. 5) 

Dalo by se konstatovat, že výše uvedené charakteristiky Webu 2.0 daly vzniknout, 

potažmo umožnily vznik sociálních médií, pro které jsou dané vlastnosti klíčové. 

Zejména poslední znak je typický pro sociální sítě. Proto se v souvislosti se sociálními 

médii hovoří o uživatelsky generovaném obsahu. Stejně jako v případě nových médií, 

i u tohoto konceptu lze nalézt velké množství definic. Michael Mandiberg, editor knihy 

The Social Media Reader v úvodu konstatuje, že fenomén sociálních médií je spojován 

s mnoha dalšími koncepty: 

„Výběr nejčastějších zahrnuje oblíbený ‚uživatelsky generovaný obsah‘, pojem 

Henryho Jenkinse zaměřený na mediální průmysl ‚konvergentní kultura‘, ‚lidé 

dříve známí jako publikum‘ Jaye Rosena, ‚participativní média‘, procesně 

orientovaná ‚peer-produkce‘ Yochaie Benklera a ‚Web 2.0‘ Tima O’Reillyho, 

který je orientovaný na počítačové programování.“ (Mandiberg, 2012, s. 2) 

Jak autor sám podotýká, každý z jmenovaných konceptů je pouze jednou z částí fenoménu, 

a tak abychom porozuměli celému systému, je nutné porozumět jednotlivým částem. 

Jiné definice poskytují John V. Pavlik a Shawn McIntosh ve své knize Converging media: 

a new introduction to mass communication. Citují zde například marketingového experta 

Johna Jantsche, podle kterého jsou sociální média „využitím technologie spojené 

se sociální interakcí, která vytváří nebo spoluvytváří hodnoty.“ (Jantsch, 2008) Brian Solis 

pak definuje sociální média jako „změnu v tom, jakým způsobem lidé získávají, čtou 

a sdílejí novinky, informace a obsahy. Jedná se o fúzi sociologie a technologie, která 

transformuje monolog (one to many) na dialog (many to many).“ (Solis, 2007) Na čem 

se však dle Pavlika a McIntoshe všechny definice sociálních médií shodují, je propojení 

technologie, sociálních interakcí a sdílení informací. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 192) 

Stejně jako u nových médií, i u tohoto fenoménu se mnoho autorů dotazuje, co je vlastně 

na sociálních médiích „sociální“. Podle Pavlika a McIntoshe média vždy obsahovala 
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sociální komponentu. Lidé se scházeli v knižních klubech, poslouchali společně rádio nebo 

se společně dívali na televizi. Podle této teorie by však fenomén nových médií a médií 

Webu 2.0 odpovídal pouze dočasně zvýšenému zájmu o nové technologie. Jsou ovšem 

patrné změny v mediálním chování uživatelů, které pomáhají pochopit komplexní fenomén 

sociálních médií. Jedná se především o pět zásadních oblastí, ve kterých se zvyklosti mění. 

Jedná se o volbu, konverzaci, tvorbu, kurátorství a kolaboraci. Z hlediska volby mají 

uživatelé v současnosti mnohem větší výběr jak typů médií, tak jejich obsahů. Z pasivního 

diváka se stal proaktivní divák vyhledávající si informace, o které má zájem. Autoři však 

upozorňují, že „více možností“ nutně neznamená „vyšší kvalitu“, tudíž informace, které 

uživatelé najdou, nemusí být nutně kvalitnější. Znamená to ale, že se musela změnit 

produkce a marketing médií, neboť se zvýšil počet typů médií, které soupeří o uživatelovu 

pozornost. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 197) Konverzace, potažmo komunikace, 

je definujícím prvkem sociálních médií. Nové druhy médií umožňují uživatelům 

komunikovat a spojovat se způsoby a v rozsahu, které tradiční komunikační kanály 

nedovolovaly. Komunikace má velký význam například v marketingu, kde hraje velkou 

roli při určování prestiže dané společnosti. „Důraz na konverzaci je dalším příkladem 

přechodu od přednášky k dialogu mezi společnostmi (včetně mediálních společností) 

a veřejností.“ (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 197–198) Další oblastí související se změnou 

mediálního chování uživatelů je kurátorství. Tuto oblast bychom mohli označit také jako 

správa. Zejména vzhledem ke změně v možnosti volby (první oblast) uživatelů je třeba 

se ptát, jak uživatel najde obsah, který si přeje? U tradičních médií fungoval model 

„gatekeepingu“, v němž mediální profesionálové či správci informací (jako například 

knihovníci) filtrovali, klasifikovali a hodnotili informace, které uživatel přijímal. Jak jsem 

poznamenal výše, všechny zmíněné změny utvořily z pasivního jedince aktivního 

konzumenta médií, který se i v tomto případě stává sám „mediálním profesionálem“. 

To znamená, že z modelu „gatekeepingu“ se přesouváme k tomu, co Axel Bruns nazývá 

modelem „gatewatchingu“. Tradiční média byla z hlediska publikovaného obsahu do jisté 

míry limitována. Na jednu stranu „branou“ procházely pouze informace, o kterých 

si mediální profesionálové mysleli, že jsou adekvátní a vhodné pro cílové publikum. 

Na stranu druhou museli i takto vybrané informace dále filtrovat, což bylo zapříčiněno 

omezeným prostorem v komunikačním kanálu, který využívali – limitované místo 

v novinách, omezený čas v televizi či rozhlasu. S příchodem internetu tyto limity téměř 

zmizely, neboť nové webové stránky mohou být vždy rozšířeny, čímž může vzniknout 
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další prostor pro uchování informací. Místo toho, aby tedy mediální profesionálové 

připravovali článek či jiný mediální produkt kompilací informací ze známých zdrojů, 

stávají se z nich spíše „gatewatcheři“, kteří shromažďují informace a následně navádí 

k jejich zdrojům. (Bruns, 2003) V tomto modelu se „gatekeepery“ stávají uživatelé tím, 

že si sami vybírají vhodné informace, jejich zdroje, a dále získané informace klasifikují 

a hodnotí. Klasifikace informací v sociálních médiích probíhá podle Pavlika a McIntoshe 

především pomocí tagování a folksonomie. Specifickými tagy tvůrci informaci označí, 

což následně umožňuje její kategorizaci a lepší vyhledávání. Folksonomie je pak souborem 

tagů obsahující metadata o dané informaci. Díky tomuto systému kategorizace informací 

pak mohou například vznikat i různé druhy botů, kteří se dle klíčových informací o datech 

orientují. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 198) Jak bylo již řečeno dříve v této kapitole, 

jedním z konceptů souvisejících se sociálními médii je uživatelsky generovaný obsah. 

Tvorba mediálního obsahu uživateli mohla započít na základě rozvinutí technologií, které 

vyváření produktů podporují. Se snížením ceny technologií a jejich masovým rozšířením 

se pak téměř z každého uživatele může stát tvůrce informací. To ovšem neznamená, že 

každý uživatel této možnosti využije. Spousta lidí se spokojí pouze s konzumací obsahu. 

I přes to však můžeme pozorovat, že v nových médiích je díky této možnosti mnohem větší 

množství obsahu a informací než v médiích tradičních. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 199) 

Poslední oblastí, kde se mění mediální zvyklosti lidí, je kolaborace. Tento pojem můžeme 

chápat několika způsoby, ať už je to přispívání uživatelsky generovaným obsahem a jeho 

publikování zdarma, sdílení přístupu k vývoji nových aplikací či podílení se 

na kategorizaci informací na internetu. Jak Pavlik a McIntosh podotýkají, sociální média 

také přispívají k „offline meetingům“. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 199-200) 

Spokojme se nyní s tímto zdaleka ne vyčerpávajícím uvedením do problematiky sociálních 

médií a přesuňme se k jejich konkrétnímu typu, který je pro tuto práci klíčový – sociálním 

sítím. 

Nicolle Ellison a danah boyd nabízí definici SNS jako „na webu založené služby, které 

jednotlivcům umožňují (1) založit veřejný nebo částečně veřejný profil v ohraničeném 

systému, (2) ustanovit seznam uživatelů, se kterými sdílí spojení a (3) přecházet mezi 

vlastním seznamem spojení a těmi, které vytvořili jiní uživatelé.“ (boyd & Ellison, 2007, 

s. 211) 
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SNS poskytují mnoho technických možností, ale jejich základním prvkem je viditelný 

uživatelský profil a sestavený seznam přátel, kteří jsou taktéž uživateli systému. Profil je 

vytvořen na základě uživatelem vyplněného formuláře, který většinou obsahuje 

deskriptivní otázky dotazující se na věk, polohu, zájmy a informace „o mně“. To je 

společným znakem pro většinu SNS. V čem se často odlišují, je jejich přístup k viditelnosti 

a přístupu. Na některých SNS, jako například na Facebooku, jsou profily defaultně 

viditelné a přístupné pro všechny uživatele „v síti“ přátel daného jedince. LinkedIn 

reguluje, co může uživatel prohlížet na základě toho, zda má účet placený či zdarma. 

Dalším charakteristickým znakem je právě seznam spojení. Nálepka tohoto vztahu mezi 

uživateli se liší na základě využívané platformy. Někde jsou to „přátelé“, jindy „kontakty“, 

„fanoušci“ či „followeři“. Taková pojmenování také závisí na povaze spojení, zda 

je jednostranné či dvoustranné. Zároveň záleží, mezi kterými subjekty je spojení 

navazováno.(boyd & Ellison, 2007, s. 211–213) Schopnost vybudovat robustní sociální síť 

může mít pozitivní dopady na možnosti v životě. Velice pravděpodobně bude mít 

jednotlivec ve své síti někoho, kdo mu dokáže pomoci v aktuální situaci, případně 

ho dokáže nasměrovat k někomu ze své sítě. Zajímavou teorií je „six degrees 

of separation“, která předpokládá, že kterýkoliv člověk na světě se může propojit 

s kýmkoliv dalším na 6 propojení. (Pavlik & McIntosh, 2017, s. 211) 

1.2.1. Twitter 

 Twitter je online sociální síť, která vznikla v březnu roku 2006. V současné době se jedná 

o jedno z méně využívaných sociálních médií. Podle průzkumů webu Statista z 24 000 

respondentů využilo přibližně 23 % alespoň jednou v týdnu sociální síť Twitter. (Global 

Penetration Social Media 2020, b.r.) Jedná se o aktuálně 16. nejvyužívanější síť na světě 

s přibližně 353 miliony uživatelů. (Most Used Social Media 2021, b.r.) 

Twitter je sociální síť, která ze všeho nejvíce připomíná psaní SMS, a to zejména 

vzhledem ke skutečnosti, že jsou příspěvky obsahově omezené na 140 znaků (označovány 

jako „tweets“). Do tohoto rozsahu musí uživatel vepsat, co se právě děje nebo co má právě 

na mysli. Vzniká tak jakási asynchronní konverzace mezi ním a jeho „followers“. 

V porovnání s Facebookem jsou tweety veřejnou verzí facebookových updatů statusu. 

Pokud si uživatel neurčí jinak, jsou jeho tweety viditelné pro všechny uživatele na médiu, 
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nejsou omezené pouze pro seznam sledujících/přátel. (Murthy, 2013, s. 1–2) Twitter 

nicméně umožňuje funkci „Protect your Tweets“, díky které je viditelnost uživatelských 

příspěvků omezena pouze na seznam jeho sledujících. V případě, že by ho chtěl sledovat 

někdo další, přijde danému jedinci notifikace, a ten se pak může rozhodnout, zda žádost 

o sledování přijme či zamítne. Musí pak ale počítat s tím, že jeho followeři mají stále 

k jeho tweetům přístup, a i přes to, že je touto funkcionalitou zablokovaná možnost 

retweetování (přesdílení daných tweetů), mohou si sledující uživatelé obsah fotit, stahovat 

a přeposílat dál v dané formě. (Who Can See Your Tweets – Twitter Privacy and Protection 

Settings, b.r.) Uživatelé mezi sebou mohou komunikovat buď v soukromých zprávách, 

nebo součástí tweetu za pomocí znaku zavináče (@). Tím je tweet určen pro danou osobu. 

Osoba, pro kterou je tweet určen, nemusí být v seznamu sledujících daným uživatelem, ani 

v seznamu uživatelů jím sledovaných. Dokonce nemusí označeného uživatele ani znát. 

Dle slov zakladatelů Jacka Dorseyho a Evana Williamse napomáhala popularitě média 

zejména jeho jednoduchost využívání. Každý, kdo je sžitý s psaním SMSek, zvládne 

snadno napsat i tweet. Zároveň podotýkají, že čas strávený sepsáním jednoho tweetu je 

mnohem menší než u jiných internetových produktů jako blogů či webových stránek. 

(Murthy, 2013, s. 2–3) Všechny tweety, který uživatel publikuje, jsou pak shromažďovány 

na jeho „timeline“. 

Charakteristickým znakem Twitteru, který pak převzala další populární sociální síť 

Instagram, je „hashtag“ (#). Pomocí tohoto zástupného znaku se jednotlivé tweety 

přidružují k větším tematickým celkům či skupinám. Znak # následovaný jakýmkoliv 

slovem označený tweet zařazuje do větší „konverzace“, která obsahuje veškeré tweety 

s daným hashtagem. Největší skupiny tweetů jsou pak označovány jako tzv. „Trending 

Topics“ (TTs). Jak Murthy podotýká, „konverzaci“ pod jedním hashtagem nesmíme brát 

doslovně: 

„Pouze proto, že lidé tweetují pod stejným hashtagem neznamená, že mezi 

sebou konverzují v tradičním smyslu. Diskurs není strukturován kolem cílené 

komunikace mezi identifikovanými aktéry. Jedná se spíše o proud myšlenek, 

který se sestává z polyfonie hlasů, jež do diskuse přispívají.“ (Murthy, 2013, s. 

3-4)  
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Posledním charakteristickým znakem je již zmíněné retweetování. Jedná se o způsob 

redistribuce již publikovaného obsahu, kterým uživatel přesdílí příspěvek vytvořený jiným 

uživatelem na svůj profil. Tím se překračuje „hranice“ jednoho profilu a příspěvek získává 

mnohem větší pozornost. (Murthy, 2013, s. 6–7) Tímto způsobem vznikají virální mediální 

produkty, tedy takové, které disponují určitými vlastnostmi, jež napomáhají k jejich 

rychlému šíření napříč internetovým prostředím. (Jenkins et al., 2013) 

1.3.  Automatizace a boti 

Ještě před tím, než se dostaneme k základním teoriím humoru, se kterými budu v této práci 

pracovat, zastavím se u problematiky automatizace. Jak už bylo naznačeno v kapitole 

věnující se novým médiím, od těch tradičních se „nová“ média liší dle Manoviche 

v několika aspektech. Pro tuto práci je klíčový především princip číselné reprezentace 

a automatizace. Tyto principy jsem již vysvětloval, a tak v této části jen připomeneme, 

že číselná reprezentace nového média umožňuje algoritmickou manipulaci s veškerými 

objekty nových médií. Média tedy můžeme programovat, případně vytvářet programy, 

které s danými médii pracují. Automatizace pak umožňuje buď úplně, nebo do určité míry 

nahradit nutnost práce člověka a stejnou práci vykonat pomocí počítačového programu, 

což je pro tuto práci zásadní. (Manovich, 2002, s. 49–54) 

1.3.1. Automatizace 

Automatizace je jedním ze základních principů sítě Internet. Díky algoritmizaci vidí různí 

uživatelé různé informace na své stránce nových příspěvků, jsou jim nabízeny rozličné 

reklamy, nebo vidí odlišné informace v aplikacích jako je například Uber či dovážkové 

služby. (Woolley, 2018, s. 127) Takové algoritmy jsou pro digitální média důležité 

zejména proto, že jsou navrženy tak, aby se spouštěly bez jakéhokoliv lidského zásahu. 

Vzhledem k tomu, že jsou algoritmy přítomny ve většině dnešních digitálních médií, 

hovoří výzkumníci o aktuální vývojové fázi médií jako o „automatizaci“ 

či „automatizovaných médiích“. Jedná se o poměrně široký fenomén, který se v oblasti 

médií týká jak jejich produkce, tak i jejich konzumace. (Hepp, 2020, s. 1411) 

Díky fraktální struktuře nových médií a jejich programovatelnosti lze některé procesy 

v rámci vytváření, úprav či přístupu k novým médiím zautomatizovat, tedy úplně 
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či částečně odstranit úlohu člověka v těchto činnostech. Automatizace se může 

zjednodušeně rozdělit na „low-level“ a „high-level“ automatizaci“. Prvním zmíněným 

rozumíme jednoduché nástroje, které pomáhají uživateli při tvorbě či úpravě objektu. 

Jsou běžně zakomponované v obrazových a textových editorech a podobně. 

Může se jednat například  o předpřipravené šablony, 3D objekty, ve filmech to mohou být 

hejna ptáků a další. V kontextu této práce nás spíš zajímá „high-level“ automatizace, která 

vyžaduje, aby počítač do jisté míry chápal významy zakotvené v daném objektu, tedy 

sémantiku. Výzkum takových automatizací můžeme chápat jako součást obecnějšího cíle – 

vývoje AI (Artificial Intelligence). Umělá inteligence vyžaduje určitou volnost a schopnost 

strojového učení, tedy přijímání odpovědí na zadané dotazy, a jejich implementaci 

do stávajícího kódu, což umožní lepší reakci při další interakci. V  současné době 

se s „high-level“ automatizací setkáme nejčastěji v počítačových hrách. Nelidské postavy 

(NPC) jsou naprogramované a zároveň limitované tak, aby splňovaly uživatelovo 

očekávání. Jak Manovich uvádí, nečekáme, že si v bojové hře budeme s protivníkem 

povídat, nebo že nám bude odpovídat. Čekáme, že s námi bude bojovat předem určeným 

způsobem. Tyto formy automatizace jsou ovšem taktéž v mnohém omezené, a tak 

se nejedná o „umělou inteligenci“ jako takovou. Systémy, které jsou z tohoto hlediska 

nejpropracovanější, jsou v současnosti rozpoznávání obličejů, rozpoznávání obrázků 

a podobně. Již v minulém století se uživatelé mohli v chatovacích místnostech setkat s boty 

– programy, které simulovaly konverzaci s dalším člověkem. Jelikož se chatbotům budu 

věnovat v dalších kapitolách, a proto je na místě toto téma prozatím opustit. (Manovich, 

2002, s. 53–54) 

V sektoru médií hrají algoritmy velice významnou roli, jelikož jsou procesy mediální 

produkce stále více automatizovány a algoritmicky diktovány. Algoritmy lze podle 

některých výzkumníků považovat za důsledek i příčinu současného fenoménu „velkých 

dat“ („Big Data“), který je v technologickém diskurzu velice patrný. V tomto ohledu lze 

algoritmy chápat jako reakci na rostoucí množství dostupných dat a snahu mediálních 

organizací shromažďovat více informací. Data jsou tedy vstupem i výstupem algoritmů. 

Kýženou funkcí, kterou algoritmy plní, je pak představit uživateli rozhodovací výstupy 

odvozené z velkého množství údajů. Díky tomu, že nová média jsou vysoce interaktivní 

a jejich uživatelé za sebou nechávají velké množství zachytitelných stop, se algoritmický 

výstup stává pro algoritmus zároveň i jeho vstupem. (Napoli, 2014, s. 340) Jako příklad by 
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mohl sloužit soubor doporučeného obsahu na streamovací platformě Netflix. 

Uživatel se často rozhoduje podle toho, co je v současné době „trendy“, nebo co mu 

platforma doporučí na základě jeho preferencí a dříve shlédnutého obsahu. Tím, že uživatel 

sleduje nabízený (nebo i jiný obsah), zároveň algoritmu poskytuje další data, která 

zahrnuje do svého rozhodovacího procesu. Takový algoritmus bychom mohli zařadit 

do kategorie konzumace mediálního obsahu. 

Algoritmy se ovšem vyskytují i v oblasti mediální produkce. Hlavními funkcemi, které 

zde automatizace plní, jsou a) predikce poptávky a b) tvůrce obsahu. U prvního 

jmenovaného se jedná o algoritmy, které dokážou na základě vstupních dat předpovědět, 

zda bude projekt u uživatelů úspěšný, či ne. Taková forma automatizace mohla vzniknout 

právě na základě fenoménu „velkých dat“, díky kterému disponují mediální společnosti 

velkým množstvím informací o svých publicích. V souvislosti s tvůrci obsahu nelze lidský 

prvek úplně vyloučit. Lidé vždy musí algoritmus vytvořit a případně spravovat 

a upravovat, a tak automatizace procesů roli člověka spíše pouze přesouvá do pozadí. 

Algoritmy mohou s pomocí různých databází pomáhat s tvorbou například básní 

či skladeb. Popularitu získávají i v online tvorbě. Příkladem by mohla být společnost 

Narrative Science, která vytvořila pro své klienty software, který na základě algoritmizace 

vytváří příběhy dle zadaných vstupních dat – může se jednat o zprávy, reporty a jiné.3 

V online tvorbě lze hovořit také například o vytváření příspěvků na sociálních sítích. 

Zejména Twitter je vzhledem k jednoduchosti přispívání a omezením, které Twitter má 

(například délka příspěvku), ideálním prostorem pro automatizaci. (Napoli, 2014, s. 348–

350) 

1.3.1. Boti, lidé či kyborgové? 

Boty lze obecně definovat jako „kusy automatizovaného softwaru, které se používají 

k provádění úkolů online jménem lidských programátorů.“ (Woolley, 2018, s. 128) Dalo 

by se také říct, že se jedná o „autonomní systémy, které slouží potřebám lidské 

komunikace.“ (Hepp, 2020, s. 1411) Druhá definice slouží spíše k vyjasnění pojmu 

„komunikativní bot“ nebo „social bot“. Jak jsem popsal v předchozí podkapitole, boti 

(nebo automatizované algoritmy) se nemusí využívat pouze pro potřeby lidské 

 
3 Více informací lze nalézt zde: https://narrativescience.com/ 

https://narrativescience.com/
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komunikace, ale může jít i o systémy s jiným účelem. Pro záměry této práce budeme 

nicméně při práci s pojmem bot odkazovat na jeho význam „social bot“ či „komunikativní 

robot“. 

Při snaze o teoretické zakotvení tohoto fenoménu je třeba se zaměřit na dvě oblasti – 

komunikace a média. Dle Hepp je třeba se v případě komunikace botů oprostit od pojetí 

robotizace jako delegace lidských úkonů technologii a brát je spíše jako partnery 

v komunikativním vztahu. Tato komunikace se nicméně stále liší od komunikace 

interpersonální, a tak bude třeba ještě další výzkum, abychom pochopili unikátní podstatu 

komunikace mezi lidmi a roboty. (Hepp, 2020, s. 1418) V souvislostí s definicí médií 

musíme komunikativní roboty chápat jako komunikativní médium speciálního typu. 

Pracujeme tedy s médii, která jsou založena na „virtualizované komunikaci“, tedy 

s instancí médií, která v jádru jedná jako „nezávislý“ komunikační partner v předem 

definovaném prostoru. Vzhledem k tomu, že navíc komunikativní boty chápeme jako 

média v médiu, musíme se při jejich zkoumání zaměřit také na infrastruktury, v rámci které 

fungují (tedy například Facebook, Twitter apod.). (Hepp, 2020, s. 1418)  

1.3.1.1. Social bots, Twitterbots 

Definice termínu social bot se velmi často odlišují, některé se věnují spíše stránce 

technické, jiné se soustředí na sociální interaktivitu botů. Ačkoliv se tedy jedná o fenomén, 

který se v současné mediální komunikaci vyskytuje velice často, neexistuje žádná 

univerzální definice, která by termín „social bot“ komplexně popsala. (Grimme et al., 

2017, s. 5) Někdy je užíváno více pojmů pro pojmenování stejného konceptu, a někdy je 

jeden pojem, jako například u „social botů“, používán k popisu rozdílných věcí. 

V rámci snahy o bližší určení toho, co vlastně social bot je, představím několik definic. 

Na nich bude předvedeno, že ačkoliv se definice často velmi podobají, zdůrazňují odlišné 

prvky či aspekty social botů, a že neexistuje konsensus ohledně obecné definice. Jednou 

z definic by mohlo být to, že social boty chápeme jako „software navržený tak, 

aby se choval podobně, jako by se v sociálním prostoru choval člověk.“ (Abokhodair et al., 

2015, s. 840) Jiní autoři je nazývají „automatickými programy, které napodobují lidi“ 

(Hegelich & Janetzko, 2016, s. 579) Forelle a spol. chápe social boty jako „počítačem 

vytvořené programy, které samy od sebe zveřejňují příspěvky, tweety nebo zprávy.“ 
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(Forelle et al., 2015, s. 1) Jak poukazuje Stieglitz a spol., zatímco první dvě definice 

pracují s tím, že social boti napodobují lidské uživatele, ve třetí definici tento aspekt chybí. 

Na tomto příkladu lze vidět, že neexistuje sdílená definice a terminologie, kterou užíváme, 

je nejednoznačná. (Stieglitz et al., 2017, s. 3) 

Už pojem „social bot“ odkazuje na dvě instance tohoto fenoménu – sociální a technickou, 

přičemž váha jednotlivých hledisek závisí především na autorovi dané definice. 

Z technologického hlediska je pojem spojován s roboty, automatizací a algoritmy. Touto 

optikou lze taktéž na social boty nahlížet jako na „automatizované softwarové agenty“. 

Sociálněvědní stránka pojmu pak většinou odkazuje na sociální či politické (Abokhodair et 

al., 2015; Forelle et al., 2015; Hegelich & Janetzko, 2016; Howard & Kollanyi, 2016; 

Woolley, 2018) implikace aktivity botů, jak můžeme vidět i na definicích výše. Grimme 

a spol. pak představují definici, která spojuje různé aspekty, a poskytuje tak poměrně 

obecný pohled na social boty: 

„Termín ‚social bot‘ je nadřazený pojem, který shrnuje různé typy 

(polo)automatických agentů. Tito agenti jsou určeni k plnění konkrétního účelu 

prostřednictvím jednostranné nebo mnohostranné komunikace v online 

médiích.“ (Grimme et al., 2017, s. 7) 

Když jsme si nyní představili, co budeme obecně chápat pod pojmem „social bot“, lze 

postoupit o krok dál a podívat se blíže na boty na sociálních sítích, konkrétně pak přímo 

na Twitteru. 

Twitter disponuje otevřeným rozhraním pro programování aplikací (API), které 

programátorům umožňuje snadno vytvářet a spouštět boty na této platformě. Tyto 

algoritmy mohou mít na SNS rozličné funkce od rozesílání zpráv, zábavy, po šíření 

politické agendy. (Woolley, 2018, s. 130) Na této sociální síti tedy koexistují běžní lidští 

uživatelé a boti. Mezi nimi se ovšem objevuje nový druh uživatele, kterým jsou kyborgové. 

Tímto termínem Chu a spol. označují uživatele, kteří v sobě prolínají vlastnosti lidí i botů. 

Může se jednat o lidi s pomocí botů, nebo boty s pomocí lidí. Člověk tedy například může 

vytvořit bota, který v době jeho nepřítomnosti na SNS bude přispívat na jeho profilu. 

Občas se pak zapojí i samotný uživatel – tvůrce bota. (Chu et al., 2010, s. 21) Tito boti 
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na jednu stranu generují neškodný obsah jako jsou nové zprávy či aktualizace vlastního 

news feedu. Na druhou stranu ovšem existují i škodliví boti, kteří jsou využíváni za účelem 

spamu či šíření nevhodného, nebo dokonce škodlivého obsahu. Součástí tweetů mohou být 

i odkazy, které vedou na spamové či škodlivé stránky4. (Chu et al., 2010, s. 21) 

Ačkoliv by se to mohlo zdát naopak, boti podporují interaktivitu uživatelů. I přes to, že 

jsou navrženi tak, aby pouze „pasivně“ publikovali nové příspěvky, developeři povzbuzují 

své followery k tomu, aby přemýšleli nad fungováním jednotlivých botů a všímali si nově 

přidaných funkcí. (Veale & Cook, 2018, s. 24) 

„Vzhledem k tomu, že boti jsou umělí, ale využívají lidský jazyk a další 

systémy lidského označování, stírají Twitterboti hranici mezi přírodním 

a umělým. Ukazují nám, jak může lidský význam vznikat nelidskými 

prostředky, a odhalují skryté zákonitosti v jádru lidského chování.“ (Veale & 

Cook, 2018, s. 24) 

I člověku srozumitelné významy tedy mohou vznikat uměle. Otázkou je, zda jsou roboti 

schopni stejné neomalenosti a dvojsmyslnosti jako lidští uživatelé. Na to Veale a Cook 

odpovídají, že ano. (Veale & Cook, 2018, s. 5) Díky tomu můžeme analyzovat i takové 

koncepty, jako je například humor. 

1.4.  Humor jako univerzální aspekt lidstva 

Humor je v této práci klíčovým teoretickým konceptem. Humor či parodie jsou navíc podle 

Henryho Jenkinse jedním z důležitých aspektů „šiřitelnosti“ obsahu. Tento pojem 

poukazuje na potenciální sdílení obsahu publikem z vlastní iniciativy. (Jenkins et al., 2013, 

s. 3) V souvislosti s Twitterem, který je pro tuto práci platformou, na které bude humor 

studován, může „šiřitelnost“ obsahu poukazovat na potenciální retweety daného produktu. 

V souvislosti s humorem by tedy platilo, že čím je příspěvek vtipnější, tím více má sdílení. 

Humor je univerzálním prvkem lidstva – nenajdeme kulturu, ve které by se nevyskytoval. 

Při objevení původního obyvatelstva Austrálie objevitelé zjistili, že Aboriginci tvoří 

 
4 Vzhledem k omezení velikosti tweetů se na Twitteru velmi často používá služba link shortening, která 

převede původní odkaz na krátký (tj. http://bit.ly/dtUm5Q). Díky tomu nelze přímo rozeznat, kam daný 

odkaz vede, a někteří uživatelé mohou být nalákáni k  jeho rozkliknutí. 

http://bit.ly/dtUm5Q
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a chápou humor. Vzhledem k tomu, že byli geneticky izolovaní po dobu přibližně 35 000 

let, lze jen předpokládat, že humor je součástí lidstva již velmi dlouho. (McDonald, 2012, 

s. 12) V současné společnosti se pak humor vyskytuje téměř všude – ve filmu, televizi, 

tisku i v každodenních konverzacích. Neexistuje dokonce ani žádný aspekt našich životů, 

který by humoru nebyl vystaven – sexualita, politika, instituce, víra, náboženství, 

každodenní činnosti atd. (Berger, 1987, s. 6) 

I přes veškerý zájem teoretiků zůstává humor záhadou. Dle Bergera neexistuje žádná 

teorie, která by humor vysvětlovala komplexně a bez vážných nedostatků. Podle něj se ani 

učenci jako Aristoteles, Kant, Hobbes, Freud či Bergson nedokázali s tímto konceptem 

úplně popasovat. Každá teorie, která se k humoru váže, má nicméně podle Bergera něco, 

čím přispívá k tomu, co nazýváme humorem. (Berger, 1987, s. 6) 

1.4.1. Teoretické přístupy k humoru 

V současné době rozeznáváme tři základní teoretické přístupy k humoru. Jsou to: 

a) Teorie superiority 

b) Teorie inkongruence 

c) Teorie uvolnění (Morreall, 2009) 

Rozdělení ovšem není definitivní. Myšlenky jednotlivých směrů se vzájemně 

nevylučují, a můžeme tedy stejnou věc pozorovat z více úhlů pohledu: 

„Tyto tři přístupy charakterizují komplexní fenomén humoru z velmi odlišných 

úhlů a rozhodně si neprotiřečí. Spíše se zdá, že se navzájem doplňují. V  našich 

pojmech teorie inkongruence poukazují na stimulus; teorie superiority 

se zaměřují na vztah mezi mluvčím a posluchačem; teorie uvolnění popisují 

pocity a psychologii posluchače.“ (Raskin, 1984, s. 40)  

Raskin poukazuje na to, že ačkoliv výše zmíněné teorie jsou hlavními myšlenkovými 

proudy, nelze vyloučit, že existují i další, menší teorie zabývající se humorem. (Raskin, 

1984, s. 40) 
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Ačkoliv v současnosti bereme teorie superiority a inkongruence jako samostatné, objevují 

se i názory, že by tomu tak být nemuselo. Podle Bergera je možné argumentovat tím, 

že například superiorita je v podstatě určitým druhem inkongruence. Zároveň lze ale 

podotknout, že inkongruence je pouhým aspektem superiority a obecného faktu 

diferenciace. (Berger, 1987, s. 8) 

V následujících podkapitolách se budu věnovat jednotlivým teoriím humoru. 

Jejich představení je klíčové pro analytickou část práce. Zároveň představím i kritiku 

a nedostatky každé teorie. 

1.4.1.1. Teorie superiority 

„Posedlost smíchem není nic jiného než náhlý pocit pýchy, který vyvstává 

z náhlé představy o vlastních silných stránkách v opozici ke slabosti ostatních, 

případně původně vlastní.“ (Berger, 1987, s. 7) 

Teorie superiority byla dominujícím myšlenkovým proudem, který se zabýval humorem, 

až do období osvícenství. Ve své době se však jednalo opravdu jen o myšlenky známých 

filosofů, mezi které patří například Platón, Aristoteles či Hobbes. Podle Morrealla 

se ovšem nejedná o teorii v pravém slova smyslu. Jedná se spíše o pojem, který popisuje 

specifický aspekt důvodů smíchu, které se liší v jiných ohledech. To tedy znamená, že pod 

tento pojem řadíme myslitele, kteří věřili, že smích vyjadřuje pocit povýšenosti. (Morreall, 

2009, s. 6) Toto stanovisko podporuje i Billig, který tvrdí, že v počátku tato teorie nebyla 

teorií, neboť Platón i Aristoteles nepopisovali své poznatky o humoru jako teorie. 

Jednalo se spíše o postřehy v rámci širších problémů jako například vzdělání či morálka. 

(Billig, 2005, s. 38–39) 

Z pohledu teoretiků superiority je humor vždy sociální či kulturní, a vždy spočívá 

v porovnávání. Již v antickém Řecku komedie spočívala v „imitaci lidí horších než 

průměrných“. (Berger, 1987, s. 7-8) Anglický filosof Hobbes poukazuje na několik 

faktorů, které bývají často s humorem spojovány. Zaprvé se jedná o emocionální aspekt 

humoru – produkuje vášnivou reakci. Druhým aspektem je to, že na nás má okamžitý 

a spontánní vliv – ten pak často vyústí ve smích či jinou reakci. Posledním je pak právě 

otázka superiority. Cítíme se nadřazeni ostatním, případně tomu, jakými jsme byli my 
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sami v minulosti. Druhý řečený příklad je důvodem, proč se můžeme smát sami sobě – 

stali jsme se nadřazenými oproti tomu, jakými jsme byli dříve. (Berger, 1987, s. 7) 

Hobbesovy výroky byly nicméně podrobeny kritice, neboť smích se objevuje i tehdy, když 

se neporovnáváme s jinými. (Morreall, 2009, s. 9) Hobbes tedy vidí smích jako 

bezvýznamnou manifestaci vnitřních pocitů, nikoliv jako smysluplnou společenskou 

rétoriku. Jeho model zároveň předpokládá určitý individualismus. Jeden člověk se směje, 

ostatní se z žárlivosti přidávají. Nepřipouští, že smích může ve společnosti vzniknout 

spontánně a že se zároveň téměř nevyskytuje, když je jedinec sám. (Billig, 2005, s. 52–53) 

Další přístup je ten Henriho Bergsona, pro kterého je esencí výsměchu „mechanická 

anelasticita“, tedy když někdo jedná rigidně místo toho, aby jednal flexibilně. 

V tuto chvíli se cítíme být nadřazení a chvíle, kdy se někdo chová jako stroj, je zdrojem 

posměchu. V objektu posměchu ovšem tato reakce vyvolává zamyšlení, a daný člověk 

se pak snaží chovat flexibilněji, více jako člověk. (Morreall, 2009, s. 8) Bergson tvrdí, 

že tato anelasticita může vzniknout dvěma způsoby – sama od sebe, například když běžec 

zakopne a spadne, nebo jako důsledek umělého zásahu. U prvního zmiňuje upadnuvšího 

běžce – smích v tomto případě vyvstává z nedobrovolnosti pádu. Při zakopnutí situace 

vyžadovala změnu tempa, změnu trasy, nicméně kvůli nedostatku elasticity tělo 

pokračovalo v pohybu a upadlo. U druhého případu zmiňuje Bergson naschvály, kdy 

například někomu podtrhneme židli, nebo vyměníme inkoust za bláto. Člověk, který díky 

zvykům nekontroluje takové možnosti, se ocitá kvůli vlastní anelasticitě terčem smíchu. 

(Bergson et al., 2008, s. 5–6) 

Jak je zřejmé z předchozích odstavců, myšlenky Thomase Hobbese byly vystaveny 

poměrně silné kritice. Teorie superiority obecně má určité nedostatky. Z poznatků 

současné psychologie totiž vyplývá, že se k pobavení člověk nepotřebuje cítit nadřazeně. 

K lidem, kterým jsme nadřazeni, často cítíme spíše lítost než pobavení. To můžeme uvést 

na příkladu bezdomovectví. Ačkoliv je člověk, který má práci, rodinu a domov, bezesporu 

„nadřazený“ danému člověku bez domova, nevyvolává to v něm pobavení, nýbrž lítost. 

Když se tedy ukázalo, že teorie superiority má jisté nedostatky, nebo je označována 

za „vadnou“, vyvstaly další dva teoretické přístupy, které se superioritou soupeřily – 

inkongruence a uvolnění. (Morreall, 2009, s. 9) 
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1.4.1.2. Teorie inkongruence 

Zatímco teorie superiority předpokládá, že smích vychází z pocitu nadřazenosti, teorie 

inkongruence říká, že terčem smíchu je něco inkongruentního. (Morreall, 2009, s. 10; 

Tsakona, 2020, s. 169) Tento pojem je podle Roberta Latty často užíván jinak, než je 

vhodné. Naráží na to, že se někteří autoři odchylují od slovníkové definice tohoto pojmu, 

která dle Latty říká, že „podle slovníku je základní význam „inkongruentního“ celkem 

jasný. Věc A věc B i přes to, že jsou nějakým způsobem spojeny či sdruženy, k sobě 

nějakým způsobem nesedí, nehodí se k sobě.“ (Latta, 2011, s. 104) Možným synonymem 

by tedy mohl být „nesoulad“. Podle Bergera je teorie inkongruence nejobecněji 

akceptovanou teorií. (Berger, 1987, s. 8) 

Základní koncepcí teorie inkongruence je lidská zkušenost s naučenými vzorci. Na základě 

zkušeností se člověk učí předvídat, co se stane v budoucnosti. Nesoulad v této teorii 

znamená, že nějaká věc či situace naruší naše myšlenkové vzorce, naše zkušenosti, 

a na základě toho nám může něco připadat vtipné. Důležité ale je, že toto narušení 

se do našich zvyklostí nepropisuje, a tak nás může opakovaně pobavit ta stejná věc. 

(Morreall, 2009, s. 11) Návaznost na lidské zvyky ale taktéž implikuje, že humor je 

kulturně i sociálně podmíněný akt. Různé sociokulturní skupiny budou produkovat jiný 

humor, a jinak ho taktéž přijímat. (Tsakona, 2020, s. 169) V případě vtipu je nesoulad 

obsažen v pointě. Ta vytváří překvapení, které následně vede k pobavení a smíchu. 

(Berger, 1987, s. 8) 

Teorie inkongruence je nicméně vnímána jako velice obecná, a právě to jí bylo na konci 

20. století vytýkáno. Pouhá percepce inkongruence dle kritiků nestačí k tomu, aby bylo 

něco vnímáno jako humorné. Naše myšlenkové vzorce a očekávání totiž narušují 

i negativní emoce jako strach, vztek či nechutenství. Ty v nás ale nenavozují smích. 

(Morreall, 2009, s. 12–13) 
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O užší definici v rámci teorie inkongruence se pokusil Michael Clark, když určil definující 

znaky humoru: 

a) Osoba vnímá objekt jako inkongruentní 

b) Osoba si užívá inkongruenci daného objektu 

c) Osoba si užívá inkongruenci pro nesrovnalost jako takovou spíše než jako důsledek 

něčeho jiného (Morreall, 2009, s. 13) 

I taková definice byla ale vystavena kritice. Mike Martin poukazuje na to, že si nesoulad 

sice často užíváme, nemusí nám ale připadat humorný. Nestačí tedy říct, že humor 

vnímáme jako požitek z nesrovnalostí, neboť je pouze jedním ze způsobů, jakým si takový 

nesoulad užít. Lze jmenovat kategorie jako tragický, hrůzostrašný, groteskní, hrůzný, 

bizarní či fantastický. Tyto kategorie na rozdíl od humoru postrádají hravost a tendenci 

ke smíchu. Kognitivní posun zde vyvolává jiné emoce, které si sice užíváme, ale 

nevyvolávají v nás pobavení či smích. Můžeme si tak užít horrorový film či tragickou hru, 

které v nás vyvolávají stejný nesoulad jako v případě humoru.5 Z těchto kategorií se pak 

humoru nejvíce podobá kategorie fantastického, neboť poskytuje prostor pro emocionální 

uvolnění a hravost. (Morreall, 2009, s. 13, 73–74) 

Ačkoliv se do toto směru řadí velcí filosofové jako Immanuel Kant či Arthur 

Schopenhauer, a i přes to, že teorie inkongruence potlačila představy o tom, že je humor 

antisociální, uvolnil tento směr prostor pro další námitky. (Morreall, 2009, s. 13) 

Kant například tvrdí, že humor je vždy jen fyzický a že se zakládá na pozitivním efektu, 

který má smích na naše tělo. (McDonald, 2012, s. 58; Morreall, 2009, s. 13–14) 

Tuto myšlenku dále rozvinul George Satayana, který tvrdí, že „člověku, který je 

racionálním tvorem, se absurdita nemůže líbit o nic víc než hlad či zima“ (McDonald, 

2012, s. 58) a že nesoulad je tedy vždy nežádaným prvkem. Do opozice se staví i teorie 

„kognitivní disonance“, které říkají, že lidé se přirozeně chtějí vyhýbat diskomfortu, který 

vzniká při dvou konfliktních konceptech (v našem případu nesouladu). Rozrušují nás a nutí 

 
5 Jedná se o „Paradox tragédie“, ve kterém se ptáme na to, jak si můžeme něco takového vůbec užít. V hloubi 
duše nechceme být součástí horrorového příběhu, který sledujeme, nechceme vidět nikoho zavražděného. 

Můžeme tedy říct, že si neužíváme ty strašlivé věci jako takové, ale spíše něco, co tyto pocity doprovází – 
obdiv k hrdinovi, vzrušení či úlevu od nudy. (Morreall, 2009, s. 73–74) 
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nás pozměnit myšlení, abychom dosáhli konsensu. Lze tedy konstatovat, že „naše 

psychologická potřeba pro souznění je v základním rozporu s teorií inkongruence.“ 

(McDonald, 2012, s. 59) 

1.4.1.3. Teorie uvolnění 

Teorie uvolnění vznikla stejně jako teorie inkongruence v reakci na teorii superiority. 

Základní myšlenkou této teorie je to, že člověk humorem či smíchem vypouští 

nahromaděnou energii. Stejně jako u předchozí teorie, i zde smích vychází z rozporů, 

nicméně tento rozpor se nachází spíše v daném jedinci než ve vtipu. (McDonald, 2012, 

s. 64) Pozornost je zde také věnována fyzické stránce smíchu, a zejména pak jeho 

propojení s nervovou soustavou.  

Jedním z hlavních představitelů této teorie je britský filosof Herbert Spencer. Ten se snažil 

přijít na to, jak percepce nesouladu vyústí ve smích. Jeho předpokladem bylo, že se v těle 

hromadí nervová energie, která je následně uvolněna ve formě smíchu. (McDonald, 2012, 

s. 64–65) „Nervová energie má vždy tendence vyvolat pohyb svalu, a když dosáhne určité 

intenzity, vyvolá ho.“ (Morreall, 2009, s. 16) Poukazuje na příklad, kdy při strachu děláme 

malé pohyby, které nás připravují na útěk. Když strach dosáhne určité hranice, utečeme. 

Stejně tak je to u vzteku. V případě smíchu ale svalové pohyby nejsou ranými stádii jiného, 

většího pohybu. Místo toho smích slouží pouze k uvolnění přebytečné nervové energie. 

(Morreall, 2009, s. 16) Jeho pojetí je nicméně vytýkáno, že vždy bere smích jako výsledek 

snížení našich očekávání. Jinými slovy, jeho teorie předpokládá, že vážná situace je 

narušena něčím triviálním, a to způsobuje smích. McDonald ale tvrdí, že smích může 

vzniknout i v opačném případě, tedy když je něco triviálního nahrazeno něčím velice 

vážným. Spencerova teorie ovšem počítá pouze s první možností. (McDonald, 2012, s. 66–

67) 

Spencerovu teorii nicméně ve svém díle Jokes and Their Relation to the Unconscious 

(1989) rozpracovává Sigmund Freud. Stejně jako Hebert Spencer, i Freud předpokládá, 

že pokud určité množství psychické energie (Spencer užívá energii nervovou), které bylo 

použito ke katexi nervových drah, zůstane nevyužito, je třeba najít jinou formu vybití, 

kterou je v tomto případě smích. Dojde tedy k uvolnění nahromaděné psychické energie, 

která poskytuje danému jedinci uspokojení. Nejedná se ovšem o energii potlačovaných 
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pocitů, ale energii využívanou k potlačování pocitů. (Freud et al., 1989, s. 147–149) 

Může se jednat například o energii využívanou k potlačování tabuizovaných pocitů 

(násilnost, sex) – držíme je v nevědomí. V případě vtipkování o daném tématu tyto 

myšlenky vpouštíme do vědomí, a není tedy třeba energie k jejich potlačování. Ta je pak 

vylučována v podobě smíchu. Freud ale říká, že k tomu, aby byl vtip úspěšný, je potřeba 

publikum, protože ten, kdo příběh vypráví, nezadržuje psychickou energii pouhým 

vyprávěním. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom si mohli sami říct vtip a smát se mu. 

Publikum humor v příběhu validuje, a protože je smích nakažlivý, umožňuje smát 

se i vypravěči a dopřát mu potěšení z vlastního vtipu. (McDonald, 2012, s. 68–70) 

Toto chování ale může být společensky nepřípustné. Freud nicméně tvrdí, že vtipy nabízí 

způsob, jak se chovat dětinsky i v dospělém životě – a tedy proti společenským 

zvyklostem. Jinými slovy, „vtip může poskytnout něco, co by se dalo nazvat racionálním 

kontextem pro iracionální chování, a tím legitimizovat chování, které by jinak bylo 

nepřijatelné.“ (McDonald, 2012, s. 71) Morreall mimo jiné naznačuje, že nahromaděná 

energie není přímo nutná k tomu, abychom se mohli smát. V některých případech (a za 

příklad dává jednoduchý komiksový obrázek), v nás daný objekt nevzbuzuje nutnost 

hromadit energii k potlačení určitých pocitů. Podle něj není nutné mít potlačované pocity 

ještě před shlédnutím obrázku. Smát se lze i bez nich. (Morreall, 2009, s. 19–20) 

Ačkoliv bychom se u jednotlivých teorií mohli jistě pozastavit na mnohem déle 

a prozkoumat jejich tvrzení více do hloubky, pro potřeby této práce by takto popsané 

základní myšlenky měly postačit. Z představených kritik je rovněž zřejmé, že ani jedna 

z teorií není nijak nadřazená a že je tedy všechny můžeme brát jako rovnocenné 

a vzájemně komplementární – například teorie uvolnění vychází taktéž z nesouladu mezi 

dvěma elementy. 

1.5.  Memy v prostředí internetu 

Dalším konceptem, u kterého je vzhledem k povaze práce nutno se zastavit, je meme.6 

Stejně jako v případě „nových médií“, i s tímto termínem jsou z hlediska jeho definice 

značné potíže. I zde si akademici kladou otázku: „Co to vlastně mem je?“ Odpověď na tuto 

otázku se snažilo najít mnoho výzkumníků. S poměrně jednoduchou, leč výstižnou definicí 

 
6 V této práci budu s pojmem pracovat v jeho počeštělé formě, tedy mem. 
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tohoto fenoménu přichází Patrick Davison: „Internetový mem je kulturní prvek, obvykle 

vtip, který získává vliv prostřednictvím online přenosu.“ (Davison, 2012, s. 122) 

Ačkoliv přiznává, že ne všechny memy musí být nutně vtipy, rozdíl oproti „offline“ 

humoru je zřejmý. Zatímco „offline“ vtipy se mohou šířit pouze tak rychle, jak rychle 

se přemisťují lidé, a mohou zachovávat podobu pouze díky jejich paměti, šíření 

internetových vtipů již není limitováno přesunem jedinců ani jejich pamětí, neboť forma 

vtipu je uchovávána daným médiem. (Davison, 2012, s. 122) 

Memy navíc podle Limor Shifmanové představují koncept, jakým lze zachytit zásadní 

aspekty participativní kultury. Odkazuje tedy na interaktivní povahu nových médií a na 

novou roli jejich uživatelů. Znovu zde můžeme připomenout, že z usera se stává produser, 

tedy uživatel, a zároveň producent mediálního obsahu. (Shifman, 2014, s. 18) Myšlenku 

zachycení různých aspektů v memech posouvá ještě dále, když říká, že „internetové memy 

lze považovat za (post)moderní folklór, v němž jsou sdílené normy a hodnoty konstruovány 

prostřednictvím kulturních artefaktů, jako jsou obrázky upravené ve Photoshopu nebo 

urbánní legendy.“ (Shifman, 2014, s. 15) Skrze memy tedy lze zkoumat i takové 

fenomény, jako jsou například genderové rozdíly či rasovou stereotypizaci. Autorka při 

definici vychází z inkluzivního memetického přístupu. Ten zjednodušeně řečeno zastává 

myšlenku, že téměř jakýkoliv obsah, který lze kopírovat pomocí imitace, by měl být 

nazýván memem. Shifmanová nicméně poukazuje na to, že takto široká definice postrádá 

možnost analýzy. Ve své knize tedy nabízí čtenářům jiné pojetí tohoto konceptu, když 

definuje memy jako: 

„(a) skupinu digitálních položek, které mají společné charakteristiky obsahu, 

formy a/nebo postoje, které (b) byly vytvořeny s ohledem na ostatní a (c) byly 

šířeny, napodobovány a/nebo transformovány prostřednictvím internetu mnoha 

uživateli.“ (Shifman, 2014, s. 39–41) 

Z hlediska formy memů se může jednat téměř o jakýkoliv formát. Takovým obsahem může 

být text, emotikon, GIF či video. Nejčastější formou je ale obrázek, který je překrytý 

textem, jenž vyjadřuje nějaké sloučené sdělení. (Beskow et al., 2020, s. 1) V souvislosti 

s představenou definicí pak autorka navrhuje možnost analýzy tohoto fenoménu. 

Aby potvrdila aplikovatelnost definice, rozhodla se analyzovat tři v tu dobu virální 
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internetové memy. Při analýze se nejprve věnovala originálnímu obsahu, který následně 

porovnávala s vybranými memy. Zkoumala ideje, textové praktiky a komunikační strategie 

jak původního obsahu, tak i jeho imitací. Ptala se zejména na to, jaké charakteristické 

dimenze byly přesně imitovány a které byly pozměněny.(Shifman, 2014, s. 42–54) 

Její metodu analýzy internetových memů v této práci není možné využít. Autorka se totiž 

věnuje proměnám původního obsahu a různým formám, kterých může daný mem nabývat. 

V rámci výzkumu budu pracovat vždy právě s jednou formou daného memu, a z toho 

důvodu se metoda analýzy Limor Shifmanové zdá jako nevhodná. 

Kromě představených definic memů považuji za nutné zhodnotit, s jakým fenoménem 

se vlastně potýkáme. Jean Burgess tvrdí, že skrze memy je manifestována určitá 

subkultura. (Burgess, 2014, 2) Ačkoliv jeho tvrzení cílí především na virální videa, tato 

myšlenka je jistě aplikovatelná i na ostatní typy memů. I Limor Shifmanová memy 

charakterizuje jako fenomén, který utváří, a zároveň odráží obecné sociální myšlení. 

Skrze memy je reprodukována kultura. Navíc jsou podle ní memetické obsahy „velice 

cennými pilíři takzvané participativní kultury“. (Shifman, 2014, s. 4) Vzhledem 

k interaktivitě a rozšířenosti internetu nelze memy považovat za lokální fenomén. Místo 

toho mají často globální charakter. Shifmanová dokonce tvrdí, že se „v posledním 

desetiletí internetové memy skutečně staly mocnými – ačkoli často neviditelnými – agenty 

globalizace“. (Shifman, 2014, s. 151) Memy se taktéž staly velice populárními v oblasti, 

kde bychom takový typ komunikace příliš nečekali – v politice. Různí političtí aktéři 

memy využívají pro předávání politických sdělení a ve snaze oslovit své voliče. Vzhledem 

ke své jednoduchosti se jedná o velice účinný způsob, jakým komunikovat s cílovým 

publikem. (Beskow et al., 2020, s. 1) Navíc jsou díky své „lepkavosti“ a šiřitelnosti7 

mediálním obsahem, který může snadno překročit hranice cílové populace. (Jenkins et al., 

2013) 

  

 
7 Pojmy užívané Jenkinsem a spol. pro označení atributů mediálního obsahu. V originále „spreadability“ a 

„stickiness“ 
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2. Metodologie 

2.1.  Design výzkumu 

Předmětem zkoumání v této práci byly příspěvky sdílené na profilech automatizovaných 

účtu na sociální síti Twitter. Součástí analýzy byly také komentáře uživatelů k danému 

příspěvku. Práce tak má přispět k pochopení integrace automatizovaných účtů na sociální 

síti Twitter za účelem pobavení uživatelů. Konkrétně si klade za cíl určit, ve světle jaké 

teorie humoru lze na vybrané účty a příspěvky nejčastěji nahlížet. Záměrem této práce bylo 

také zmapovat, jaká témata se v příspěvcích vyskytují nejčastěji, a současně jakých forem 

nabývají reakce ostatních uživatelů. Účty jsou většinou naprogramovány na tzv. „retweet“ 

již existujícího příspěvku, tedy jeho přesdílení. Díky tomu nelze ve většině případů 

považovat produkci Twitterbotů za originální. Existují ovšem i tací, kteří své příspěvky 

přímo vytváří, případně vytváří nové tweety za využití databáze příspěvků. 

Boti a automatizace obecně se v současné společnosti vyskytuje stále častěji, a tak se jim 

dostává i větší pozornosti výzkumníků. Jedná se totiž o poměrně čerstvou technologii, 

která je dalším krokem k umělé inteligenci. 

Pro účely této práce byla zvolena kombinace kvantitativního a kvalitativního přístupu 

k výzkumu. V první fázi byla po sběru dat provedena kvantitativní analýza, při které jsem 

se zaměřoval na deskripci získaných dat. Pozornost jsem věnoval jak popisu jednotlivých 

profilů, tedy počtu sledujících či době fungování, tak příspěvkům – počet a typ, like, 

sdílení, komentáře. Tímto způsobem jsem provedl kvantitativní analýzu u všech 

sledovaných účtů. 

Ze získaných dat bylo pak na základě kvantitativních informací o zkoumaném materiálu 

vybráno 40 příspěvků, které byly následně podrobeny kvalitativní analýze. Interpretativní 

paradigma totiž nabízí možnost detailnějšího a hlubšího popisu zkoumané problematiky. 

Díky tomu lze taktéž analyzovat i různé typy obsahu. Zkoumaný koncept humoru je navíc 

velice subjektivním fenoménem, a i z toho důvodu je kvalitativní metoda pro tento výzkum 

vhodnější. 
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Ačkoliv tento způsob analýzy není běžný8, je možné tento postup využít. Studie dokonce 

naznačují, že komplementarita kvalitativních a kvantitativních metod v rámci jednoho 

výzkumu může, a dokonce by měla být důležitým aspektem výzkumné práce. (Jensen, 

2020, s. 272) V této práci je kvantitativní metoda využita především k deskripci dat 

a výběru užšího vzorku pro kvalitativní analýzu a pro poskytnutí širšího kontextu 

analyzovaných dat. 

2.2.  Metoda sběru dat 

Při sběru dat jsem využil webovou službu Apify9, která svým uživatelům poskytuje 

bezplatná API řešení. Pro účely této práce již existoval jiným uživatelem vyhotovený 

scraping tool, tedy nástroj, pomocí něhož lze vytěžit informace z Twitterového účtu. 

Vzhledem k tomu, že Twitter sám nabízí rozhraní pro programování automatizovaných 

řešení, která využívají webových služeb, je také třeba, aby byla data ze SNS vytěžitelná. 

Twitter sám sleduje, kolikrát byl daný příspěvek označen jako „líbí se mi“, okomentován 

či sdílen jinými uživateli. Tyto údaje jsou veřejně přístupné přímo v aplikaci a jsou 

zároveň dostupné pomocí API. (Veale & Cook, 2018, s. 8) 

Obecně lze data scraping webových dat definovat jako proces extrakce a kombinování 

obsahu z webu systematickým způsobem. (Glez-Peña et al., 2014, s. 789) V případě Apify 

jsem využil již zhotovený nástroj, pomocí něhož jsem získal příspěvky u jednotlivých 

Twitterbotů. Ten prohledává zadané profily a získává z nich informace jako je seznam 

tweetů, retweetů a odpovědí z profilů. Pro každý příspěvek pak získává statistiky like, 

odpovědí a retweetů. Pomocí různých vstupů lze upravovat kritéria vyhledávání. (Twitter 

Scraper · Apify, b.r.) Výsledky scrapingu lze získat v několika formátech, ze kterých jsem 

pro účely práce využil formát Excelu, v němž jsem pak pomocí filtrů mohl výsledky 

prohledávat a hodnotit. V souboru lze kromě informací o uživatelském engagementu10 

nalézt také přímé odkazy na jednotlivé příspěvky, což se zpětně při analýze ukázalo jako 

velice cenné. 

Překážkou při sběru dat byla nekonsistence vyhledávání. Při zadávání časového rozmezí 

 
8 Většinou probíhá výzkum opačně – pomocí kvalitativních metod se provede tzv. předvýzkum, který 

výzkumníkům poskytne kategorie a formulace pro kvantitativní analýzu  
9 https://apify.com/ 
10 Engagementem rozumím počet „Like“, „Retweet“ a komentářů u jednotlivých příspěvků.  

https://apify.com/
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vyhledávání se nástroj přestal reagovat a nevyhledal žádné tweety. Musel jsem proto přejít 

k vyhledávání od aktuálního data. Ani to ovšem nebylo stoprocentní, neboť i při zadání 

maximálního množství možných vytěžených příspěvků (3300), jsem u každého profilu 

získal jiný počet. Ani po opakovaném vyhledávání se mi nepodařilo získat více dat či jiná 

data. Věřím ale, že na výsledky výzkumu nebude mít tato překážka velký vliv. 

2.3.  Výzkumné otázky a vzorek 

Vzhledem k výše popsanému designu studie a představenému teoretickému zakotvení si 

pokládám následující výzkumné otázky: 

1. Jaké typy příspěvků lze na účtech Twitterbotů nalézt? 

2. Optikou jaké teorie humoru lze nejčastěji nahlížet na humorné příspěvky 

Twitterbotů? 

3. Jaká témata se v rámci příspěvků objevují nejčastěji? 

4. Jakých forem nabývají nejčastěji reakce na dané příspěvky? 

Co se týče výběru vzorku, byla možnost selekce omezená. Vzhledem k tomu, že zaměření 

práce a požadavky na výzkumný vzorek jsou velice konkrétní, byl vzorek poměrně malý. 

Potíže skýtalo například to, že pokud není bot přímo popsán, je velice těžké ho na SNS 

identifikovat. Dalším problémem byla neaktivita účtů. Některé účty byly úplně 

zablokovány, u jiných byla aktivita pozastavena před několika lety. 

Vzhledem k reprezentativitě výzkumu jsem se tedy snažil o získání aktivních 

automatizovaných účtů, které produkují humorný obsah. 

Nakonec byl vybrán vzorek čtyř Twitterbotů, u kterých byla provedena detailnější analýza. 

Jedná se o účty @theMemesBot, @fckeveryword, @dril_gpt2, @conceptsbot. Tito boti 

byli vybráni na základě toho, že svým fungováním odpovídají požadovaným kritériím – 

jedná se o automatizované účty, jejich produkce může být označena jako humorná a jde 

o aktivní účty. Cílem bylo taktéž zajistit rozmanitost vzorku s ohledem na formu i obsah. 

Pomocí výše zmíněného data scrapingu jsem u každého z profilů získal určitý počet 

nejnovějších příspěvků. 
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• @theMemesBot  - 1500 příspěvků v období od 23. 5. 2021-21. 6. 2021 

• @fckeveryword – 2000 příspěvků v období od 19. 4. 2021-31. 5. 2021 

• @dril_gpt2 – 512 příspěvků v období od 3. 4. 2021-26. 6. 2021 

• @conceptsbot – 755 příspěvků v období od 10. 3. 2021-26. 6. 202111 

U každého z těchto botů proběhla kvantitativní deskripce dat. Pro kvalitativní analýzu pak 

bylo vybráno vždy 10 příspěvků, což dohromady dává vzorek celkem 40 analyzovaných 

příspěvků. Vybíral jsem ty s největším engagementem uživatelů. To znamená ty příspěvky, 

které mají nejvyšší součet kvantitativních ukazatelů „Likes“, „Reply“ a „Retweet“. Díky 

tomu by neměl vypadnout žádný důležitý příspěvek, který by sice neměl mnoho „Like“, 

ale disponoval by jinou formou uživatelského zapojení. Tento způsob výběru vzorku je 

z hlediska sociálních sítí velmi častý, ačkoliv není jediný. Jak podotýká Perreaultová 

s Mosconi, jedná se o jednoduchý způsob, jak změřit engagement publika. Metriky totiž 

poskytuje platforma sama, a výzkumník tak nemá mnoho práce se získáváním potřebných 

dat. (Perreault & Mosconi, 2018, s. 3573) Vzhledem k proměnlivé povaze sociálních sítí je 

nutno konstatovat, že pracuji s příspěvky a komentáři v té formě, ve které se nacházely 

v poslední sledovaný den při sběru dat. Vzhledem k tomu, že komentáře nemusí být vždy 

k tématu, budu je při výběru vzorku zohledňovat pouze v případě, že jich nebude 

zanedbatelné množství. 

2.4.  Metoda analýzy dat 

V první fázi analýzy jsem využil data získaná pomocí data scrapingu z jednotlivých 

Twitterových profilů. Nebyl využit žádný specializovaný nástroj pro kvantitativní analýzu 

materiálu, neboť cílem tohoto oddílu práce bylo na základě kvantitativních dat vytvořit 

kontext, a především vybrat data pro další analýzu. Pracoval jsem tedy s daty v excelu, kde 

jsem za pomocí filtrů řadil data tak, abych získal odpovídající výsledky, tedy příspěvky 

s nejvyšším počtem „Likes“, „Retweet“ a „Reply“. Součástí kvantitativní deskripce dat je 

taktéž popis jednotlivých profilů, u kterého jsem se soustředil především na datum vzniku 

profilu, jeho popis od autora Twitterbota, počet sledujících a průměrný počet přidávaných 

 
11 Zde se do počtu příspěvků započítávají i odpovědi jiným uživatelům. 
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příspěvků. Poslední zmíněný údaj byl získán za pomocí spočítání průměrného počtu 

příspěvků/den ze všech plných dní v rámci sebraných dat. Tento ukazatel tedy představuje 

hodnotu toho, kolik příspěvků přibližně Twitterbot sdílí za den. 

Ve druhé části analýzy jsem se soustředil na interpretativní stránku výzkumu, tedy 

kvalitativní analýzu. V rámci kvantitativní analýzy získaných dat a deskripce bylo vybráno 

celkem 40 příspěvků, které jsem následně důkladně pročítal a kódoval. 

V duchu kvalitativní obsahové analýzy jsem využil oba procesy kódování, tedy induktivní 

i deduktivní. V rámci deduktivního kódování jsem díky představeným teoretickým 

konceptům a proběhnuvší literární rešerši byl schopen sestavit základní kategorizační 

rámec, zejména pak ve vztahu k jednotlivým teoriím humoru. Na základě těchto kódů jsem 

pak v materiálu hledal data, která do daných kategorií spadají. (Elo & Kyngäs, 2008, 

s. 111) Vzhledem k povaze výzkumu a subjektivní povaze zkoumané problematiky jsem 

zvolil kódovací matici bez omezení, což znamená, že při použití této metody deduktivního 

kódování „jsou [další] kategorie vytvářeny v rámci jejích mezí [kódovací matice, pozn. 

autora], podle principů induktivní obsahové analýzy.“ (Elo & Kyngäs, 2008, s. 111) 

Využívají se tedy jak kategorie vzniklé před samotnou analýzou v rámci zvolených 

teoretických konceptů, tak kategorie, které jsou „objeveny“ až při bližším čtení a analýze 

sebraného materiálu. „Kategorie (koncepty) musí být na jedné straně vztaženy ke všem 

ostatním teoretickým výpovědím o aktuálním předmětu, na druhé straně se musí vytvářet 

v souladu s empirickým materiálem.“ (Hendl, 2005, s. 211) Deduktivně zvolené kódy tedy 

sice vychází z předchozích znalostí, zároveň jsem se ale snažil vztáhnout je 

k potenciálnímu obsahu materiálu. Nově vzniklé kategorie v rámci induktivního kódování 

jsem zařazoval do definovaného kategorizačního systému. Data v textu byla následně 

„klasifikována jako ‚příslušná‘ k určité skupině (…). Při formulování kategorií pomocí 

induktivní obsahové analýzy dochází výzkumník prostřednictvím interpretace k rozhodnutí, 

které věci zařadit do stejné kategorie.“ (Elo & Kyngäs, 2008, s. 111) 

Považuji za důležité zmínit, že sebraný materiál nebude překládán. V souvislosti 

s překladem by mohlo dojít k pozměnění původního významu sdělení, a tím ovlivnění 

závěrů výzkumu. Veškeré analyzované příspěvky a komentáře tedy budou prezentovány 

v jejich originálním znění. 
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2.5.  Etika výzkumu 

Ačkoliv scrapingové aplikace jako například Apify umožňují poměrně jednoduchý sběr dat 

ze sociálních sítí, vyvstává zde otázka, zda nemohou být tyto příspěvky považovány 

za soukromé. Vzhledem k tomu, že součástí výzkumu budou příspěvky na profilech 

automatizovaných účtů, které jsou navíc veřejně dostupné všem uživatelům, nepovažuji 

za nutné jakkoliv cenzurovat jejich počínání na SNS. V případě ostatních uživatelů, kteří 

se u jednotlivých příspěvků angažují, je již třeba k využívání dat přistupovat obezřetněji. 

I přes to, že uživatelé vědomě přispívají svými komentáři k příspěvku, který je na veřejně 

dostupném profilu, a tudíž viditelný kterémukoliv uživateli, respektuji jejich právo 

na soukromí, a tak ve výzkumu v případě citací komentářů budou jejich jména 

anonymizována. 
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3. Analytická část 

3.1. Kvantitativní deskripce automatizovaných účtů 

Tato kapitola se zaměřuje na představení kvantitativních ukazatelů sebraných dat 

jednotlivých Twitterbotů, a zároveň představí profily jako takové. Tato část bude sloužit 

k doplnění kontextu jednotlivých příspěvků, poukáže na popularitu jednotlivých botů 

a data získaná kvantitativní analýzou poslouží k výběru vzorku k dalšímu zkoumání. 

Specifická pozornost bude věnována ukazatelům jako celkový počet příspěvků, doba 

aktivity na Twitteru, a následně informacím o získaných datech, zejména engagementu 

uživatelů. Na základě posledního jmenovaného budou vybírány konkrétní příspěvky 

k detailnější analýze. 

3.1.1. @theMemesBot 

Twitterbot Dank Memes (@theMemesBot), funguje na Twitteru od února 2017. 

Od té doby sdílí memy získané z profilu dankmemes na sociální síti Reddit12. V popisku 

účtu je jasně specifikováno, že se jedná o bota, a je taktéž popsán i jeho účel: 

„Bot programmed to post the hottest memes from r/dankmemes. Best memes daily“ 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pouhé přesdílení již existujícího obsahu, nenavozuje 

to v nás pocit, že by s námi bot nějak dále interagoval. Veškeré příspěvky tedy vznikají 

prostřednictvím lidských uživatelů. Účet v současnosti sleduje přibližně 165 000 uživatelů. 

Od doby svého vzniku k dnešnímu datu robot sdílel přes 63 000 příspěvků. (Dank Memes 

(@theMemesBot) / Twitter, b.r.) Bot je tedy poměrně populární. Díky tomu, že memy jsou 

v současné participační kultuře a obecně internetovém prostředí velice důležitým 

fenoménem, nelze se divit, že v prostředí sociálních sítí vzniká algoritmus, který takový 

obsah dále šíří. V tomto případě je také nutné vyzdvihnout význam slova „dank“. 

Nejčastěji se jedná o označení memů, u kterých je komika přehnaná či nesmyslná. 

Tyto memy mohou mít navíc špatnou kvalitu, a to zejména kvůli častému sdílení 

 
12 Reddit je stránka, na které se uživatelé sjednocují okolo společného zájmu. V rámci této SNS existují tisíce 

komunit s odlišným zaměřením. Lidé na síť přidávají obsah, který je následně komentován, a na základě 

hlasování (na principu „like“ – „dislike“) se daným obsah dostává do popředí v  dané komunitě. (Homepage - 
Reddit, b.r.) 
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a přeposílání. (Urban Dictionary, b.r.-a) 

Příloha č. 1: Úvodní obrazovka účtu @theMemesBot (obrázek) 

 

3.1.1.1. Popis sebraných dat 

Pomocí API poskytnutého webovou stránkou Apify se mi podařilo získat posledních 1500 

příspěvků v období od 23. 5. 2021 do 21. 6. 2021. Tento bot sdílí memy, takže co do formy 

obsahu se jednalo vždy o obrázek s popiskem. Vzhledem ke struktuře a účelu algoritmu se 

zde nevyskytují jeho reakce na jiné uživatele, ať už ve formě odpovědí na komentáře 

u vlastního příspěvku, nebo na příspěvky jiných uživatelů. 

Na základě získaných dat můžeme určit, že robot publikoval každý den v průměru 

asi 53 příspěvků, tedy přibližně jeden příspěvek každou půl hodinu. Jediná výjimka byla 

12. a 13. června, kdy robot nepublikoval vůbec. Mohlo se jednat o chybu v kódu, kterou 

bylo nutno opravit, nebo v tu dobu nepřibyly na SNS Reddit žádné nové příspěvky. 

Robot je totiž závislý na lidském zapojení na jiné sociální síti. To mohlo ovlivnit i den před 

a po této odmlce, tedy 11. a 14. června., kdy robot taktéž přidal méně příspěvků. 

Nejvíce příspěvků robot přidal 9. června 2021, a to celkem 69 příspěvků. To znamená, že 

sdílel nový mem téměř každých 20 minut. Na druhou stranu nejméně příspěvků přidal 



37 
 
 

14. června 2021, a to celkem 19. Nejspíš to bylo způsobeno nějakým technickým 

defektem, neboť Twitterbot v tento den začal přispívat až okolo 16 hod. 

Příloha č. 2: Počet příspěvků ve sledovaném období – Dank Memes (graf) 

 

3.1.1.2. Uživatelské zapojení 

Co se týče engagementu celkem získalo 1500 příspěvků 415 792 označení líbí se mi, což 

v průměru odpovídá asi 277 like na příspěvek. Maximem bylo 2085 like, naopak nejméně 

se na pomyslném žebříčku umístil příspěvek, který nezískal ani jeden lajk. Příspěvky byly 

retweetovány poměrně často, celkem bylo znovu sdíleno celkem 41 058krát. Na jeden 

příspěvek tedy vychází přibližně 27 retweetů. Maximální počet sdílení byl 378. 

U vybraných příspěvků se neobjevil ani jeden, který by nebyl sdílený vůbec. V souvislosti 

s komentáři dochází v počtu k poměrně silnému úpadku. U všech příspěvků se celkem 

objevuje 3646 odpovědí, nejvíce se u příspěvku vyskytuje 32 komentářů. V průměru tak 

uživatelé přidávali 2 komentáře na příspěvek. Celkem 23 příspěvků bylo úplně bez reakce. 

Zajímavé je, že ačkoliv příspěvek, který nezískal ani jeden lajk a žádný komentář, byl 

celkem 15krát retweetován. 
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Příloha č. 3: Engagement u vybraných příspěvků – Dank Memes (graf) 

 

3.1.2. @fckeveryword 

Twitterbot Fuck Every Word 2.0 (@fckeveryword) existuje od prosince 2017. 

Jedná se o účet, který sdílí postupně všechna slova v anglickém jazyce, a před ně připojuje 

slovo „fuck“. Vulgarismy jsou velice často součástí humoru, a tak nebude tento bot nijak 

cenzurován, neboť poté by jeho tvorba postrádala smysl. V popisku autor tohoto bota píše: 

Fuck every word in the English language. Task did complete in 2020. Rip 

@fuckeveryword. This is an attempt by @Anka213 to resurrect it. 

Robot tedy zjevně využívá slovníkové databáze, kdy v určitém časovém úseku zveřejní 

další anglické slovíčko, které předsadí slovesem „fuck“. Jak je z popisku i z názvu 

Twitterbota zřejmé, představený úkol robot splnil již v minulém roce, a nyní ho další 

vývojář spustil znovu. V popisku robota je dokonce i odkaz na zdrojový kód robota, který 

odkazuje na stránku na GitHubu.13 K dnešnímu datu tento účet sleduje asi 252 000 

uživatelů a robot sdílel přes 59 000 příspěvků. (Fuck Every Word 2.0 (@fckeveryword) / 

Twitter, b.r.) Na tohoto Twitterbota existuje několik různých adaptací, jako například 

@queereveryword, @everywordmickey, @everywordsquare či @everywordaro. 

 
13 https://github.com/anka-213/fuckeveryword 
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Příloha č. 4: Úvodní obrazovka účtu @fckeveryword (obrázek) 

 

3.1.2.1. Popis sebraných dat 

U tohoto profilu jsem pomocí API řešení získal celkem 2000 příspěvků v období od 

14. 5. 2021 do 26. 6. 2021. Stejně jako u předchozího bota, vzhledem k účelu a způsobu 

fungování tohoto Twitterbota neočekáváme žádnou interaktivitu, bot pouze sdílí příspěvky 

na základě databáze anglických slov. Co se týče formy obsahu, zde se ve všech případech 

jedná o čistý text. 

Ze získaných dat lze vyčíst, že robot postoval ve sledovaném období každý den, 

nevynechal ani jednou. Vzhledem k tomu, že každý den přidal 47 nebo 48 příspěvků, 

můžeme konstatovat, že se jedná o algoritmus s fixní frekvencí přispívání na stránku. 

Oproti předchozímu botovi, který byl zjevně spouštěn nějakým externím triggerem. 

Bot tedy sdílí obsah každých 30 minut. V datech se nicméně vyskytovaly i výjimky, 

a to konkrétně 15.5., 16.5. (46 příspěvků), 28.5. (45 příspěvků) a 19.4. (1 příspěvek). 

Zatímco u prvních třech případů nelze určit příčinu odlišného počtu sdíleného obsahu, 

u posledního data byl pomocí API poslední příspěvek získán z 23:30. Jednalo se tedy 

o úplný konec dne, následující příspěvek už byl sdílen následující den. 
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Vzhledem k tomu, že bot přispívá v pevně stanovené frekvenci, nelišila se zde příliš 

množství příspěvků, a tak graf není k vizualizaci dat potřeba. 

3.1.2.2. Uživatelské zapojení 

Z hlediska engagementu získaly získané příspěvky tohoto bota celkem 528 886 like. 

V průměru měl tedy jeden příspěvek asi 264 like. Největší množství like u jednoho 

příspěvku bylo 35 012, nejméně pak 35. Na rozdíl od předchozího bota se zde tedy 

nevyskytoval žádný příspěvek, který by neměl ani jedno označení „To se mi líbí“. 

Příspěvky měly podobný celkový počet sdílení jako v předchozím případě, nicméně zde 

se lišila průměrná hodnota, jelikož se mi zde podařilo získat více dat pro analýzu. 

Celkový počet retweetů byl 41 271, což je v průměru přibližně 20 sdílení na příspěvek. 

Maximum zde výrazně převyšuje předchozího bota, jelikož se jedná o 4442 sdílení 

jednoho příspěvku. Na druhou stranu celkem 417 příspěvků nebylo sdíleno vůbec. 

V tomto případě to zřejmě bylo z toho důvodu, že spojení slova „fuck“ a daného 

slovníkového pojmu nedávalo žádný smysl, nebylo v žádném směru aktuálním, 

nebo se nejednalo o vtipné spojení.14 Ačkoliv inkongruence byla zřejmá i v takových 

případech, na rozdíl od vybraných příspěvků v uživatelích nevzbuzovala žádné pobavení. 

V průměru byly příspěvky sdíleny asi 20krát. U komentářů taktéž převyšuje hodnoty 

předchozího bota. Celkem se v datech vyskytuje 19 879 odpovědí, v průměru téměř 

10 komentářů na příspěvek. Nejvíce měl příspěvek 934 komentářů, 42 příspěvků nebylo 

okomentovaných vůbec. 

  

 
14 Šlo například o spojení: fuck bondless, fuck bracero, fuck bonum, fuck booziest, fuck boarish  a jiné 
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Příloha č. 5: Engagement u vybraných příspěvků – Fuck Every Word 2.0 (graf) 

 

3.1.3. @dril_gpt2 

Twitterbot wint but AI (@dril_gpt2) je robot, který napodobuje chování jiného uživatele 

na Twitteru, který vystupuje pod jménem wint (@dril). Web Complex o tomto uživateli 

píše: „Pokud si projdete časovou osu téměř každého Twitteru se smyslem pro humor, 

najdete tweet od @dril.“ (Gallagher, 2014) O uživateli, který stojí za přezdívkou wint 

nemáme mnoho informací. Complex dále shrnuje wintovo působení na Twitteru: 

Ten, kdo stojí za hlasem @dril, si uvědomuje, že tento účet je nejlepší jako 

paranoidní, směšná fontána technospeaku, která křičí do větru internetu 

malými písmeny bez interpunkce. Jakékoli další znalosti o muži, který stojí za 

usměvavou tváří Jacka Nicholsona, by mohly vtip jen zkazit. (Gallagher, 2014) 

Twitterbot funguje na sociální síti od  září 2019 a od té doby zveřejnil téměř 5000 

příspěvků. Tento profil sleduje téměř 65 000 uživatelů. V jeho popisku stojí: „Human-

curated, AI-generated tweets using various AI models trained on dril. resemblance varies. 

uses gpt-j and gpt-3 despite the name“ (Wint but Al (@dril_gpt2) / Twitter, b.r.) Zmíněné 

gpt_j a gpt_3 jsou jazykové modely založené na strojovém učení. Jedná se o dva modely 

od odlišných společností. (Naik, 2021) Kurátorem tohoto bota je pravděpodobně uživatel 

@E08477. Tuto informaci jsem získal až při kvalitativní analýze, kdy jsem si povšiml, 
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že tento uživatel často komentuje příspěvky tohoto Twitterbota15. Ve svém popisku pak má 

tohoto a další dva Twitterboty. Pro srovnání: vzor tohoto AI Twitterbota, @dril, působí na 

Twitteru již od roku 2008 a za dobu svého působení sdílel asi 10 800 příspěvků. Jeho účet 

nicméně sleduje přes 1,6 milionu uživatelů. (Wint (@dril) / Twitter, b.r.) 

Příloha č. 6: Úvodní obrazovka účtu @dril_gpt2 (obrázek) 

 

3.1.3.1. Popis sebraných dat 

U tohoto profilu jsem pomocí API řešení získal celkem 512 příspěvků v období od 

3. 4. 2021 do 26. 6. 2021. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o určitou formu 

umělé inteligence, která se snaží napodobovat lidské chování, nelze očekávat, že zde bude 

nastavena pevná frekvence přispívání. Ve sledovaném období z celkového počtu 

84 možných dní robot přispíval 66krát. V osmnácti dnech tedy nepřispíval vůbec. 

Průměrně přidal asi 6 příspěvků denně. Nicméně jak ukazuje následující graf, robot 

přispívá celkem náhodně, a to jak počtem příspěvků, tak frekvencí přispívání: 

 

 
15 Například: „broke my "no tumblr shit" promise but in my defense this was in the queue with all the other 
gpt-3 posts“ 
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Příloha č. 7: Počet příspěvků ve sledovaném období – wint but AI (graf) 

 

Logika přispívání je v tomto případě trochu složitější než u předchozích případů. 

Twitterbot nejčastěji přispívá pouze tweety vlastní tvorby, nicméně v 8 případech došlo 

k retweetu, a robot dokonce i odpovídá na tweety, nejčastěji ty svoje16. Součástí retweetu 

byly obrázky přidané jinými uživateli, případně robot retweetoval vlastní dřívější 

příspěvky. Na rozdíl od předchozích botů robot ve svých příspěvcích využívá i funkce jako 

zmínky (pomocí znaku @) a hashtagy (znak #). Příspěvků, kde robot někoho zmiňuje, je 

celkem 14. Označuje ve svých příspěvcích například i Donalda Trumpa.17 Ve stejném 

počtu příspěvků také Twitterbot využívá hashtagy. Formu obsahu, kterou tento bot 

nejčastěji ve svých příspěvcích využívá, je text. V některých případech ovšem dochází 

k tweetování obrázků, nebo odkazů na externí stránky. 

 

 
16 Například: https://twitter.com/dril_gpt2/status/1413366879628976130; 
https://twitter.com/prophet_goddess/status/1412648957952495619  - v tomto případě se nejedná o data 

z vlastního souboru, účelem bylo ukázat různé funkcionality Twitterbota. 
17 https://twitter.com/dril_gpt2/status/1400926134980784146 
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3.1.3.2. Uživatelské zapojení 

Prvním sledovaným ukazatelem u engagementu jsou vždy lajky. U tohoto Twitterbota 

získalo 512 analyzovaných příspěvků celkem 294 579 like. V průměru to odpovídá asi 575 

like na jeden příspěvek. Maximem bylo 6393 like, 8 příspěvků pak bylo bez lajku. V tomto 

případě se jednalo o všech 8 retweetů. Při zkoumání šíření obsahu můžeme z dat vyčíst, že 

příspěvky byly sdíleny celkem 52 172krát. Nejvíc krát byl sdílen příspěvek 1225krát, 

nejméně pak jednou. Průměrný počet sdílení odpovídá přibližně 102 retweetům na jeden 

příspěvek. V porovnání s předchozími boty tedy můžeme sledovat poměrně velký nárůst 

v průměrném počtu sdílení. – 10x více než u Dank Memes bota, 5x více než u Fuck Every 

Word 2.0. Průměrný počet komentářů se zde pohybuje někde mezi dvěma předchozími 

boty. Zatímco první analyzovaný měl asi 2 komentáře na příspěvek a druhý bot 

10 komentářů, tento Twitterbot jich má přibližně 5 na jeden příspěvek. Celkem byly 

příspěvky okomentovány 2567krát. Maximální počet komentářů u jednoho tweetu byl 50, 

naopak 40 příspěvků nebylo okomentováno vůbec. Pro porovnání se mi podařilo pomocí 

Apify získat 342 příspěvků „originálního“ winta. Ty měly celkem 3 313 658 like, 

v průměru 9717 na jeden příspěvek, byly 307 526krát retweetovány, v průměru 

901 retweetů na příspěvek, a celkem uživatelé přidali 13 874 komentářů, v průměru 

40 komentářů na jeden příspěvek. 

Příloha č. 8: Engagement u vybraných příspěvků – wint but AI (graf) 
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3.1.4. @conceptsbot 

Dalším Twitterbotem je concepts bot. Tohoto bota jsem vybral z toho důvodu, že na rozdíl 

od ostatních tento bot nespočívá pouze v přidávání nových příspěvků, ale také v následné 

interakci s uživateli. To ostatně naznačuje i jeho popisek: 

„a bot that gives you various ideas. it talks back to you. by @kloseum“. (Concepts Bot 

(@conceptsbot) / Twitter, b.r.)  

Tento robot tedy funguje následujícím způsobem: na svou stránku sdílí nějaký nápad 

v textové podobě, uživatelé mu v komentářích odpovídají, a on na oplátku odpovídá jim 

s dalšími nápady. Účet vznikl v srpnu roku 2016 a od té doby zveřejnil více než 153 000 

příspěvků. Tuto stránku sleduje asi 85 000 uživatelů. (Concepts Bot (@conceptsbot) / 

Twitter, b.r.) 

Příloha č. 9: Úvodní obrazovka účtu @conceptsbot (obrázek) 

 

 

https://twitter.com/kloseum
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3.1.4.1. Popis sebraných dat 

U tohoto Twitterbota se mi pomocí Apify podařilo získat celkem 755 příspěvků v období 

od 10. 3. 2021do 26. 6. 2021. Při vyhledávání jsem využíval funkci pouze vlastních tweetů. 

Když jsem totiž zvolil funkci tweetů i odpovědí, tak jsem získal data pouze z jediného dne. 

Z vytěžených dat nicméně plyne, že robot v tomto období přispíval každý den. Ve většině 

případů každý den přidal 6-8 tweetů, nejméně přidal 4 denně, nejvíce 8. V průměru tedy 

tweetoval přibližně 7 příspěvků denně. Do toho nicméně nepočítáme jeho odpovědi 

na komentáře ostatních uživatelů. Při bližším pohledu na data jsem zjistil, že robot přispívá 

na svou stránku každé 3 hodiny, přičemž někdy tweet vynechá. To způsobuje výkyvy 

při přidávání na stránky, které jsou patrné i v následujícím grafu. Příčinu takto 

vynechaných příspěvků neznám, nicméně můžeme konstatovat, že se jedná o bota s pevně 

danou frekvencí přispívání. Z hlediska formy produkovaného obsahu se ve všech 

případech jedná o textový tweet. 

Příloha č. 10: Počet příspěvků ve sledovaném období – concepts bot (graf) 
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k tomu, že se žádný další retweet v analyzovaných datech nevyskytoval, předpokládám, že 

se jednalo o retweet autora bota. Z hlediska šiřitelnosti produkovaného obsahu zjišťujeme, 

že příspěvky byly retweetovány v průměru asi 58krát. Celkem byly příspěvky concepts 

bota sdíleny 43 905krát, příspěvek s nejvíce retweety byl sdílen 1116krát, naopak nejméně 

krát byly dva příspěvky sdíleny pouze jednou. Z hlediska komentářů se pohybujeme 

v podobných hodnotách jako v předchozích případech. Celkový počet komentářů 

u analyzovaných příspěvků činí 3495. Průměrná hodnota komentářů u jednoho příspěvku 

činí 4,5. Nejvíce se u jednoho příspěvku objevilo 43 komentářů, u 53 příspěvků 

se neobjevil ani jeden. 

Příloha č. 11: Engagement u vybraných příspěvků – concepts bot (graf) 

 

3.1.5. Shrnutí kvantitativní deskripce 

Jak je patrné z předchozích dat, na Twitteru se objevuje velké množství různých typů botů. 

Někteří jsou naprogramováni tak, aby přispívali v pevně dané frekvenci (@conceptsbot; 

@fckeveryword) a boty, kteří danou frekvenci nemají (@theMemesBot; @dril_gpt2). 

Ačkoliv předpokládám, že prvního zmiňovaného typu bude na Twitteru mnohem více, 

neboť je jistě jednodušší takového bota naprogramovat a provozovat, i druhý typ bude mít 

na SNS své místo. O to více bude připomínat lidského uživatele. 

 

4
3

1
3

2
3

5
2

2
4

8
3

1
6

9
8

1
5

8
1

1
3

9
2

1
2

2
8

1
1

1
5

1
2

1
4

1
0

7
1

3
9

2
2

2
5

1
2

1
3

1
7

1
7

1
2

4 1
1

1
1

1
6

8
5

5

4
0

3

4
3

6

5
2

0

4
0

7

3
6

6

4
7

3

2
8

5

2
8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ENGAGEMENT UŽI VATELŮ 
@CONCEPTSBOT

Počet lajků Počet odpovědí Počet retweetů



48 
 
 

Z hlediska produkovaného obsahu se ve většině případů jednalo o boty, kteří produkují 

jednotnou formu příspěvků. Ve většině případů se jednalo o textovou formu. Výjimku 

tvořil @theMemesBot, u kterého se jednalo ryze o vizuální produkci, neboť retweetoval 

„hot“ memes ze SNS Reddit. Kopíroval je i s originálním popiskem. Druhou výjimkou pak 

byl @dril_gpt2, který taktéž přispíval i vizuální obsah, nicméně jednalo se o 

zanedbatelnou část příspěvků. Většinu jeho produkce tvořily textové příspěvky obohacené 

o zmínky a hashtagy. Tím tedy můžeme odpovědět na první z výzkumných otázek „Jaké 

typy příspěvků lze na účtech Twitterbotů nalézt?“ 

Pokud bychom měli hodnotit engagement uživatelů, u jednotlivých botů a sečetli bychom 

průměrné hodnoty like, komentářů a retweetů, nejlépe by z analýzy vyšel Twitterbot 

@dril_gpt2. Ačkoliv oproti ostatním botům přispívá s nejmenší frekvencí, jeho příspěvky 

jsou z hlediska engagementu uživatelů nejoblíbenější. S velkou pravděpodobností je to 

způsobeno tím, že se jedná o umělou inteligenci, což je pro velkou část populace téma 

z oblasti „science-fiction“. Nejhůře naopak z vybraných botů vyšel @conceptsbot. 

Výsledky kvantitativní deskripce jsou přehledně vidět v následující tabulce: 
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Příloha č. 12: Tabulka Twitterbotů s kvantitativními ukazateli (tabulka) 

Ukazatel/Jméno Dank Memes 
Fuck Every 

Word 2.0 
wint but AI concepts bot 

Autor/správce Neznámý @Anka213 @E08477 @kloseum 

Datum vzniku Únor 2017 Prosinec 2017 Září 2019 Září 2016 

Počet 

sledujících 
165 000 252 000 65 000 85 000 

Počet příspěvků 63 000 59 000 5000 153 300 

Průměrný 

počet příspěvků 

za den 

53 47 6 7 

Průměrný 

počet like 
277 264 575 274 

Průměrný 

počet 

komentářů 

2 10 5 4,5 

Průměrný 

počet retweetů 
27 20 102 58 

Forma obsahu 
Vizuální18 Text 

Text; odkazy; 

vizuální 
Text 

 

  

 
18 Obrázky či videa  
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3.2.  Kvalitativní analýza vybraných příspěvků 

Následující kapitola se bude věnovat kvalitativní analýze příspěvků na základě 

engagementu uživatelů. Vzhledem k tomu, že jednu z výzkumných otázek se podařilo 

zodpovědět kvantitativní deskripcí dat, tato část práce se bude soustředit na zbývající 

3 výzkumné otázky: 

1. Optikou jaké teorie humoru lze nejčastěji nahlížet na humorné příspěvky 

Twitterbotů? 

2. Jaká témata se v rámci příspěvků objevují nejčastěji? 

3. Jaké formy nabývají nejčastěji reakce na dané příspěvky? 

Z kvantitativní deskripce vyšel text jako základní forma příspěvků botů na Twitteru, a tak 

budou zejména textové tweety předmětem následující analýzy. U @theMemesBot bude 

předmětem analýzy jak samotný mem, tak i jeho textový popisek, který může ovlivnit 

finální chápání příspěvků. Vždy bude představen nejprve zkoumaný příspěvek jako takový, 

poté mu bude věnována bližší pozornost. Zkoumané příspěvky budou analyzovány 

vzestupně, tedy poslední příspěvek bude vždy ten s nejvyšším engagementem. 

3.2.1. @theMemesBot 

3.2.1.1. Příspěvek 1 

It do be like that (engagement: 1464) 

První příspěvek u Twitterbota Dank Memes je uvozen textací „It do be like that“. 

V uživateli tento popisek vyvolává pocit, že se s následujícím memem ztotožní. 

Samotný obrázek pak zobrazuje pravděpodobně tajně vyfoceného páru [předpoklad 

výzkumníka], který hledí nejspíš do obrazovky mobilního telefonu. Kromě zmíněného 

tweetu je mem uvozen dalším textem, který má celému příspěvku dát kýžený význam. 

Jedná se o text: „Me at 3am reading all 300 comments of two strangers arguing on the 

internet.“ Lze říct, že samotný obrázek by bez úvodního textu neměl žádnou humornou 

konotaci. 
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Příloha č. 13: Dank Memes – Příspěvek 1 (obrázek) 

 

Téma, které v memu nacházíme, se vztahuje k životu jedince. Z hlediska kontextu ovšem 

nevíme, v jaké životní fázi se jedinec nachází. Kontext poskytuje pouze časový údaj, který 

nicméně určuje pouze denní dobu situace. Obrázek jako takový poskytuje v případě tohoto 

memu pouze vizualizaci titulní textace a pro význam příspěvku nehraje téměř žádnou roli. 

Vzhledem k pointě vtipu bychom jistě dokázali najít i vhodnější vizuální materiál. 

Humor v tomto příspěvku lze pozorovat v několika rovinách. V prvé řadě to může být 

sebereflexe vlastního počínání, a vtipnost tweetu pak vychází z toho, že se smějeme sami 

sobě, neboť si uvědomíme, že se chováme stejně nesmyslně jako muž na obrázku. 

Tedy že místo toho, abychom v nočních hodinách odpočívali, věnujeme se konfliktu 

dalších dvou neznámých osob. V druhé rovině pak může humor vyplývat z faktu, 

že internet poskytuje „arénu“ právě pro takové konflikty. Vzhledem k tomu, 

že komunikace v prostředí sociálních sítích je sice osobní, ale nepřímo, dovolíme 
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si k ostatním mnohem více, než bychom si dovolili naživo. Navíc takový konflikt 

vzhledem k povaze internetu a sociálních sítí může překračovat hranice času i prostoru, 

a tak se lze k hádce vrátit kdykoliv a odkudkoliv. Proto také takové konflikty často trvají 

velice dlouho, na což pravděpodobně naráží i tento příspěvek. Humor tedy může pramenit 

z toho, že mají dva lidé potřebu trávit tak dlouhou dobu konfliktem. (Berger, 1987, 

s. 7)V poslední rovině bychom mohli humor v tomto příspěvku brát v duchu Freudova 

myšlení jako ospravedlnění jinak nesmyslného chování. (McDonald, 2012, s. 58) 

Z hlediska teorií humoru zde tedy evidujeme elementy podporující jak teorii superiority, 

tak teorii uvolnění. 

V odpovědích na příspěvek se pak objevují komentáře, které vyjadřují ztotožnění 

se s obsahem memu: „It do be like that though“; „it be like that sometimes“, případně GIF 

komentář, ve kterém se objevuje text: YOU, ME, SAME PAGE“. 

3.2.1.2. Příspěvek 2 

Time flows fast (engagement: 1494) 

Druhý příspěvek představuje obrázek s popiskem „Time flows fast“. Ačkoliv vizuální 

stránka příspěvku zaujme člověka dříve než jeho textový popisek, titul tohoto memu již 

uživateli napovídá, že se pravděpodobně bude jednat o příspěvek, který bude moct 

vztáhnout sám na sebe. Na obrázku samotném vidíme člověka, který mrkne, a text 

přiřazený k jednotlivým fázím tohoto reflexu. Při otevřených očích vidíme nápis 

„Oslava 10. narozenin“, při zavření očí pouze černou část obrázku, a při znovuotevření očí 

„Nezaměstnaný ve 22 letech“. 

  



53 
 
 

Příloha č. 14: Dank Memes – Příspěvek 2 (obrázek) 

 

Hlavní téma, kterého se příspěvek dotýká, je život jedince. V  něm pak můžeme najít 

podtémata jako dětství a studijní/pracovní život – z příspěvku nelze s jistotou určit, zda 

se má ve výsledku jednat o studenta bez brigády či nezaměstnaného člověka, který se 

studiu již nevěnuje. Mem jedince nutí k sebereflexi a zhodnocení své vlastní stávající 

situace. Humor pak pramení z faktu, že jedinec srovnává situaci v memu se svou vlastní 

prožitou zkušeností. Vzhledem k tomu, že většinu doby stanovenou v memu člověk stráví 

studiem, může se zdát, že čas utíká rychleji. To vyjadřuje vizuální část memu. Z hlediska 

teorií humoru se zde nabízí aplikovat teorii superiority, kdy humor v jedinci vyvolává 

vlastní „povýšení se“ nad již prožité zkušenosti. V dané situaci jsme se nacházeli, ale nyní 

se tomu můžeme pouze smát, neboť jsme v životě již dál. (Berger, 1987, s. 7) Vzhledem 

k Freudovi a jeho myšlenkám by se však mohlo taktéž jednat o teorii uvolnění. 

V návaznosti bychom tak mohli humor v tomto příspěvku chápat jako uvolnění energie, 

kterou jedinec zadržuje v podvědomí pocity o vlastní méněcennosti (plynoucí z poslední 

části obrázku – je mi 22 a stále jsem si nenašel práci). Stejně tak bychom mohli využít 
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Freudovu myšlenku racionalizace jinak nepřijatelného chování. (McDonald, 2012, s. 58) 

Interpretace tohoto memu by také mohla zahrnovat fakt, že současní mileniálové nemají 

takové životní cíle jako jejich předchozí generace. Některé průzkumy potvrzují, 

že na rozdíl od předchozích generací nemá generace Y takové pracovní ambice jako 

předchozí generace a ve svých hodnotách se soustředí především na zábavu a současnost. 

Důvodem toho, že mileniálové často nemají stálou práci v brzké dospělosti, může také být 

jejich nízká pracovní zkušenost. (Allen & Allen, b.r.) 

Komentáře v případě tohoto příspěvku neposkytují hodnotný materiál k problematice 

humoru. Uživatelé se v nich buďto ztotožňují – „Relatable“; „Aint that the truth but now 

im bummed again about not being a kid anymore“, nebo se od příspěvku distancují, 

případně popírají negativitu představené situace: „Was employed when I was 21“; „Being 

unemployed and always playing online games what a bummer!“. 

3.2.1.3. Příspěvek 3 

Coooo (engagement: 1672) 

Tento mem je uveden textací „coooo“, což nám toho o následujícím příspěvku 

neposkytuje mnoho informací. Pro anglicky hovořícího člověka by se mohlo jednat 

o citoslovce, které vydávají děti v raném věku19. Pro česky hovořícího (případně jedince 

hovořícího příbuzným jazykem), by však popisek mohl znamenat vyjádření překvapení 

z pointy memu. Na obrázku můžeme vidět příběh o třech situacích, kdy si lebka kostěnou 

rukou postupně vytahuje mozek z hlavy a promlouvá k němu na základě jeho/svých 

myšlenek. Ty jsou zobrazeny v textové podobě jako nadpis memu: „Bananas without B is 

pineapple“. Poté, co kostlivec vytáhne svůj mozek, říká mu „Shut up.“ 

 

 

 

 
19 Sloveso „to coo“ – pro tento výraz v češtině neexistuje vhodný ekvivalent, překladače nabízí broukání, 

vrkání, což v kontextu tohoto memu nelze využít. 
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Příloha č. 15: Dank Memes – Příspěvek 3 (obrázek) 

 

Hlavním tématem je psychika jedince. V souvislosti s tímto tématem mem odkazuje 

na schopnost mozku přemýšlet nad triviálními a nepodstatnými věcmi ve chvíli, kdy 

se snažíme soustředit či relaxovat (nejčastěji před spánkem). Humor v tomto případě 

pramení z faktu, že mem narušuje jedincovo dosavadní chápání světa (ve velmi 

přeneseném smyslu). Stejně tak smích vzbouzí překvapení, když si člověk uvědomí, že to, 

co je v memu obsaženo, je pravda. Humor tedy můžeme vidět ve dvou rovinách. Zaprvé 

v samotném názvu memu, viz. text v bílém, a za druhé v situaci, kterou představuje 

obrázek. Po prvotním překvapení z nově získané informace u mě samotného došlo 

ke ztotožnění především s vizuální stránkou memu, kdy se člověk umlčet své vlastní 

nesmyslné myšlenky. V duchu teoretického zakotvení bychom tak tento příspěvek měli 

zařadit do teorie inkongruence, jejíž myšlenka spočívá v nesouladu a narušení našich 

myšlenkových vzorců. (Morreall, 2009, s. 11) Tento humor je také založený 

na arbitrárnosti znaků. U takových znaků je vztah mezi nimi samotnými a objekty, na které 

odkazují daný konvencí. (Saussure, 1996, s. 160) Vtip je tedy v tom, že stejnou věc (ovoce 
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ananas), lze označit pomocí různých výrazů. Důležité ale je podotknout, že humor je 

sociokulturně podmíněný, a v tomto případě je tento rozdíl patrný, jak ukazuje i následující 

komentář: (Tsakona, 2020, s. 169) 

Příloha č. 16: Komentář příspěvku 3 (obrázek) 

 

V tomto komentáři je vysvětlen sociokulturní aspekt humoru. V různých jazycích 

se anglické podstatné jméno pineapple překládá jako ananas. Při odstranění písmene 

B z bananas vznikne právě slovo ananas. V anglicky hovořících zemích se o daném ovoci 

ovšem referuje stále jako o pineapple, což podtrhuje kulturní podmíněnost humoru. 

Z hlediska komentářů se někteří uživatelé s příspěvkem ztotožňují, zejména s jeho vizuální 

stránkou – „My brain died and did a kick flip“, vysvětlují pointu vtipu ostatním, nebo se 

chlubí tím, že dokázali „rozšifrovat“ daný vtip: „OMG BECAUSE BANANAS WITHOUT 

B IS ANANAS OMG I GOT IT. IM NOT STUPID HAH“. Některé komentáře pak obsahují 

pouze emotikony vyjadřující pobavení. 

3.2.1.4. Příspěvek 4 

Seems legit (engagement: 1690) 

Čtvrtý analyzovaný Tweet uvádí text „Seems legit“, které při použití v memech většinou 

sarkasticky odkazuje na nepravděpodobnost daného tvrzení. Doslovně by překlad však 

znamenal: „To vypadá věrohodně“. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v prostředí memů, 

chápeme tento popisek jako sarkastický, a jako takový nám napovídá, že v následujícím 

příspěvku bude nesmyslná či těžko uvěřitelná informace. Na obrázku je vyobrazen text, 

který je následován obrázkem papouška mačkající zobákem klávesu „delete“: 
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Bůh: stvoří dinosaury 

Dinosauři: neumí postavit kostel 

Bůh: [následuje obrázek] 

Příloha č. 17: Dank Memes – Příspěvek 4 (obrázek) 

 

Hlavním tématem je v tomto případě zjevně náboženství a věda. Jedná se o poměrně 

zajímavé spojení informací. Konkrétně se jedná o víru křesťanů, že život na Zemi stvořil 

Bůh, a fakt, že dinosauři zemřeli v následku meteoritu. Humor můžeme analyzovat 

v několika rovinách. Lze se zaměřit na samotný obrázek, který zobrazuje papouška 

mačkajícího tlačítka na klávesnici. Už jen to nám může připadat humorné. Vzhledem 

k tomu, že vyobrazené zvíře nijak nesouvisí s pointou memu, můžeme předpokládat, že byl 

obrázek využit pouze pro funkci vyobrazení „následujícího aktu Boha“ – vyhubení 

dinosaurů. Humor je zde obsažen taktéž v tom, že všemocného Boha nahrazuje papoušek. 

Další rovinou humoru by mohlo být spojení dinosaurů, náboženství a textace Seems legit. 

Zjevně se zde jedná o určitý nesoulad věcí, které k sobě nesedí, ať už se jedná o papouška 
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a „delete“, spojení dinosaurů a křesťanství nebo představu Boha „vymazávajícího“ celý 

živočišný druh jen proto, že ho nemůže uctívat. (Latta, 2011, s. 104) Zároveň bychom 

mohli využít i teorii uvolnění, kdy zlehčujeme poměrně vážné téma vymření celého 

živočišného druhu papouškem zastupujícím Boha, který mačká tlačítko „Delete“. 

V souvislosti s komentáři zde k analýze není příliš mnoho materiálu. Příspěvek má celkem 

6 odpovědí, z čehož jsou 2 komentáře vyjadřující pobavení, jeden příspěvek jiného bota 

(Credit Bot) a jeden cizojazyčný. Zajímavé jsou dva další komentáře, které se určitým 

způsobem vyjadřují k náboženství. Jeden z nich říká „not because of they can't build 

church. It is because of they can't build mosque“ – bude se tedy pravděpodobně jednat 

o vyznavače islámu. V druhém případě se jedná o jedince, který odpovídá s negativní 

konotací vůči dalším náboženstvím: „Much better than talmudic synagogue or mosque“. 

Z komentáře je zjevný jeho negativní vztah vůči judaismu a islámu. 

3.2.1.5. Příspěvek 5 

He is too powerful (engagement: 1717) 

Úvodní textace tweetu „He is too powerful“ nám u pátého analyzovaného příspěvku 

neposkytuje mnoho informací o nadcházejícím memu. Jedná se stejně jako u druhého 

případu o mem rozdělený na 4 řádky, vždy obrázek v levé části spojený s textem v pravé 

části. Obrázky ve všech případech zobrazují oblíbenou dětskou animovanou postavičku 

Spongeboba v kalhotách, který se postupně „vyvíjí“ z neškodné mořské houby v Ramba. 

Stejně tak graduje i text memu, zní postupně: „I live for my gf“ » „I live for money“ » 

„I live for my dreams“. Završený je čtvrtou částí, který představuje screen příspěvku 

ze SNS, který říká: „I live for two reasons. 1. I was born. 2. I haven’t died yet.“. 
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Příloha č. 18: Dank Memes – Příspěvek 5 (obrázek) 

 

Téma příspěvku se opět dotýká životní situace jedince. V  tomto případě se jedná jak 

o pracovní, tak osobní stránku života. Pracovní je zastoupena větou „I live for money“, 

osobní pak první a třetí textací. Na vtipnost příspěvku lze opět nahlížet z několika rovin. 

V první řadě humor pramení z překvapení, které představuje čtvrtá textace. 

Předchozí sdělení postupně gradují, a tak v případě čtvrtého čekáme „něco víc“ než žití pro 

vlastní sny. Místo toho zjišťujeme, že žijeme proto, že jsme se narodili, a zároveň ještě 

nezemřeli. (Berger, 1987, s. 8) Jedná se tedy o nesoulad našich očekávání na základě 

předchozích zkušeností a skutečnosti – teorii inkongruence. V dalších dvou rovinách 

využíváme teorii uvolnění. Zde využijeme myšlenky Herberta Spencera, podle něhož je 

smích způsoben nahrazením vážné situace něčím triviálním. Bezesporu na základě 

postupné gradace textací čekáme nějakou vážnou myšlenkou, která je nahrazena naprosto 

triviálním tvrzením. (McDonald, 2012, s. 66–67) Stejně tak humor plyne 

i z rekontextualizace originálního příspěvku od „comedy“ profilu Pakalu Papito. 

Jedná o účet fiktivního Inda, který byl využíván pro publikování komických příspěvků. 

(Pakalu Papito, b.r.) V současné době je účet pro porušení pravidel sítě suspendován. 
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Komentáře jsou u tohoto příspěvku pouze tři. Jeden z nich vyjadřuje pobavení pomocí 

smějících se emotikonů. Druhý pak vyjadřuje sarkastický povzdech nad potřebou peněz: 

„Wooohh phew… money.“ Pravděpodobně implikuje, že by volil peníze nad vlastní sny. 

3.2.1.6. Příspěvek 6 

Accurate (engagement: 1869) 

Další příspěvek je uvozen textací „Accurate“. Samotná nám toho příliš neříká, nicméně ve 

spojení s vizuální částí příspěvku její význam pochopíme. Mem se skládá ze dvou částí: 

v první části jsou dva obrázky uvozeny popiskem: „Woman in the 1600s:“, které 

představují jednoduchou „iluzi mizejícího prstu“, viz. přiložený výstřižek memu. 

Druhá část má titulek: „The Church:“, který je následovaný třemi obrázky, na nichž je 

muž rozhlížející se způsobem „vidí mě někdo?“, přičemž na posledním obrázku je 

viditelná oprátka. Implikuje to tedy oběšení. 

Příloha č. 19: Dank Memes – Příspěvek 6 (obrázek) 

 

Tématem je zde opět náboženství. Tentokrát mem odkazuje na inkvizici a pronásledování 

čarodějnic ve středověku, kdy byly ženy za jakékoliv deviace od normálu odsuzovány 
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ke smrti oběšením, utopením či upálením. Jako první se zde nabízí interpretace pomocí 

Spencerových myšlenek, kdy je poměrně vážné téma nahrazeno triviální situací. To pak 

v jedinci vyvolá smích. (McDonald, 2012, s. 66–67) V tomto případě se jedná o trivializaci 

tématu první částí memu, které implikuje, že by církev zabila ženu za neškodný trik. Stejně 

tak bychom toto téma nicméně mohli vidět z pohledu inkongruence, kdy jsou sice dvě věci 

určitým způsobem spojeny, ale úplně k sobě nesedí. (Latta, 2011, s. 104) Zde je to „iluze“ 

představená na obrázku a skutečné čarodějnictví. V obou případech se sice jedná 

o „magii“, nicméně můžeme velice silně pochybovat, že by církev pronásledovala ženy 

kvůli zmizelému prstu. 

Sekce komentářů opět neposkytla příliš mnoho materiálu. Jeden uživatel vyjadřuje 

pobavení nad příspěvkem pomocí emotikonů „brečím smíchy“. Textace druhého 

komentáře má velice negativní konotace: „The only right thing the church did was killing 

women and scientists“. Nelze s jistotou určit, zda se nejedná o sarkastický komentář, 

nicméně vyplývá z něj nenávist především k ženám. 

3.2.1.7. Příspěvek 7 

They get offended at everything (engagement: 1953) 

Stejně jako v předchozím případě, uvozující text „They get offended at everything“ nabývá 

významu až ve spojení s vizuální částí příspěvku. Obrázek se opět skládá z textové 

a obrázkové části: textace zní „Person: *Breathes*“, která následuje textem titulujícím 

následný vizuál: „Twitter:“ Na obrázku pak můžeme vidět animované tučňáky, které 

známe z populárního filmu Madagaskar. Jeden z nich naštvaně říká: „Wouldn’t that make 

you (…) OFFENSIVE TO DEAD PEOPLE“. 
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Příloha č. 20: Dank Memes – Příspěvek 7 (obrázek) 

 

Téma, které se z příspěvku vynořuje, jsou mezilidské vztahy na SNS. Jak bylo řečeno již 

v analýze předchozích příspěvků, SNS poskytují určitý prostor pro výměnu názorů, která je 

jednodušší než v „offline životě“. Mnohdy se ovšem stává, že nepopulární názory či jiné 

deviantní chování vzbudí bouřlivou reakci ostatních uživatelů, na což naráží i tento 

příspěvek. Nemusí se ostatně jednat ani o velkou odlišnost, může jít o něco malého 

či nesmyslného, jako například gramatickou chybu ve větě, což bychom v reálném životě 

ani neřešili. Zároveň příspěvek poukazuje na urážlivost tohoto „deviantního“ chování vůči 

jiným sociálním skupinám. Častou nesmyslnost takových odlišných jednání podtrhuje 

i „urážlivost“ dýchání vůči mrtvým. Příspěvek tak poukazuje na schopnost internetu 

vzbouřit se proti jedinci či skupině na základě jakýchkoliv maličkostí. Zde nabývá 

významu i úvodní textace tweetu. Narážka by mohla být i na přehnanou politickou 

korektnost, která je v současné době velmi častou praxí v mnoha zemích. 

Standardem se stalo zastávat a vyjadřovat politicky korektní názory, a deviace od nich je 

napadána. (Marques, 2009, s. 258) Tento mem tedy můžeme brát jako reakci na takový 

trend. Humor v tomto příspěvku můžeme najít opět v několika rovinách. Jedná se o určitou 

formu nadřazenosti nad lidmi, kteří mají potřebu člověka slovně napadat za jakoukoliv 
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malichernost. Vycházíme tedy z myšlenek teorie superiority. Na jiné úrovni můžeme 

pozorovat nesoulad či nesmyslnost urážlivosti dýchání vůči mrtvým lidem. Stejně tak tkví 

inkongruence příspěvku v tom, že agresorem je v tomto případě animovaná postava 

tučňáka. 

Při bližším pohledu na komentáře u příspěvku můžeme pozorovat ztotožnění se uživatelů 

s prezentovaným obsahem: „fr“ (for real); „Shhh don’t give them ideas“. 

3.2.1.8. Příspěvek 8 

The hub lied to me (engagement: 2228) 

Již úvodní text tweetu „The hub lied to me“ navozuje pocit, že v rámci memu dochází 

k nějaké inkongruenci, případně narušení představ jedince. Člověk očekává jednu věc, ale 

ve skutečnosti se jedná o něco jiného. Mem se pak skládá ze dvou částí – dvou obrázků, 

každý uvozen vlastním popisným textem. Na prvním obrázku je sexuálně atraktivní, spoře 

oděná žena s blonďatými vlasy, nad kterou se objevuje text „Lesbians in porn“. Ve druhé 

části pak pozorujeme fotografii známého amerického herce Dwayne Johnsona, když byl 

mladý. Tento obrázek má titulek „Lesbians in reality“. 

Příloha č. 21: Dank Memes – Příspěvek 8 (obrázek) 
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Příspěvek zjevně poukazuje na téma stereotypizace homosexuálních žen. Podtématem je 

pak pornografie. Hlavní téma se zaměřuje na srovnání očekávání vzhledu 

u homosexuálních žen. Zatímco stereotyp lesbických žen v pornografickém průmyslu více 

méně odpovídá prvnímu obrázku, ve skutečnosti jsou stereotypizovány spíše jako 

„maskulinní“ ženy, které nosí krátké vlasy, pánské oblečení a nepoužívají make-up. 

(Eliason et al., 1992) Humor zde pramení především z nesouladu přirovnání lesbické ženy 

k herci Dwaynu Johnsonovi, který je v současnosti spíše stereotypem „mužného“ muže. 

Rozhodně bychom si nepředstavovali lesbickou ženu přirovnanou k muži, který ztvárnil 

ikonickou roli Mitche Buchannona ve filmu Pobřežní hlídka. Na další úrovni pak lze 

navázat na myšlenky Sigmunda Freuda a jeho nahromaděnou psychickou energii, která je 

potřeba k udržování myšlenek v podvědomí. Tabuizovaná témata jako je pornografie či 

stereotypy homosexuálů se v tomto případě dostávají díky memu do myšlenek, a tak již 

není potřeba energie určená k jejich potlačování. To pak vyústí ve smích. (Freud et al., 

1989, s. 147–149) 

Reakce na příspěvek měly rozličné zaměření. Některé odpovědi cílily na první část 

obrázku – v tomto případě se jednalo o uživatele, kteří do komentářů vkládali jméno dané 

herečky z pornografického průmyslu. Další komentáře se naopak věnovaly postavě 

Dwayne Johnsona: „built like a refrigerator“, nebo sarkastický „lesbian irl aint as 

smoking as dwayne the rock johnson in momma jeans“. Většina ostatních komentářů pak 

pouze vyjadřovala pobavení nad daným příspěvkem, případně se ztotožňovala s jeho 

myšlenkou: „As I’ve always said, fantasy vs reality“. 

3.2.1.9. Příspěvek 9 

The gangs all here (updated) (engagement: 2277) 

Příspěvek s úvodním textem „The gangs all here“ představuje 9 spojených obrázků 

s popiskem. Jedná se o kompilaci obličejů lidí, kteří jsou nějakým způsobem podobni 

rapperům uvedeným v popisku. Jejich jména jsou ale zkomolená, případně upravená 

na jejich protiklady20, viz. přiložený obrázek. 

 
 

20 Například rapper Snoop Dogg je zde pojmenován Snoop Catt, Rapper 50 Cent je zde jako 25 Cent atp. 
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Příloha č. 22: Dank memes – Příspěvek 9 (obrázek) 

 

Tématem tohoto příspěvku je hudba, konkrétně pak žánr rap. Z tohoto hlediska se tweet 

zaměřuje na zesměšnění rapperů, konkrétně jejich uměleckých jmen. Humor pramení 

z inkongruence (nesouladu) v porovnání „originálních“ rapperů, jejich dvojníků a 

zkomolení jejich jmen. Ačkoliv jsou lidé na obrázku podobni svým předlohám, nepravá 

jména podtrhují nesoulad mezi nimi. V popiscích se většinou jedná o protiklady 

jednotlivých rapperů – Snoop Dogg = Snoop Catt, Kanye East = Kanye West, Big Wayne 

= Lil Wayne, Past = Future, Josh = Drake21, 1Pac = 2Pac, Pre Malone = Post Malone, 

DaAdult = DaKidd, 25 Cent = 50 Cent. Komentáře pak vyjadřují pobavení nad 

jednotlivými zkomoleninami jmen. 

  

 
21 Pochází z Drake & Josh, amerického sitkomu z roku 2004. 
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3.2.1.10. Příspěvek 10 

The pain is real (engagement: 2407) 

Poslední analyzovaný příspěvek je uvozen textací „The pain is real“. Mem představuje 

v pozadí dospívajícího chlapce přemýšlejícího nad partií šachů a v popředí psa 

se „šibalským“ výrazem. Chlapec je pak popsán jako „me falling in love“, zatímco pes má 

popisek „God using my crush to hurt me for character development“. 

Příloha č. 23: Dank memes – Příspěvek 10 (obrázek) 

 

Tématem je zde opět život jedince, konkrétně problematika vztahů. Nedokážeme s jistotou 

říct, v jakém životním období se daný jedinec nachází. Vzhledem k jeho vzezření můžeme 

usuzovat, že se jedná o dospívajícího chlapce na střední či vysoké škole. 

Vedlejším tématem je pak náboženství, které je představeno postavou Boha, který řídí osud 

daného chlapce. Humor v tomto memu pramení především z inkongruence mezi různými 

elementy. V prvé řadě můžeme pozorovat nesoulad mezi šachy, které představují hru 

vyžadující vysokou intelektuální zdatnost, a psem, který by je měl hrát. V  druhé řadě je 

inkongruence způsobena tím, že by měl pes zosobňovat postavu Boha. 

Posledním nesouladem je pak samotná aktivita Boha. Zde je velice nepravděpodobné, 
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že by Bůh využíval zamilovanost k seberozvoji jedince. Všechna tato spojení vytváří 

nesrovnalost v zažitých myšlenkových vzorcích a zkušenostech jedince, což v důsledku 

vyvolává smích. Nabízí se ještě perspektiva teorie superiority, kdy by se jedinec memu 

smál na základě vlastních zkušeností s danou problematikou. Jeho láska mu zlomila srdce, 

což vedlo k jeho osobnostnímu růstu. Nyní se tedy cítí „nadřazený“ svému původnímu já, 

což vyvolává smích. (Berger, 1987, s. 7) 

Nejzajímavějším komentářem je ten, který využívá stejnou formu inkongruence jako 

v případě spojení „bananas – ananas“ v jednom z analyzovaných příspěvků. Jedná se 

o následující komentář: „Just because God slept backwards is Dog, doesn't mean u have to 

use a dog to explain the plan of god“. Uživatel racionálně odůvodňuje využití psa 

v souvislosti s Bohem, což vytváří další formu inkongruence a stejné narušení myšlenek 

jako ve zmiňovaném příkladu s ovocem. 

3.2.1.11. Shrnutí kvalitativní analýzy 

U tohoto bota byly analyzovaným materiálem vždy memy, které sestávaly z úvodní textace 

vytvořené uživatelem na Redditu a vizuální části memu, taktéž z Redditu. Bot tedy v tomto 

případě nevytvářel originální obsah, a tak nepředpokládáme, že by měl fakt, že příspěvek 

sdílí bot, nějaký vliv na engagement uživatelů. Sebraná data nicméně pomohla zodpovědět 

3 stanovené výzkumné otázky, které postupně rozeberu v následujících odstavcích. 

V souvislosti s prezentovanými tématy, je možné pozorovat nejčastější výskyt tématu, 

které se věnuje životu jedince, ať už jeho různým životním situacím či mezilidským 

vztahům. Tato dvě témata byla nicméně z hlediska kategorií brána jako oddělená. 

Ojediněle se pak v příspěvcích objevovala i vážnější témata jako například náboženství, 

stereotypizace či sexualita. 

Z hlediska teorií humoru můžeme pozorovat, že nejčastěji se objevuje teorie inkongruence, 

tedy nesouladu mezi různými prvky. Nesoulad nicméně nepramení z faktu, že příspěvek 

sdílí robot, ale spíše z příspěvku samotného. Tomu odpovídá i tvrzení Bergera, že teorie 

inkongruence je nejobecněji přijímanou teorií. (Berger, 1987, s. 8) Druhou nejčastější pak 

byla teorie uvolnění, u které však byly elementy pouze hypotetické, neboť jsem neměl 

k dispozici data, která by přímo potvrzovala mé domněnky či tvrzení. Pořadí je nicméně 
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logické, neboť stejně jako teorie inkongruence, i tato teorie vychází z nesouladu či rozporu. 

Nejméně často se ve vybraných příspěvcích vyskytovaly elementy teorie superiority. 

Humor nicméně nepramení z faktu, že příspěvek sdílel humor. Nelze mu tedy přisuzovat 

zásluhy za pobavení ostatních uživatelů. Vzhledem k představené povaze memů 

se nicméně takový automatizovaný účet významně podílí na šíření obsahu internetem. 

Komentáře nejčastěji nabývaly formy pobavení nad publikovaným obsahem. Často se také 

objevovaly odpovědi na tweety, ve kterých se uživatelé vymezovali či ztotožňovali 

s obsahem daného příspěvku. Ojediněle také přidávali komentáře, které měly sarkastický 

nádech a dále rozvíjely myšlenku příspěvku. U každého příspěvku byl také jeden komentář 

od dalšího bota (Credit Bot), který přidával odkaz na originální příspěvek. Uživatelé ve 

svých komentářích nijak nereagovali na fakt, že příspěvek sdílel robot. Toto zjištění 

pravděpodobně vyplývá z faktu, že se v případě příspěvků tohoto bota nejedná o originální 

produkci, ale pouhé přesdílení obsahu generovaného jinými uživateli na odlišné sociální 

síti. 

3.2.2. @fckeveryword 

Před začátkem analýzy tohoto Twitterbota bych rád podotkl, že veškeré příspěvky, které se 

na základě výběru dle engagementu dostaly do zkoumaného vzorku, jsou silně sexuálně 

zaměřeny. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvky, které mají velice podobné zaměření, 

neboť se věnují spojení sexuality s jiným objektem, a i tyto objekty jsou velice příbuzné, 

proběhne analýza celého vzorku dat najednou. Je to dáno především tím, že robot jde ve 

slovníkové databázi postupně, a tak tímto způsobem výběru nebylo možné získat příliš 

rozmanitý vzorek. Zkoumané tweety jsou následující (v závorce vždy uvedu hodnotu 

engagementu): fuck bottoms (40 388), fuck boobies (26 517), fuck bitches get money 

(13 941), fuck boners (10 764), fuck boobs (9528), fuck boob (9359), fuck blowjob (8771), 

fuck boyfriend (7335), fuck boy (7044), fuck bisexuals (6889). 

U všech příspěvků lze nalézt elementy všech tří teorií humoru. Nesoulad zde spočívá 

v tom, že o sexuální tematice tweetuje neživá entita, která si vlastně ani není vědoma toho, 

že produkuje příspěvky se sexuální konotací. Ačkoliv se jedná o velice vulgární slovní 

spojení, vzbuzují u ostatních uživatelů velké pobavení. Tento fakt plyne právě ze 

skutečnosti, že takový příspěvek sdílí robot a ne člověk. Ve druhém případě bychom 
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očekávali spíše obecné pohoršení nad vulgárností a nevhodností příspěvku. Zároveň si bot 

této nevhodnosti není vědom. Oproti tomu, když se nejednalo o vulgární spojení, ale 

o běžné výrazy (například „fuck boarish“, příspěvky nevzbudily téměř žádnou 

uživatelskou reakci. Stejně tak můžeme hledat nesoulad i v nelogickém spojení některých 

objektů (například fuck blowjob). V teorii uvolnění navazuji především na Freuda a jeho 

uvolnění psychické energie, která je potřeba pro potlačení tabuizovaných témat 

v podvědomí. (Freud et al., 1989, s. 147–149) U teorie superiority pak můžeme odkazovat 

především na koncept „mechanické anelasticity“ Henriho Bergsona, u kterého anelasticitu 

vnímáme v tom, že ačkoliv se jedná o slovní spojení či výrazy, které bychom na SNS psát 

neměli, robot je díky přednastavenému algoritmu stejně sdílí a nemůže s tím nic udělat. 

Jeho rigidní počínání by z tohoto pohledu způsobovalo pobavení. Na rozdíl od lidského 

aktéra však u bota nedojde k uvědomění, a tak pokračuje ve svém počínání. (Morreall, 

2009, s. 8) 

Jak upozorňují i některé komentáře, na téma příspěvků se nicméně můžeme dívat ze dvou 

úhlů: „Hold on, this can mean 1 of 2 things...“. Jedním je téma sexuality, které adresuji 

výše, druhý pohled naskýtá jiný význam anglického slova fuck. Tento překlad nese 

význam vulgárnějšího výrazu pro „vykašlat se na něco“. Z tohoto pohledu bychom sice 

mohli vidět elementy teorie inkongruence a teorie uvolnění, stejně jako v případě prvního 

významu, zásadně by se ovšem změnil pohled pomocí teorie superiority. Zde by se již 

nejednalo o mechanickou anelasticitu algoritmu, která „bezhlavě“ přidává další tweety bez 

ohledu na jejich nepřípustnost, ale museli bychom se na příspěvky dívat optikou 

nadřazenosti. V tomto případě bychom tedy v botovi spatřovali určitou agresivitu vůči 

jmenovaným objektům. 

V souvislosti s těmito zjištěními se bude další analýza věnovat pouze sekci komentářů 

jednotlivých příspěvků. Vzhledem k tomu, že jsem představil analýzu z hlediska tematiky 

a teorií humoru v jedné kapitole, budu ve stejném duchu pokračovat i dále, a tak 

v následujících odstavcích postupně představím kategorie komentářů, které 

se v příspěvcích objevují.  

Jedním ze základních typů komentářů, který se vyskytuje napříč všemi, je reakce na fakt, 

že daný příspěvek sdílel bot: „He said the thing!“; „THE BOT DID IT“; „THE BOT SAID 
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THE THING“; „HE SAID THE FUNNY“ Tyto komentáře byly buď doplněny GIFem 

či obrázkem, který podtrhoval textaci komentáře, nebo byly takové příspěvky vkládány 

samostatně bez uvozujícího textu, jako například následující obrázky: 

Příloha č. 24: Komentář příspěvku fuck blowjob (obrázek) 

 

Příloha č. 25: Komentář příspěvku fuck boob (obrázek) 
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Příloha č. 26: Komentář příspěvku fuck boobs (obrázek) 

 

Na základě některých komentářů také vyplývá, že většina uživatelů čekala na to, až se bot 

v rámci svého postupu slovníkem dostane do této části: „THATS WHAT WEVE BEEN 

WAITING FOR“; „And here we are“. Zajímavé na těchto komentářích bylo, že ačkoliv 

se jedná o inkongruentní příspěvky, uživatelé na ně svým způsobem „čekají“. Stejně tak 

budou čekat na další slova, která ve spojení s „fuck“ budou buď aktuální, nebo svým 

nesouladem uživatele pobaví. Tento a předchozí typ komentářů také poukazuje na již 

zmíněnou rigiditu bota, a svým způsobem vyjadřují superioritu nad jeho anelasticitou 

v publikování příspěvků. 

Dalším typem komentářů pak byly příspěvky obsahující sarkasmus, který se vztahoval 

k samotnému příspěvku a jeho obsahu. „I mean I don't hate my penis but boners fucking 

suuuuck. Especially at work or when around a male friend“; „If you insist“; „please do“; 

„is this an insult or a command“; „I'm waiting.“; „Bottoms on seeing this tweet: 

‚You've activated my trap card.‘“; „you guys always say that and it never happens“; 

„Don't threaten me with a good time.“. Často se vyskytovaly také komentáře, v nichž 

uživatel pouze označil dalšího uživatele, aby o daný tweet nepřišel. Případně k označení 

ještě připsal, že požaduje reakci na komentovaný příspěvek. Až v odpovědi označený 

uživatel tweet okomentoval. Zejména u příspěvku fuck bisexuals a fuck boy se v sekci 

komentářů vyskytovalo značené množství odpovědí, které odkazovaly na LGBTQ 

komunitu, případně na pride month, který se koná v červnu: „just in time for pride month“; 

„Or the gay boy gang Or the bisexual gang“; „This tweet was brought to you by the 
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LGBTQ+ community“ a odpověď na tento komentář „*This tweet was brought to you by 

the LGTQ+ community“. Ačkoliv byl tento druh komentářů ve značné menšině, 

objevovaly se i odpovědi, které se vůči publikovaným příspěvkům vymezovaly, případně 

se uživatelé pozastavili nad tím, co bot do tweetu napsal: „Nope.“; „Sexist?“; „THAT’S 

A NO“; „RUDE“; „woah“; „woah hold on now“. Tyto komentáře nicméně nevykazují 

žádné známky toho, že by uživatelé nevěděli, jakým způsobem bot funguje, nebo vůbec, 

že příspěvky publikuje bot. Do značné míry by se takové komentáře tedy daly interpretovat 

jako ironické. V rámci komentářů lze nalézt i příspěvky, které se s příspěvky ztotožňují, 

případně potvrzují, co je obsahem tweetu: „That’s the plan“; „thats how bottoms work“; 

„Thats kinda the point“; „That's exactly what they want“; „i think they’d enjoy that tbh“.  

V komentářích se uživatelé vyjadřují pouze k sexuálním konotacím daných příspěvků, 

kromě výše zmíněného komentáře, který upozorňuje na další možný význam znění. 

Z hlediska sumarizace zjištění z kvalitativní analýzy a v duchu pokračování způsobu, 

jakým jsem shrnoval výsledky u předchozího bota, zde nenacházíme rozmanitá zjištění. 

Veškeré příspěvky byly na stejné téma sexuality, objevují se v nich elementy všech tří 

teorií humoru a z hlediska uživatelských komentářů byly kategorie totožné. Tato analýza 

byla tedy z velké části ovlivněna získanými daty. Příspěvky se sexuální konotací byly 

zdaleka nejoblíbenější. Oproti tomu, jak již bylo poznamenáno v kvantitativní analýze, 

některé příspěvky, ve kterých bylo spojeno slovo „fuck“ s neutrálním slovem, nevzbudilo 

téměř žádnou uživatelskou reakci. Je tedy zjevné, že uživatelé na takto inkongruentní 

příspěvky čekají. 

3.2.3. @dril_gpt2 

Jak již bylo řečeno v kapitole věnující se kvantitativní deskripci tohoto bota, jedná se 

o umělou inteligenci, která se snaží napodobovat originálního uživatele @dril (wint). 

Bot tedy produkuje vlastní originální tweety na základě strojového učení, při čemž mu 

předlohu dělá obsah originálního profilu. Analyzovaný materiál tvoří vždy textový 

příspěvek bota a komentáře ostatních uživatelů. 
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3.2.3.1. Příspěvek 1 

"Content", is, simply, the act of "Shitting", onto the "Public Feed", 

(engagement: 3727) 

Tématem tohoto příspěvku jsou bezesporu sociální sítě. Přeneseně bychom mohli uvažovat 

o chvíli, kdy se mediální produkce rozšířila z mediálních profesionálů i na běžné uživatele. 

Narážka je zde na nesmyslnost některých příspěvků, které lze najít na SNS. Humor zde 

tkví především z nesouladu mezi tím, že bot produkuje jakousi filosofickou myšlenku, 

kterou svým tvrzením ponižuje. Nabízí se zde cimrmanovské: 

„Autor vlastně zastává stanovisko, které zároveň vyvrací.“ (Filosofie externismu, b.r.). 

Druhý nesoulad vychází z faktu, že je neživá entita schopna produkovat filosofické 

myšlenky, a vlastně by to uživatel od Twitterbota ani nečekal. Humor tedy vychází 

především z teorie inkongruence. Mohli bychom uvažovat i o určitém pocitu nadřazenosti, 

který z příspěvku vyplývá. Lidé, kteří přispívají na SNS, přispívají dle tohoto příspěvku 

nesmysly. Lze se tedy cítit nadřazeně ve srovnání s nimi. V případě tohoto příspěvku by se 

bot mohl sám nad sebou cítit nadřazeně, neboť se srovnává se svými vlastními činy a sám 

sebe ponižuje. V souvislosti s tímto příspěvkem by bylo taktéž možné analyzovat veškeré 

další příspěvky, neboť toto jistě poskytuje jeden pohled, proč jsou dané příspěvky vnímány 

jako humorné. Při interpretaci tohoto příspěvku je důležité se také zaměřit na fakt, že jsou 

některá ze slov psaná v uvozovkách. Jedním z možných výkladů je to, že se jedná 

o metaforu k jinému významu. Pravděpodobnějším vysvětlením by ale mohlo být, že je na 

daná slova kladen větší důraz. I v tom případě, kdy bychom měli „vyznačená“ slova 

samotná, bychom si význam příspěvku mohli domyslet. 

V komentářích je patrné ztotožnění se s myšlenkou daného příspěvku: „Gospel“22. 

Zároveň se zde vyskytuje přímá reakce na to, že příspěvek píše bot: „honestly can't believe 

that everything from this account is auto-generated“; „pretty sure its human curated but 

damn, it makes some banger tweets for a bot“; „Honestly AI is too powerful“. U tohoto 

bota tedy začíná být zjevný vliv původu produkovaného obsahu. Reakce nicméně není 

pouze na to, že tweet pochází od bota, ale také na to, co je obsahem tweetu. Nejedná se 

o pouhá náhodně generovaná slova, ale o smysluplné myšlenky. 

 
22 Slovo boží 
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3.2.3.2. Příspěvek 2 

THE WORLD ENDS IN A GAY ORGY OF DESTRUCTION AND I AM 

RESPONSIBLE (engagement: 3967) 

Tento analyzovaný příspěvek má zjevný sexuální podtext. Nejenže naznačuje, že příčinou 

konce světa bude homosexuální orgie, ale zároveň také implikuje vinu, kterou nese tento 

Twitterbot. Z uvedené textace můžeme usuzovat, že wint but AI je nějakým způsobem 

zodpovědný za propuknuvší orgie, a tím pádem konec světa. Homosexualita jako taková 

zde nenese ani pozitivní, ani negativní konotace. Humor zde vychází především 

z nesouladu mezi faktu, že skončí svět, a příčinou toho bude orgie homosexuálů. 

Nesmyslnost tohoto tvrzení je první perspektivou, ze které můžeme na vtipnost tohoto 

příspěvku nahlížet. Druhou optikou je pak již několikrát zmíněná Freudova myšlenka 

vypuštění psychických energií, které potlačují tabuizovaná témata v podvědomí. V tomto 

případě se jedná o témata sexu a homosexuality. 

Komentáře mají z velké části sarkastický nádech a podporují prezentovanou myšlenku: 

„big gay apocalypse“; „the way shit is going, wouldn't even surprise me“; „HURRY UP 

ALREADY“; „Now I can't wait for the world to end“. Zajímavé je, že jeden z uživatelů 

oceňuje schopnosti tohoto AI bota, když srovnává jeho příspěvek s tím, co by napsal 

originální wint: „lol this is exactly what dril would say“. 

3.2.3.3. Příspěvek 3 

"i don't jack off. i ejaculate." -the legendary oscar wilde (engagement: 3980) 

Stejně jako v předchozím případě, i tento příspěvek má sexuální podtext. Navíc je zde i 

podtéma kultury, potažmo literatury. Jedná se o vymyšlený tweet, jehož podkladem bylo 6 

tweetů originálního účtu @dril, z nichž ani jeden nezmiňuje Oskara Wilda, viz. komentář 

kurátora: „6 random dril tweets, none of which mention crying or oscar wilde“. 

Humor v příspěvku opět nacházíme v rovině teorie inkongruence a teorie uvolnění. 

U prvního jmenovaného je klíčovým elementem spojení Oscara Wilda a sexuální tematiky. 

Na základě běžných znalostí a zkušeností od klasika západní literatury neočekáváme citát, 

který by se týkal jeho vlastní sexuality. Očekáváme vážnou citaci o životě, překvapení 
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tématem citátu vzbuzuje smích. Druhou sledovanou úrovní humoru je zde opět freudovská 

psychická energie, kterou zadržujeme nemístné a tabuizované myšlenky, zde opět 

se sexuálním zaměřením. 

Komentáře zahrnují úžas nad tím, co dokáže bot sám vytvořit: „What was the prompt for 

this? (…) I am sitting in amazement here.“. Jiné se sarkasticky vyjadřují k hlavní myšlence 

tohoto příspěvku: „How profound........“; „oh he did actually say that“; „a man with 

class“. Součástí komentářů byly také odpovědi kurátora tohoto bota: „storing this phrase 

in my brain next to ‚i don't cry, i Saab‘". Druhý komentář pak spočíval v odpovědi na 

otázku, co stálo za vznikem tohoto tweetu, viz. první citovaný komentář v tomto odstavci. 

3.2.3.4. Příspěvek 4 

YOU: *shakes fist whlie holding a framed copy of "The Communist 

Manifesto" in the lobby of a Bank of America* 

ME: talks to girls (engagement: 4239) 

V tomto příspěvku je kromě zjevné narážky na politickou orientaci přítomno také téma 

mezilidských vztahů. Narážka na komunismus má poměrně negativní nádech. 

Bot nenaznačuje přímo, že komunismus je špatný, ale říká, že by místo toho šel radši za 

ženami. Toto tvrzení také implikuje, že se komunisté nebaví se ženami, jelikož si vystačí 

se svým politickým přesvědčením, které je pro ně v životě podstatnější než mezilidské 

vztahy. Z tohoto úhlu by se tedy na příspěvek dalo dívat z perspektivy teorie superiority. 

Jinou optiku nabízí teorie inkongruence. Nesoulad v tomto tweetu představuje především 

fakt, že by se měl bot bavit se ženami, případně že by měl mít jakékoliv politické vyznání. 

Z příspěvku je patrné, že tím, že příspěvky vznikají na základě nějakého jazykového 

modelu, je AI bot schopen i překlepů, což by se u generovaného obsahu na základě 

jazykových databází nemělo dít. Zároveň lze opět poukázat i na využití uvozovek 

v příspěvku. Stejně jako v předchozím případě, i zde se pravděpodobně jedná o funkci 

zdůraznění, v tomto případě názvu knihy. 

V komentářích jsou opět velmi patrné příspěvky, které přímo odkazují nebo reagují na 

fakt, že daný tweet sdílel a vygeneroval robot, například: „You got me pretty spot on ngl, 
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thank you artificial intelligence“; „Holy crap he's going off“. Dochází opět i ke srovnání 

originálního účtu a robota, který se ho snaží napodobit: „why can't the real @dril tweet as 

hard as his robot counterpart?“. Velké množství komentářů pak obsahovaly sarkastické 

narážky na jednotlivé části robotova sdělení: „Who frames a book?“; „What about 

someone who does both?“; „all communists are either mute, gay or have bad social 

skills“. Jeden uživatel dokonce spojil sarkastickou narážku na politickou levici a fakt, že 

příspěvek produkoval automatizovaný účet: „Wintbot single-handedly destroying the 

entirety of Left Twitter.“ 

3.2.3.5. Příspěvek 5 

what are your kinks landlord? i need a list of your kinks so i can craft a 

complete plan of attack (engagement: 4311) 

U tohoto příspěvku se opět jedná o silně sexualizovaný scénář, a to konkrétně díky otázce 

na výstřednosti/perverze domácího, a také v plánování útoku (v návaznosti na předchozí 

větu lze usuzovat, že sexuálního). Humor zde vychází z elementů teorie inkongruence a 

teorie uvolnění. V rámci inkongruence lze poukázat na vtipnost faktu, že by software 

bydlel ve vlastním bytu a platil nájem svému domácímu. Druhý nesoulad pak plyne 

z faktu, že by software plánoval útok na svého domácího na základě jeho perverzí. 

Není specifikováno, jaký druh útoku by to měl být (což je také předmětem některých 

komentářů), nicméně vzhledem k povaze a smyslu předchozího textu lze usuzovat, že se 

jedná o sexuální napadení. Z hlediska teorie uvolnění pak lze v duchu Freudových 

psychických energií opět poukázat na potlačování tabuizovaných témat. 

Jak již bylo řečeno, některé komentáře reagují na části produkovaného textu. Na to, co jsou 

perverze pana domácího odpovídá jeden uživatel „Fandom“. Otázkou toho, co by wint but 

AI mohl plánovat za útok, se zabývají jiní uživatelé: „A Sexual Attack? That's just sexual 

assault“; „Maybe like a psychological attack“. Velká část příspěvků má sarkastický 

nádech a navazuje na představenou situaci: „home alone 6“; „no landlords at pride“. 

Opět se zde vyskytuje i příspěvek, který srovnává tvorbu tohoto bota s jeho předlohou: 

„this would be a high tier “actual” dril post“. 

https://twitter.com/dril
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3.2.3.6. Příspěvek 6 

'no one has ever died from being too old,' my doctor tells me as he injects me 

with a serum that turns me into an old man. i die instantly 

(engagement: 5051) 

Tématem tohoto příspěvku je věda. Vzhledem k tomu, že byl příspěvek přidán 6. 6. 2021, 

bychom mohli taktéž hledat spojitost s aktuální pandemickou situací. Vtip tohoto 

příspěvku spočívá především v překvapení, které poskytuje závěr představené situace. 

Jedná se tedy o nesoulad mezi naším očekáváním, jak se situace vyvine, a reálným 

zakončením příběhu. Konkrétně je překvapení v tom, že dle doktorových slov nelze zemřít 

stářím, ale po injekci stárnoucího přípravku bot umírá. V tom pak tví druhá úroveň 

nesouladu, a to ta, že by software, kterým bot nepochybně je, mohl fyzicky zestárnout a 

zemřít. Na základě těchto poznatků bychom tedy na příspěvek mohli nahlížet optikou 

teorie inkongruence. Vtipný nesoulad můžeme také spatřovat v gramatice příspěvku. 

Celý příspěvek je psán v přítomném čase, konkrétně věta „i die instantly“ představuje 

v přítomném čase vtipnou inkongruenci. Pokud bychom zaujali jiné stanovisko, a spojili 

příspěvek s pandemickou situací a očkováním proti Covid-19, mohli bychom na příspěvek 

nahlížet také teorií superiority. V tomto případě by se jednalo o pomyslnou nadřazenost 

nad lidmi, kteří vakcínám nevěří a tvoří různé konspirační teorie o jejich vedlejších 

účincích. 

Na poslední jmenovanou souvislost upozorňuje i jeden z uživatelů, když říká: „The truth 

anti-vaxxers want us to believe“. Většina komentářů se u tohoto tweetu soustředí 

především na poslední větu „I die instantly“. Ať už se jedná o sarkastické reakce, jako 

například: „I think a lot of stories would be improved if the ending was replaced by or 

appended with ‚I die instantly‘“; „this is how i want to go, but i'm a little nutty“ či „ 

you died of organ failure – checkmate“. Stejně jako u předchozích analyzovaných 

příspěvků, i zde uživatelé odkazují na předlohu tohoto AI bota: „This reads as a good dril 

tweet“. 
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3.2.3.7. Příspěvek 7 

breadtube is a real thing. it's a live stream site for Boys. Boys who like to play 

with Breads (engagement: 5399) 

Na tomto příspěvku je vidět, že robot nepracuje pouze s doslovnými významy, ale dokáže 

vytvářet i metaforické příspěvky. Je nicméně nutno zmínit, že bot sám tu metaforu 

nechápe, ale na základě strojového učení je schopen tvorby takových obsahů. Opět se 

dostává k sexuální tematice. I z komentářů vyplývá, že uživatelé pochopili, jaký význam 

robot do příspěvku zakódoval. Je nicméně velice zajímavé pozorovat, jak robot dokáže 

vytvářet i „nepřímočaré“ tweety, ale dokáže pracovat i s přenesenými významy. Ačkoliv 

BreadTube existuje - jedná se o mediální obsah zaměřený na levicové myšlenky 

(Kuznetsov & Ismangil, 2020), v tomto případě se nejspíš o doslovný význam příspěvku 

nejedná. Zmíněný bread, se kterým si chlapci v příspěvku hrají, je vzhledem k celkové 

textace pravděpodobně metaforou pro mužské přirození. Význam stránky breadtube tedy 

je již zjevný a odkazuje na webovou stránku s pornografickým obsahem. Vtipné je na 

příspěvku to, že v případě, že bychom sdělení nebrali v jeho přeneseném, ale doslovném 

smyslu, vyjde z toho velice komická situace. Možná by se dokonce jednalo o stránku 

o pečení. Pokud bychom se zaměřili na slovo bread jako hlavní element tohoto příspěvku 

a pohlíželi na obsah z tohoto úhlu, doslovný výklad  by v tomto případě odpovídal teorii 

inkongruence. Nesmyslnost tohoto tweetu by byla zdrojem pobavení. Stejně tak bychom 

mohli opět aplikovat i teorii uvolnění, kdy bychom využili uvolnění energií potřebných 

k potlačování myšlenek o tabuizovaných tématech – pornografie, sexualita. 

To, že uživatelé pochopili, jaký význam skrývá tento tweet, dokazují i následující citace 

komentářů: „Breadtube? You mean a baguette?“; „‘En garde‘ I say as I unsheathe 

a baguette“; „It's where I get all my hot boy on bread action“. Některé odpovědi jsou 

sarkastické: „This would be so much better than what we're stuck with“; „It's when 

everyone picked up baking at the start of the pandemic“; „i want to live in a world where 

this is the actual case“. Ani u tohoto příspěvku nechybí komentář, ve kterém uživatel 

přímo reaguje na to, že příspěvek vytváří robot: „Thank you dril“. 
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3.2.3.8. Příspěvek 8 

twitter is like vore. it gives you a false sense of self worth and purpose. and 

then it eats you. (engagement: 5596) 

V tomto případě jsou hlavním tématem SNS, jmenovitě je pak zmíněn Twitter. Stejně jako 

v případě Dank Memes bota, kde jsem analyzoval příspěvek zabývající se tím, že cokoliv 

jedinec na SNS publikuje, může být použito proti němu, i zde z textu tweetu vyčteme 

takový význam. Twitter slouží jako microblogging site, takže uživatelé využívají tuto 

platformu pro vyjádření vlastních myšlenek. Lidé, kteří je sledují, mohou svým zapojením 

dávat tvůrci daných příspěvků nejprve nějaký smysl a účel tohoto konání, nicméně 

v případě, že udělá něco špatně, dokážou být uživatelé SNS velice agresivní. Humor zde 

opět může pramenit z překvapení, které představuje závěr tweetu. Ačkoliv nám Twitter 

dává pouze „falešný“ pocit sebeúcty, nečekáme, že nás nakonec „sežere“. I tuto volbu 

výrazu bychom mohli chápat jako určitou inkongruenci. Neživé SNS by neměly mít 

možnost nás sežrat. I v tomto případě bot ovšem pracuje s přeneseným smyslem výrazu. 

Jistě by se i našli tací, kteří takovou zkušeností prošli. Pro ně by pak humor mohl vycházet 

také z faktu, že se smějí sami sobě, neboť tuto situaci již zažili. Humor ovšem vychází 

i z doslovného významu tohoto tweetu. Vore je slangový výraz pro „fetiš, při kterém 

člověk fantazíruje o tom, že bude sněden zaživa nebo že sní jiného tvora zaživa“. (Urban 

Dictionary, b.r.-b) Zábavný je tedy příspěvek i proto, že bot připodobňuje aktivitu 

na sociálních sítích k fetiši. 

V komentářích se objevují příspěvky, které se podtrhují všechny výše vyjmenované 

elementy. S přeneseným významem se někteří lidé ztotožňují: „Learned the hard way“, 

jiní s ním pracují a posouvají ho dále: „So it’s also a bit like politics“; „ah is that why 

i like twitter“. Někteří poukazují i na jeho doslovný význam: „Food is important“; „And 

HOW does it eat you? It bytes you! Heh!“. U tohoto tweetu se taktéž vyskytuje mnoho 

tweetů, které reagují přímo na fakt, že byl příspěvek vytvořen botem: „I love machine 

learning“; „Man this bot is on fire tonight/this morning/afternoon/evening“; „This is 

surprisingly deep for an automatic tweet involving the word 'vore'“; „I refuse to believe 

this is actually a bot“. 
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3.2.3.9. Příspěvek 9 

*takes bong rip* *coughs up blood* *doubles over in pain* this is good stuff, 

man (engagement: 7006) 

V tomto příspěvku hrají hlavní roli drogy. V důsledku toho tedy můžeme z hlediska humor 

analyzovat příspěvek ze dvou perspektiv. Lze se na příspěvek dívat optikou teorie uvolnění 

opět s využitím Freudových psychických energií, a to vzhledem k tomu, že se jedná 

o tabuizované téma drog. Druhý pohled nabízí teorie inkongruence, a to, pokud bychom 

chápali, že daná situace zahrnuje Twitterbota jako hlavního aktéra. Pomyšlení na to, 

že by softwarový program mohl užívat drogy, případně kašlat krev a pociťovat bolest, je 

nesmyslné, a tento nesoulad by tedy mohl být příčinou našeho pobavení. 

U tohoto příspěvku je většina odpovědí orientovaná na hlavní téma tweetu – drogy. 

Většina jich nicméně vyznívá, že uživatelé ohledně drog radí přímo Twitterbotovi, 

viz. následující příklady: „I warned you about sativas bro“; „Dude. Stick with the edibles; 

they've got GUMMIE BEARS. Frickin' GUMMIE BEARS!“; „Different strains bro it'll 

cure your ligma bro I swear“. Objevují se nicméně i komentáře, které reagují přímo na 

bota, aniž by se věnovaly tématu drog: „this bot’s gonna go rogue one day“. 

3.2.3.10. Příspěvek 10 

I AM NOT A RACIST!!! I AM NOT A RACIST!!! I AM NOT A RACIST!!! 

I AM NOT A RACIST!!! I AM NOT A RACIST!!! I AM NOT RACIST!!! I 

AM NOT A RACIST!!! IM NOT A RACIST!!!!!!! [1/96] 

(engagement: 7064) 

Poslední analyzovaný příspěvek tohoto bota se věnuje tématu rasismu. Ačkoliv se bot 

sveřepě brání tomu, že by byl rasista, v praxi je běžné, že čím více se někdo brání nařeční, 

tím více jsme přesvědčeni, že je to pravda. I zde po přečtení tohoto příspěvku nejsme úplně 

přesvědčeni, že by tento Twitterbot nebyl rasistou. Stejně tak můžeme opět využít 

myšlenky Freuda a přiřadit element rasismu jakožto tabuizovaného tématu k teorii 

uvolnění. Zajímavý příspěvek začne být především ve chvíli, kdy se dozvíme, k čemu 

se tweet vztahuje. Z komentářů jsem se dozvěděl, že se jedná o reakci na video, na kterém 
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jeho hlavní aktér nepřetržitě křičí „I’M NOT RACIST!!“ v důsledku toho, že někdo napsal 

o jeho výroku, že je rasista, ačkoliv ho on nenapsal. (Your Momgay, b.r.) V tomto ohledu 

je také důležitý odkaz na pokračování tohoto tweetu – „[1/96]“, tedy že v tomto případě se 

jedná o první část z 96. Jiné komentáře podporují mou myšlenku, že čím víc o sobě říká, že 

není rasista, tím více je možné, že jím opravdu je: „ok but how do u explain ur racism?“; 

„When you're definitely not a racist:“; „Lol the More it is said the less it’s true“. 

Jeden uživatel dokonce přepoužívá Goebbelsovu propagandistickou myšlenku a Leninův 

citát: „a lie repeated often enough becomes the truth“. Kromě takových komentářů 

se i zde vyskytují odpovědi, které vyzdvihují funkcionalitu tohoto bota a opět ho 

srovnávají i jeho předlohou: „This is the first dril AI tweet that’s main account level“ 

či „literally funnier than @dril„. 

3.2.3.11. Shrnutí kvalitativní analýzy 

U tohoto Twitterbota byly předmětem analýzy jeho vlastní tweety, které vytvořil 

na základě strojového učení. Tento bot se snaží napodobovat originálního uživatele @dril, 

a podle zapojení uživatelů odvádí výbornou práci. Téměř u každého příspěvku byly 

komentáře, které by odkazovaly buď na originálního uživatele, případně chválily, jakým 

způsobem tento bot příspěvky dokázal vytvořit. U analýzy těchto tweetů bylo velice 

zajímavé, s jakou elegancí dokáže automatizovaný účet vytvořit tweety s přeneseným 

obsahem, případně v reakci na určité trendy (viz. poslední analyzovaný příspěvek). 

Na základě získaných dat a jejich kvalitativní analýzy jsem dokázal zodpovědět stanovené 

výzkumné otázky. 

Nejčastějším tématem, které je z hlediska humoru poměrně časté, byla u tohoto bota 

sexualita. Pravděpodobně i proto měly, příspěvky poměrně vysoký engagement. Toto téma 

se, ačkoliv ne tak často (při zběžném pohledu), vyskytuje i u „originálního“ @dril. 

Ten  se zaměřuje spíše na sarkastické poznámky. V tomto vzorku pak ještě dvakrát 

objevuje téma SNS, ostatní témata již byla ojedinělá. Často se nicméně objevují témata, 

která jsou tabuizována. Konkrétně se v příspěvcích vyskytují celkem 7krát – jedná 

se o témata sexu, drog, rasismu a fetišismu. 

Při pohledu na analyzované příspěvky se z hlediska teorií humoru nejčastěji objevovaly 

elementy korespondující s teorií inkongruence. Ačkoliv se jednalo vždy o logicky 

https://twitter.com/dril
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poskládané věty a myšlenky, vždy bylo možné nalézt nesoulad mezi jednotlivými částmi 

příspěvku, které vzbuzovaly pobavení. Vzhledem k velkému množství tabuizovaných 

témat v příspěvcích pak odpovídá i množství elementů odpovídajících teorii uvolnění. 

V tomto případě jsem ve všech případech využíval Freudovy psychické energie, které jsou 

třeba k potlačení takových myšlenek v podvědomí. V některých tweetech se objevovaly 

i kódy, které korespondují s teorií superiority. 

Komentáře byly v tomto případě poměrně zajímavé. Nejčastější formou, kterou reakce 

na příspěvek nabývaly, byla reakce uživatelů na fakt, že příspěvek sdílel bot a že se jedná 

o automaticky generované tweety. Buď odpovídali přímo Twitterbotovi, na něco se ho 

ptali, nebo zkrátka komentovali automatizaci přispívání Pozoruhodný byl i fakt, 

že se velice často vyskytovaly i komentáře, které bota nějakým způsobem přirovnávaly 

k originálnímu uživateli, kterého se tento bot snaží napodobovat. Zbytek komentářů pak 

byl z většiny sarkastický, občas se vyskytly i projevy ztotožnění se, případně uživatelé 

reagovali na téma příspěvku. 

3.2.4. @conceptsbot 

U tohoto bota bude analýza poměrně specifická, neboť jak jsem již zmínil v kapitole 

věnující se kvantitativní deskripci tohoto profilu, algoritmus nespočívá pouze v přidávání 

nových tweetů na svou stránku, ale také v reakcích na jednotlivé komentáře uživatelů. 

Materiál pro tuto analýzu tedy tvoří jak samotné příspěvky, komentáře ostatních uživatelů, 

tak i reakce bota na tyto příspěvky. Původní publikovaný tweet bude v analýze využit jako 

podnět k reakcím ostatních uživatelů. Vzhledem k tomu, že reakce Twitterbota 

na odpovědi ostatních uživatelů podléhají stejné logice jako přidávání samotných 

příspěvků a že tyto reakce jsou jednou z hlavních funkcionalit tohoto bota, budou hlavním 

předmětem analýzy. 

Velké potíže při analýze tohoto materiálu mi dělalo určit, jaká témata se v příspěvcích 

objevují. V některých případech se mi nepodařilo hlavní téma určit, neboť nesoulad v textu 

byl příliš velký a nedalo se jednoznačně pojmenovat, na jakou oblast života by mělo daný 

nápad působit. 

Stejně jako v případě Twitterbota @fckeveryword i zde můžeme na všechny příspěvky 
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nahlížet optikou stejné teorie humoru, a to konkrétně teorie inkongruence. Již samotné 

tweety obsahují nesoulady mezi jednotlivými prvky textu, a tuto inkongruenci podtrhuje 

navíc fakt, že jsou tyto nápady tvořeny neživou entitou bez zjevného podnětu. V případě, 

že budou v příspěvku nalezeny i další elementy jiných teorií humoru, bude tato 

problematika rozebírána vždy u příslušného příspěvku. V následující analýze bude tedy 

věnována pozornost především reakcím, které vzbuzuje původní tweet a nesouladu mezi 

těmito komentáři a odpověďmi Twitterbota. Z hlediska analýzy témat jednotlivých 

příspěvků budou do analýzy zahrnuta pouze témata hlavních příspěvků, jelikož při zahrnutí 

reakcí bota bychom mohli negativně ovlivnit výsledky výzkumu. Liší se totiž počet reakcí 

bota na ostatní uživatele. 

3.2.4.1. Příspěvek 1 

how about you let kittens help you (engagement: 1371) 

V případě tohoto příspěvku bot cílí svůj nápad na problémy v životě jedince. Přeneseně 

bychom mohli uvažovat o terapii za využití zvířat, zde konkrétně koček. Lze nicméně 

pozorovat nesoulad v tom, že robot bez jakéhokoliv podnětu nabízí terapii pomocí koťat. 

Tweet ale i tak vzbuzuje reakce ostatních uživatelů. V sekci komentářů se objevuje několik 

druhů odpovědí. První z nich je ta, kdy uživatelé reagují přímo na bota, nikoliv 

na příspěvek. Jejich komentáře nemají s původním textem žádnou souvislost, účelem je 

pouze získat reakci od bota. Z komentářů je zjevné, že jejich obsah je cílen přímo botovi. 

Vidět to můžeme na následujícím příkladu: 

Uživatel: Hey conceptsbot how is your night going 

Bot: not sure. you could say hello to a dog from the 70s 

Zde můžeme pozorovat, že odpovědi bota fungují na stejném principu jako přispívání 

původních tweetů. Inkongruence plyne z faktu, že robot na specifickou otázku odpovídá 

náhodným nápadem, který s komentářem uživatele nemá nic společného. Dalším typem 

uživatelských komentářů jsou odpovědi, ve kterých se uživatel neodkazuje ani na bota, 

ani  na téma příspěvku. Jejich účelem je opět pouze vzbudit reakci Twitterbota: 
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Uživatel 1: I love juniors 

Bot: drink orange juice in outer space 

Uživatel 1: I’m drinking coffee 

Bot: now watch a tv show about a mouse in a forest 

Uživatel 2: Is it happy or not 

Bot: i’ll have to think about that, you could read a comic about snow and be happy 

Dalším typem reakcí je ta, kdy uživatelé reagují přímo na původní příspěvek, jako 

například: „basically dream“, na což concepts bot odpovídá: „i wish you would dream of 

snails in bed“; „i absolutely will, thank you“ s odpovědí „no problem, dear human!“. 

V druhém případě robot dokonce zvolil správná slova k odpovědi, a tak se zde 

inkongruence nevyskytuje. 

3.2.4.2. Příspěvek 2 

learn about a planet for her (engagement: 1503) 

U tohoto tweetu je zjevné téma environmentalistiky, ačkoliv to jistě nebyl účel. Vzhledem 

k tomu, že robot publikuje spojení náhodných slov a sousloví, nemůžeme předpokládat, 

že by vědomě vytvořil větu o životním prostředí naší planety. Příspěvek navíc lze chápat 

dvěma způsoby – učit se o planetě kvůli planetě, nebo učit se o planetě kvůli ženě. 

Inkongruenci v hlavním příspěvku nenajdeme, při pohledu na komentáře se zde ale zjevný 

nesoulad vyskytuje. 

V době, kdy byla data sebrána, se u příspěvku vyskytovaly pouze dva uživatelské 

komentáře. První z nich označil uživatele @dojacat, což je americká zpěvačka, která má 

ve své tvorbě i album Planet Her. Autor tohoto komentáře zjevně poukazuje na shodu 

v textaci bota a názvu alba. Concepts bot mu na označení odpovídá: „i want you to curl up 

under a blanket and write a song about an old friend“, což je zajímavá shoda náhod, neboť 

na první pohled to vypadá, jako by odpovídal označenému uživateli. Vzhledem k nahodilé 

struktuře algoritmu, kterou potvrzují i další příspěvky, nelze předpokládat, že by byla 

odpověď takto myšlena. Nesmyslnost některých odpovědí potvrzuje i druhý zmiňovaný 

komentář, kde uživatel botovi odpovídá jednoduše: „No“. Twitterbot mu nicméně 
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poskytuje další nápad: „be sure to eat ice cream with a deer at midnight“. Zde je 

inkongruence mezi jednotlivými odpověďmi velmi zjevná. 

3.2.4.3. Příspěvek 3 

please become jellyfish and forget all problems (engagement: 1600) 

Zde se příspěvek robota opět dotýká problémů jedince. Není blíže určeno, o jaké problémy 

by se mohlo jednat, ale řešení je podle robota jasné – stát se medúzou a na vše 

zapomenout. Nesoulad tedy můžeme nalézt již v hlavním příspěvku. Prvním je to, 

že se člověk nemůže změnit v medúzu (potažmo cokoliv), a navíc je nesmyslné, že by tato 

proměna měla vyřešit naše problémy. Z hlediska proměny bychom mohli tento příspěvek 

interpretovat jako odkaz na posthumanismus. Ačkoliv se tento směr zabývá spíše 

přechodem k technologii (například stažení vědomí do počítače), v tomto případě by se 

mohlo jednat o metaforu k takové přeměně. (Dr. N. Katherine Hayles, UCLA, How We 

Became Posthuman: Humanistic Implications of Recent Research into Cognitive Science 

and Artificial Life, b.r.) Mohli bychom zde také využít teorii uvolnění, konkrétně pak 

Herberta Spencera. (McDonald, 2012, s. 66–67) Jeho teorie předpokládá, že smích vychází 

z trivializace vážného tématu. To je nicméně poměrně spekulativní, neboť nevíme, o jaký 

druh problémů se jedná. 

U tohoto tweetu se většina uživatelů ztotožňuje s myšlenkou obsaženou v příspěvku, 

případně přiznávají, že by něco takového chtěli. Ve všech třech následujících příkladech je 

zjevná inkongruence mezi uživatelským komentářem a doporučením, které představuje 

odpověď bota: 

Komentář 1: 

Uživatel: okay yes 

Bot: you can tell me what i tis like to celebrate with mona lisa and forget all problems 

Komentář 2: 

Uživatel: in my next lifetime 
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Bot: don’t worry, exercise with a cat while you wait 

Komentář 3: 

Uživatel: I wish I could 

Bot: aww. Maybe try to drink tea with a hamster in summer 

Druhým a ojedinělým příspěvkem byla reakce uživatele, který sice reagoval na téma 

představené botem, nicméně zjevně neočekával reakci bota, ale ostatních uživatelů. Přidal 

totiž dodatečné informace o medúzách. Poté, co mu ale na jeho příspěvek robot odpovídá, 

uživatel s ním začíná konverzaci: 

Uživatel: did you know, (iirc) certain types of jellfish have the ability to revert their bodies 

to how they were when they were younger 

Uživatel: holy crap there’s an immortal jellyfish site immortal-jellyfish.com 

Bot: you should draw a picture of cities 

Uživatel: no i shouldn‘t 

Bot: hello, listen to old hits on the roof 

Uživatel: what’s that 

Bot: not sure, you could tell your friends about a pigeon at 4am 

3.2.4.4. Příspěvek 4 

i have an idea. eat ice cream whenever you want (engagement: 1611) 

Zde bylo poměrně obtížné určit, jaké oblasti se robotův nápad dotýká. Nakonec jsem zvolil 

kategorii pravidla, případně obecná očekávání. Obecně je známo, že sladkému bychom 

se po/před určitou denní dobou měli vyhýbat. Robot nás ale nabádá, abychom na takové 

deviace nedbali a „pravidla“ porušovali dle naší libosti. Stejně tak bychom příspěvek mohli 

zařadit do kategorie volný čas. Inkongruenci tohoto příspěvku pak opět nacházíme 

až v sekci komentářů. Zde se opět vyskytují odpovědi uživatelů, kteří se s příspěvkem 

ztotožňují, načež jim bot představuje další nápady. Inkongruence je zjevná zejména 

u poslední botovy odpovědi: 
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Uživatel: what a great idea, thank you 

Bot: eat watermelon sometime 

Uživatel: i will 😊 

Bot: it’s good to listen to punk with a mermaid from the 90s 

Objevují se nicméně i komentáře, ve kterých se uživatelé od nápadu v příspěvku distancují: 

Uživatel: but I currently do not want it 

Bot: okay, forget about a fly on the telephone 

I zde uživatelé komentují se zjevným zájmem o přímou reakci bota. Obsah komentáře je 

cílen pouze jemu a s původním příspěvkem nemá žádnou spojitost: 

Uživatel: gimmie concept 

Bot: hey friend, eat a salad with girls from the 2000s 

Poslední kategorií uživatelských komentářů pak byly odpovědi, ve kterých uživatelé pouze 

označili někoho jiného, aby se mu v notifikacích objevil odkaz na tento příspěvek. 

Daní uživatelé nicméně na bota nijak nereagovali. 

3.2.4.5. Příspěvek 5 

okay, curl up under a blanket and tweet about girls (engagement: 1816) 

V tomto příspěvku narážíme na téma mezilidských vztahů. Věta „curl up under a blanket“ 

také implikuje útěk před vlastními problémy, ale to je pouze domněnka, není to v textu 

nijak podloženo. Stejně jako v předchozím příspěvku, i zde lze najít humorný nesoulad 

až v sekci komentářů. 

Většina odpovědí v tomto případě souzní s myšlenkou hlavního tweetu. Některé reakce se 

soustředí na část o dívkách, některé příspěvky reagují na akt schování se pod peřinu: „you 

know what, i will“.; „they’re so pretty“; „this is literally what i do everyday concepts 

not“; „With a snack?“. Příkladem inkongruence může být následující reakce bota: 
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Uživatel: With a snack? 

Bot: hey friend, write a story about rain taking a nap 

I zde se se objevují příspěvky, kde uživatelé pouze upozorňují ostatní na tento tweet 

pomocí označování. Můžeme také najít kategorii komentáře, kdy chce uživatel zahájit 

s botem konverzaci: 

Uživatel: hi 

Bot: hello, forget about flowers (and please take care) 

Uživatel: i don’t want to forget about flowers :( 

Bot: celebrate with a human in mcdonalds 

Uživatel: ok :) 

Bot: look, listen to funk from the past 

Z uvedené citace je patrný nesoulad mezi odpověďmi uživatele, který reaguje na botovy 

nápady, a odpovědí Twitterbota, který navrhuje další aktivity. 

3.2.4.6. Příspěvek 6 

don't worry, run away with a cat (engagement: 2114) 

Tento příspěvek je velice podobný třetímu analyzovanému, kde robot radil, aby se člověk 

proměnil v medúzu a zapomněl na své problémy. V tomto případě je řešením utéct 

s kočkou. Příspěvek opět implikuje, že by daný jedinec měl utíkat od svých problémů, 

nicméně není jasně specifikováno, zda nějaký takový problém existuje. Nesoulad vidíme 

již v hlavním příspěvku, a to v útěku s kočkou. Jen málo problémů by se touto aktivitou 

vyřešilo. Zároveň bychom opět mohli spekulovat ohledně implikovaných problémů 

a využít i myšlenky Herberta Spencera, konkrétně pak trivializace vážných témat v rámci 

teorie uvolnění. 

Většina komentářů u tohoto tweetu se zaměřovala na představené téma příspěvku, případ ně 

reagovaly na myšlenky v něm obsažené. Tweety nabývaly různých forem – jednalo se 

o GIFy a text. Uživatelé komentovali zejména část tweetu o kočkách: „What if I don’t have 
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a cat“; "‘Kitty?‘". Můžeme najít i komentář, ve kterém uživatel reaguje přímo na fakt, 

že příspěvek sdílel Twitterbot: „don’t tempt me mr. concept“. Celkem dvě vlákna 

komentářů v rámci tohoto tweetu obsahuje uživatelské komentáře, které byly odstraněny 

jejich autorem. Na odpovědích bota nicméně lze ukázat inkongruenci obsaženou v jejich 

textacích: 

Příloha č. 27: Komentář 1 u příspěvku 6 – concepts bot (obrázek) 

 

3.2.4.7. Příspěvek 7 

okay, tell someone about love again (engagement: 2146) 

Příspěvek se věnuje tématu mezilidských vztahů. Konkrétním subtématem je pak láska. 

Inkongruence je v tomto příspěvku obsažena v tom, že robot, jakožto algoritmus, radí 

uživatelům v něčem tak lidském, jako je láska. V reakcích uživatelů můžeme spatřit 

především reakci na botův koncept: „I’d like to“; „Trying“; „i actually do that all the 

time“. Objevují se opět i reakce přímo na bota. V tomto případě se jedná o následující 
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příklady: „what's love like for u??“, kde uživatel reaguje na bota v souvislosti s tématem 

obsahu. Ve druhém případě uživatel reaguje na bota bez návaznosti na originální tweet: 

Uživatel: it feels like you had a major trouble with your sense. you became so weak for 

some reason, and you wish you were stronger. 

Bot: it's nice to eat strawberries with dogs in college 

Uživatel: HOW DID YOU KNOW I LIKE STRAWBERRIES 

Bot: hmm, who knows. you could run away with a kitten 

Uživatel: you're a concept tho, why you predict everything precisely? i love kittens tooo 

Bot: i'm not sure. you could look at languages and forget all problems 

Inkongruenci můžeme pozorovat například v reakci bota na první komentář uživatele, kde 

bez zjevné souvislosti odkazuje na jezení jahod se psy. 

3.2.4.8. Příspěvek 8 

it's good to drink hot chocolate with a capricorn at 3am (engagement: 2911) 

Z hlediska tématu by se mohlo jednat o určitou formu trávení volného času. Příspěvek lze 

chápat dvěma způsoby – v prvním případě můžeme brát slovo capricorn v jeho doslovném 

významu, a tak bychom pili horkou čokoládu se zvířetem. U druhého významu již dává 

příspěvek větší smysl, a to kdy bychom nápoj konzumovali s člověkem, který je narozen 

ve znamení kozoroha. V obou případech ovšem můžeme pozorovat určitý nesoulad. 

V uživatelských komentářích nacházíme spíše reakce na význam v souvislosti 

se znamením zvěrokruhu: „I am a Capricorn and I approved this message.“; „only 

a scorpio would have known that“. Mnoho komentářů bylo stejně jako u příspěvku 

6 smazáno jejich autorem, důvod tohoto rozhodnutí je nám neznámý. Druhou kategorií 

komentářů byly reakce, ve kterých se uživatelé odkazovali na horkou čokoládu: „I prefer 

mash and peas, but I’ll watch you drink it“; „i literally drink hot chocolate every morning 

at 3:55“; „hot chocolate but cold“ – na tento komentář robot reaguje následujícím 

nápadem: „hmm. go home and drink tea in a grocery store“. Zde spatřujeme inkongruenci 

nejen v nesouladu mezi oběma komentáři, ale také v komentáři bota samotném. I v tomto 
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případě nacházíme komentář, ve kterém uživatel udržuje konverzaci s botem svými 

reakcemi. Na botovy nápady odpovídá vždy GIFy. Toto vlákno komentářů bylo zatím 

nejdelší v celé analýze – robot v něm uživateli odpověděl celkem třináctkrát. Stejně jako 

v předchozích případech, i zde jsou komentáře, ve kterých jsou označeni jiní uživatelé. 

Zde nicméně označení uživatelé odpovídají, a robot reaguje až na jejich komentáře. Je tedy 

zjevné, že v reakcích bota je určité zpoždění. 

3.2.4.9. Příspěvek 9 

you could become love (engagement: 3229) 

V tomto příspěvku se opět objevuje téma lásky, které spadá do kategorie mezilidských 

vztahů. Znovu lze inkongruenci spatřit v tom, že algoritmus mluví o lidském citu. 

Tento nesoulad ale nevzbuzuje pobavení, to vyvstává až z inkongruence toho, že robot 

navrhuje, aby se člověk stal citem. 

Uživatelé pod tímto příspěvkem reagují s poměrně velkým zaujetím na myšlenku, kterou 

bot představil: „The literal incarnation of love?“; „I am become love, creator of... 

delicious eggplant-based dishes.“; „You could also become compassion“; „I am become 

Love, hugger of worlds“. Poslední dva komentáře jsou zajímavé tím, že parafrázují slavný 

výrok Roberta Oppenheimera, vynálezce atomové bomby.23 V tom můžeme taktéž spatřit 

určitou inkongruenci, že výrok spojený s atomovou bombou, prostředkem hromadného 

ničení a velice nebezpečnou zbraní, je v tomto případě zaměřen na lásku. Na rozdíl od 

předchozích příspěvků se zde vyskytuje mnohem více příkladů toho, kdy uživatelé reagují 

přímo na bota a chtějí po něm další koncepty: „bae give me something“; „what else u got 

for me legend?“; „What should I do today?“. Příklad následné konverzace dokládá citace 

níže: 

Uživatel: which face? 

Bot: hello, curl up under a blanekt and think of a cube 

Uživatel: that’s not love 

Bot: now drink water with someone you look up to in a bar 
 

23 „I am become Death, destroyer of the worlds“. (PlenilunePictures, b.r.) 
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Uživatel: that’s her 

Bot: i want you to listen to vaporwave with me for an hour 

Uživatel: keep changing 

Bot: i want you to have lunch with a hamster for three days straight 

Uživatel: like running on a wheel 

Bot: i have an idea. go home with a lonely alien this month 

Bot: hello friend, think of a black hole (good night) 

Uživatel: good night love 

Bot: good night human! 

Opět nacházíme i reakci, kdy uživatelé reagují na funkcionalitu bota jako takovou. 

V případě concepts bota poprvé, nicméně u dříve analyzovaného bota wint but AI jsme tyto 

reakce mohli pozorovat pravidelně: „concept bot is the foremost poet of our generation“. 

Zde je pravděpodobně narážka na to, že příspěvky bota jsou, ačkoliv se jedná o často 

nesmyslná spojení, v některých případech náhodou velice poetické, a zároveň poetičtější 

než příspěvky některých lidí, kteří se o to úmyslně pokouší. 

3.2.4.10. Příspěvek 10 

be sure to turn into butterflies sometime (engagement: 5468) 

U posledního analyzovaného příspěvku se mi opět nepodařilo určit přesnou kategorii 

tématu. Mohli bychom, stejně jako u předchozího takového případu, zařadit téma do 

univerzální kategorie volný čas. Pobavení v tomto příspěvku vyplývá již ze samotného 

prvotního konceptu, kdy nás robot vybízí, abychom se proměnili v motýla. Příspěvek lze 

ovšem chápat i jinak než v jeho doslovném významu. Mohlo by to znamenat, že má člověk 

dojít k nějakému sebeuvědomění a „vyvinout“ se v něco nového. 

Na jeho metaforickou stránku reagují i někteří uživatelé: „sounds like a metamorphic tweet 

to me, i love this one tho“; „I really needed to hear that“; „this tweet gave me sm 

nostalgia for no reason“; „I don't know what this means but I will“. Někteří uživatelé 

reagují sarkastickými poznámkami: „fuck this *becomes butterflies*“, na což bot odpovídá 
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„okay, eat a sandwich“; „im a butterfly dog so yes :3“. Je možné pozorovat i reakce, které 

oceňují funkcionality tohoto bota: „i’m thoroughly enjoying this bot account“; „you sure 

have a way with words“. Nacházíme taktéž odpovědi, které se s obsahem tweetu 

ztotožňují: „alright bestie“; „so true bestie“. 

3.2.4.11. Shrnutí kvalitativní analýzy 

Analýza tohoto bota byla poněkud složitější, neboť předmětem analýzy nebyly jen hlavní 

příspěvky, ale také příspěvky, kterými robot odpovídal na komentáře ostatních uživatelů. 

Problémem také bylo, že ačkoliv robot vytváří náhodné věty, někdy tyto tweety (naneštěstí 

pro výzkum) dávaly smysl, a tak nebylo možné najít elementy humoru přímo v příspěvku. 

Vzhledem k funkcionalitě bota jsme nicméně mohli k analýze humoru využít i ostatní 

příspěvky, kterými reagoval na uživatele. Z analýzy vyplynulo, že příspěvky bota, ať 

se jedná o originální příspěvek či komentáře, jsou generované podle různých vzorců – 

jedním z identifikovaných modelů byl „drink/eat X with Y in Z „. Na základě analýzou 

získaných dat jsem mohl i u tohoto bota zodpovědět stanovené výzkumné otázky. 

Nejčastějším tématem u vybraných příspěvků tohoto bota byly mezilidské vztahy. Robot se 

ve svých konceptech zaměřoval na poměrně vážná témata, která ovšem byla odlehčena 

inkongruentní stránkou jeho sdělení. Dalším frekventovaným tématem byly problémy 

jedince. Taková témata odpovídají i celkovému konceptu bota. I z analyzovaných 

příspěvků vyplývá, že bot produkuje parodické modifikace různých inspirativních rad 

a mouder. Dává tak lidem rady či doporučení, které jsou často naprosto nesmyslné, nebo 

i neúmyslně poetické. Některé příspěvky se nepodařilo zařadit do žádné přesné kategorie. 

Jejich zaměření by mohl odpovídat kód volný čas, nechal jsem je ale nezařazené. 

Vzhledem k tomu, že základním prvkem robota je vytvářet většinou nesouvisející textace 

nápadů, byly ve všech příspěvcích patrné elementy teorie inkongruence. Záměrně uvádím, 

že tweety byly nesouvisející jen většinou, neboť v některých případech byly prvky 

pobavení zřejmé až z reakcí bota na ostatní uživatele. V rámci spekulací bylo možné 

zařadit tematické kategorie problémů také do teorie uvolnění, konkrétně pak k myšlenkám 

Herberta Spencera. Dle něj humor pramení z trivializace vážných témat. (McDonald, 2012, 

s. 66–67) 
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Z hlediska komentářů se u vybraných příspěvků nejčastěji objevovala kategorie, kdy 

uživatelé reagovali přímo na myšlenky obsažené v původním tweetu robota. 

Druhým nejčastějším pak byly ty odpovědi, kdy uživatelé nereagovali na příspěvek, ale 

snažili se pouze vzbudit reakci bota. U takových komentářů tedy nezáleželo na tom, o jaké 

téma se v příspěvku jednalo. Objevovaly se také reakce na funkcionalitu bota, kdy stejně 

jako u předchozího analyzovaného Twitterbota uživatelé komentovali jeho funkcionalitu. 
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Diskuse výsledků 

Tato práce měla za cíl zmapovat vybrané automatizované účty a jejich užití humoru 

na sociální síti Twitter. Součástí výzkumu byly také otázky zaměřující se na uživatelské 

komentáře k daným příspěvkům. Ačkoliv se metoda analýzy ukázala jako validní (díky 

analýze jsme mohli zodpovědět výzkumné otázky), práce si rozhodně neklade nárok 

na generalizaci výsledků. Vzhledem k tomu, že každý bot na Twitteru funguje jiným 

způsobem a má jiné zaměření, nelze výsledky získané tímto výzkumem aplikovat i na jiné 

automatizované účty. Stejně tak nelze předpokládat, že uživatelské zapojení bude stejné 

i u jiných botů. 

V této práci jsem si kladl za cíl zodpovědět celkem čtyři výzkumné otázky. 

Výsledky analýzy vztahující se k jednotlivým Twitterbotům byly adresovány vždy závěru 

kvalitativní analýzy daného účtu. Zde bych rád shrnul výsledky výzkumu a spojil závěry 

kvalitativní analýzy jednotlivých botů. 

Jaké typy příspěvků lze na účtech Twitterbotů nalézt? Na tuto výzkumnou otázku 

se podařilo odpovědět již v rámci kvantitativní deskripce jednotlivých botů a získaných 

dat. U vybraného vzorku se nejčastěji vyskytovala textová forma příspěvků. Je to dáno 

zejména tím, že Twitter má omezenou možnost sdílení příspěvků, ať už formou či délkou 

příspěvku. V důsledku toho je nejjednodušším nastavením bota buď retweetování jiných 

příspěvků, případně vytváření vlastních originálních tweetů za pomoci textových 

slovníkových databází. Ve vzorku analyzovaných botů se vyskytovaly oba příklady. 

Zatímco @fckeveryword, @dril_gpt2 a @conceptsbot vytvářely originální textové 

příspěvky, @theMemesBot pouze sdílel již vytvořené příspěvky, a navíc z jiné stránky. 

Tento bot také tvořil výjimku co do formy příspěvků – sdílel obrázky. 

Optikou jaké teorie humoru lze nejčastěji nahlížet na humorné příspěvky 

Twitterbotů? Jak již bylo popsáno výše, práce si neklade nárok na generalizaci zjištěných 

výsledků. V rámci analýzy jsem pracoval pouze s limitovaným vzorkem Twitterbotů 

působících v prostředí Twitteru, a tak nelze zjištění rozšířit i na jiné účty. V  rámci 

analyzovaných Twitterbotů se však nejčastěji vyskytovaly elementy spadající do myšlenek 

teorie inkongruence. Prvky této teorie jsme mohli najít téměř ve všech analyzovaných 

příspěvcích. Pouze u dvou případů nebylo možné myšlenky této teorie využít. Výsledky 
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výzkumu tak odpovídají Bergerovu tvrzení, že teorie inkongruence je nejobecněji 

akceptovanou teorií. (Berger, 1987, s. 8) Pravděpodobně tento výsledek vychází 

ze skutečnosti, že se jedná o automatizovaně generovaný obsah, v němž je patrná jistá 

náhodnost. Tím, že jsou texty generované náhodně, se zvyšuje pravděpodobnost, že spolu 

dané textace nebudou souviset, případně na sebe navazovat. V  tom ovšem tvořil výjimku 

@dril_gpt2, u kterého naopak příspěvky smysl dávaly. Inkongruence se zde vyskytovala 

v jiných elementech příspěvku. Nejvíce patrná byla tato nahodilost u botů @fckeveryword 

a @conceptsbot. Druhá interpretace inkongruence vychází z toho, že se jedná o boty, 

nikoliv o lidské uživatele. Ačkoliv tedy příspěvek nebyl sám o sobě nesmyslný, skutečnost, 

že ho publikoval robot, vytvořila nesoulad, jenž následně vzbudil pobavení. Další dvě 

teorie se pak vyskytovaly přibližně u poloviny příspěvků. Je důležité zmínit, že v rámci 

postupu analýzy nebyly jednotlivé teorie brány jako vzájemně se vylučující, ale vždy jsem 

se snažil objektivně určit, z jakých všech perspektiv se dá na příspěvek nahlížet. 

Jaká témata se v rámci příspěvků objevují nejčastěji? Práce měla za cíl také zmapovat, 

jakých témat se nejčastěji týkají analyzované příspěvky. Tematické kategorie jsem vytvářel 

v duchu induktivního kódování při opakovaném čtení získaného materiálu. Nejčastějším 

tématem byla sexualita – vyskytovala celkem v 16 příspěvcích. Toto rozložení je nicméně 

velice ovlivněno vzorkem vybraných Twitterbotů. Nejvíce tento počet ovlivnil bot 

@fckeveryword, kde se téma sexuality objevovalo ve všech příspěvcích. Bylo to dáno 

povahou sebraných dat i samotného algoritmu. Vzhledem k tomu, že robot ke každému 

anglickému slovu připojuje slovo „fuck“, nelze se divit, že mají jeho příspěvky sexuální 

konotace. Druhým nejčastějším tématem pak byly mezilidské vztahy následované životem 

jedince. Velké množství témat pak bylo v příspěvcích ojedinělé. 

Jakých forem nabývají nejčastěji reakce na dané příspěvky? Vzhledem k tomu, 

že jsem v rámci zvolené metodologie sběru dat a analýzy neměl možnost získat dodatečné 

informace od jednotlivých uživatelů, byla interpretace jejich reakcí především 

na výzkumníkovi. V rámci jiných metod, například interview, má výzkumník možnost 

doptávat se na různé vlivy či příčiny chování uživatelů, v tomto případě taková možnost 

nebyla. Při kategorizaci jednání uživatelů v sekci komentářů jsem si snažil držet co největší 

odstup od analyzovaných dat, byla ale nutná také subjektivní intepretace daných 

komentářů. Zejména při tvorbě kategorií jako „sarkasmus“ / „ztotožnění se“ / 

„distancování se“ měl výzkumník velký vliv, neboť ve velkém množství případů nebylo 
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možné stoprocentně určit, zda měl uživatel stejný úmysl. Zároveň ne všechny kategorie 

se vyskytovaly u všech botů, a i proto jsem považoval za nutné shrnout výsledky analýzy 

vždy u jednotlivých účtů. Z výsledků vyplývá, že nejčastější kategorií reakcí byly 

odpovědi, ve kterých uživatelé reagovali přímo na fakt, že daný příspěvek sdílel bot. Tato 

kategorie se vyskytovala u více než poloviny všech příspěvků. S velkou pravděpodobností 

měla na tento výsledek vliv inkongruence příspěvků botů, kterou jsem popsal výše. Ať už 

byly příspěvky nesmyslné, protože je publikoval bot, nebo naopak „normální“, ale jelikož 

je publikoval bot, vzbudily u uživatelů dané reakce. Důležité je nicméně zmínit, že jsem 

v duchu snahy o zmapování forem reakcí uživatelů nepočítal jednotlivé reakce, ale pouze 

jejich kategorie. Výzkum tedy nepopisuje frekvenci dané kategorie v rámci jednoho 

příspěvku. Z hlediska zaměření této práce je také důležité zmínit kategorii „Srovnání bota 

s předlohou“ a „Vybízení k reakci bota“. Díky tomu lze říct, že si uživatelé uvědomují, 

že daný obsah sdílel automatizovaný účet. Také považuji za nutné zmínit problematiku 

toho, že ne všechny kategorie se vyskytovaly napříč všemi boty. Právě proto byly výsledky 

v rámci jednotlivých výzkumných otázek diskutovány u daných Twitterbotů. Jakákoliv 

reakce na Twitterbota jako algoritmu se vyskytovala pouze u botů, kteří tvořili originální 

obsah. Ani jednou jsme tuto kategorii tedy nemohli najít u @theMemesBota. Stejně tak 

kategorie „Srovnání bota s předlohou“ byla charakteristická pro bota @dril_gpt2, 

a kategorie „Vybízení k reakci bota“ pro @conceptsbot. 

V souvislosti se zkoumaným tématem je také nutné představit limity a omezení 

provedeného výzkumu i z hlediska metodologie. Vzhledem k tomu, že problematika 

humoru je silně subjektivní, je nutné vzít v úvahu ovlivnění výsledků výzkumníkem. 

Jelikož jsem na výzkumu pracoval sám, nebylo možné provést test reliability výsledků, 

a tak je možné, že by jiný výzkumník došel k výsledkům odlišným. Limitující byl také 

výběr zkoumaných Twitterbotů a následných analyzovaných příspěvků. Vzhledem k tomu, 

že jsem boty vybíral účelným výběrem, mohl být výzkum ovlivněn osobou výzkumníka. 

Tento způsob výběru byl nicméně nutný, neboť pomocí náhodného výběru bychom 

nemuseli získat účty, jejichž tvorba se dá označit za humornou, případně bychom mohli 

pracovat v neaktivními boty. Z hlediska výběru analyzovaného vzorku příspěvků pak 

vidím největší limit ve funkcionalitě data scrapingového nástroje Apify. Při jeho neplacené 

verzi má uživatel pouze omezené možnosti a při zadání více vstupních parametrů často 

docházelo v rámci vytěžování dat k chybám. Kvůli tomu nebylo možné získat data z více 
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období. V tom bylo největší omezení u bota @fckeveryword, u kterého jsem po následném 

kvantitativním výběru tímto způsobem získal poměrně homogenní vzorek, jak bylo 

představeno v kvalitativní analýze daného bota. 

I přes představené limity studie si ale myslím, že výsledky tohoto výzkumu mohou pomoci 

vnést alespoň trochu světla do problematiky humoru u Twitterbotů a že tento výzkum 

pomohl zmapovat, jakým způsobem je tvořen humor pomocí automatizovaných účtů. 

Na práci se dá v tomto ohledu jistě v mnoha směrech navázat. Jistě by bylo vhodné ověřit 

reliabilitu dosažených výsledků. Zatímco tato práce se věnovala deskripci různých 

zástupců automatizovaných účtů na Twitteru, jistě by stálo za to provést komparativní 

analýzu Twitterbotů se stejným zaměřením. Větší pozornost by také mohla být věnována 

tomu, jakým způsobem ostatní uživatelé rozlišují mezi reakcemi na příspěvky stejné 

tematiky od Twitterbota a běžného uživatele. Inspirovat by tento výzkum mohl především 

výzkumníky nových médií, neboť téma botů a automatizace obecně ve společnosti 

v současné době silně rezonuje, a to ne pouze v oblasti sociálních sítí. 
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Závěr 

V této práci jsem si kladl za cíl zmapovat tvorbu humoru u vybraných twitterových botů. 

Pro to bylo potřeba vytvořit kvalitní teoretické zakotvení. Z toho důvodu jsem nejprve 

provedl komplexní rešerši odborné literatury v oblasti nových médií, sociálních sítí, 

automatizace, a především teorií humoru, které byly klíčové pro analytickou část práce. 

Díky získaným teoretickým základům jsem pak byl schopen analyzovat a interpretovat 

zkoumaná data. 

V následujícím oddílu práce jsem v rámci snahy o co největší validitu práce popsal užitou 

metodologii v rámci této práce. Popsal jsem výzkumný design, metodu sběru i následné 

analýzy dat. 

Klíčovou část tvořil oddíl práce, ve kterém proběhla nejprve kvantitativní, a poté 

kvalitativní analýza dat. Pomocí kvantitativních metod jsem popsal jednotlivé Twitterboty 

a získaná data. Zároveň jsem v rámci analýzy vybral užší vzorek k analýze kvalitativní. 

Vybraných 40 příspěvků jsem poté podrobil kvalitativní obsahové analýze, kdy jsem 

využíval jak deduktivní, tak induktivní metodu kódování materiálu. Vzhledem k pevnému 

teoretickému zakotvení jsem byl schopen vytvořit kategorie pro práci s jednotlivými 

teoriemi humoru, při analýze materiálu pak naopak vznikaly nové kategorie týkající 

se publikované tematiky a forem reakcí ostatních uživatelů. 

Z analýzy vyplývá, že ve chvíli, kdy Twitterbot sdílel originální obsah, si uživatelé 

uvědomují, že příspěvek sdílel bot, a reagují na tento fakt. V  tomto ohledu poskytla 

zajímavé poznatky analýzy AI bota @dril_gpt2, ve které bylo možné pozorovat, že bot 

pracuje i s přenesenými významy a reaguje na aktuální události. To bylo poznamenáno 

i komentujícími uživateli. Nejčastěji aplikovatelnou teorií humoru byla teorie 

inkongruence, kterou jsme v určité formě mohli najít u téměř každého příspěvku. Nejvíce 

adresovaným tématem v rámci zkoumaných příspěvků bylo téma sexu a sexuality. Tento 

výsledek byl nicméně ovlivněn příspěvky bota @fckeveryword. 

Vzhledem k informacím obsaženým v úvodu a tezích diplomové práce si myslím, že se cíl 

práce podařilo naplit. Pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních metod se mi 

podařilo zmapovat tvorbu humorných příspěvků v rámci jednotlivých botů a kategorizovat 
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formy reakcí na tyto příspěvky. I přes představené limity věřím, že měla práce svůj přínos, 

a že by mohla být inspirací pro podobné či rozšiřující práce v této oblasti. 

Summary 

In this paper, I aimed to map the humor production of selected Twitter bots. To do this, it 

was necessary to establish a sound theoretical grounding. Therefore, I first conducted a 

comprehensive literature research in the areas of new media, social networking, 

automation, and especially theories of humour, which were crucial for the analytical part of 

the thesis. Thanks to the theoretical foundations acquired, I was then able to analyse and 

interpret the data in this study. 

In the following section of the thesis, I describe the methodology used within this thesis in 

an attempt to maximise the validity of the thesis. I have described the research design, the 

method of data collection and subsequent data analysis. 

The key section was the section of the thesis in which first the quantitative and then the 

qualitative data analysis was conducted. Using quantitative methods, I described the 

individual Twitterbots and the data collected. At the same time, I selected a narrower 

sample for qualitative analysis. I then subjected the selected 40 posts to qualitative content 

analysis, using both deductive and inductive methods to code the material. Given a firm 

theoretical grounding, I was able to create categories to work with particular theories of 

humour, and in turn, new categories emerged during the analysis of the material relating to 

the published themes and forms of peer response. 

The analysis shows that the moment a Twitterbot shared original content, users became 

aware that the post was shared by the bot and reacted to this fact. In this respect, the 

analysis of the AI bot @dril_gpt2 provided interesting insights, in which it was possible to 

observe that the bot also works with metaphors and reacts to current events. This was also 

addressed by commenting users. The most frequently applied theory of humour was 

incongruence theory, which could be found in some form in almost every post. The most 

addressed topic within the examined posts was that of sex and sexuality. However, this 

result was influenced by the posts of the bot @fckeveryword. 



101 
 
 

Considering the information contained in the introduction and thesis statement, I think that 

the aim of the thesis was fulfilled. Using a combination of quantitative and qualitative 

methods, I was able to map the production of humorous posts within each bot and 

categorize the forms of responses to these posts. Despite the limitations presented, I 

believe that the thesis has had its merits, and that it could inspire similar or extending work 

in this area. 
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