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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných internetových diskuzních fór. Práce 

obsahuje teoretickou část, ve které jsou obsaženy rysy internetové komunikace, jazykové 

jevy komunikátů a také specifika internetových diskuzních fór. V praktické části dochází 

k jazykovému rozboru vybraných komunikátů z internetových diskuzních fór, které se 

nacházejí na webech s názvy Šťastné ženy a VySemNesmíte.cz. Práce se dále zaměřuje na 

zařazení komunikátů do jazykové sféry a zhodnocení členění textů. Pozornost je věnována 

také stylotvorným faktorům a hláskovým, grafickým, výslovnostním, morfologickým, 

slovotvorným, lexikálním, frazeologickým a syntaktickým výrazovým prostředkům.  
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ABSTRACT 

This work deals with a stylistic analysis of selected Internet discussion forums. The thesis 

contains a theoretical part, which contains the features of Internet communication, language 

phenomena of communications and also the specifics of Internet discussion forums. In the 

practical part there is a linguistic analysis of selected communications from Internet 

discussion forums, which can be found on websites called Šťastné ženy and 

VySemNesmíte.cz. The work also focuses on the inclusion of communications in the 

language sphere and the evaluation of the division of texts. Attention is also paid to stylistic 

factors and phonetic, graphic, pronunciation, morphological, word-forming, lexical, 

phraseological and syntactic means of expression.  
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1 Úvod 

Díky rozmachu internetu a také čím dál větší dostupnosti elektronických zařízení dochází 

k rychlému vývoji elektronické komunikace. V dnešní době má téměř každý člověk přístup 

k internetu ať už prostřednictvím stolního počítače, nebo díky přenosnému notebooku, 

tabletu či chytrému mobilnímu telefonu. Zejména díky chytrým telefonům s nepřetržitým 

přístupem na internet se rychlost komunikace mohla ještě více zvýšit.  

Nejpopulárnější prostředí pro elektronickou komunikaci jsou sociální sítě, které využívají 

zejména mladí lidé, ale stále ještě existují nejrůznější chatovací místnosti, internetové 

diskuze a diskuzní fóra, které byly v oblibě hlavně před rozšířením sociálních sítí.  

Tato práce se zaměřuje na komunikaci na internetových diskuzních fórech a dělí se na dvě 

části, teoretickou a praktickou.  

Cílem teoretické části je popsat nejčastější rysy elektronické komunikace, prvky 

internetových diskuzních fór a poukázat na některá jazyková specifika komunikátů v oblasti 

elektronické komunikace. Dále si klademe za cíl zaměřit se na nevhodné chování účastníků 

konverzace na internetových diskuzních fórech. Vzhledem k tomu, že jsme pro následný 

stylistický rozbor vybrali jedno diskuzní fórum pro ženy a jedno pro muže, okrajově jsme se 

zaměřili na rozdíly v komunikaci žen a mužů, protože v některých aspektech se komunikáty 

obou pohlaví mohou lišit.  

Následuje praktická část, jejímž cílem je podrobně analyzovat vzorek komunikátů z let 

2005–2021 na diskuzních fórech s názvy VySemNesmíte.cz a Šťastné ženy. Analýza bude 

zahrnovat stanovení funkce komunikátů a zhodnocení stylotvorných činitelů, které utváří 

výsledný charakter komunikátů. Dalším cílem analýzy je zaměřit se na nejčastější výrazové 

prostředky obsažené ve zkoumaných komunikátech. Ze zjištěných poznatků by mělo 

vyplynout, zda se v analyzovaných komunikátech vyskytují typické rysy pro elektronickou 

komunikaci, či nikoli. Po analýze porovnáme zjištěné poznatky s odbornou literaturou, která 

se příslušným jevům také věnuje.     
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2 Elektronická komunikace 

Elektronickou komunikaci můžeme využít například pro vyřízení pracovních povinností, 

domluvu schůzek, kontaktování svých blízkých nebo vyhledání informací na internetu. 

Zahrnuje tedy formální i neformální, veřejnou i soukromou komunikaci. (Hoffmannová, 

2016, s. 105). My se však zaměříme pouze na neformální elektronickou komunikaci. 

Celý průběh komunikace se skládá ze zdroje, sdělení a příjemce (Burton, 2001, s. 52).  

Zdrojem může být účastník diskuze či chatovací místnosti nebo kterékoli médium, sdělením 

je v psané komunikaci výpověď, která shrnuje určitý problém či situaci, a příjemci jsou 

všichni čtenáři, kteří mají zájem o danou problematiku.  

2.1 Rozdíly mezi mluvenou a psanou komunikací 

Oproti ústní komunikaci tváří v tvář, která se vyznačuje orálně-akustickým médiem 

a důležitými jsou zde sluch a hlas, elektronická komunikace využívá optické a psané 

médium (Čmejrková, 1997). Jsou i takové druhy elektronické komunikace, ve kterých je 

například možné hovořit či vidět se navzájem, ale vzhledem k zaměření práce jsme takové 

druhy vynechali.  

Dalším rozdílem je i to, že internetové dorozumívání nevyžaduje neustálou přítomnost všech 

účastníků konverzace. Můžeme adresátovi zaslat například e-mail, který se mu uloží v mail-

boxu, dokud se nepřipojí na internet. Zároveň lze touto komunikací téměř nahradit ústní, 

telefonickou formu, a to tehdy, když jsou oba či všichni komunikanti připojeni na síti 

a aktivně odpovídají na obdržené zprávy (Čmejrková, 1997). 

Existuje však i několik rysů, zejména jazykových, které mají mluvená i psaná komunikace, 

více se jim budeme věnovat v kap. 4.1. 

2.2 Psaná komunikace dříve a dnes 

Když srovnáme například psaní dopisu se psaním e-mailu a další internetovou komunikací, 

což by se mohlo zdát jako pouhý posun písemné komunikace vzhledem k technickému 

pokroku, psaní e-mailu a obecně konverzace na internetu vedou k větší spontánnosti 

a mohou se blížit záznamu mluveného projevu (viz kap. 4.1). Při psaní dopisu si naopak 

většinou autor více rozmyslí, co chce sdělit. Důvodem může být také ostych psát na čistý 

papír, protože na internetu komunikujeme většinou denně, je to tedy pro nás už přirozené. 
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Také můžeme v případě chyby jednoduše dané slovo smazat a přepsat ho na jiné, což u textu 

psaného ručně nelze učinit neznatelně (Čmejrková, 1997).  

Velkým rozdílem je časová prodleva v rámci dialogu. U dopisů se ztrácí tzv. sdílení situace, 

které e-mailová komunikace také nenaplňuje v plném rozsahu, jelikož stále chybí vizuální 

a akustická složka komunikace, avšak důležitý je právě čas. Komunikace prostřednictvím e-

mailů může být velmi rychlá, na rozdíl od dopisní korespondence, kterou postihuje dlouhá 

doba procesu od napsání po jeho přečtení (Čmejrková, 1997).  

U internetových diskuzních fór může být rychlost komunikace ještě vyšší než u e-mailové 

komunikace, závisí ovšem na frekvenci přístupu komunikantů na daný web. 

2.3 Komunikace synchronní a asynchronní 

Rychlost, kterou si můžeme dopisovat s kterýmkoli člověkem, jsme-li oba připojeni na síti, 

je v historii komunikace poměrně nová záležitost. Tato synchronní komunikace byla dříve 

spojována pouze s mluvenou formou rozhovoru, ve kterém byli oba účastníci tváří v tvář, 

v reálném čase, na stejném místě, a uplatňoval se vizuální i zvukový kanál. Po vzniku 

telefonní komunikace nebo televizního vysílání se mluvená synchronní komunikace 

přetransformovala do její zprostředkované formy, jelikož synchronnost nebyla vždy 

stoprocentní a například u telefonní komunikace byl nepřítomný vizuální kanál (Jandová, 

2007, s. 15–16).  

Písemná komunikace se v minulosti řadila pouze do komunikace asynchronní, protože 

produktor napsal například dopis a trvalo dlouhou dobu, než byla obálka doručena 

recipientovi, podobná situace je u novinových článků, které se k nám dostanou od jejich 

napsání s časovou prodlevou v rámci dní. Ovšem na rozdíl od mluveného rozhovoru si 

písemný zachová veškeré myšlenky na dlouhou dobu (Jandová, 2007, s. 15–16). To může 

být výhoda, jelikož když se dva lidé na něčem domluví nebo si vytvoří plány, mohou si své 

zhmotněné myšlenky přečíst kdykoli po uskutečnění rozhovoru.  

Přestože může být dnešní písemná komunikace velmi rychlá, přeci jen není stejná jako 

mluvená. I pokud jsou oba či všichni účastníci konverzace u svých počítačů a aktivně 

komunikují, nejsou schopni vidět průběh psaní výpovědí. Každý komunikant si nejprve 

v soukromí napíše svou repliku a poté ji odešle, čímž se stane veřejnou pro ostatní. Kvůli 

této malé prodlevě se podle některých autorů nazývá komunikace na chatech 



11 

 

kvazisynchronní.  (Jandová, 2007, s. 15–16). Když se zaměříme na internetová diskuzní fóra, 

rychlost může být velmi podobná jako u chatovacích místností.  

Důležitým aspektem pro chod komunikace na internetu je tzv. perspektivní dialog. 

Komunikant napíše zprávu a očekává, že mu adresát či adresáti odpoví, a tím se rozvine 

konverzace. Na některých komunikačních kanálech můžeme vidět, zda si druhá osoba naši 

zprávu přečetla, nebo zda je připojená na síti, což činí komunikaci plynulejší a účastníci mají 

také pocit bližšího kontaktu (Čmejrková, 1997).   

 

2.4 Neformálnost elektronické komunikace 

Komunikace na internetu se často blíží konverzačním replikám v reálném světě (viz kap. 

4.1), proto je velmi neformální. Hoffmannová (2016, s. 105) řadí internetovou komunikaci 

do sféry běžné každodenní komunikace a popisuje její podobnost s mluvenou neformální 

komunikací.  

Ovšem záleží na situaci, pokud se totiž jedná o vyjádření z úřadu nebo obchodní 

korespondenci, text bude formální a velmi podobný, ne-li totožný s textem, který by nám 

byl doručen oficiálním dopisem. Když se ale zaměříme na komunikaci na internetových 

fórech nebo sociálních sítích, jde zejména o sociální kontakt a komunikaci za účelem zábavy, 

formálnost tedy není nutná (Čmejrková, 1997).      

  

2.5 Soukromá komunikace 

Komunikace na internetových diskuzních fórech, kterou se tato práce zabývá nejvíce, patří 

do soukromé komunikační sféry. Můžeme do ní zařadit psaní SMS zpráv a e-mailů mezi 

přáteli, ale právě i diskuze na internetu, které jsou na rozdíl od předchozích zmíněných forem 

elektronické komunikace povětšinou veřejně dostupné (Hoffmannová, 2016, s. 105). 

Komunikanti si to však buď neuvědomují, nebo vzhledem k časté anonymitě (Hoffmannová, 

2016, s. 110) na způsob svého vyjádření příliš nehledí. Při čtení obsahu internetových 

diskuzních fór si můžeme povšimnout, že některé komentáře jsou psány slušně a spisovně, 

jiné obsahují nespisovné tvary a další prvky spadající do sféry běžného dorozumívání. 

Objevují se však i takové komunikáty, ve kterých je zvýšený výskyt vulgarismů. Některé 



12 

 

vulgarismy jsou zapsány explicitně, jiné obsahují grafickou eufemizaci (viz kap. 5.6.3) 

(Hoffmannová, 2016, s. 107–112). 

Některé druhy elektronické komunikace, například chatovací místnosti, umožňují 

tzv. šeptání. Jedná se o soukromou konverzaci v rámci věřejné komunikace na chatu. Stejně 

jako šeptání tváří v tvář je určeno pouze dvěma konkrétním komunikantům a ostatní k němu 

nemají přístup. Rozdílem je však přenosový kanál, protože šeptání na internetu není možné 

realizovat pomocí akustického kanálu snížením hlasitosti promluvy, ale prostřednictvím 

vizuálního kanálu odlišením fontu písma (Jílková, 2013).  

2.6 Komunikace mužů a žen   

Ženy a muži komunikují rozdílným způsobem, přičemž je rozdíl někdy velmi znatelný, 

a z toho důvodu mohou vznikat neshody. Ženy často používají obrazná spojení, náznaky, 

kladou otázky a muži jsou naopak stručnější a přímočaří. Odlišná je také komunikace žen 

v okruhu dalších žen a žen v okruhu mužů. Ženy si v okolí mužů více dávají záležet na svém 

vyjadřování, volí slušnější výrazy atd. Totéž platí o mužích, mezi sebou si spíše dovolí 

vulgární výrazy než ve smíšené skupině. Před ženami se také snaží působit sebevědomě 

a dominantně (Čmejrková, 1996, s. 35–44).  

Při rozdělování komunikace na ženskou a mužskou však nelze příliš generalizovat 

a zařazovat všechny ženy do jedné skupiny a všechny muže do té druhé. Některé ženy mohou 

mít v určitých situacích rysy maskulinního chování a naopak.  

V rámci komunikace také existují dvě roviny významu, a to obsahová, která je zaměřená na 

obsah sdělení, a vztahová. Vztahová rovina komunikace tkví ve vzájemném vztahu 

komunikantů, jde o tzv. metakomunikaci, protože záleží na tom, jak si danou zprávu vyloží 

jeden komunikant a jak ji zamýšlel ten první, jaké náznaky do zprávy vložil atd. (Janoušek, 

2015, s. 181–182).  

V praktické části této práce se budeme zabývat příspěvky na mužských a ženských 

internetových diskuzních fórech, a některé výše zmíněné charakteristické druhy chování se 

v nich tedy mohou objevit.  
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3 Diskuzní fóra    

3.1 Zahájení komunikace 

Před připojením se mezi diskutující je velmi často nutná registrace. Při registraci si daný 

člověk vytvoří přezdívku, která bude veřejně viditelná vždy, když se komunikant k něčemu 

vyjádří, proto často uživatelé volí jiná jména než jsou jejich vlastní. Používají se například 

křestní jména nebo hypokoristika, což jsou domácké a zdrobnělé varianty proprií, například 

Lenča, Pepa, Filípek, ale také apelativ jako zlatíčko, drobeček. Objevují se i jména 

filmových, knižních a herních postav nebo jména známých sportovců a celebrit. Součástí 

přezdívek mohou být i čísla, ať už naprosto náhodná, tak i taková, která mají pro daného 

uživatele význam. Jednotlivé části přezdívek jsou k sobě připojovány nejrůznějšími 

interpunkčními a jinými znaky, nejčastěji spojovníkem, tečkou či podtržítkem (Jandová, 

2007, s. 13).  

Následně může komunikant zahájit diskuzi zahajovací výpovědí, nejčastěji se jedná 

o otázku. Struktura všech zahajovacích výpovědí je často obdobná a zahrnuje oslovení 

adresátů, již zmíněný dotaz a případné další informace, které popíší důvod založení diskuze 

(Janovec, 2013). 

3.2 Komunita diskuzních fór 

Komunitu diskuzních fór tvoří komunikanti, kteří mají zájem diskutovat nad určitým 

tématem (Lukášková, 2013). Účastníci, kteří diskutují pravidelně, nemají vždy zájem 

přijmout do semknuté komunity nové členy. V praxi to vypadá tak, že nový komunikant 

reaguje na ostatní a přispívá svými názory, ale ostatní ho ignorují. Proto se na sebe „nováčci“ 

snaží nějakým způsobem upozornit, čehož mohou docílit například zajímavou přezdívkou 

nebo vyvoláním kontroverze (Jandová, 2007, s. 32).  

Zajímavé je, že si komunikanti často navzájem tykají. V běžném životě si tykáme s lidmi, 

které známe, a značí to pokročilost našeho vztahu s nimi. Na diskuzních fórech si však tykají 

i neznámí lidé, kteří nejsou obeznámeni například s věkem ostatních. Rozdílný věk je však 

v běžném životě častým důvodem pro vykání. Komunikanti na diskuzním fóru volí tykání 

také ke vzájemnému urážení komunikantů, které by nemohlo narůst do zamýšleného stupně, 

kdyby se pouze vykalo. Dalším důvodem pro tykání může být společný zájem diskutujících, 
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protože i při reálném setkání lidí ze stejné zájmové skupiny dochází spíše k tykání. Diskuzní 

fórum může být tedy alternativou pro takovou komunitu, zejména pro členy, kteří diskutují 

na daném fóru pravidelně (Hoffmannová, 2016, s. 110).  

Když se zaměříme na vztah mezi komunikanty, je povětšinou symetrický, protože nedochází 

k žádné nadřazenosti a podřazenosti a předpokládá se, že jsou si komunikanti rovni. 

Účastníci konverzace často vystupují pod přezdívkami a neuvádí svůj věk či postavení, nelze 

tedy přizpůsobit komunikaci na základě případného asymetrického vztahu komunikantů 

(Hoffmannová, 2016, s. 123). I přesto ale k určité nadřízenosti a podřízenosti dochází, 

například mezi registrovanými účastníky a lidmi, kteří konverzují pouze s právy hosta 

(pokud to daný web umožňuje). Nejvyšší práva má správce, který může kohokoli z 

komunikantů z konverzace vyloučit (Jandová, 2007, s. 41) .  

I přesto, že do diskuzí mohou přispívat lidé ze všech generací a sociálních či etnických 

skupin, charakter dané diskuze se ubírá různými směry právě vzhledem k tomu, kdo v ní 

komunikuje. Na komunikaci má vliv věk účastníků, jejich psychické rozpoložení a také 

vzájemná tolerance. Lépe si budou rozumět komunikanti, kteří jsou na podobné mentální 

úrovni, protože v opačném případě může docházet k již zmíněnému vylučování z komunity 

či k neshodám. Diskuze také lépe plyne, když mají její účastníci podobný zkušenostní 

komplex, a tím pádem se navzájem snáze pochopí (Čechová, 2000, s. 359–360). 

3.3 Nežádoucí chování účastníků internetových diskuzních fór 

Když začala vznikat internetová diskuzní fóra, objevili se uživatelé, kteří účelně vytvářeli 

pobuřující obsah. Věděli, že určité téma či informace vzbudí v ostatních komunikantech 

nepříjemné pocity a budou chtít vyjádřit svůj hněv či nesouhlas. Takovéto pobuřující 

chování označuje anglický výraz flaming a člověk, který ho používá, je tzv. rozbíječ neboli 

griefer. Z diskuzních fór se podobné praktiky přenesly i do jiných částí online komunikace 

a také do online her, ve kterých hraje více hráčů zároveň a u toho spolu ústně či písemně 

komunikují (Chatfield, 2013, s. 44). 

Jiný druh rozbíječů volí odlišnou taktiku, a to předstírání, že jsou milými a novými členy 

v komunitě diskuzních fór. Ostatní mu postupem času začnou důvěřovat a v ten moment se 

jim rozbíječ rozhodne nějakým způsobem ublížit.  
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Další nežádoucí technikou je vytváření falešných účtů s cílem vzbudit v lidech náklonnost 

k určitému produktu nebo politické straně. Majitel či spoluobchodník se zapojí 

do konverzace pod falešným jménem, někdy i pod více různými jmény, a více či méně 

nápadně zmíní produkt, který má jako fiktivní osoba rád, či politickou stranu, kterou by 

podle něj měli lidé zvolit u voleb. Totéž se vyskytuje na internetových obchodech v sekci 

recenzí a hodnocení, rovněž s cílem vzbudit u ostatních lidí zájem o daný produkt (Chatfield, 

2013, s. 44–47).  

S komunikací v internetovém prostředí souvisí i kyberšikana. Stejně jako šikana v reálném 

světě může i ta na internetu způsobit vyloučení šikanovaného z komunity. Bohužel však na 

internetu nikdy nevíme, kdy můžeme útočné chování očekávat, objeví se totiž kdykoli 

a zároveň kdekoli v internetovém prostředí. Agresor je ve většině případů skrytý za svou 

přezdívku, je tedy složité a mnohdy i nereálné, abychom ho sami rozpoznali. Může se jednat 

o člověka, kterého známe z reálného či virtuálního světa, ale i o naprosto náhodného 

účastníka internetové diskuze, který má potřebu ostatním ubližovat. Díky své anonymitě si 

také útočníci dovolí horší chování, než kdyby nás potkali tváří v tvář. Co ovšem může oběti 

ublížit ještě více než kyberšikana samotná, je její šíření ostatními uživateli, ať už to dělají 

vědomě s cílem oběti ublížit, nebo pouhým sdílením šokujícího chování na internetu. Obě 

varianty totiž zvětšují množství lidí, kteří toto ponižování či ubližování mohou spatřit, a oběť 

se cítí o to hůře. V některých zemích jsou kyberšikana nebo pronásledování na diskuzních 

fórech popsány právními předpisy (Kopecký, 2010, s. 5–13). 

3.4 Netiketa  

Kvůli nežádoucímu chování, zmíněném v předchozí kapitole (kap. 3.4), vnikly soubory rad, 

tzv. netiketa, kterými by se účastníci nejrůznější internetové komunikace měli řídit. Za 

slušný průběh konverzace ručí správce, který může nevhodné komentáře smazat a daného 

uživatele pokárat či mu zablokovat přístup do diskuzního fóra (Hoffmannová, 2016, s. 114).  

Označení netiketa vzniklo před více než 25 lety složením slov net (síť) a etiquette (etiketa) 

a za tvůrce prvních pravidel, která do netikety spadají, je označována Sally Hambridge ze 

společnosti Intel. Další pravidla vznikala na základě sledování diskuzních skupin a byla 

rozdělena do tří oddílů, přičemž první se věnuje komunikaci jednoho s jedním, druhý 
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jednoho s více uživateli a třetí zahrnuje podrobnou bibliografii. Původní pravidla byla velmi 

rozsáhlá, proto se postupem času zredukovala (Kopecký, 2021).  

V podobném čase vznikla další kniha zaobírající se stejným tématem, autorkou je Virginia 

Shea, a zahrnuje například: Pamatuj na člověka. Dodržuj stejná pravidla chování online, 

jaká dodržuješ v reálném životě. Pomáhej držet pod kontrolou flame wars. Respektuj 

soukromí ostatních. Nezneužívej své síly (Recmanová, 2017).  

Existuje také desatero přikázání počítačové etiky, které vzniklo díky Institutu pro 

počítačovou etiku v USA v roce 1992, a můžeme se v něm dočíst o radách jako: Nebudeme 

slídit v souborech jiných lidí. Nepřívlastníme si intelektuální dílo jiného. Budeme používat 

počítače ohleduplně a s úctou (Kopecký, 2021). 

Českou verzi netikety sepsal Kamil Kopecký a sepsal například tyto rady:  Buďte kritičtí, ale 

respektujte právo na svobodu. Nesoustřeďte se na opravování formálních chyb ostatních, 

ale raději se zaměřte na obsah sdělení. Upozorňujte na dezinformace (Wagner, 2021). 

 

3.5 Témata komunikace 

Probíraná témata mohou být při komunikaci na diskuzních fórech předem známá, zejména 

když jsou fóra konkrétně pojmenována. Pokud má diskuzní fórum název podle některého 

z televizních pořadů, konverzující budou nejspíše komunikovat o průběhu pořadu, 

účinkujících a podobně. Ovšem diskuze, které nemají bližší zaměření (Pokec, Olomouc), 

obsahují nejrůznější tematické rozhovory, často jsou narativní, smyslem je pouze jazykový 

kontakt a ne například vyřešení určitého problému (Jandová, 2007, s. 88). 

3.6 Délka replik 

Na internetových diskuzních fórech jsou repliky většinou nevelkého rozsahu, jelikož 

diskuze poměrně rychle plyne a účastníkům většinou nejde o hluboké myšlenky a názory, 

často chtějí pouze povrchně komunikovat, proto volí krátké, lehce pochopitelné věty. Délka 

vět také zavisí na počtu účastníků konverzace, pokud je totiž konverzujících méně, mohou 

se ve svých výpovědích více rozepsat a stále bude konverzace přehledná. Ovšem v případě, 

že je v místnosti mnoho komunikantů, repliky se zkrátí a komunikace plyne rychleji.  

Dalším faktorem ovlivňujícím délku výpovědí je již zmíněné téma diskuze (viz kap. 3.5), 

přičemž u nijak nezaměřených se neobjeví tolik textu jako u těch, ve kterých se rozebírá 
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konkrétní téma či problém. Průměrně se objevuje v jedné replice nezaměřené diskuze 

přibližně 5,3 slova a  u tématicky zaměřené 9,3 slova. Na některých diskuzních fórech je 

omezen počet znaků, které mohou komunikanti napsat v rámci jedné repliky, což vede k živé 

a rychlé diskuzi, která ale postrádá možnost dostatečně se vyjádřit (Jandová, 2007, s. 21–

22).  

Omezení počtu znaků se nemusí týkat pouze chatovacích místností či diskuzních fór. 

Twitter, jedna ze sociálních sítí, má rovněž omezený počet znaků v rámci jedné výpovědi. 

Tímto omezením se odlišuje od jiných sociálních sítí a prezentuje ho jako zajímavou výzvu 

pro komunikanty (Janovec, 2014b). 

 

3.7 Zveřejňování replik 

Při komunikování tváří v tvář platí nepsané pravidlo, že vždy mluví pouze jeden člověk, 

jelikož v opačném případě by nastával chaos a komunikanti by se nebyli schopni soustředit 

ani na jednu z promluv ostatních. Proto vždy jeden z komunikantů sdělí svůj názor či 

myšlenku a postupně se vyjádří ostatní, případně pokud dojde k hovoření více lidí najednou, 

vzájemně se domluví, který z nich bude mluvit jako první (Jandová, 2006, s. 24).  

U elektronické komunikace na diskuzních fórech je však situace jiná. Z důvodu, že si každý 

píše svou výpověď soukromě a až následně ji zveřejní (viz kap. 2.3), může dojít 

k nahromadění několika odpovědí na jednu otázku. Většinou je zjistitelné, který komunikant 

v jaký čas co napsal, ale i přesto vzniká síť odpovědí, na něž lze odpovědět na každou zvlášť, 

a tím může vzniknout několik paralelních rozhovorů, tzv. subdialogických vláken (Janovec, 

2014a). Konverzující se však naučili dát tomuto zdánlivému chaosu řád. Pokud mají zájem 

odpovědět na určitou repliku, zmíní v té své jméno či přezdívku autora původní repliky 

a poté napíší vlastní vyjádření. Grafika daného webu může na základě označení některého 

z autorů naznačit tuto odpověď pomocí čar, které spojí dvě příslušné repliky. Tyto dílčí 

dialogy následně tvoří velkou diskuzi, přičemž jeden komunikant může být součástí několika 

dílčích dialogů. Jejich množství závisí na probíraném tématu, případně i na tom, jak dlouho 

jsou účastníci ochotni být připojeni na síti. Ovšem u většiny rozhovorů můžeme pozorovat 

zahajovací, dále střední a ukončovací část (Jandová, 2007, s. 24–28).  
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Další možností reakce na komentář některého z konverzujících, pokud to dané prostředí 

umožňuje, je tzv. lajkování. Pochází z anglického like, tedy líbit se, a jak název napovídá, 

můžeme tak vyjádřit, že se nám určitý názor líbí a souhlasíme s ním. Stačí tedy kliknout na 

pole to se mi líbí nebo symbol palce směrem nahoru, a aniž bychom se museli vyjadřovat, 

zapojujeme se do konverzace. Na některých internetových diskuzích můžeme najít naopak i 

pole to se mi nelíbí nebo symbol palce směrem dolů, čímž vyjádříme nesouhlas s daným 

komentářem. Této možnosti mohou využívat ti, kteří nemají odvahu se do diskuze zapojit, 

nebo tací, již mají stejný názor jako účastník, který už danou myšlenku napsal před nimi. 

(Hoffmannová, 2016, s. 110–111). 

 

4 Vybraná jazyková specifika 

4.1 Psaná mluvenost 

Rozmach elektronické komunikace, především té neformální, zapříčinil stírání rozdílů mezi 

mluvenými a psanými projevy. Kvůli spontánnosti, kontaktovosti a časté nutnosti 

improvizace, které elektronická komunikace obnáší, se výpovědi komunikantů na internetu 

velmi podobají běžné komunikaci tváří v tvář. Proto se jedná o tzv. psanou mluvenost, 

mluvenou psanost či psanou konverzaci (Hoffmannová, 2016, s. 21, 105).  

Podstatnými rysy, které přibližují psanou konverzaci té mluvené, jsou například syntaktické 

(viz kap. 5.6.4), hláskoslovné (viz kap. 5.6.1) a tvarotvorné výrazové prostředky (viz kap. 

5.6.2). V obou typech mluvy se objevují vulgarismy či kontaktová slova (Jandová, 2007, s. 

38). 

4.2 Jazyková sféra internetových diskuzních fór 

Jak jsme již zmínili výše, když se zaměříme na způsob, jakým spolu lidé komunikují na 

diskuzních fórech, můžeme zpozorovat řadu podobností s neformální komunikací v běžném 

životě. Jazykovědci elektronickou komunikaci nazývají například psanou mluveností či 

psanou konverzací (viz kap. 4.1) a často má v jejich odborné literatuře vlastní kapitoly, ale 

shodnou se na tom, že patří do podobného okruhu jako běžná mluva. 

Autoři se však neshodují na označení běžné mluvy, například autoři Jedlička, Formánková 

a Rejmánková tuto oblast označují jako funkční stylovou oblast běžně dorozumívací neboli 
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hovorovou, Čechová, Krčmová a Minářová zavedly pojmenovaní funkční styl prostě 

sdělovací. Hrbáček dokonce rozdělil tento druh komunikace na dva typy, jeden patří do 

funkčního stylu prostě sdělovacího a druhá do funkčního stylu konverzačního 

(Hoffmannová, 2016, s. 22–29). 

Pro účely bakalářské práce jsem si však vybrala přístup Jany Hoffmannové, která běžnou 

mluvu a také neformální elektronickou komunikaci zařazuje do sféry běžné každodenní 

komunikace.  

 

4.3 Vliv internetu na komunikaci 

Internet nás v mnohých ohledech obohacuje, ale také povětšinou negativně ovlivňuje naši 

komunikaci. Je přínosné, že se díky internetu můžeme dostat k nejrůznějším informacím za 

velmi krátký čas a také že nám otevřel svět virtuální komunikace. Bohužel se ale rychlost 

odráží i ve způsobu naší komunikace. Zkracujeme své výpovědi, což nám postupně 

zmenšuje aktivní slovní zásobu, nejsme nuceni tolik přemýšlet. Také máme problém 

s vyjádřením vlastní myšlenky či názoru, což je zejména u dětí poměrně rozsáhlý problém. 

Někteří odborníci poukazují také na to, že diskuzní fóra jsou vznešeným názvem pro pouhé 

„pokecání  si“ či prosazování svého názoru, a ne tak často se jedná o opravdovou diskuzi. 

Ve Velké Británii proběhl výzkum, při kterém byly dobrovolníci rozděleni do dvou skupin, 

přičemž měli za úkol diskutovat na určité téma a dojít k rozhodnutí. Avšak jedna skupina 

řešila problém tváří v tvář a druhá skrze elektronickou komunikaci. První skupina vyřešila 

daný problém o půl hodiny dříve než online skupina a zároveň si byli lidé z první skupiny 

v důsledku komunikace napřímo bližší a stáli si pevněji za společným výsledkem (Vybíral, 

2000, s. 149–152).      

4.4 Nahrazení vizuálního kontaktu 

Jelikož v písemné komunikaci chybí vizuální a zvukový kanál, komunikanti volí různé 

způsoby, jak je nahradit, a docílit tím větší podobnosti konverzace tváří v tvář. Jednou 

z možností je nahrazovat křik, ať už je způsoben nadšením či vztekem, slovy psanými 

velkými písmeny pomocí klávesy Caps Lock (viz kap. 5.6.1). Pokud chceme zvýraznit 

některé ze slov nebo naznačit své emoce, můžeme použít iteraci (viz kap. 5.6.1), což je 

zmnožení určitých znaků ve slově, ve kterém by byly použity pouze jednou, například 
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zdareeeeec. Totéž platí i pro interpunkční znaménka, nejčastěji otazníky a vykřičníky, např. 

Jasně!!!!!!!!,  Proč jako????? (Hoffmannová, 2016, s. 116, 123).  

Ovšem čím dál častěji jsou výpovědi komunikantů plné malých obrázků a souborů 

interpunkčních znamének, tzv. emoji nebo emotikonů (viz kap. 4.5 a 5.6.1), kterých je 

nepřeberné množství, a ke každé situaci nebo emoci lze nalézt takový emotikon, který ji 

vystihuje a zobrazuje naše pocity (Jandová, 2007, s. 19). 

4.5 Emotikony a emoji 

Pojem emotikon se v jazykovědě začal používat teprve na konci 20. století, čemuž odpovídá 

i jeho nestálý jmenný rod. Jeho název vznikl spojením emoticon a icon, proto je pochopen 

jako emoční ikona a slouží k vyjádření emočního rozpoložení komunikantů. To však není 

pravidlem, protože může zobrazovat několik emocí zároveň nebo také například naznačení, 

že věta před emotikonem obsahuje sarkazmus nebo ironii (Komrsková, 2014).  

Obecně lze říci, že emotikon je tvořen interpunkčními znaménky, písmeny, číslicemi 

či jinými symboly, jejichž počet není omezen, nejčastěji se ale používají dva nebo tři znaky, 

které se píší a čtou vertikálně. Povětšinou mají symboly v celku připomínat lidský obličej 

a naznačovat naši mimiku. Podoba emotikonů není žádným způsobem předepsaná, 

komunikanti tedy mohou vytvářet stále nové podoby. (Komrsková, 2014). 

S rozvojem úrovně grafiky převládají například v diskuzních fórech a na sociálních sítích 

emoji, které se od emotikonů liší jejich podobou. Neskládají se totiž ze znaků, ale existují již 

jako ucelené obrázky. Opět nejčastěji připomínají lidský obličej a jeho nejrůznější variace 

na základě nálad a pocitů, existují však i emoji zvířat, nápojů, sportovního náčiní a podobně. 

Uživatel rozbalí nabídku emoji a vybere obrázek, který se nejvíce hodí k jeho výpovědi 

(Grannan).  

Emotikony a emoji mohou být v textu užity místo interpunkčních znamének, nejčastěji místo 

tečky (viz kap. 5.6.1). Otazník povětšinou nenahrazují, ale jsou například použity za ním pro 

zvýraznění zájmu či nevědomosti autora (Komrsková, 2010). 

4.6 Dnešní čeština na internetu 

Existuje mnoho slovníků a příruček, které shrnují pravidla a požadavky spisovné češtiny, 

každý se ve škole učí gramatiku a pravopis. Ovšem dnešní doba se vyznačuje tím, že nerada 

přijímá nařízení a předepsané postupy, a to se odráží i v oblasti jazyka. Už dávno neplatí 
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techniky brusičů, kteří jazykovědu velmi hlídali a odstraňovali vše podle nich nečeské 

a příliš inovativní. Dnes by jazykovědci měli být spíše otevření novým způsobům 

vyjadřování či nejrůznějším neologismům. Především v neformální komunikaci na internetu 

si můžeme všímat neustálého posouvání hranic českého jazyka nejrůznějšími inovacemi. 

Tomu jsou odborníci nakloněni, ale zároveň upozorňují na to, že do kultury dorozumívání 

je třeba zahrnout kromě možnosti a umění se vyjádřit také umění naslouchat a využívat 

kritické myšlení. Protože v opačném případě dochází ke špatnému porozumění v důsledku 

neochoty přijmout jiné názory. K mýlkám může dojít i v případě, když si člověk daný názor 

neověří i u jiných zdrojů (Čmejrková, 1996, s. 166–168). 

 

4.7 Pronikání anglických a německých slov do českých textů 

V internetových diskuzních fórech se objevují slova přejatá z anglického jazyka. Často je 

můžeme vidět v diskuzích o počítačích a informatice, což je nejspíše způsobeno tím, že je 

celá tato problematika poměrně nová a rychle se vyvíjí. Pro nové skutečnosti se nestihnou 

vytvořit či ustálit české výrazy a účastníci si spíše osvovují anglické názvy, se kterými se 

setkávají ve virtuálním světě vlivem globalizace častěji. Souvisí s tím také čím dál tím lepší 

znalost anglického jazyka v české společnosti, proto si lidé nečiní starosti se zpamatováním 

anglických výrazů. Objevují se také počeštěné anglické výrazy jako dylítovat, vyresetovat, 

upgradovat, které jsou pro česky mluvícího člověka jazykově bližší. Spousta procesů a věcí 

má i své české pojmenování, ale to se nepoužívá tak často, jako jeho anglická varianta. 

Ovšem pro ty, kteří anglicky nemluví, mohou být anglicismy poněkud složité 

na zapamatování. Pro anglické rodilé mluvčí má například slovo notebook věcný význam, 

protože výraz znamená v překladu zápisník, a do elektronického zařízení notebook se také 

dá zapisovat. Pro Čecha je to ale pouze slovo notebook a musí si ho zapamatovat. 

(Čmejrková, 1996, s. 185–186).  

Je také zajímavé sledovat, jak se používání anglických slov v komunikátech 

na internetových diskuzních fórech či v komentářových sekcích na sociálních sítích 

s postupem času mění. Jistě na to má vliv již zmíněná čím dál tím větší znalost anglického 

jazyka, a zároveň ale také fakt, že už pro nás není angličtina tak výjimečná. V odborném 

článku s názvem Cizojazyčné lexikální přejímky v komunikaci na chatu (Svobodová, 2007) 
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se můžeme dočíst o používání anglických výrazů a jejich českých přejímek. Při čtení 

článkusi lze povšimnout, že velké množství výrazů již dnes není tak hojně využívána, nebo 

alespoň ne ve stejné podobě. Například věta „Mějte se tu all jak nejlíp můžete,“ se v dnešní 

době jen stěží někde vyskytne a bude napsána buď celá česky, nebo naopak autor použije 

více anglických slov, například celou anglickou frázi. Dalším příkladem může být „Dnes 

nás dávala s manem dohromady.“ „spousty slečen, zkrátka female“ a podobně. Ovšem 

některá anglická slova se používají ve stejné podobě dodnes, například „Budu mít 

boyfrienda.“ „Může mi někdo helpnout?“ „Byl to joke.“ Jak je vidět i na těchto pár 

příkladech, některé výrazy odráží aktuální trendy a jen malou část z nich budou komunikanti 

používat po dlouhou dobu.  

Anglicismů si můžeme všimnout převážně u textů mladších komunikantů a zejména starší 

generací je to vnímáno negativně. Časté používání anglických slov v rámci českého textu 

působí v některých případech povýšeně, případně může činit text pro čtenáře vyššího věku 

nesrozumitelným.  

Starší občané naopak více používají slova německého původu (Hoffmannová, 2016, s. 34–

35), což má logickou souvislost s historií naší země. Germanismy se tedy objevují i v textech 

na diskuzních fórech, píše-li komentář starší komunikant.  
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5 Praktická část 

5.1 Charakteristika zdrojů komunikátů 

V praktické části se bakalářská práce zabývá jazykovou analýzou vzorku komunikátů ze 

dvou internetových diskuzních fór. Konkrétně se jedná o komunikaci na webu Šťastné ženy, 

což je portál, jak název napovídá, orientovaný na ženy a jejich problémy či zájmy. Na webu 

můžeme najít diskuze o horoskopech, receptech, cestování, ženy v diskuzích řeší 

i zdokonalení svých domovů a navzájem si radí na téma zdraví.  

Druhým zdrojem pro sběr komunikátů je web s názvem VySemNesmíte.cz, ve kterém 

naopak diskutují muži o svých zájmech a starostech. Nejčastěji rozebíranými tématy jsou 

auta, motocykly, sport, elektronika, ale i vzdělání a podnikání. Už podle diskutovaných 

témat můžeme vidět, že ženy a muži diskutují o problémech, které jsou jistým stereotypem 

právě pro daná pohlaví. Jistě nikoho nepřekvapí, že muži rozebírají elektroniku a ženy 

vaření. Je ovšem otázkou, zda tento fakt odráží obecnou orientaci žen a mužů na společností 

určené fenomény, či jestli diskutují na takovýchto diskuzních webech pouze lidé, kteří 

následují typicky ženské nebo mužské zájmy.  

Existuje ovšem téma, které řeší jak ženy, tak muži, protože se dotýká každého z nás. Jedná 

se o vztahy a citové problémy, proto jsou analyzované komunikáty právě z tohoto 

tematického okruhu.  

5.2 Metodologie 

Na základě sběru komunikátů z osmi diskuzí na webu pro ženy a devíti na webu pro muže 

jsme provedli jazykovou analýzu a snažili se nalézt společné rysy či nejrozšířenější jevy. 

Témata diskuzí byla volena náhodně, jediným kritériem bylo nadřazené téma vztahy. 

V jednotlivých kapitolách jsme provedli vymezení jazykové sféry, do které komunikáty 

patří, dále jsme zahrnuli informace o členění textů, zhodnotili funkci komunikátů, posoudili 

objektivní i subjektivní stylotvorné faktory. Následně jsme uvedli výrazové prostředky 

nalezené v komunikátech. Pro větší přehlednost se obsáhlejší kapitoly dále dělí do 

podkapitol, ve kterých se blíže zabýváme konkrétními jevy z daného okruhu. Ke každému 

jevu je přiložen i příklad z rozebíraných komunikátů. Při analýze jsme vycházeli z odborné 

literatury, kterou blíže specifikujeme v daných kapitolách, případně v seznamu literatury. 
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Některé komunikáty jsou psány ve slovenském jazyce, který se může vyznačovat jinými 

jazykovými rysy a řídit se odlišnými pravidly, proto jsme je z analýzy vynechali. 

5.3 Zařazení komunikátů do sféry 

Naprostá většina ze zkoumaných komunikátů na ženských i mužských diskuzních fórech lze 

zařadit do sféry běžného dorozumívání (Hoffmannová, 2016, s. 105).  Účastníci fór společně 

komunikují na téma zadané jedním z nich. Na webu pro ženy je téma rozvedeno delší 

výpovědí, ve které daná žena (zřídka i muž) popisuje svou životní situaci nebo proběhlou 

událost. Následně vznese otázku, jaký názor na to mají či co by jí/mu poradili ostatní. Na 

webu pro muže je většinou téma popsáno mnohem stručněji, některé dotazy či náměty 

k diskutování jsou zapsány jednou větou. Po úvodním dotazu či námětu k diskuzi následují 

výpovědi ostatních zaregistrovaných členů internetového diskuzního fóra. Slohový postup 

je informační a někteří komunikanti volí i popisný či úvahový postup, když více rozvádějí 

danou situaci, případně polemizují nad možným řešením.  

Mezi výpověďmi komunikantů se však objevují i takové, které zdánlivě připomínají další 

příspěvek do diskuze, ale nakonec z výpovědi vyplyne, že se jedná o reklamu. Tyto typy 

textů se řadí do sféry reklamní komunikace (Hoffmannová, 2016, s. 338), ale mají v sobě 

také prvky patřící do již zmíněné sféry běžné každodenní komunikace. Slohový postup je 

stejně jako u ostatních příspěvků do diskuze informační a popisný. Vzhledem k tomu, že 

tyto komunikáty vytvořené pro účely propagace produktu nevykazují mimo rozdílné funkce 

příliš velké množství rozdílných jazykových prostředků, nebudeme se jim v dalších částech 

práce příliš věnovat. Příklad reklamního textu je zde: 

„Ahoj, tak na něj bych se zvysoka vykašlala. Nejen, že tě podvedl, ale navíc tě i opustil a to 

není pořádný chlap… Mě můj muž také opustil a chvíli mi trvalo, než jsem přestala truchlit, 

ale pak jsem si vše urovnala a zpět bych ho rozhodně nechtěla! Změnila jsem teď dost svůj 

život a užívám si to. Hodně času trávím v přírodě na tůrách. Teď mám dokonce nové kalhoty 

do přírody odsud: https://armik.cz/“ 
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5.4 Horizontální a vertikální členění textu 

Ve zkoumaných výpovědích docházelo ke členění na úvodní, středovou a závěrečnou 

část, ale zejména v kratších komunikátech nebyl rozdíl mezi jednotlivými částmi příliš 

patrný. Pokud se zaměříme na horizontální členění diskuzí jako celku, každá z  nich 

obsahuje úvodní výpověď, ve které komunikant sdělí ostatním, jaký má problém. 

Následují výpovědi dalších účastníků diskuze, přičemž každý sdělí svůj názor 

a společně se snaží dojít k řešení. K závěrečnému vyřešení daného problému či 

ukončení diskuze však často nedochází, protože do ní může kdykoli vstoupit nový 

komunikant a dále dané téma rozvíjet.  

Dále přejdeme k vertikálnímu členění textu. Každá výpověď má autora, který je 

označen přezdívkou a fotografií, popřípadě jiným obrázkem. V  samotných textech 

můžeme pozorovat slova psaná velkými písmeny, zmnožená písmena a interpunkční 

znaménka, emoji nebo fotku a na webu pro muže je pod každou výpovědí v jakémsi 

zápatí uvedeno motto autora. Někteří komunikanti dělí text na jednotlivé řádky, jiní 

píší každou větu na nový řádek, další tak činí bez pravidelnosti. Ve zmíněných 

reklamních textech se objevovaly hypertextové odkazy,  které měly zjednodušit 

adresátům přístup k nabízené službě či produktu. 

5.5 Stylotvorné faktory 

Existuje velké množství faktorů, které ovlivňují výsledný komunikát. Záleží totiž, jaké 

výrazové prostředky komunikanti použijí, protože tím mohou výrazně pozměnit styl 

komunikátu. Stylotvorné faktory se rozdělují na dva hlavní druhy, a to objektivní a 

subjektivní. Objektivní stylotvorné faktory jsou komunikantem neovlivnitelné, obklopují ho. 

Subjektivní stylotvorné faktory souvisí s individuálním stylem komunikanta (Čechová, 

2008. s. 59). 

Při analýze se budeme řídit terminologií v Současné stylistice (Čechová, 2008).  

5.5.1 Objektivní stylotvorné faktory 

Základní funkcí výpovědí je komunikační a sdělná, ale je důležité také zmínit funkci 

kontaktovou (Jandová, 2007, s. 122), komunikaci uživatelů je totiž možné přirovnat 

k rozhovoru několika přátel například v restauraci, tudíž i zde jde o navázání určitého vztahu 

s otatními, psaní si o nějakém tématu, přičemž mnohokrát není konkrétní téma tím 
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nejpodstatnějším. Důležitější je, že si diskutující navzájem dávají najevo svou náklonnost, 

mají společnou řeč a tvoří komunitu lidí, kteří spolu tráví čas, byť každý sedí sám u svého 

počítače či mobilního telefonu.  

Výše zmíněné reklamy plní funkci na první pohled sdělovací, ale primárně jde o funkci 

persvazivní1.  

Když se zaměříme na ráz komunikátů, můžeme dojít k zjištění, že jednotlivé výpovědi jsou 

veřejně dostupné, jelikož si je může zobrazit každý náštěvník daných webů, a to i v případě, 

že se nezaregistruje. Dané texty však mají soukromou povahu, připomínají totiž rozhovor 

přátel, a nejspíš by se příliš nezměnily, kdyby byla celá diskuze přístupná pouze 

registrovaným členům. S tím souvisí i další objektivní činitel, kterým je forma textů. Jak je 

příznačné pro internetovou komunikaci v rámci chatů nebo diskuzních fór, psané texty jsou 

podobné mluveným rozhovorům ve sféře běžné komunikace (viz kap. 4.1) a obsahují 

například větší množství částic či nespisovné koncovky u přídavných jmen.  

Adresát textů většinou není známý, komunikant napíše svůj názor nebo dotaz a čeká, kdo 

odpoví, a tím rozvede konverzaci dál. Někdy ale vznikají menší dialogy mezi účastníky dané 

diskuze, a v tom případě už je adresát logicky známý. V praxi to funguje tím způsobem, že 

komunikant označí jiného účastníka diskuze a reaguje na jeho předchozí výpověď, případně 

ho vyzývá k reakci na dané téma. Na reakci či výzvu může odpovědět adresát, ale také jiný 

účastník. Komunikanti však tuší, že adresátem budou dospělí lidé s podobnými životními 

zkušenostmi a podle toho mohou volit jazykové prostředky užité v textu.  

Tématem analyzovaných komunikátů jsou v širším kontextu vždy vztahy, ale každá diskuze 

má své vlastní téma, například problémy s tchyní, úvaha nad dárkem ke dni sv. Valentýna 

nebo přijetí nevěrného manžela zpět do svého života. Komunikanti se tématu povětšinou 

opravdu drží, tudíž může celá jejich konverzace plynule pokračovat a nenarušují ji 

komunikáty s odlišným obsahem. U ženské internetové diskuze se jednou vyskytl interní 

rozhovor mezi dvěma účastnicemi, ale byl velmi krátký a vznikl na základě toho, že jedna 

z účastnic napsala svůj názor na rozebírané téma a druhá komunikantka si dané reakce 

všimla a rozhodla se zeptat, jak se první účastnici daří v životě. U diskuze na webu pro muže 

 
1 Komunikant skrz svoji fiktivní životní zkušenost nebo pomocí naznačení soucitu 

s osobou, která zahájila diskuzi, možná danou osobu nebo i další zúčastněné osoby přesvědčí 

ke koupi nabízeného výrobku nebo k využití služby. 
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se objevila anekdota, která s diskutovaným problémem příliš nesouvisela, ale ostatní 

účastníci na ni nereagovali, proto plynulost konverzace příliš neovlivnila.  

Co se týká připravenosti textů, domnívám se, že se v rozebíraných komunikátech objevují 

jak připravené, tak ty nepřipravené. Psaná konverzace na internetu má často podobné rysy 

jako ta mluvená, lidé příliš nerozmýšlí nad odpovědí a v momentě dopsání výpovědi ji 

odesílají do společné konverzace. Ve zkoumaných textech byly takové, které byly psány bez 

větších chyb, s diakritikou, nevyskytovaly se v nich ani překlepy. Z těchto znaků se dá 

usoudit, že si daný komunikant napsaný text nejprve zkontroloval a až následně jej odeslal, 

tudíž se jedná o text připravený. Mezi nimi se však nacházely také výpovědi, které 

obsahovaly překlepy, měly neuspořádaný slovosled, použitá souvětí byla příliš dlouhá, 

diakritika v některých slovech byla použita, a v jiných nikoli. Takové texty byly evidentně 

odeslány bezprostředně po jejich napsání, a proto jsou nepřipravené a více připomínají 

mluvenou nepřipravenou komunikaci.  

Dále se zaměříme na místo a čas komunikace. Komunikanti z obou webů vystupovali na 

daném internetovém diskuzním fóru pod přezdívkami, přičemž u žen volila asi polovina 

z nich své křestní jméno, často doplněné o číslo či znak, druhá polovina použila místo jména 

jinou přezdívku, například smyšlená slova, zkratky, názvy zvířat, anglická označení apod. 

Zajímavý však byl rozdíl v počtu jmen a jiných druhů přezdívek na webu pro muže. Naprostá 

většina se rozhodla pro přezdívku s názvem filmové nebo historické postavy, s anglickým 

označením nebo zkratkou. Reálná jména komunikantů tedy nejsou známá, tudíž komunikují 

v podstatě anonymně, což se může projevit v jejich výpovědích, protože vědí, že je nikdo na 

základě jejich smyšleného jména nepozná.  

Někteří muži mají pod svou přezdívkou uvedeno datum narození, ale tento údaj není 

povinný, a tak ho má pouze zlomek z nich, a samozřejmě nelze dokázat jeho pravdivost. Na 

ženském diskuzním fóru není možné uvést datum narození, jejich věk si tedy můžeme pouze 

domyslet z obsahu jejich výpovědí.        

          

5.5.2 Subjektivní stylotvorné faktory 

V rozebíraných textech bylo možné pozorovat emocionální založení komunikantů, zejména 

na webu pro ženy. Účastnice diskuze mnohokrát podporovaly tu z nich, která se svěřila se 
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svým problémem, hodnotily danou situaci, zvažovaly možná řešení, psaly vlastní zkušenosti 

a nahlížely na věc z několika úhlů. 

Ve výpovědích se také projevoval kladný postoj k adresátovi. V obou analyzovaných 

diskuzních fórech byla znatelná důvěra mezi komunikanty, i přestože produktor nevěděl, 

kdo na jeho výpověď zareaguje. Většina žen i mužů podporovalo ty z nich, kteří se svěřili 

se svým problémem. Objevilo se i několik případů, ve kterých komunikanti nesouhlasili 

s názory produktora, ale i přesto vůči němu nazaujímali negativní postoj. 

Skrze promluvy komunikantů se častokrát projevil jejich postoj ke světu. Muži vkládali do 

svých výpovědí prvky humoru, a to i při diskuzí nad nehumorným tématem. Ženy naopak 

často reagovaly pesimisticky a jejich výpovědi obsahovaly méně humorných pasáží. Bylo 

ale možné rozpoznat, že pesimismus žen byl zapříčiněný snahou řešený problém 

nebagatelizovat, ale opravdu dojít k řešení.  

Jak bylo zmíněno výše (kap. 5.5.1), u většiny účastníků diskuze nelze zjistit jejich reálný 

věk. Na základě promluv mužů i žen však lze rozeznat, že většina z nich je dospělá, má 

přítele či přítelkyni, je v manželském svazku, někteří z nich jsou rozvedení nebo jim jejich 

partneři již zemřeli. Prostřednictvím vzájemných rad komunikantů můžeme rozlišit jejich 

rozdílnou mentální vyspělost. Mladší komunikanti reagují více nerozvážně a impulzivně než 

komunikanti, kteří nasbírali více životních zkušeností. 

Posledním subjektivním stylotvorným faktorem, který bylo možné z výpovědí rozpoznat, 

byla znalost tématu. Bylo zjevné, že komunikanti mají s řešenými problémy zkušenost, což 

souvisí i se zkušenostním komplexem (viz kap. 3.2). Diskutující byli schopni reagovat na 

předem neznámé téma bez větší přípravy.     

 

5.6 Jazyková analýza komunikátů 

V následujících podkapitolách se zaměřím na vzorek komunikátů a zhodnotím jeho 

hláskové, grafické, výslovnostní, morfologické, slovotvorné, lexikální, frazeologické a 

syntaktické výrazové prostředky. Zvolila jsem styl řazení podle Současné stylistiky 

(Čechová, 2008. s. 132–191).   
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5.6.1 Hláskové, grafické a výslovnostní výrazové prostředky 

Emotikony 

Stejně jako například při komunikaci na sociálních sítích používají komunikanti na 

diskuzních fórech k vyjádření svých pocitů emotikony (viz kap. 4.5). Obě diskuzní fóra 

nejspíš obsahují možnost výběru grafické podoby těchto souborů znaků, tudíž je lze 

označovat jako emoji. Setkali jsme se se třemi typy jejich použití, a to za jednotlivými částmi 

výpovědi (viz obr. 1), místo některého ze slov (viz obr. 2), nebo dokonce místo celé 

výpovědi (viz obr. 3). Poslední zmíněná varianta je nejspíš nejsložitější na pochopení, 

protože ne vždy mohou čtenáři rozpoznat smysl daných emoji. Docházelo také k použití 

různého počtu emoji, někdo se rozhodl pouze pro jedno, jiní, častěji ženy než muži, vybrali 

několik emoji v řadě za sebou (viz obr. 4), ať už stejného, či rozdílného druhu. 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

Obrázek 3 
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Obrázek 4 

 

Iterace grafémů 

Další možností, jak vnést do psaného textu emoce, je hromadění znaků (viz kap. 4.4), ať už 

to jsou souhlásky či samohlásky nebo vykřičníky a otazníky. Při běžné mluvě by však 

komunikanti nezměnili tón hlasu či neprodloužili délku samohlásek tak značně, jako to 

naznačují ve psaném textu, tudíž jde o formu hyperbolizace. V komunikátech docházelo také 

k iteraci tečky. Tři tečky za sebou značí apoziopezi, které se budeme také věnovat v kapitole 

o syntaktických výrazových prostředcích (viz kap 5.6.4). Některé výpovědi obsahovaly 

mnohem více teček v řadě za sebou, účel byl však stejný jako při použití tří teček. Iterace 

nastala v těchto replikách, ve kterých se vyskytují také další jazykové jevy, kterými se však 

budeme zabývat v následujících kapitolách. 

„(…) naopak cim vic casu spolu ztravite tim vic ti jeho nevera bude vadit????“ (iterace 

vykřičníků) 

„Jáá??? Nee, nikdy bych to žádné holce neudělal….“ (iterace vykřičníků, koncových 

samohlásek a teček) 

„Jen žádnou paniku!!!!“ (iterace vykřičníků) 

„(…) a jsem ráda i když jsem zůstala sama že jsem se nikdy nerozvedla......vše je ale 

na vašem rozhodnutí....přeji ať se správně rozhodnete......“ (iterace teček) 

Interpunkce, mezery a diakritika 

Grafickou podobu textu ovlivňuje vypuštění interpunkce či diakritiky a netypické 

umisťování mezer do textu. Chybně užité interpunkci, konkrétně zápisu čárky ve větách 

a souvětích, se budeme věnovat v syntaktickém rozboru komunikátů (viz kap. 5.6.4), zde 

uvedeme pouze příklady s absencí interpunkce. Jedná se zejména o čárky, protože tečky byly 
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vynechány pouze někdy, případně byly nahrazeny emoji. Otazníky však komunikanti 

nevynechávali, je to pro ně tedy důležitý znak pro vyjádření otázky. 

Výpovědí bez diakritiky se objevovalo podstatně méně než výpovědí s diakritikou. 

V některých případech docházelo k zápisu pouze určitých výrazů bez diakritiky, což značí 

absenci kontroly výpovědi před jejím odesláním. V prvním příkladu uvádíme výpověď 

s netypickým umístěním mezer v textu, ve druhém výpověď s absencí diakritiky a ve třetím 

s vypuštěním čárek v souvětí. 

 

„tak jsem tě poslechla ,máme tu nový článek......vycucaný , okopírovaný....“ 

„Ta holka je nedospela, nema nadhled a proste trucuje tak jak se da ocekavat od 

prerostleho pubertaka.“ 

„Ricky nejsi ty takovej dobrák jako já. Moje chyba ve vztahu je že si nechám skoro 

všechno líbyt i dřevo na mě by se dalo štípat a když už je toho moc a všechno je zaběhlé 

přestane semi to líbyt. A pokud tě ta tvá dost nemyluje nezměníš to ani párem volů.“  

 

Používání velkých písmen 

Další grafickou úpravou bylo zapsání určitých slov velkými písmeny. Autor tím ve 

většině případů chtěl poukázat na důležitost daného slova nebo části textu, případně 

použil velká písmena u slov, která navzájem dával do kontrastu. Opět uvedu příklady.  

„Jako CHLAP by se zachoval, kdyby stál na straně své rodiny.“  

„A nechal bych si zaregistrovat tvoje věty jako ZATLOUKAT ZATLOUKAT.“  

„Varuji konverzaci na téma TELENOVELY!!!“   

Kvantita samohlásek 

V některých výpovědích docházelo ke změně kvantity samohlásek, a to k jejich krácení. 

K tomuto jevu, který je znakem stylově nízké výslovnosti (Čechová, 2008, s. 135), dochází 

v některých mluvených výpovědích. V důsledku pronikání mluvené formy jazyka do psané 

jsme nalezli změnu kvantity samohlásek i v psaných výpovědích. V komunikátech se 
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vyskytovala slovesa jako vidim, neříkáš, líbim se nebo zájmena s kym, či příslovce ježiš. 

Krácení samohlásek bylo možné rozeznat pouze u výpovědí psaných s diakritikou. 

5.6.2 Morfologické výrazové prostředky 

Vzhledem k tomu, že se analyzované komunikáty nacházejí na internetových diskuzních 

fórech a jejich charakter odpovídá sféře běžného každodenního dorozumívání (viz kap. 5.3), 

můžeme pozorovat podobné jevy jako v běžné mluvě.  

Parazitní výrazy  

První jev, kterého jsme si při rozboru komunikátů všimli, bylo užívání parazitních výrazů, 

které jsou typické pro mluvené komunikáty, ale v neformální komunikaci na internetových 

diskuzních fórech se objevují taktéž.  

V rozebíraných komunikátech se nejvýrazněji projevovalo nadužívání částic. Je to jev, který 

komunikanti přenášejí z mluvených rozhovorů i do internetového prostředí. Nacházely se 

poměrně často na začátcích výpovědí.  

„Tak pánové, pěknou chvíli si to tu prohlížím.“ 

„Beztak si milenka našla jiného.“ 

„Takže ještě jednou.“ 

„No a má to holka vyřešené.“ 

„To víš, letité zkušenosti.“ 

Zájmena 

Dalším slovním druhem, který se vyskytoval často, jsou zájmena, konkrétně ukazovací 

a osobní. Mnohokrát totiž komunikanti reagovali na situace, ve kterých figurovalo 

několik žen a mužů, tudíž hojně používali zájmena on, ona, ta, ten ve všech tvarech. 

Bohužel se ale někdy stával text ne příliš srozumitelným, protože v  dané situaci 

figurovaly například dvě osoby ženského rodu a obě z nich komunikanti označovali 

zájmeny ona nebo ta, což mohlo vést k mylným interpretacím. 

„S její spolubydlící jsem se domluvil, že to k ní přinesu a ona až přijde domů, s pocitem, 

že jsem se na ní vykašlal, tak to bude mít na stole s krásný, vzkazem.“ 
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Velmi často také docházelo k nahrazovaní vztažného zájmena který zájmeny kdo, a co, 

což je typické pro texty spadající do sféry běžné každodenní komunikace. K takovému 

nahrazení zájmen došlo například zde. 

„(…) hodného manžela, co nosí kytky.“ 

Nespisovné koncovky 

Při analýze komunikátů jsme zaznamenali, že komunikanti píší velmi často spisovné 

tvary substantiv, adjektiv i verb, což není u diskuzních fór častý jev. Samozřejmě se ve 

výpovědích objevují i hovorové varianty, které uvedeme v následujících kapitolách, ale 

nevyskytovaly se tak často jako například hovorové a obecně české výrazy na lexikální 

úrovni (viz kap. 5.6.3). Ukázalo se tedy, že komunikanti na námi zkoumaných 

diskuzních fórech nepoužívají všechny prostředky z běžné mluvy, ale pouze některé 

z nich.  

Nejčastějším jevem ve zkoumaných výpovědích bylo používání unifikované koncovky -ma 

v instrumentálu substantiv, a to ve všech rodech. Výrazy jako hračičkama, holkama, 

kamarádkama, chlapama, parohama, dveřma patří do obecné češtiny. 

U přídavných jmen a některých zájmen komunikanti volili místo spisovné koncovky -ý 

nekodifikovanou koncovku -ej patřící do sféry běžné každodenní komunikace. Byla použita 

přídavná jména jako jedinej, pěknej, bílej, jinejma, (zde je i nespisovná varianta s 

koncovkou -a) a zájmena kterej, nějakej. Dalším projevem běžné mluvy bylo užívání 

unifikované koncovky -ý ve všech rodech v plurálu. Objevila se tedy přídavná jména 

svobodný léta, podobnýho typu, tučný výživný a zájmena některý věci, nějaký myšlenky, s 

parohama, který (…).  

Při slovním zápisu číslovek dva, tři a čtyři komunikanti používali v některých případech u 

číslovky dva hyperkorektní variantu dvěmi a naopak u číslovek tři a čtyři hovorové varianty 

třema a čtyřma.  

Nejčastější skupinou sloves, pro která komunikanti volili zápis pomocí nespisovné varianty, 

byla slovesa v první a třetí osobě množného čísla patřící do 3. třídy. Místo stylově vyššího 

tvaru s koncovkou -í se někteří rozhodli pro stylově nižší koncovku -ou: zakážou, svěřujou. 
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5.6.3 Slovotvorné, lexikální a frazeologické výrazové prostředky 

V následujících kapitolách se zaměříme na slovotvorné a lexikální výrazové prostředky, 

které se v analyzovaných textech objevovaly nejvíce. V závěru kapitoly uvedeme nalezené 

frazeologické výrazové prostředky. Využívali jsme terminologii ze Současné stylistiky 

(Čechová, 2008), Nového encyklopedického slovníku (Karlík, 2017) a Příruční mluvnice 

češtiny (Karlík, 1996). 

Deminutiva 

Prvními z jazykových prostředků, na které jsme se v analyzovaných komunikátech zaměřili, 

byla deminutiva neboli zdrobněliny, které ženy používaly výrazněji více než muži, avšak 

používání deminutiv nebylo obecně příliš časté. Nejspíš je to způsobeno rozebíranými 

tématy a cílovou skupinou. Všimli jsme si, že ženy používaly deminutiva zejména tehdy, 

když chtěly zesměšnit určitou osobu či situaci, a díky zdrobnělinám vnesly do textu 

potřebnou ironii. Když se muži rozhodli použít tyto jazykové prostředky, učinili tak při 

zmínce o ženách, nedělo se to však vždy. Na základě tohoto zjistění by bylo možné potvrdit 

stereotyp, že muži spolu navzájem komunikují méně emocionálně než se ženami.  

V následujících příkladech poukážeme na oba zmíněné typy použití deminutiv. V první 

výpovědi je prostřednictvím deminutiva vyjádřena ironie, ve druhé výpovědi je 

deminutivum použito pro označení ženy (zachovali jsme i překlep, správný tvar má být 

nejspíše poupátko). 

 

„Pokud synacek ocekava servis typu navarit / vyprat tak je svyn zpusobem mamanek 

(aspon v mych ocich). Pokud se mylim a servis neocekava tak pak nevim proc se zde 

(=Iveta) resi ze nema vyprano,“ 

„Pak přišlo to moje popátko ráno ke mně, má odpolední, takže to byla jediná šance, 

kdy se dneska vidět.“ 

Univerbizace  

Stejně jako u mluvených projevů v běžné komunikaci se i u konverzace na internetových 

diskuzních fórech objevuje univerbizace, totiž vytvoření jednoslovného pojmenování 

z původního víceslovného. Tento jev nastává v situacích, ve kterých komunikanti chtějí své 
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myšlenky sdělit co nejrychleji, a víceslovná pojmenování by si žádala přespříliš času. 

V námi analyzovaných textech se vyskytly nejčastěji dva univerbizační postupy.  

Prvním z nich je sufixace, pomocí které vznikly univerbizáty seznamka, sociálka, 

ošetřovačka, ploužák, šampáňo, dobrák, poctivec.  

U výrazů vysoká, vdovský, na fóru, mladý, rychlá, odpolední, šampaňské a orientace 

(sexuální orientace) se univerbizace uplatňuje skrze eliptické zjednodušení buď vypuštěním 

adjektiva, nebo substantiva. 

Kompozita 

Komunikanti v námi analyzovaných komunikátech nejspíše volili jednodušší varianty slov 

pro své promluvy, protože se v nich téměř vůbec nevyskytovala dlouhá kompozita, i přesto, 

že je to další prostředek ke zjednodušení a zkrácení promluvy. V textu bylo nevlastní 

kompozitum znovusblížení a vlastní šumafuk a ploutvonožec. Předpokládali jsme jejich větší 

výskyt, zejména na mužské internetové diskuzi, protože se v ní komunikanti často snaží 

vtipkovat a volí méně časté výrazy, pro složeniny se však nerozhodli. 

Příznakové výrazy 

Valná většina příznakových slov se vyznačovala příznakem expresivnosti. Nejprve se 

zaměříme na kladně zabarvená slova, kterých však v komunikátech nebylo mnoho. 

Patří mezi ně například substantiva výbavička, čumáček, vázička, tetička, byteček, 

kafíčko. Objevovaly se také eufemismy jako například boubelka, dětská slova papat, 

familiární slova tatínek, babička, dědeček a hypokoristika Maruska, Kačenka, Peti, 

Hanča. 

Podstatně více se v komunikátech vyskytovala záporně zabarvená slova, což nejspíš 

souvisí s tím, že komunikanti často diskutovali na nepříjemná témata. Ve výpovědích 

jsme nalezli hanlivá slova, konkrétně substantiva blbost, kecy, famílie, cucáci, 

mamánek nebo podraz či řečičky. Všechna substantiva kromě posledního zmíněného 

jsou výrazy s expresivitou inherentní, protože je možné je označit jako hanlivá slova 

nehledě na kontextu. Výraz řečičky by bylo možné použít i jako kladně zabarvené 

slovo, ale v analyzovaném komunikátu se díky kontextové expresivitě mohlo použít i 

hanlivě. Mezi hanlivá slova se řadila i některá verba, například čumět, sežrat, zmlátit, 

vykopnout (někoho) nebo cpát se. Ve výrazu vykopnout se uplatnila expresivita 
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adherentní. Dále bychom uvedli adjektivum ušmudlaný a substantizované adjektivum 

ženská, které jsme však v jiné výpovědi nalezli i s kladnou konotací, záleží tedy znovu 

na kontextu. 

Mezi záporně zabarvená slova patří i vulgarismy, kterých jsme v analyzovaných 

textech nenašli takové množství, jaké jsme očekávali. Svědčí to o vyzrálosti 

komunikantů a o jejich ovládání emocí. Ženy používaly vulgarismy velmi střídmě, 

vyskytly se však výrazně více u témat, která zahrnovala nepatřičné chování partnerů  ve 

spojitosti s dětmi. Nejvíce ženy používaly vulgarismy při diskuzi o dilematu, zda by 

měli potomci nesezdaných rodičů nést příjmení po matce, nebo naopak po otci. Ve 

výpovědích pod tímto a dalšími podobnými tématy se objevovaly vulgarismy jako 

svině, volovina, prdel, bordel, hovno. U mužských promluv byl výskyt vulgarismů 

značně vyšší než u těch ženských, i přesto většina výpovědí neobsahovala žádné. 

Používaly se vulgarismy jako kozy, mrdání, kokot, průser, posrat to, někteří muži volili 

grafickou eufemizaci (viz kap. 2.5) a zápis typu om*dat, po****, h***o či průs…švih, 

nenaxsral.  

Další skupina slov nese příznak z důvodu časové platnosti. Ve zkoumaných 

komunikátech se vyskytovala slova, která byla neobvyklá. Komunikanti je používali 

pro ozvláštnění výpovědi, případně pro vnesení humoru do diskuze. Tato nová, 

netradiční slova, která se však dostávají do běžné mluvy, jsou označována jako 

neologismy. Mezi ně patří těhu, omlékovat2, azylák, pejskař, přičemž se všechny řadí 

mezi slovotvorné neologismy. Výrazy vzprčit se, pičutky, přítulkyně se vyskytují 

opravdu ojediněle, proto patří k okazionalismům. V analyzovaných komunikátech jsme 

také objevili archaismy nevěstinec a proutník, přičemž první z výrazů nese prvky 

eufemismu a druhý má pejorativní konotaci. Použití archaismů může vypovídat o věku 

komunikanta, případně se jedná o již zmíněné ozvláštnění výpovědi.  

V komunikátech jsme nalezli výrazy, které patří do hovorové a obecné češtiny, a lze je 

tedy rovněž řadit mezi příznaková slova. Na základě kontroly ve Slovníku spisovného 

jazyka českého (2011) jsme zařadili výrazy nalezené v komunikátech do hovorové 

 
2 Neologismus omlékovat pochází z reklamního spotu na výrobek značky Oreo, v námi analyzovaném 

komunikátu však došlo k aktualizaci původního významu. Komunikant použil výraz omlékovat jako metaforu 
pro určitou sexuální praktiku. 
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a obecné češtiny. Mezi výrazy z hovorové češtiny, které jsou běžné pro každodenní 

mluvu i pro neformální elektronickou komunikaci, patří například substantiva prcek, 

chlápek, ženská, borci. Mezi verba spadající do hovorové češtiny se řadí blbnout a 

brečet a mezi obecně české výrazy spadají substantiva špeky, panděro, sranda, čumil, 

hudlan, či oslovení kámo, vole a verba čumět, ukecávat, oblejzat nebo přemejšlet. 

Uvedené výrazy současně nesou příznak i z hlediska kladného či záporného zabarvení, 

ale zde je pro přehlednost přiřazujeme pouze do skupin hovorových a obecně českých 

slov.          

Synonymie 

Vzhledem k tomu, že jsme pro jazykový rozbor vybrali diskuze na téma vztahy, bylo 

možné pozorovat různorodé pojmenování pro jednu skutečnost, jednalo se tedy 

o synonymii, přičemž byla povětšinou částečná. Zaměřili jsme se na to, jakým 

způsobem komunikanti označují sexuální styk a nevěru, jelikož jsme si při analýze 

všímali poměrně velké rozmanitosti v jejich pojmenování.  

O sexuálním styku se diskutovalo poměrně často, protože je součástí vztahů a pojí se 

s ním problémy. Mezi komunikanty byli nejčastěji takoví, kteří pro pohlavní styk volili 

eufemizaci pomocí obrazného pojmenování, jiní použili vulgarismus. Našla jsem 

výrazy a slovní spojení bez příznaku provozovat sex či sex, dále příznakové výrazy, 

konkrétně eufemismy spát s někým, vyspat se, postel; hovorový eufemismus vlítnout 

na to a expresivní hyperbolické označení rodeo; nejednou se v komunikátech vyskytl 

i vulgarismus mrdat ať už byl zapsán explicitně, či byl graficky eufemizován  (viz kap. 

2.5). 

Druhou z často skloňovaných skutečností byla nevěra, komunikanti ji nazývali 

výrazem bez příznaku podvedení, další výrazy byly příznakové a nesly prvky 

obraznosti a eufemizace: úlet, uklouznutí, úlet na jednu noc, zahnutí, odskočení si 

k sousedovi. 

Přejatá slova 

V analyzovaných komunikátech se poměrně často nacházely internacionalismy 

a anglicismy. Internacionalismy se v dnešní češtině hojně používají a při zařazování do 

mluvy podlehly dalším úpravám, například k přechýlení, a ani si neuvědomujeme, že 
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slovo není původně české, mezi takové by se daly zařadit výrazy jako adresa, intimita, 

tyran, partnerka, kariéra, paradox, karanténa.  

Dále komunikanti používali anglicismy, které český jazyk přejal  a ponechává je v jejich 

původní podobě, pouze dochází k jejich skloňování podle českých pravidel, a lidé, kteří 

neovládají anglický jazyk, mohou mít problémy tato slova správně zapsat nebo 

vyslovit. Je to například Instagram, Facebook, přičemž u těchto dvou výrazu byla 

motivací lexikální výpůjčky absence českého označení. Výrazy e-shop, second hand, 

e-mail, singl, core, paperback, topic svá česká označení mají, proto jde o výpůjčku 

motivovanou společenským fenoménem. Dále jsme nalezli přejaté výrazy nesoucí 

prvky obecné češiny origoš a singlík a také slovní spojení „Všichni go west jen já go 

north.“ První dva zmíněné anglicismy získaly poměrně netradiční sufixy, slovní 

spojení je kombinací českých a anglických slov, což je zejména v  dnešní mladé 

generaci velmi častým jevem. V textech jsme objevili také anglické zkratky, například 

btw (by the way = mimochodem) a akronymum lol (laughing out loud = směji se 

nahlas). 

Co se týká germanismů, v dnešní komunikaci se jich již nevyskytuje tolik jako dříve, 

a jsou tedy spíše na ústupu. I přesto některé germanismy v mluvené češtině zůstávají 

a často se přesouvají do oblasti hovorové či obecné češtiny.  Při analýze jsme našli 

slovní spojení patřící do obecné češtiny mít recht a hovorové verbum gruntovat, obě 

patří do hojně používaných germanismů a je možné je považovat za archaismy.  

Z francouzštiny přejala čeština také několik slov, v  komunikátech byl například 

hovorový výraz rande, který se používá ve sféře běžné každodenní komunikace velmi 

hojně a většina komunikantů ho nevnímá jako slovo přejaté.   

Frazémy 

Frazémy jsou ve sféře běžné komunikace jedním z  nejhojněji používaných jazykových 

prostředků. Často si možná komunikanti ani neuvědomují, že frazémy neboli 

víceslovná spojení vyznačující se obrazností tak často používají, což je asi způsobeno 

právě vysokou mírou užívání, a tím i přijetím za obvyklou součást komunikace. 

Nalezené frazémy rozdělujeme dle Příruční mluvnice češtiny (Karlík, 1996) do dvou 

základních skupin.  
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První skupinu tvoří nevětné frazémy, které se dále dělí do několika podskupin, první 

z nich jsou frazémy s funkcí slovesnou. V komunikátech jsme našli například frazémy 

cpát do hlavy, nechat si projít hlavou, jít přes mrtvoly, házet na někoho vinu, chodit 

s někým, utahovat šrouby (vytvářet nepříjemné napětí), nepadnout do oka, odrovnat 

chutě, postavit se na vlastní nohy.  

Druhá podskupina zahrnuje frazémy s funkcí jména v nominativu (adjektivum 

+ substantivum), například mnišský život, modrá pilulka, zavírající se dveře (konec 

možnosti návratu do vztahu), druhá míza, přetékající špeky, poslušný psík (člověk), 

osahané zboží (partner, který byl dříve v jiném vztahu). 

Mezi nevětné frazémy se řadí i frazémy s funkcí jména v nominativu (substantivum + 

substantivum): hromádka neštěstí, IQ tykve. 

Poslední podskupinou jsou frazémy ve formě ustálených přirovnání. V komunikátech se 

objevila přirovnání jako viset nad ním jak těžký mrak, chovat se k někomu jako k hadru, kozy 

jak balóny.  

Druhou skupinu tvoří frazémy realizované větami, jsou podstatně delší než frazémy nevětné 

a řadí se mezi ně pořekadla, pranostiky, přísloví a průpovídky. V analyzovaných 

komunikátech se větné frazémy takřka nevyskytovaly, nalezli jsme pouze jedno přísloví: 

„Vlk zůstane vlkem, i kdyby si nasadil beránčí kůži.“  

5.6.4 Syntaktické výrazové prostředky 

Při analýze komunikátů jsme se zaměřili také na syntaktické výrazové prostředky. 

Vzhledem k tomu, že zkoumané diskuze patří do sféry běžné každodenní komunikace, 

jsou povětšinou nepřipravené, spontánní, neformální a vykazují prvky typické pro tuto 

komunikační oblast. Při rozboru vycházíme ze Současné stylistiky, Stylistiky mluvené 

a psané češtiny, Czechency.org a článku Těsné a volné vazby větné.  

Větná vazba 

Když jsme se zaměřili na věty a souvětí, došli jsme ke zjištění, že komunikanti střídají 

ve svých výpovědích věty jednoduché a zároveň různě dlouhá souvětí. V některých 

případech bylo použití několika jednoduchých vět v  řadě příznakové a komunikanti 

volili tento zápis záměrně. Příkladem může být následující výpověď, přičemž první 

souvětí uvádíme pouze pro kontext.  



40 

 

„No doufám že již budu chodit jen na svatby těch druhých. Já již vlastní nechci ani 

nááhodou. To radši budu sám.“ 

Dlouhá souvětí byla použita zejména tehdy, když některý z  diskutujících chtěl zapsat 

všechny své myšlenky a názory k danému tématu. Takové výpovědi obsahovaly 

několik dějových jader a vazby mezi nimi byly volnější. Souvětí byla nejčastěji 

podřadící, ale často komunikanti volili i asyndetické spojení vět, jako například zde:  

„Je to váš život, rodiče vám do toho nemají co mluvit, žádný z  partnerů by neměl být 

svou rodinou manipulován na co má jeho partner jiný názor, to by jste si měli vyjasnit 

sami.“ (poslední věta je již připojena syndeticky)  

Zápis čárek 

U zmiňovaných asyndetických spojení docházelo ve většině případů ke správnému doplnění 

interpunkčního znaménka, konkrétně čárky. Když jsme se ovšem zaměřili na psaní čárek v 

ostatních větách a souvětích, zjistili jsme, že je komunikanti mnohokrát zapsali na špatných 

místech, a naopak vynechali na místech správných. Stalo se tak například zde: 

 „Kromě té již zmíněné návštěvy v nevěstinci, jsem manželce věrnej.“  „Pecanovi vadí, že 

nemá babu a když vidí že všude kolem všichni zamilovaný, tak mu to leze na nervy.“ 

Velmi často docházelo k zápisu čárky v takových částech textu, ve kterých by komunikanti 

v mluvené podobě klesly hlasem. Tento postup ale ne vždy vedl ke správnému zápisu vět a 

souvětí: „Ty jo to je nápad, jak oslavit sv. Valdu .... můžu se tebou inspirovat.“ V některých 

textech se komunikanti rozhodli raději větu ukončit či přidat jiné interpunkční znaménko, 

než aby přemýšleli nad umístěním interpunkčního znaménka: „A komu vadí komerce – tak 

přeci nemusí dárek kupovat.“ Někteří komunikanti rezignovali na používání jakýchkoli 

interpunkčních znamének, tyto případy byly však ojedinělé: „Když jste něco nechtěl tak to 

buď nedělám a nebo se chráním.“ 

Výpovědi s nevětnou strukturou 

Někteří komunikanti používali ve svých výpovědích souvětí s  kombinací větné 

a nevětné struktury. Činili tak vynecháním modálního slovesa z  přísudku slovesného 

složeného. Většinou lze z předchozího kontextu odvodit, o kom daní komunikanti píší 

či komu je promluva adresována, ale není to tak ve všech případech.  
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„Až budou skutečně vyřešené majetkové poměry, tak uvažovat o znovusblížení.“  

„Odpovězte si, jestli to dítě chcete ve svém životě a pokud ano, uvědomit si, že tím 

budete už navždy mít ve svém životě i vaši expřítelkyni.“  

„Pokud to tak nebylo dříve, víc pomáhat v domácnosti, více pozornosti.“ 

Odchylky od pravidelné větné stavby 

Stejně jako u běžné mluvy dochází i při komunikaci na internetových diskuzních fórech 

k odchylkám od větné stavby. Některé z nich, nazývají se motivované odchylky, slouží 

k záměrnému odlišení textu od ostatních a jsou známkou autorského stylu komunikátu. 

Nemotivované odchylky vznikají nezáměrně, a to z důvodu, že texty nejsou připravené. 

První motivovanou odchylkou, které jsme si v rozebíraných komunikátech všimli, byla 

elipsa. Vyskytovala se v podobě vypuštění substantiva a ponechání pouze adjektiva, 

vynechání přísudku nebo jen jedné jeho složky či vynechání části výpovědí na základě 

předchozího kontextu. 

„Jak již bylo psáno, pomalu.“  

(Předchozí komunikace se týkala polemizování nad návratem manžela, který byl 

autorce nevěrný, zpět do jejího života. Jedna z  komunikantek sdělila autorce, aby 

návrat manžela příliš neuspěchala, načež reagovala další komunikantka uvedenou 

výpovědí.)  

„Co dělal s tou druhou (ženou).“  

„Každý je jiný ,za mě asi ne.“ 

(ne je zastoupením pro vyjádření nesouhlasu s  danou situací a může znamenat 

například Já bych na to nepřistoupil.) 

„Také (to byl) podraz, ale nebyla to roční láska.“  

„Já (jsem) jen čekala.“  

Komunikanti poměrně hojně používali vsuvky, přičemž se někdy dopustili chyb 

v jejich zápisu. Volili například kombinaci spojovníku na začátku vsuvky a čárky na 

jejím konci, případně vsuvku neoddělili od zbytku textu vůbec. Použití vsuvek však 
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dopomohlo k lepší přehlednosti komunikátů, což je jejím cílem. Příklady různého 

zápisu vsuvek jsou v těchto komunikátech: 

„Pokud se mylim a servis neocekava tak pak nevim proc se zde (=Iveta) resi ze nema 

vyprano.“    

„(…) jsem ráda, že mladí bydlí v podnájmu a ne s námi ( nabídli jsme jim to, ale nechtěli ).“ 

Mnoho výpovědí obsahovalo apoziopezi, která značila nedokončení věty, například ve 

výpovědích, ve kterých by měl být v dokončené části vulgarismus. Ve většině případů 

však komunikanti používali tento interpunkční znak za účelem vyjádření 

nespokojenosti s určitou situací, což je na diskuzních fórech a sociálních sítích 

poměrně častý jev. Z grafického hlediska se apoziopezí zabýváme také v  kap. 5.6.1. 

Vyskytl se například u následujících částech výpovědí:  

„Holky šikovný plynule přešly od sexu k toaleťáku. Prostě téma na pos…“ 

„Jo zmizely (příspěvky) moje taky…“  

„Chtělo by to živit paměť…“  

Při rozboru komunikátů jsme se také zaměřili na slovosled. Jako u většiny textů 

patřících do běžné každodenní komunikace byl slovosled poměrně uvolněný, zejména 

v případě delších promluv. V některých výpovědích byl slovosled volen záměrně 

inverzně, aby komunikant zdůraznil určité slovo, v  některých případech ho dokonce 

napsal velkými písmeny. 

Vyskytly se však i takové komunikáty, ve kterých byl inverzní slovosled 

nemotivovanou odchylkou. Opět může být důvodem nepřipravenost komunikátů, 

rychlost psaní a absence kontroly napsané výpovědi. Nikdy se však nestalo, že by 

komunikanti vytýkali některému z nich nepříjemné čtení jeho výpovědi. V prvních 

dvou ukázkách je inverzní slovosled motivovanou odchylkou, v  dalších dvou 

nemotivovanou. 

„S holkama vůbec nevím o čem si povídat.“ 

„Proste s nim zacni znovu chodit a uvidis jak bude TOBE.“ 

„(…) a jsem ráda i když jsem zůstala sama že jsem se nikdy nerozvedla  
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„ja když sem se zbavoval nejake zenkse sem ji to řekl ze ji nemiluju.“  

Mezi nemotivované odchylky, které se vyskytovaly v námi analyzovaných výpovědích, 

patří anakolut. Byl k nalezení zejména u delších promluv, protože komunikanti 

zaznamenávali své proudy myšlení a ztratili výpovědní perspektivu. Anakolut jsem 

zpozorovala například u následujících promluv: 

„No já normálně napíšu kámošce, jestli nechce jít ven pokecat, tak se domluvíme když 

chce, a pak někam jdeme.“ 

„Já osobně musím bohužel přiznat, že ačkoliv jsem vyzkoušel o 6 let mladší (…), ale 

nikdy to nakonec moc nevydrželo.“ 

Nalezli jsme také texty, ve kterých došlo ke kontaminaci, zeugma a atrakci, ale 

nedocházelo k nim příliš často. Je tedy vidět, že je rozdíl mezi komunikací psanou a 

mluvenou, přestože může být psaná internetová komunikace také velmi rychlá. Za 

kontaminaci považujeme například: 

„Varuji konverzaci na téma TELENOVELY!!!“ 

„To záleží od toho (…)“  

Zeugma se vyskytlo v části promluvy: 

„Zkušenosti posledního roku a měsíců.“ 

Atrakci jsme nalezli například zde: 

„Takové zkušenosti mám u spoustu typek.“ 

5.7 Porovnání zjištěných jevů s odbornou literaturou 

Zjištěné jevy námi analyzovaných komunikátů nyní porovnáme s odbornou literaturou, 

konkrétně se Stylistikou mluvené a psané češtiny (Hoffmannová, 2016), protože se v této 

literatuře nachází hodnocení komunikátů spadajících do elektronické komunikace.  

Valná většina jevů byla velmi podobná, je tedy vidět, že jsme vybrali taková internetová 

fóra, která byla poměrně typickým vzorkem. Komunikace byla neformální, měla prvky 

soukromého nepřipraveného rozhovoru, komunikanti si mezi sebou budovali vztahy na 

přátelské úrovni a tvořili příjemnou atmosféru.  
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Co se týká jazykových prostředků, objevovaly se rysy tzv. psané mluvenosti (viz kap. 4.1), 

avšak v analyzovaných komunikátech se neprojevily všechny prvky z mluvených promluv. 

Komunikanti volili spisovnou češtinu s výrazy z hovorové a obecné češtiny, ale oproti 

mluvené podobě používali mnohem více spisovných koncovek, zejména u adjektiv a verb. 

V porovnání s mluvenou komunikací se příliš často nevyskytovaly nemotivované odchylky 

od větné stavby. Komunikanti užívali velké množství univerbizátů a příznakových výrazů, 

ale na rozdíl od odborné literatury jsme v našem vzorku nenalezli velké množství zkratek, 

což může být ovlivněno i rozebíraným tématem.  

Z hlediska grafické roviny jsme zaznamenali překlepy, špatné používání mezer, množení 

znaků, komunikáty bez diakritiky a používání emotikonů. Emotikony se v našem vzorku 

komunikátů vyskytovaly ve větším počtu než v ukázkách v odborné literatuře, i přesto 

povětšinou nedocházelo k jejich nadužívání.  
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6 Závěr 

Následovali jsme cíle stanovené v úvodu práce, mezi které patřil popis rysů elektronické 

komunikace. Popsali jsme například rozdíl mezi psanou a mluvenou komunikací, přičemž 

jsme zjistili, že elektronická komunikace na diskuzních fórech nese rysy obou typů. Také 

jsme se zaměřili na soukromou a veřejnou komunikaci, na komunikaci synchronní 

a asynchronní, na neformální charakter konverzací na internetu a také jsme porovnali psanou 

komunikaci dříve a dnes. Jednu kapitolu jsme věnovali rozdílům mezi ženskou a mužskou 

komunikací, které okrajově ovlivňovaly některé kapitoly v praktické části.  

Dalším cílem bylo poukázání na jazyková specifika elektronické komunikace, proto jsme se 

zabývali vlivem internetu na jazyk a častými jazykovými prostředky, které se 

v komunikátech vyskytují. Popsali jsme také možnosti kompenzace nepřítomnosti 

vizuálního kontaktu, jako jsou například emotikony či zmnožení hlásek a interpunkčních 

znamének.  

Při následování cíle, kterým bylo zaměření se na nevhodné chování na internetu, jsme 

přiblížili soubor pravidel netiketa, kterým by se měli lidé při elektronické komunikaci řídit. 

Zároveň jsme doplnili informace o komunitě na diskuzních fórech.  

V praktické části jsme na základě stanovených cílů provedli analýzu komunikátů ze dvou 

diskuzních fór a následně jsme shrnuli nalezené poznatky. Zaměřili jsme se na subjektivní 

a objektivní stylotvorné faktory, které ovlivnily styl komunikátů, a zařadili jsme komunikáty 

do jazykové sféry. 

Posledním cílem bylo zachycení výrazových prostředků. K nejčastějším jevům jsme uváděli 

také konkrétní příklady z analyzovaných komunikátů. Vzhledem k rozsahu práce jsme 

neuváděli detailní rozřazení, ale zaměřili jsme se pouze na jevy, které se vyskytovaly nejvíce 

a charakterizovaly dané komunikáty jako celek.  

Po vlastní jazykové analýze jsme provedli porovnání s odbornou literaturou a popsali 

podobné a rozdílné nálezy. 
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