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Anotace

Jméno autora: Eva Partyková

Název práce: E-mail jako progresivní forma komunikace

Praha 2010, 100 stran, 1 příloha

Tato diplomová práce pojednává o komunikaci prostřednictvím e-mailu, 

zmiňuje výhody i nevýhody této formy komunikace a především se věnuje 

komunikačním pravidlům, která je vhodné dodržovat. Praktická část diplomové 

práce vychází z dotazníkového šetření, které mapuje postoj respondentů 

k e-mailové komunikaci obecně. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na analýzu 

e-mailových zpráv, přičemž je zde zkoumáno dodržování  jednotlivých 

zdvořilostních maxim v jednotlivých e-mailových zprávách. 
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This thesis deals with the communication via e-mail, mentions the advantages 

and disadvantages of this form of communication, and especially focuses on 

communication rules, which should be followed. Practical part is based on a survey 

that maps the  attitude of the respondents to the e-mail communication in general.

Furthermore, this thesis focuses on  analysis of e-mail  messages, examining aspects of 

the politeness maxims. 
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Úvod

Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronické komunikace. 

Oblíbenost komunikace prostřednictvím e-mailu je stále patrná. Dokazuje to i počet 

aktivních e-mailových adres, které lidé využívají. Mezi tzv. freemailové poskytovatele, 

kteří nabízí e-mailové služby zdarma, patří např. portál Seznam.cz. Počet aktivních 

e-mailových schránek je zde více než 6,5 milionu a každý den se registruje dalších 

12 tisíc nových zájemců.1 E-mailové adresy na portálech Centrum.cz a Atlas.cz měsíčně 

využívá více než 1,3 miliónu lidí, přičemž celkový počet schránek je zde cca 7 miliónů.2

V první části své diplomové práce se věnuji teoretickým faktům souvisejícím 

s problematikou Internetu a e-mailu jako takového. Cílem mé práce není detailní  

analýza  technické problematiky věci, nicméně úplně vypustit technickou stránku nelze 

a některá technická fakta považuji za nutné zmínit alespoň okrajově, aby čtenář nebyl 

ochuzen o důležité souvislosti. 

Hlavní téma, kterému se v této práci věnuji, je komunikace a pragmatické 

aspekty internetové komunikace. Zejména se zaměřuji na dodržování kooperačního 

principu a zdvořilostních maxim v e-mailové komunikaci. Součástí diplomové práce je 

50 e-mailů, které analyzuji z hlediska přítomnosti zdvořilostních a kooperačních prvků. 

Empirická část diplomové práce je věnována dotazníkovému šetření, jehož 

cílem je potvrzení či vyvrácení hypotéz, týkajících se e-mailové komunikace. Toto 

dotazníkové šetření jsem realizovala na Internetu. 

1 http://onas.seznam.cz/cz/reklama/nase-internetove-servery

2 http://www.eset.cz/buxus/docs/pripadova-studie-ena-centrum-holdings.pdf
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1. Teoretická část

1.1 Elektronická pošta neboli e-mail a jeho výhody

Slovo e-mail vzniklo podle původního anglického výrazu electronic mail. 

Francouzská výslovnost je obvykle [e-mel], dále můžeme slyšet varianty 

výslovnosti jako [i-mejl] nebo jen [mejl]. Kvůli e-mailu se vlastně hlavně kdysi 

začal budovat Internet. E-mailová komunikace je založena na systému , který nám 

umožňuje napsat vzkaz přímo na obrazovce našeho počítače a poslat ho do celého 

světa. Přenosy jsou mnohem rychlejší, a tím pádem i lacinější než běžná pošta. 

Můžeme přenášet mnohem větší dokumenty, které jsou navíc okamžitě dále 

využitelné. E-mail je tak praktický, že mnoho lidí ho používá raději než telefon. 

E-mail posílá přímo počítačovou reprezentaci písmen, ze kterých se zpráva skládá. 

Naproti tomu u faxu je třeba nejprve rozložit  stránku na posloupnost řádků a ty pak 

rozložit na jednotlivé body, podobně jako televizní obraz. Na přenos každé stránky je 

tak zapotřebí jedna až dvě minuty. Naproti tomu e-mailová reprezentace písmen je 

mnohem lepší, a tak stačí na přenos celé stránky e-mailu jedna nebo dvě vteřiny. 

(Huitema, 1996, s. 20)

V rychlosti přenosu e-mailových zpráv tedy spatřuji významné plus. Když 

dostaneme e-mail, máme k dispozici elektronický dokument, který můžeme okamžitě 

zkopírovat do počítačového souboru. Lehce můžeme jakoukoliv zprávu zkopírovat 

nebo dále posílat – i po stovce kopií je počítačový soubor identický s originálem, na 

rozdíl od faxu, který má nepříjemnou tendenci s každou další kopií přibrat několik 

černých skvrn, několik dalších nečitelných písmen atd. V případě e-mailových zpráv 

můžeme vložit zprávu nebo pouze část zprávy do dokumentu, který právě 

připravujeme, a není přitom nutné přepisovat celý text na klávesnici, stačí ho myší 

„vyjmout“ a „vložit“ do textu. Lidé takto mohou pracovat společně např. při psaní 

publikace, přičemž každý z autorů napíše několik stránek a vymění si je s kolegy 

e-mailem. 

Další výhodu v e-mailové komunikaci spatřuji v tom, že kromě obyčejných 

textů můžeme přenášet i různé soubory a programy. Samozřejmě je ale třeba zahrnout 

je do zprávy. V současné době toto nepředstavuje žádný problém, jelikož e-mailové 
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programy umí do zprávy přidat „přílohy“. Před dvaceti lety to bylo mnohem těžší. 

Bylo třeba soubory upravit do tvaru připomínajícího text, a to vyžadovalo dosti 

komplikované operace. 

Další výhodou je soukromí. Zprávy, které přijdou do naší poštovní schránky, 

si můžeme přečíst, až budeme sami chtít. Navíc naše e-mailová schránka je osobní a 

zobrazuje se jen a pouze na obrazovce našeho počítače (kdežto fax, pohled, telegram 

… takovéto soukromí rozhodně zaručit nemůže). V tuto chvíli pomíjím paranoidní 

pohled na věc, kdy si jsem vědoma nekonečných možností archivace všech e-mailů, 

které kdy proplují Internetem. Napadá mě však, že pro drtivou většinu běžných 

uživatelů neskýtá e-mailová komunikace o nic větší hrozbu nežli při jiných 

způsobech komunikace, např. při telefonování, při posílání dopisů v obálce nebo při 

rozhovoru v kavárně. Zatím pominu i existenci útočníků, kteří se snaží o aktivní 

zasahování do komunikace a pokoušejí se nějakým způsobem probíhající komunikaci 

modifikovat (např. útočník modifikuje e-mailovou adresu, ničí přenášená data apod.). 

1.2 Další možnosti elektronické komunikace

1.2.1 Chat

Chat [čet] představuje možnost účastnit se rozhovorů na Internetu. Jedná se 

o konverzaci po síti, a to v reálném čase. Typické pro chat bývá, že se rozhovoru 

účastní mnohdy více uživatelů. V tomto případě se jedná o přímou textovou 

komunikaci, nikoliv tedy o komunikaci pomocí e-mailů. Tento způsob komunikace 

umožňuje číst vzkazy ostatních uživatelů a  zasílat krátké vzkazy všem nebo jen 

vybraným osobám. Webový rozhovor je nejjednodušší způsob, jak si virtuálně 

popovídat. Stačí k tomu webový prohlížeč, nejsou potřeba programy typu ICQ apod. 

(Vitovský, 2004, s. 44)

1.2.2 ICQ, „I Seek You“ – „Hledám tě“

ICQ program slouží k textové komunikaci uživatelů v reálném čase, 

obdobně jako chat (rozhovor na Internetu). Každý uživatel si ale musí založit účet, 
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načež je mu přiděleno jedinečné identifikační číslo. Uživatelé, kteří mají založený 

svůj účet, si mohou vyměňovat zprávy, zanechávat vzkazy atd. (Vitovský, 2004, 

s. 118)

1.2.3 Diskuse

Obvykle se jedná o tematicky zaměřená diskusní fóra. Může se např. jednat 

o diskusi k určitému článku, publikovanému na webových stránkách. Existuje mnoho 

desítek diskusních skupin na veškerá možná témata. Uživatelé přispívají svými 

názory, vyměňují si různé informace apod.

1.3 Nevýhody elektronické komunikace

Virtuální komunikace je vhodná jen tehdy, není-li nutný fyzický kontakt 

komunikujících osob. Nevýhodou je absence nonverbálních projevů, které jsou 

významnou složkou komunikace mezi lidmi a které při čtení e-mailu nemůžeme 

vidět. Při výměně e-mailového dopisu jsme ochuzeni např. o svrchní tón řeči a výraz 

v tváři tolik potřebný k dokreslení nálady druhého člověka.

Zvláštním rysem současné elektronické komunikace je, že začátečníkům 

připadá mnohdy velmi neosobní a cizí. Píší na klávesnici zprávy, které v počítači 

záhadně mizí a po čase se objevují zprávy nové – tento zážitek má tedy velmi daleko 

k představě „popovídání“ či „komunikace“. Většině běžných uživatelů Internetu 

dovoluje vybavení počítače převážně textovou výměnu zpráv s omezenou 

interaktivitou. Někteří lidé zatím nepoužívají pokročilejší programy a nedisponují 

vybavením, které přenáší obraz i hlas. Mnoho lidí na druhou stranu oceňuje i pocit 

relativní anonymity. Pokud totiž svého partnera při debatě či výměně zpráv nevidí, 

často si dovolí být otevřenější, protože komunikují mimo jeho dosah, často z bezpečí 

svého domova. Na druhou stranu přicházejí o cenné doplňkové informace, jejichž 

absence může komunikaci zkreslovat. 

Elektronická komunikace není pro člověka přirozená – zbavuje totiž 

účastníky možnosti pozorovat tvář a pohyby těla partnera, které vyjadřují nonverbální 
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složku komunikace. Elektronická komunikace je tím zbavena velmi významného 

faktoru – neverbální komunikace vyjadřuje převážně emoce a hůře se kontroluje 

vědomím nežli komunikace verbální, a proto bývá „upřímnější“. Zatímco nonverbální 

projevy komunikace bývají mimoděčné, verbální komunikace je obvykle uvědomělé 

sdělování, přičemž slova lze rozumem upravit do jakékoliv podoby, zvláště když 

debatující lidé nehovoří „v reálném čase“ (tedy najednou), ale mohou si dát chvíli na 

rozmyšlení odpovědi. U Internetu jde „maskování“ tak daleko, že se člověk může 

poměrně snadno vydávat za někoho zcela jiného. Zatímco při rozhovoru „z očí do 

očí“ nesoulad mezi obsahem vyslovených vět (verbální složky) a gestikulací nebo 

intonací hlasu (nonverbální složky) varuje posluchače a podvědomě naznačuje, že 

hovořící nemluví pravdu a nebo překrucuje slova, protože má na mysli něco zcela 

jiného, při elektronické komunikaci nemusí před neupřímností varovat zcela nic. 

(Rybka, Malý, 2002, s. 20 – 21)

Elektronické komunikaci musíme věnovat více času a myšlenkového úsilí, 

oproti rozhovoru, který bychom podnikli z očí do očí. Příčiny tkví nejspíš především 

v tom, že během vývoje lidstva spolu lidé i zvířata komunikovala převážně 

nonverbálně. Gestikulace nebo intonace hlasu mnohdy napovídá o náladě partnera 

daleko více, než by sám řekl. V běžném rozhovoru se nemusíme zamýšlet nad 

možným emočním obsahem sdělení, když ho přímo vidíme a slyšíme. V elektronické 

komunikaci ale nad významem sdělení přemýšlet musíme, což činí chápání sdělení 

složitějším a navíc nás jako čtenáře může vést k omylu. Naštěstí existuje způsob, jak 

v e-mailech, dopisech, SMS zprávách aj. alespoň trochu vyjádřit zdánlivě 

nevyjádřitelné. Způsob, kterým lze v textu vyjádřit emoce, ale nelze ani v nejmenším 

považovat za rovnocennou náhradu nonverbální složky komunikace. Onou náhradou 

mám na mysli tzv. emotikony. Jedná se o skupinu písmen, která vyjadřují náladu 

pisatele. Jde pouze o určitou oporu, která má napomoci komunikujícím lidem 

v lepším pochopení významu napsané zprávy. Jedna a tatáž věta může totiž nést 

několik významů. Uvedeno na příkladu, napadá mě, že mi někdo ve zprávě může 

položit otázku: „Jak jsi na tom? Myslíš, že zvládneš napsat diplomovou práci za 

měsíc?“ Na tuto otázku mohu odpovědět např.: „Za měsíc? To určitě.“  Tato má 

odpověď však může nést několik významů. Mohu tím myslet: „Za měsíc zvládnu 

napsat diplomovou práci bez problémů.“ Ale také: „Za měsíc? To je naprostý 

nesmysl, to nemohu zvládnout.“ Správný žádoucí význam mé odpovědi by mohl 
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napovědět výraz mé tváře a zabarvení hlasu, v textu ale tato informace chybí. Proto 

použiji pomůcku, která doplní textovou informaci také sdělením emočního kontextu –

tedy již výše zmíněným emotikonem. Pak tedy moje odpověď na otázku může být 

chápána vysloveně pozitivně: „Za měsíc? To určitě :-)“ – rozuměj: „Ano, za měsíc 

vše zvládnu“. A nebo použiji negativní emotikon: „Za měsíc? To určitě :-(“ A čtenáři 

tak napovím, že za měsíc rozhodně nejsem schopna práci zvládnout. Emotikony 

mohou vyjadřovat náladu ještě precizněji, např. sdělení: „Za měsíc? To určitě :-/“ 

může vyjadřovat pohrdavé znechucení nad obtížností úkolu, ale nikoliv ještě 

přesvědčení, že napsání diplomové práce je úkolem nezvládnutelným. Používání 

emotikonů se rychle zažilo a elektronická komunikace se tak zjednodušila. Jde však 

o neoficiální systém, který můžeme používat v osobní korespondenci. V oficiálních 

e-mailech je nutné zachovávat určitou úroveň psaného projevu, proto se v těchto 

případech doplňování emotikonů do textu nedoporučuje. 

1.4 Vyjádření pocitů pomocí emotikonů

První emotikon, tedy emotivní ikona (z angl. výrazů emotion a icon), vznikl 

údajně 19. září 1982 3, kdy se skupina studentů zamýšlela nad způsobem snadného 

rozlišování dobrých a špatných vtipů v psaných projevech. 

Tzv. emotikony neboli „smajlíky“ se používají pro vyjádření výrazu tváře, 

pocitu či gest v elektronické komunikaci, kde chybí vizuální kontakt. Emotikony 

nejsou definovány žádným standardem a existují jich stovky, ne-li tisíce; samozřejmě 

se jich používá běžně pouze zlomek. Je to prvek tzv. ASCII Artu, neboli obrázků 

vytvářených pomocí kombinací základních textových znaků. Většina z nich vypadá 

jako obličej (s očima, nosem a ústy), pokud je otočíme o devadesát stupňů proti 

směru hodinových ručiček. Emotikony bychom měli používat s rozvahou, 

doporučovaná „maximální dávka“ je jeden na odstavec a tři v celé zprávě. Dnes jsou 

nejběžnější emotikony některými programy převáděny do grafické podoby, 

napíšeme-li tak ve zprávě např. klasické „:-)“, program zobrazí usměvavé žluté 

sluníčko. (Rybka, Malý, 2002, s. 23)

3 Giglerová,J.: „Jak mluví emotikony“, In: Mladá fronta DNES, 21.11. 2006
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Hlavními uživateli emotikonů bývají děti a mladí lidé. Emotikony nám 

mohou elektronickou komunikaci nejen usnadnit, ale také významně urychlit, čímž 

reagují na současnou jazykovou ekonomičnost. 

Emotikony nepatří do odborných či vědeckých textů, ani do obchodní 

korespondence. Emotikony patří jen do důvěrnější komunikace.
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Přehled nejčastěji používaných emotikonů
:-) Úsměv, šťastný 
:-)) Velmi šťastný 
;-) Mrkající, vtip - nemyslel(-a) 

jsem to tak 
:-7 Úšklebek 
:-( Zamračený, smutný 
:-(( Velmi smutný 
:´-( Plačící 
I-O Zívající 
:-I Hmmm! 
:-II Rozzlobený 
:-X Mlčící 
:-& Zaražený 
:-/ Nerozhodný 
:-@ Vřískající 
:-V Křičící 
:-O Údiv, šokovaný 
:-D Hlasitý smích 
:-p Uštěpačný, posměšný 
:-| Lhostejnost, "no a co?" 
:-> Sarkastická poznámka 
;-> Sarkastická poznámka 

hraničící s oplzlostí 
:-< Velký smutek 
(-: Jsem levák 
%-) Díval jsem se na monitor 

nepřetržitě celý den 
:*) Uživatel je opilý 
8-) Uživatel má sluneční brýle 
B:-) Uživatel má sluneční brýle 

na čele 
::-) Uživatel má normální brýle 
B-) Uživatel má brýle s 

umělohmotnými 
obroučkami 

8:-) Uživatel je malá holčička 
:-)-8 Uživatel už je velká holka 
:-{) Uživatel má knír 
:-{} Uživatel má namalovaná 

ústa rtěnkou 
{:-) Uživatel má příčesek nebo 

nosí pěšinku uprostřed 
}:-( Uživatel je paroháč 
:-7 Uživatel právě učinil křivé 

prohlášení 
:-)~ Uživatel slintá 
:-~) Uživatel je nachlazen 
:'-( Uživatel pláče 
:'-) Uživatel pláče štěstím 
:-@ Uživatel křičí 
:-# Uživatel nosí šle 

:^) Uživatel má zlomený nos 
:v) Uživatel má zlomený nos, 

ale na druhou stranu 
:_) Uživateli padá nos 
:<) Uživatel je namyšlený 
:-& Uživatel má svázaný jazyk 
-:-) Uživatel je vyznavač punku 
+-:-) Uživatel je papež nebo kněz 
`:-) Uživatel si ráno oholil jedno 

obočí 
,:-) Totéž na druhé straně 
:-Q Uživatel je kuřák 
:-? Uživatel kouří dýmku 
O-) Uživatel má potápěčské 

brýle 
O :-) Uživatel je anděl (alespoň 

srdcem) 
:-S Uživatel mluví nesouvisle 
:-X Uživatelova ústa jsou 

zapečetěna 
:-C Uživatel je potlučený 
C=:-) Uživatel je šéfkuchař 
@= Uživatel je pro nukleární 

válku 
*<:-) Uživatel má klobouk Santa 

Clause 
:-o Uživatel posílá polibek 
*:o) Uživatel je klaun 
:-9 Uživatel si olizuje rty 
[:-) Uživatel má na hlavě 

walkmana 
(:I Uživatel je intelektuál 
@:-) Uživatel má turban 
:-0 Ticho prosím! 
X-( Uživatel právě umřel 
:-q Uživatel se snaží dotknout 

jazykem nosu 
:-p Uživatel na vás vyplazuje 

jazyk 
:-=) Uživatel je starší pán s 

knírkem 
:u) Uživatel má směšný nos 
:-} Uživatel má vousy 
8-O Uživatel je blázen 
:-)x Uživatel je číšník 
:-)-== Uživatel má kravatu 
:------) Uživatel na vás dělá dlouhej 

nos 
Q-) Uživatel má potápěčské 

brýle a šnorchl

Zdroj: http://www.kab.cz/inet/emotikony.htm
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1.5 Nepříjemnosti v e-mailingu

1.5.1 Spam

Spam je množství nevyžádaných, většinou komerčních a reklamních e-mailů, 

obvykle neškodných stejně jako reklamní letáky zaplňující naši domovní poštovní 

schránku. Spam je většinou reklamní e-mail, který nám někdo zašle v domnění, že na 

něj zareagujeme. Stačí např. klepnout myší na odkaz a přeneseme se tak na stránku, 

na kterou míří, zde si pak můžeme koupit zboží nebo službu, kterou nabízí apod. Tyto 

e-maily se snaží působit důvěryhodně, nikoho neuráží. Můžeme se ale také setkat 

s horšími spamy, které hraničí s kriminálními činy. (Hlavenka, 2002, s. 222) 

Spam vzniká tak, že někdo získá z veřejně přístupných internetových zdrojů 

naši e-mailovou adresu. Adresy lze získat např. tím, že se vkrademe na nějaký 

poštovní server, nebo můžeme adresy jednoduše tipnout. Takto lze získat desítky, 

stovky, ba i milióny adres a na tyto adresy zaslat e-mail s jednotným zněním, 

zpravidla s nějakou obchodní nabídkou. Člověk, jenž získal naši adresu, vůbec neví, 

kdo jsme, kde bydlíme, jaké máme zájmy atd. Dotyčný počítá pouze s tím, že když 

takto rozešle svoji reklamu na dostatečný počet adres, nepatrné procento čtenářů 

zaujme a část z tohoto procenta si dokonce inzerovanou věc koupí. Většina adresátů 

e-mail jednoduše vyhodí, ale ztrácí tím zbytečně čas. 

1.5.2 Hoax

Hoaxy jsou rovněž hromadně rozesílané zprávy totožného znění, tedy jakási 

forma spamu, ale nepropagují žádný předmět nebo službu, ale naopak se tváří velmi 

užitečně, varují nás před nebezpečím, případně útočí na naše city. Hoaxy jsou 

e-maily, které nám chodí obvykle od našich známých. Dá se tedy říci, že odesílatel 

nám není nijak podezřelý. Často se stává, že náš známý ještě do zprávy připíše 

nějakou větu, např.: „Tohle mi přišlo, přečti si to, je to fakt důležitý!“ 
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V textu hoaxu nejsme obvykle žádáni, abychom něco zaplatili nebo si něco koupili, 

ale e-mail obsahuje obvykle nějaké naléhavé sdělení, např.: „Pošlete tuto zprávu 

všem, kteří o ní dosud nevědí!“ (Hlavenka, 2002, s. 123)

Anglické slovo hoax houks v překladu znamená falešnou zprávu, 

mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert či kanadský 

žertík. Slovem HOAX obvykle označujeme poplašnou zprávu, která varuje – dá-li se to 

tak říci - před neexistujícím nebezpečím. Vzhledem k tomu, že hoax obvykle obsahuje 

výzvu žádající další rozeslání zprávy mezi naše přátele, případně na co největší 

množství dalších adres, je proto někdy také označován jako řetězový e-mail. Hoax 

operuje s efektivním využíváním jazyka s využitím základních principů mediální 

komunikace v kombinaci s efektivním působením na city příjemce. Stejně jako běžné 

mediální produkty (např. různé kampaně, reklama) pracují hoaxy s představou 

o problému. Obsah pak doprovázejí různými důkazy a logicky působícími argumenty. 

Často je tvrzení pisatele doprovázeno velmi expresivními obrázky, na kterých jsou 

těžce nemocní lidé, oběti autonehody, nebezpečná zvířata, atd. Hoaxy jsou 

koncipovány tak, aby jim bylo možné uvěřit a aby čtenář netoužil sám ověřit pravdivost 

informace. Většinou pisatel prezentuje konkrétní problém tak, že ho sám zažil, nebo jej 

zažil jeho známý. Pokud se čtenář s pisatelem ztotožní, často informaci neověří a velmi 

snadno přijme. Hoax zpravidla využívá neinformovanosti, naivity nebo jinak 

manipuluje se čtenářem. Hoaxy se vyskytují v několika typických formách – a to jako: 

falešný poplach (pozor! Smažte jbdmgr.exe z instalace Windows, je to virus! Pozor na 

AIDS z kontaminovaných potravin! Jedovatí pavouci v koupených palmách! atd.), 

hoaxy zábavného typu (přepošleš-li do pěti minut, potká tebe i tvou rodinu ohromné 

štěstí, nepřepošleš-li, stihne tě velká tragédie), hoaxy formulované jako prosby (prosba 

o darování krve, darování peněz, hledání ztracené osoby).

Proč lidé vytvářejí hoaxy, není úplně jasné. Nejspíš se jedná o anonymní 

vtipálky, kterým vyhovuje tento druh zábavy. Baví je sledovat, jak si jejich vtipný 

výplod přeposílají tisíce lidí a ještě o tom zcela vážně mudrují. Hoaxů nechodí mnoho 

a netvoří velké nebezpečí pro naši e-mailovou schránku. Hoaxy formulované jako 

prosby jsou však trochu nebezpečnější. Jsou to ty e-maily, které útočí na lidské city. 

Jedná se o zprávy, popisující něčí tragický osud (příběh umírajícího dítěte …). 

V těchto případech nejde o žádost o finanční příspěvek, ale jen o případnou odpověď 
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vlídným slovem a obligátní přeposlání dál. Někdy je text rafinovanější a obsahuje 

sdělení, že na každý přeposlaný e-mail přispěje jistá společnost určitou částkou 

nemocnému … (Hlavenka, 2002, s. 124)

Jednoduchá rada pro hoaxy různého znění zní: vymazat a nepřeposílat. 

E-mail ještě nikoho s leukémií nevyléčil. Zlovolný charakter hoaxu spočívá v tom, že 

odvrací lidi od skutečné charitativní pomoci prostřednictvím Internetu, neboť lidé 

začnou po čase považovat vše za hoax. Skutečná charitativní zpráva, např. žádost 

o příspěvek na dobročinné účely, má obvykle velmi oficiální, nikoli srdceryvný 

charakter. Je v ní uveden odesílatel s veškerými kontakty, obsahuje odkaz na web 

dané charitativní organizace apod.

1.5.3 Viry

Spam, včetně hoaxu, dokáže být nepříjemný, ale nic vážnějšího nám v tomto 

směru nehrozí. Na druhé straně viry nejsou tolik obtěžující, protože se s nimi 

nesetkáváme tak často, zato však mohou být velice nebezpečné pro náš počítač a pro 

veškerá data v něm uložená. Některé viry neprovádějí žádnou škodlivou ani 

viditelnou činnost, jiné obtěžují, ale příliš neuškodí, a některé mohou zničit, poškodit, 

smazat vše, co se na našem počítači poškodit nebo smazat dá. Nepříjemným faktem 

je, že viry se šíří především prostřednictvím Internetu, a z různých internetových 

možností komunikace je jimi nejpostiženější právě elektronická pošta. (Hlavenka, 

2002, s. 233)

Virus nám může e-mailem poslat naprosto kdokoliv, včetně našich 

nejlepších přátel nebo blízkých příbuzných. Bez antivirového programu nebo 

odborných programátorských schopností vir nerozeznáme. 
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1.5.4 Kybernetický lov, kriminalita na Internetu

Jak již vyplynulo z předchozích řádků, pro různé „škůdce“ působící 

v Internetových sférách je důležité především získávání kontaktů. Tzv. kybernetičtí 

lovci (cyberstalkers, stalkers, stalkeři) používají k získávání kontaktů různé promyšlené 

postupy, pomocí nichž si vybírají své oběti jak prostřednictvím e-mailů, tak i 

v chatovacích místnostech, různých diskusních fórech, spamováním (mnohonásobným 

zasíláním nevyžádané pošty), obtěžováním v online rozhovorech, zanecháváním 

vulgárních vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů apod. Pro cyberstalkery je 

charakteristická jejich vytrvalost a systematičnost. Systematicky obtěžují oběť 

nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Opakovaně a dlouhodobě kontaktují oběť pomocí 

e-mailů, dopisů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky, zasíláním 

vzkazů na ICQ atd. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, 

zastrašující. Výjimkou nejsou ani zprávy původně příjemné, snažící se získat odpověď 

či kontakt oběti, až později po zprávy urážející, nevkusné či zastrašující. V rámci snahy 

kontaktovat oběť využívá cyberstalker širokých možností působení na city –

vyhrožování, vyvolávání pocitu viny apod.). Postavy a charaktery těchto „lovců“ bývají 

často smyšlené. Jedná se o ty nejhorší typy lidí, pohybující se v prostředí Internetu. 

Přestože je jich mezi uživateli menšina, může se s nimi setkat každý z nás. Cyberstalker 

může mít k dispozici informace o své oběti i z reálného světa, např. od kamaráda, 

známého, spolužáka, … Většinou ale tento „lovec“ svou oběť ve skutečném světě nikdy 

nepotkal a může si ji na Internetu vyhlédnout jen proto, že mu připadá nějakým 

způsobem zranitelná. Je možné, že se stalker pokusí naplánovat kontakt se svou obětí 

použitím e-mailu, přístupem k telefonním číslům, apod. Motivací, která podporuje 

cyberstalking, je snaha o získání moci nad obětí, a to především pomocí vyvolaného 

strachu. Zdroj jeho síly spočívá ve znalosti oběti a v informovanosti o ní. Shání je proto, 

aby jeho výhrůžky vypadaly realističtěji a aby mohl postupně u oběti vyvolávat stále 

větší gradaci strachu. Schopnost vyděsit a následně kontrolovat oběť roste právě 

s množstvím informací, kterými cyberstalker disponuje. Stalkeři používají telefonní 

čísla, adresy, ale i znalost osobních zájmů oběti. Zjistí si, které věci dokáží oběť 

rozrušit, a tuto informaci použijí k jejímu dalšímu obtěžování. (www.e-bezpeci.cz)



20

1.6 Jak se můžeme bránit kybernetickému obtěžování

Především je důležité být při komunikaci velmi opatrný. Musíme si uvědomit, 

že ne každý je tím, za koho vystupuje. Dojde-li prostřednictvím elektronické pošty 

k hrozbám a různým posměchům na naši osobu, je vhodné na tyto pokusy o zastrašení 

nijak nereagovat, zkrátka je ignorovat, neodpovídat. Není vhodné se pisateli nějakým 

způsobem mstít a posílat mu zprávy podobného ražení. V případě, že obdržíme zprávu 

zvlášť závažného charakteru, doporučuji schovat si důkazy pro případné vyšetřování 

případu, tzn. nemazat příchozí zprávu, pořídit si záběr obrazovky. 

Další možností je zablokování příjmu e-mailů od uživatele, který nás svými 

zprávami obtěžuje. V krajním případě můžeme naši e-mailovou adresu změnit. 

V případě, že z naší strany dojde ke změně e-mailové adresy, měli bychom se snažit o 

to, abychom do svého profilu neuváděli žádné informace osobní povahy. Obecně platí, 

že bychom nikdy nikomu neznámému neměli sdělovat své osobní údaje, které může 

kdokoli na Internetu zneužít a použít je proti nám. Se svým přístupovým heslem do 

schránky bychom měli nakládat s nejvyšší opatrností, tzn. nechat si ho jen pro sebe. 

Nikdy si nemůžeme být jistí, s kým na Internetu komunikujeme, proto bychom neměli 

posílat nikomu neznámému své fotografie, či fotografie naší rodiny. Dostanou-li se naše 

fotografie do neznámých rukou, je snadné je upravit a upravené foto opět rozeslat na 

mnoho adres. Platí tedy, že cokoli pošleme, může se stát velmi rychle veřejným a může 

zůstat veřejným navždy. Je tedy nutné, abychom byli opatrní na to, co píšeme, a snažili 

se předvídat, jak by náš e-mail mohl na adresáta působit. Někdy můžeme my sami 

adresáta urazit nebo mu ublížit, aniž bychom něco takového měli v úmyslu. 

1.7 Komunikace podle pravidel

Základním předpokladem, který platí jak na straně mluvčího, tak na straně 

adresáta, je, že partneři v komunikaci spolu spolupracují, kooperují. Kooperace je 

nutná, abychom vůbec mohli realizovat racionální a smysluplnou komunikaci. Často je 

totiž nutné vyvozovat z výpovědí v dialogu takové závěry, které jdou nad doslovný 

význam jazykových výrazů, resp. proti jejich významu. (Hirschová, 2006, s. 139)
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1.7.1 Kooperační princip

Americký filozof H. P. Grice (1913 – 1988)4, který se zabýval filozofií jazyka,

se ve své práci věnoval obecnému principu komunikace, který nazval kooperační 

princip. Tento princip lze zjednodušeně postihnout požadavkem spolupráce s partnery. 

Své repliky bychom měli formulovat tak, jak to příslušný moment v dialogu vyžaduje. 

Grice považuje předpoklad spolupráce za základ veškeré naší komunikace. Snažíme se 

o souvislý, soudržný a účelný dialog. Málokdy vyloženě nespolupracujeme, takové 

chování bývá hodnoceno jako asociální. 

Tento kooperační princip je společným jmenovatelem specifických pravidel 

(maxim), jimiž by se měla řídit lidská komunikace. Podle těchto pravidel by měl být 

náš příspěvek k rozhovoru takový, jak to v daném okamžiku vyžaduje zřejmý účel nebo 

zaměření rozhovoru, jehož se účastníme. Kooperační princip je zakotven  

v následujících konverzačních maximách, které odrážejí jednotlivé zákonitosti 

smysluplné komunikace. (Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 257)

1.7.2 Konverzační maximy

Grice formuloval čtyři maximy kooperačního principu:  maxima kvality, 

maxima kvantity, maxima relevance a maxima způsobu. Konverzační maximy však 

nepředstavují zaručený návod úspěšné komunikace, v určitých situacích je nelze striktně 

dodržovat. 

4 Nida-Rümelin, J.: „Slovník současných filosofů“, Gramond, Praha 2001, 1. vydání 
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1.7.2.1 Maxima kvality

Náš příspěvek k rozhovoru by měl být pravdivý. Zejména bychom neměli říkat 

nic, o čem víme, že to není pravda. Měli bychom se též vyvarovat sdělení, pro která 

nemáme dostatek důkazů. Tato maxima přispívá k udržení vzájemné důvěry a solidarity 

mezi komunikanty. (Machová, Švehlová, 2001, s. 93) Toto pravidlo však často 

porušujeme, protože někdy je v zájmu věci říci i to, co zatím není dostatečně ověřeno. 

1.7.2.2 Maxima kvantity

Náš příspěvek k rozhovoru by měl být natolik informativní, jak je pro daný 

rozhovor nutné. Neposkytujme více informací, než je vyžadováno. Tuto maximu 

porušujeme např. při zdvořilostních hovorech o počasí, zdraví atd. Tento typ 

komunikace by se mohl zdát z hlediska maximy kvantity nadbytečný. Z hlediska 

udržování a rozvíjení sociálních kontaktů však zbytečný rozhodně není. (Hoffmannová, 

1997, s. 99)

1.7.2.3 Maxima relevance

Jak při rozhovoru, tak i v písemné komunikaci je žádoucí hovořit k věci. Měli 

bychom tedy sdělovat to, co je v daném momentě relevantní (důležité, vhodné) 

vzhledem k tématu, cílům účastníků, ale i momentální situaci. 

1.7.2.4 Maxima způsobu

Maxima způsobu se od předchozích maxim liší tím, že neurčuje „co“ se říká, 

ale „jak“ se co říká. Mluvme jasně, srozumitelně, přesně, zejména se vyhněme 

nejasnostem ve vyjádření, vyhněme se dvojznačnosti. Je žádoucí vyhnout se zbytečné 

mnohomluvnosti. Svou promluvu bychom měli řádně uspořádat. (Hirschová, 2006, 

s.139-140) I tato maxima bývá z mnoha důvodů porušována. Stává se, že své sdělení 

potřebujeme zašifrovat (třeba proto, že nás kromě adresáta slyší ještě další osoby). Žerty 

a anekdoty bývají založeny na dvojsmyslech. Naše snaha pobavit společnost se tedy 

s racionálními pravidly míjí. (Hoffmannová, 1997, s. 100)
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I Grice si ovšem uvědomoval, že jeho silný předpoklad racionality je normou, 

ideálem, k němuž se ve svých rozhovorech více či méně blížíme. Běžné dialogy často 

nejsou příliš konzistentní a nesměřují cílevědomě k dosažení určitého efektu. 

Důvodem porušování obecného kooperačního principu (v dílčích aspektech, 

jimiž jsou konverzační maximy)  může být například nutnost zachovat jiná komunikační 

pravidla, např. pravidlo „být zdvořilý“. Toto pravidlo Leech (1983) povyšuje na 

tzv. zdvořilostní princip. Zdvořilostní princip lze podobně jako kooperační princip 

popsat jako systém zdvořilostních maxim. Na pozadí kooperačního a zdvořilostního 

principu lze interpretovat specifické komunikační útvary jako např. ironie.

(Encyklopedický slovník češtiny, 2002, s. 257)

1.8 Zdvořilost

Komunikační strategie souvisejí mj. i s principy zdvořilostními. 

(Saicová Římalová, 2005, s. 23) Zdvořilostním principem G. Leech doplňuje princip 

kooperační. Leechova obecná formulace zdvořilostního principu zní: „Minimalizuj 

vyjádření nezdvořilých přesvědčení a maximalizuj vyjádření zdvořilých přesvědčení.“ 

Zdvořilost nebo nezdvořilost je ztotožnitelná se stupněm příznivosti nebo nepříznivosti 

určitých faktů pro adresáty nebo pro osoby, jichž se výpověď týká. Bez toho, že by byli 

pisatelé či mluvčí navzájem k sobě zdvořilí, dochází k selhání komunikace a kooperace 

se nemůže uplatnit. (Hirschová, 2006, s. 156 – 157) 

Zdvořilost, řečová etiketa, představuje velmi závažné téma pragmatické 

lingvistiky a sociolingvistiky. V knize Principles of Pragmatics (1983) navrhl G. Leech 

doplnit Griceův princip kooperace o princip zdvořilostní, jehož dodržování či 

nedodržování je pro jakoukoliv komunikaci stejně důležité jako dodržování principu 

spolupráce. (Hoffmannová, 1997, s. 100) Také Leech formuluje  tento princip 

prostřednictvím jednotlivých maxim5.

____________________________________________________________

5 Hirschová, M.: „Pragmatika v češtině“, Univerzita Palackého, Olomouc 2006, 1. vyd.

Hoffmannová, J.: „Stylistika a …“, Trizonia, Praha 1997, 1. vydání
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Maxima taktu

a) Minimalizuj náklady pro druhého

b) Maximalizuj prospěch pro druhého

Podle tohoto pravidla je žádoucí, aby měl partner z komunikace maximální 

prospěch, co nejvíce z ní získal a co nejméně ztratil.

Maxima šlechetnosti

a) Minimalizuj svůj prospěch

b) Maximalizuj svoje náklady

Měli bychom se snažit, abychom my sami měli z komunikace minimální prospěch a 

maximální ztráty.

Maxima uznání

a) Minimalizuj nechválení druhého

b) Maximalizuj schvalování / chválu druhého

Omezme na minimum kritiku partnera, projevujme mu co největší uznání, ocenění.

Maxima skromnosti

a) Minimalizuj sebechválu

b) Maximalizuj neschvalování sebe samého

V rozhovoru bychom údajně měli spíše posilovat kritiku sebe sama a omezit na 

minimum ocenění, pozitivní hodnocení sebe sama.
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Maxima souhlasu

a) Minimalizuj neshodu mezi sebou a druhým

b) Maximalizuj shodu mezi sebou a druhým

Žádoucí je omezit na minimum neshody a snažit se maximálně rozvinout shodu 

mezi sebou a partnerem.

Maxima účasti (event. i maxima soucitu, sympatie)

a) Minimalizuj nesoulad mezi sebou a druhým

b) Maximalizuj soulad mezi sebou a druhým

Co nejvíce potlačujme antipatie, snažme se  o maximální rozvoj sympatií mezi 

sebou a partnery. 

Z dvojice pokynů podřízených každé maximě je důležitější člen a), který 

reprezentuje negativní zdvořilost, tj. to, čemu je vhodné se vyhnout (co „se nedělá“). 

(Hirschová, 2006, s. 157) Opět je nutné mít na paměti, že nelze výše jmenovaná pravidla 

dodržovat naprosto důsledně. Naprosto důsledné dodržení je nereálné, např. u maximy 

skromnosti by se autor snadno mohl dostat do rozporu s maximou kvality.  

Jako další zdvořilostní maximu pak navrhuje Leech ještě maximu fatickou – tj. 

udržovat rozhovor, zabránit mlčení.

Zdvořilost je tedy soubor řečových strategií, způsobů užívání jazyka, které jako 

svůj hlavní cíl mají nejen bezproblémovou komunikaci, ale zejména seberealizaci a 

sebeobranu komunikujícího individua v interakci s jinými komunikanty. (Hirschová, 

2006, s. 171) Mezi základní zásady zdvořilé komunikace patří následující: nikomu nic 

nevnucuj, dej možnost volby a chovej se přátelsky, aby se adresát cítil dobře. 



26

Pojem „zdvořilost“ zahrnuje obecnou strategii, k níž se řadí i případy, kdy 

mluvčí na zdvořilou komunikaci rezignuje, protože nemá jinou možnost, jak realizovat 

své interakční záměry. (Hirschová, 2006, s. 171)

1.9 Hlavní aspekty písemné komunikace

Rozhodneme-li se s někým komunikovat písemně, je žádoucí, aby sdělení bylo 

kompletní, ukončené, srozumitelné a text pokud možno přehledně upravený. Je vhodné, 

aby písemný projev odpovídal jazykové normě, ať už jde o interpunkci, či pravopis.  

Na rozdíl od ústního projevu, v psaném textu máme možnost více přemýšlet nad 

použitým slovníkem a můžeme tedy písemný projev lépe propracovat. Obvykle klademe 

větší důraz na volbu slov a výrazů. 

1.9.1 Estetická úprava textu

Dodržíme-li při psaní e-mailu určitou úpravu, zaručíme tím příjemci snazší 

orientaci v textu. E-mail tak na příjemce působí příjemněji a text sám o sobě na první 

pohled láká k přečtení. 

Než e-mail odešleme, zkontrolujeme především překlepy, písmo textu musí být 

dokonale čitelné. Text nesmí působit jako namačkání nepřeberného množství písmenek 

na ploše. To by mohlo způsobit demotivaci k přečtení zprávy. Pro lepší orientaci v textu 

můžeme proto používat nadpisy, odstavce, velká písmena, kurzívu, podtržení, 

orámování, tučné písmo … Podstatné je odlišit důležité sdělení od zbytku textu. 

Jednotlivé části textu oddělíme prázdnými řádky. Upoutáme tak pozornost k určitým 

slovům nebo pasážím. Tato zvýraznění bychom však měli používat s rozvahou. Pokud 

v textu zvýrazňujeme přespříliš, ztrácí to svůj význam.

Dodržíme-li vhodnou úpravu, dostane se adresátovi větší šance lépe se 

zorientovat v jednotlivých částech e-mailu, jako je úvod, stať a závěr. Každá z těchto 

částí musí být samozřejmě charakterizovaná svým obsahem, ale k rozpoznání dané části 

nám pomohou i odstavce, prázdné řádky i nadpisy. 
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Při psaní je také důležitý výběr typu písma. V první řadě nám jde o to, aby 

písmo bylo čitelné. Nejčastěji používaným fontem (písmem) bývá např.: Times New 

Roman, Arial, Comic Sans, Courier New, … Na výběr je nepřeberné množství typů 

písem, uživatele  často láká použití nějakého okrasného typu písma. Je nutné si však 

uvědomit, že ozdobná písma sice vítězí co do vzhledu, ale mnohdy ztrácí na jasnosti a 

čitelnosti. 

1.9.2 Struktura textu

Pokud má být e-mail dobře srozumitelný, musí být dobře sestaven a uspořádán. 

Struktura sdělení v písemné komunikaci se řídí přibližně stejnými pravidly jako 

v komunikaci ústní. 

Úvod sděluje, o co se v dokumentu bude jednat. Může obsahovat jednu až tři 

hlavní myšlenky a měl by být formulován v samostatném odstavci tvořícím asi 10 % 

celkového textu. (Sperandio, 2008, s. 79)

Hlavní část (stať) připomíná již známá fakta, rozvíjí myšlenky, upřesňuje. Dále 

určuje náš vztah k danému tématu nebo problému. Specifikuje požadavky nebo nabízí 

řešení. Každá myšlenka by měla být vyjádřena v samostatném odstavci. Hlavní část 

obsahuje 80 % celkového textu. (Sperandio, 2008, s. 79)

Další a poslední odstavec patří závěru. Ten písemnost ukončuje. Znovu 

připomíná hlavní myšlenky, případně předkládá návrh nebo podnět, může také 

obsahovat rozuzlení určité záležitosti, ale i její ukončení, zamítnutí, připomínku, příkaz 

a podobně. Závěr tvoří zbývajících 10 % textu. (Sperandio, 2008, s. 79)

Po závěru následuje pozdrav – např.: s pozdravem, s přátelským (srdečným, 

zdvořilým, uctivým) pozdravem, těšíme se na setkání a zdravíme Vás, těšíme se na Vaši 

odpověď a srdečně Vás zdravíme, atd. (Sperandio, 2008, s. 79)
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1.9.3 Volba slov

Zvláště při psaní e-mailu je důležité, abychom s minimem slov dosáhli 

nejlepšího výsledku. Toho docílíme, budeme-li volit slova jednoduchá, krátká, výstižná, 

obvyklá, zkrátka vždy taková, která co nejvíce odpovídají tomu, co chceme vyjádřit. 

Při výběru správného výrazu nám mohou velmi pomoci jazykové a synonymické 

slovníky. 

Při volbě slov, formy a obsahu textu musíme brát samozřejmě v úvahu, komu 

e-mail adresujeme. E-mail určený dětem základní školy bude zřejmě obsahovat jiné 

výrazy než e-mail adresovaný nějaké obchodní firmě. Ať již text adresujeme komukoliv, 

je vhodné vyhnout se bezobsažným, nadbytečným výrazům a komplikovaným 

stylistickým obratům, které by mohly způsobit ztrátu smyslu v textu. Není vhodné 

používat příliš dlouhá souvětí, v nichž by čtenář na konci nevěděl, co bylo na 

začátku, a ztrácel se v nich. Před složitými formulacemi dávejme přednost 

jednoduchosti a stručnosti. Pokud píšeme lidem, kteří neoplývají znalostmi z určité 

problematiky, vyhýbejme se odborným termínům. V textu, který je určen průměrně 

vzdělanému čtenáři, můžeme k dokreslení představy použít namísto abstraktních 

metafor srozumitelná přirovnání, nejlépe tedy příklady z každodenního života. 

(Sperandio, 2008, s. 80)

1.9.4 Interpunkce

Interpunkce dodává větě tón a rytmus. Mezi interpunkční znaménka patří: 

tečka, čárka, středník, otazník, vykřičník, dvojtečka, uvozovky, pomlčka, tři tečky a 

závorky. Interpunkce činí text přehlednějším a srozumitelnějším. Ukazuje čtenáři, na 

kterém místě má udělat pauzu, napovídá, jak se má věta číst a pochopit. 
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1.10 Funkce komunikace

Komunikace nám umožňuje výměnu různých zpráv, informací, novinek. 

Při komunikaci volíme různý pohled na chápání toho, co říkáme. Dále sdělujeme, jak 

nám je a jak se cítíme, vyjadřujeme postoj k věci, o níž hovoříme, postoj k posluchači, 

s nímž hovoříme. Při komunikaci se projeví naše sebepojetí, za koho se považujeme, ale 

také naše pojetí druhého člověka – za koho ho považujeme my. Při vzájemné 

komunikaci dochází též k náznaku dalšího průběhu našich vzájemných vztahů, 

vyjadřujeme žádoucí pravidla další fáze komunikace a vyjadřujeme také různé žádosti, 

přání. (Křivohlavý, 1988, s. 14 – 15) 

1.11 Vyjadřovací prostředky

Zvolení vyjadřovacích prostředků se odvíjí od tematického zaměření 

komunikace, od celkové komunikační situace a zejména od vztahu mezi komunikanty. 

Záleží na tom, do jaké míry jsou si komunikující lidé navzájem blízcí, jaké zaujímají 

společenské postavení, jaký je mezi nimi věkový rozdíl a v neposlední řadě hraje také 

roli územní příslušnost komunikantů. 

K přenosu informace od tvůrce k uživateli lidé používají nejrůznějších 

vyjadřovacích prostředků. Je to způsob, jakým přenášíme informace (v jaké podobě). 

Patří sem gesta, řeč, písmo, obrazy, film, hudba, ale i silniční značky. Každá 

komunikace používá sady určitých znaků, vytváří pravidla jejich používání a jejich 

formu. Komunikace bez znaků neexistuje. Kromě nejvýznamnějších znakových systémů 

– jazyka a písma patří k velmi dokonalým systémům např. různé systémy kódů. Mezi 

nejznámější patří systém námořních signálů, Morseova abeceda, prstová abeceda a 

znaková řeč. Nejdokonalejším prostředkem komunikace je beze sporu mluvená a psaná 

řeč.
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1.12 Rozdílnost mluveného a psaného

Mluvené a psané projevy bývají někdy pokládány za dvě různé formy, jindy se 

naopak autonomie obou forem popírá. S psaným textem je obvykle spojována 

připravenost, větší formálnost, složitější tematika, dekontextualizace, vyvázanost ze 

situace, statičnost, spíše abstraktní, racionální povaha, objektivnost, analytický, logický 

přístup, vysoká organizovanost, uspořádanost, integrovanost, kontinuálnost, explicitnost 

a určitost. Pro psaný text jsou příznačné komplexní syntaktické struktury a složitá 

souvětí s vysokým stupněm hierarchizace. Při členění psaného textu se využívá hlavně 

interpunkce. Psaný projev má většinou charakter monologický. (Encyklopedický slovník 

češtiny, 2002, s. 457)

Naproti tomu pro mluvené projevy je příznačná nepřipravenost, spontánnost, 

neformálnost, jednodušší tematika, silná vazba na situaci, dynamičnost, subjektivnost, 

emocionální zaujetí, značná konkrétnost, nízký stupeň organizovanosti a uspořádanosti, 

fragmentárnost, neurčitost, implicitnost. Formou realizace mluvenosti bývá dialog. 

Velkou roli zde hrají i prostředky mimojazykové (ačkoli ani u psaných nesmíme 

opomíjet typ písma a grafickou úpravu). 

S psanými či mluvenými texty se v „čisté“ podobě setkáváme jen výjimečně. 

Většina textů se pohybuje mezi oběma póly a různě kombinuje jejich charakteristiky. 

Někteří autoři (Tannenová, 1982) hovoří i o „psané mluvenosti“ a „mluvené psanosti“, 

o „psané konverzaci“ i „mluvené literatuře“. Do sféry „mluvené psanosti“ bychom 

mohli zařadit např. soukromé dopisy, drobné vzkazy, poznámky, texty určené 

k hlasitému přednesu, dialogy literární, dramatické a z nejsoučasnějších žánrů graffiti, 

některé texty reklamní, e-mailovou korespondenci a komunikaci internetovou. K „psané 

mluvenosti“ patří připravené komunikáty monologické (přednášky, řečnické projevy), 

diktáty textů, ale i řízené dialogy (hlavně mediální a odborné). Citování mluvenosti 

s jejími typickými rysy v psaném textu bývá motivováno úsilím o opravdovost 

a výrazovou bezprostřednost. Citování psanosti v mluveném textu může být motivováno 

reproduktivním záměrem, podvědomou úctou k psanému slovu, patosem, ale i ironií. 

V češtině stojí za zvláštní pozornost výskyt spisovných prostředků ve spontánních, 

nepřipravených mluvených projevech, stejně jako výskyt a funkce výrazů nespisovné 
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češtiny v některých typech projevů psaných (nejen v textech uměleckých). Teprve ze 

vzájemného kombinování mluvenosti a psanosti zřejmě vznikají nové a proměnlivé 

vyjadřovací styly, spjaté se speciálními situacemi a typy komunikátů. (Encyklopedický 

slovník češtiny, 2002, s. 457)

1.13 Komunikační strategie

Dostáváme-li se do role mluvčího (produktora, autora), volíme určité postupy, 

které nám spíše pomohou k dosažení našeho komunikačního záměru, cíle, přičemž 

nemusí jít nutně o uvědomovanou volbu. Komunikační strategie volíme s ohledem na 

adresáta. Komunikační strategie ovlivňují výslednou podobu komunikátu, proto je možné 

pokusit se na základě výsledné podoby komunikátu určité strategie hledat. Komunikační 

strategie jsou jevem sociálním, jsou sdíleny daným společenstvím, nelze však vyloučit, že 

komunikant užije strategii individuální, novou, neobvyklou, možná s větším rizikem 

komunikačního neúspěchu. Ani zvládnutí všech aspektů komunikační strategie však 

nemusí nutně znamenat úspěch komunikace a dosažení záměru mluvčího. I záměr 

nevhodně ztvárněný může vést k úspěchu. Vždy záleží na druhém komunikantovi a jeho 

ochotě spolupracovat, vyhovět. (Saicová Římalová, 2005, s. 26) 

Volbu komunikační strategie ovlivňuje řada faktorů, např. individuální 

charakteristiky autora, jeho záměr, určité charakteristiky adresáta (např. pohlaví, věk, 

sociální role a relativní postavení vůči autorovi), dobové normy chování a komunikace. 

Za součást komunikační strategie může být pokládána např. již volba e-mailu jako 

prostředku k dosažení komunikačního záměru. Také např. grafická úprava není 

z hlediska komunikačních strategií zanedbatelná. (Saicová Římalová, 2005, s. 29)

Komunikační strategie, komunikační postupy lze tedy chápat jako společensky 

obvyklé myšlenkově – komunikační operace, postupy, které určují konkrétní 

(kompoziční, tematické, architektonické a jazykové) ztvárnění výpovědi a které jsou 

primárně zaměřené na adresáta. 

Komunikační strategie si lze představit jako rozumové / kognitivní i 

emocionální zpracování záměru, jak dosáhnout komunikačního cíle, jako komunikační 
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postupy (komunikační plán), které určují obsahovou i formální strukturu konkrétního 

textu, resp. výpovědi (zahrnují výběr tématu, kompozici, tektoniku / výstavbu textu a 

volbu jazykových prostředků), tedy to, jak je text vystavěn. (Machová – Švehlová, 2001, 

s. 111 s odkazem na Gumperz, 1982)

Jako příklady komunikačních strategií jsou uváděny různorodé skupiny 

strategií: strategie rétorické, autorské, mluveného dialogu, zdvořilostní či interakce 

kooperativní a manipulativní, rozhodnutí o způsobu vyjádření komunikační funkce, 

o preferovaném útvaru jazyka a o poměru užitých prostředků verbálních a neverbálních. 

(Machová – Švehlová, 2001, s. 112)

Komunikační strategie úzce souvisí s komunikační taktikou, kterou můžeme 

vnímat jako určité kroky, manévry, vedoucí k dosažení komunikativního cíle. 

Komunikační taktika ovlivňuje např. poměr neverbálních a verbálních prostředků, 

pravdu a lež, smích a také to, jak autor formuje obraz svého adresáta pro něho samého 

(zda mu pochlebuje, lichotí, podlézá, nebo naopak je-li věcný). (Saicová Římalová, 

2005, s. 23 s odkazem na Machová – Švehlová, 1996)
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2. PRAKTICKÁ ČÁST

2.1 Analýza e-mailových zpráv

Základem prováděných analýz je sledování dodržování  zdvořilostních maxim 

v jednotlivých e-mailových zprávách. Zkoumány jsou především e-maily pracovní. 

K dispozici je zde 50 e-mailových zpráv, pocházejících od zaměstnanců jedné 

velké obchodní společnosti. Tyto e-maily mi byly poskytnuty v roce 2009 za účelem 

zpracování analýz pro tuto diplomovou práci. Tyto zprávy jsem s ohledem na ochranu 

osobních údajů pisatelů anonymizovala, tudíž veškerá jména, další osobní údaje a čísla 

jsou smyšlená. Každá e-mailová zpráva je pro lepší přehlednost uvedena pod 

pořadovým číslem v příloze diplomové práce. Dodržování zdvořilostních maxim je 

zaznamenáno ve vztahu ke konkrétnímu e-mailu, a to formou citace konkrétní části 

e-mailu. 

2.1.1 Přehled výzkumných hypotéz

1. V pracovních e-mailech je užití maximy skromnosti strategicky nevýhodné, 

předpokládám tedy nižší míru uplatnění maximy skromnosti v e-mailových 

zprávách pracovního charakteru. 

2. Pro pracovní e-mailové zprávy považuji za nejdůležitější uplatnění maximy 

souhlasu. Ubírá-li se tedy komunikace na pracovní úrovni tím správným směrem, 

mělo by dojít ke shodě komunikantů. 
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2.1.2 Zastoupení jednotlivých zdvořilostních maxim  v e-mailových zprávách

2.1.2.1 Maxima taktu

1.

… bych Vás rád požádal o následující …

… zároveň bych Vás rád požádal o …, že bychom rádi …

… a zároveň, jestli je možné …

2.

Rádi bychom Vás informovali …

5.

Poslal bys tu včerejší prezentaci …

8.

Jani, můžu poprosit o …

16.

… chtěl bych se o tomhle případu ještě pobavit … 

Pokud se dohodneme, že …

23.

Chteli bychom vyuzit potencialu … 

… budeme velmi radi, pokud …

Pokud si MP do budoucna nebudou jisti … 

Chtela bych VAS pozadat o maximalni kooperaci (komunikaci) ohledne …
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27.

… můžeš mi s tím pomoci, na koho se mám obrátit … 

31.

Pokud by si klient přál …

Pokud se rozhodnete pro variantu …

38. 

… prosím o informování klienta. 

39.

Prosím o ukončení, co nejdříve to půjde …

46.

… to je pravděpodobně špatně zadáno … , 

Nyní je několik možností řešení …

Pokud by klient stále chtěl …, dohodli bychom se …

48.

… dovolujeme si Vás upozornit, že při kontrole … jsme zjistili následující nedostatky.

51.

…  ti bohužel musím vrátit databázi zpět … 
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Způsob uplatnění maximy taktu

Maxima taktu se uplatňuje většinou v situacích, kdy se mluvčí určitým 

způsobem neshoduje s adresátem, nicméně snaží se zachovat formální respekt, a to 

především z toho důvodu, že očekává pokračování komunikace s adresátem i 

v budoucnu. Pro autora je tedy strategicky výhodné zachovat si pozitivní tvář a zajistit si 

tak přijatelnou komunikační atmosféru pro příští kontakt s adresátem. Pokud tedy autor 

od adresáta něco potřebuje, o něco ho žádá, zdá se být zdvořilejším postupem nepřímá 

strategie, kdy je obvyklé použití podmiňovacího způsobu a zároveň poskytnutí určitého 

prostoru pro volbu odpovědi. Autor dává adresátovi najevo, že ho svým jednáním 

nechce obtěžovat a očekává, že tato snaha bude pozitivně  opětována při pokračování 

komunikace. 
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2.1.2.2 Maxima velkorysosti, šlechetnosti

2.

… statistiky si můžete prohlédnout … 

Přihlásit se můžete … 

V případě nejasností či dotazů použijte nápovědu systému … nebo se na nás kdykoliv 

obraťte.

17.

Heslo … jsem jim včera poslal (již potřetí). 

18.

Můžeme to nějak vyřídit, abych tě nemusela otravovat? 

23.

Pokud si MP do budoucna nebudou jisti …, obrati se na me, rada poradim.  

43.

… možná teta doveze i pana ananase … 

46.

V případě dotazů jsem k dispozici. 

49.

… znovu jsem projednala celou záležitost s vedením …
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Způsob uplatnění maximy velkorysosti, šlechetnosti

V případě použití této maximy je jasně patrný vstřícný přístup autora textu. 

Autor se sám aktivně nabízí, aby adresát nemusel vyvíjet přílišnou aktivitu. Dává najevo 

svoji snahu být aktivní a svým přístupem vyloučit nezájem o danou věc.  Velkorysost 

spočívá především v tom, že autor projevuje svoji aktivitu více či méně nad rámec svých 

základních povinností. V e-mailové ukázce č. 2 je velkorysost přítomna v takové formě, 

že autor textu neformuloval informaci svému klientovi direktivně, ale aplikoval 

zdvořilostní frázi, která adresátovi dává alespoň trochu pocitu, že má možnost volby –

„…statistiky si můžete prohlédnout“, ale nemusíte; „Přihlásit se můžete“, ale nemusíte. 
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2.1.2.3 Maxima uznání

19.

Jj, super, díky …

32.

Ok, díky moc, …

40.

… moc ti děkuju za info 

42.

… kluci mi poradili, že se mám obrátit na tebe  , že ty víš všechno. 

Způsob uplatnění maximy uznání

Uplatněním maximy uznání dojde k ještě většímu upevnění kladného vztahu 

obou komunikantů. Použitím zdvořilostní formule, kterou oceňujeme adresáta a dáváme 

mu najevo, že si vážíme jeho přístupu, dostává adresát zpětnou vazbu o tom, že jeho 

komunikace s námi nepřišla nazmar. Takováto zpětná vazba je z hlediska komunikační 

strategie velmi výhodná, ba dokonce žádoucí. Pokud pro nás adresát udělal něco, čím 

nám pomohl, použití této maximy se od nás očekává. V případě, že bychom maximu 

uznání nepoužili, hrozí nám reálné nebezpečí, že k nám adresát v budoucnu nebude již 

tak vstřícný a ochotný, pokud od něj budeme někdy něco potřebovat. Uvedené ukázky 

e-mailových zpráv jsou pracovního charakteru, jedná se o komunikaci mezi pracovníky 

jedné firmy. V tomto případě aplikovaná maxima uznání zajišťuje i klidnou atmosféru 

na pracovišti a podporuje přátelské vztahy mezi zaměstnanci.
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2.1.2.4 Maxima skromnosti

2. 

Byli jste s naší správou kampaně spokojeni?

Budeme rádi, pokud si objednáte prodloužení správy na další období …

18.

Můžeme to nějak vyřídit, abych tě nemusela otravovat?

Způsob uplatnění maximy skromnosti

Použitím této zdvořilostní maximy dochází mezi komunikanty k upevnění 

jejich pozice z hlediska hierarchie. Z této pozice vyplývá očekávání určitého vzorce 

chování v podobě formálního vyjádření respektu podřízeného vůči nadřízenému.  To 

nám ukazuje citace e-mailové zprávy č. 18. Formulace e-mailu s pořadovým číslem 2 

dává formálně najevo respekt obchodní společnosti vůči svému klientovi. Obchodní 

společnost, s ohledem na udržení si své klientely, musí volit komunikační strategii, která 

klientům nepřímo sdělí: „Náš zákazník, náš pán.“ V ukázce č. 2 je dokonce zákazníkovi 

poskytnut prostor pro vyjádření spokojenosti či případné nespokojenosti 

s poskytovanými službami. Konkrétně v tomto případě je pro společnost / firmu tato 

formulace výhodná mj. i z toho důvodu, že zákazník může firmě poskytnout zpětnou 

vazbu a firma může následně pracovat na odstranění případných nedokonalostí. 
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2.1.2.5 Maxima souhlasu

Maxima souhlasu je dobře patrná v následujících e-mailových zprávách, které na sebe 

navzájem postupně reagují. 

5.

Poslal bys tu včerejší prezentaci – rozešlu ji dál.

4.

Pošli samozřejmě dál, ale jen těm, kteří už na setkání byli. Dík.

3.

Přeposílám prezentaci …

Pokud jsem na někoho zapomněl, dodejte mu to, please.

Maximu souhlasu dále obsahují následující e-maily:

6.

… v návaznosti na náš tel. rozhovor zasílám …

Děkuji za prověření a následné info.

7.

Firma byla na žádost klienta převedena …

10.

Děkuji a přeji hezký den
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11.

Prosím o smazání objednávky …, klient ji chce zredukovat. Díky

12.

Ahoj Zdenku, 

na rozdíl od tebe jsem neobdržela žádnou takovouto informaci, proto ti na tvůj dotaz 

nemohu odpovědět, pouze ti mohu doporučit, aby ses se svým dotazem obrátil tam, 

odkud jsi tuto informaci obdržel. 

Ahoj a měj se hezky 

Soňa 

14.

… požádali jste o heslo … heslo bude automaticky zasláno na mail …

Další tři e-maily na sebe opět postupně navazují, přičemž je dodržena maxima souhlasu:

17.

Převeďte, prosím, co nejdříve firmu … na Renátu Honzíkovou, ať s nimi dál 

komunikuje. Se Zdeňkem jsem o tomto případu mluvil, Standovi budu ještě volat, abych 

mu řekl své stanovisko.

16.

Pokud se dohodneme, že se firma převede, budu chtít pro Pavla kompenzaci.
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15.

Zdendo, Renča a Pavel už jsou na kompenzaci domluveni.

V následujícím e-mailu je též obsažena maxima souhlasu:

23.

… pro tvoji informaci zasílám dokumenty a bližší info, které tvým lidem odprezentuji 

na další poradě. Abys byl více v obraze :o))))

Vše odprezentuji a zodpovím případné dotazy na nejbližší poradě. Přeji fajn den a díky 

za pozornost.

Následující tři e-mailové zprávy na sebe opět navazují:

26.

Jani, dokážeme klientovi vrátit peníze …, případně je převést na jinou objednávku?

25.

Klient nikde neuvádí uživatelský účet, mohla bys ho zjistit? Nebo třeba alespoň ičo?

24.

Přeji pěkný den, jde o ič 12345678, název účtu Jan_Novak@seznam.cz, prosím o info, 

co s tím uděláme, díky.
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Z následujícího e-mailu (pod pořadovým číslem 28) je patrné, že zde ke shodě při 

komunikaci nedošlo, klient není s firmou a poskytovanými službami spokojen. Nicméně 

i jeho e-mailová zpráva obsahuje zdvořilostní prvky, které bychom mohli považovat za 

maximu souhlasu.

28.

Dobrý den, prosím Vás o vyřízení jednoho problému, který mám se společností …

Děkuji Vám za pochopení a návrh řešení mého problému.

S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne …

29.

Ahoj Zdendo, … prosím o informování klienta. S pozdravem …

30.

Jani, volal mi klient, že chce … Prosím o ukončení, co nejdříve to půjde … Díky a 

hezký den.

31.

Ahoj, to jsme se asi špatně pochopili. 

32.

Odpověď prosím i na Jakuba, ať může zadat objednávku.
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34.

Zdravím Vás, Markéto, 

Zasílám žádost klienta … 

Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den.

36.

Dobrý den, pane Novotný,

Děkuji za ukončení objednávky a informaci ohledně doplatku. Veškeré platby Vám 

provedeme do tří týdnů.

Následuje opět série na sebe navazujících zpráv, přičemž všechny čtyři zprávy obsahují 

maximu souhlasu:

43.

Krásný pátek, 

moc Vás prosím o informaci a o pomoc, zda-li nevíte, kdy budete mít příští poradu 

týmu, musíme udělat hodnocení června 09, možná teta doveze i pana ananase … 

Děkuju moc za pomoc. 

Hezký den a víkend Vám přeje, 

Vaše Blanička. 

PS: A dejte vědět, až půjdete na 1 točený .. 
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42.

Ahoj Zdendo, 

doufám, že se máš dobře a že užíváš léta 

Prosím tě zjišťuji termín porady mého týmu a kluci mi poradili, že se mám obrátit na 

tebe , že ty víš všechno. 

Dej mi moc prosím vědět. 

Děkuju moc. 

Drž se a opatruj se a skvělý víkend ! 

Blanka. 

41.

Ahoj Blani, mám teď dočasně spolu s Danem tým na starosti, je teď na dovolený, na 

termínu se domluvíme začátkem týdne a dám ti vědět (mělo to být v pondělí 3.8., ale 

uvědomil jsem si, že mám dovolenou )

Maj sa 

Z 

40.

Ahoj Zdendo, 

moc ti děkuju za info 

dej mi prosím vědět, až budeš vědět termín a čas, už jsem partu dlouho neviděla a ráda 

bych to napravila, takže až budete mít poradu, dej mi prosím hned vědět. 

Díky ti moc a měj se moooc hezky a užívej víkendu, 

Papa, Blanka. 

45.

Děkuji moc a přeji hezký den 
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46.

S přáním pěkného dne

48.

Ahoj Šárko, prosím o … 

Díky a hezký den

Způsob uplatnění maximy souhlasu

Maximu souhlasu považuji za nejdůležitější předpoklad fungování komunikace 

v rámci jedné firmy. Zachování této maximy ve většině uvedených e-mailových zpráv 

dokazuje důležitost při komunikaci na pracovní úrovni. Zaměstnance většinou nutí ke 

shodě  už jen samotný fakt, že jejich e-maily mohou být snadno postoupeny jejich 

nadřízenému, což se v tomto případě mnohdy děje automaticky v rámci vyřizování 

pracovních záležitostí. Pisatelé jsou tedy nuceni svůj písemný projev mnohem více 

kontrolovat a usměrňovat právě z důvodu možného dohledu svých kolegů a 

nadřízených. 
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2.1.2.6 Maxima účasti

1.

Dobrý den, Kateřino …

Děkuju 

2.

S pozdravem …

3.

Ahoj, …

Pokud jsem na někoho zapomněl, dodejte mu to, please.

Mějte fajn víkend

4.

Ahoj Tomáši.

Pošli samozřejmě dál, ale jen těm, kteří už na setkání byli.

Dík.

5.

Ahoj Roberte, poslal bys tu včerejší prezentaci – rozešlu ji dál. Díky.

6.

Ahoj Zdenku, …

Děkuji za prověření a následné info.

S přáním hezkého dne
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9.

Ahoj Zděndo, …

Luci

10.

Dobrý den, po domluvě s paní Novotnou, žádáme o převod …

Děkuji a přeji hezký den

15. 

Zdendo, Renča a Pavel už jsou na kompenzaci domluveni.

18.

Ahojky Pavle

Díky, Renča

19.

Jj, super, díky… dnes už začínám úřadovat ;-)… 

Pěkný den a neuvař se!... i když, jestli jsi doma, tak tam máš určitě chládeček… 

Pa K. 

23.

Přeji fajn den a díky za pozornost. Terka

S pozdravem a přáním úspěšného dne, …
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27.

Přeji pěkný den,

Můžeš mi s tím pomoci, na koho se mám obrátit o řešení.

děkuji

S pozdravem

28.

Dobrý den, …

Děkuji Vám za pochopení …

S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne …

29.

Ahoj Zdendo, … prosím o informování klienta. 

S pozdravem …

30.

Jani, … Prosím o ukončení, co nejdříve to půjde, …

Díky a hezký den …

34.

Zdravím Vás, Markéto, …

Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den …

36.

Dobrý den, pane Novotný,

Děkuji za ukončení objednávky a informaci ohledně poplatku. 

S pozdravem …
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37.

Dobrý den, pane Sulický,

Hezký zbytek dne

39.

Jani, … prosím o ukončení, co nejdříve to půjde …

Díky a hezký den

40.

Ahoj Zdendo, 

moc ti děkuju za info 

dej mi prosím vědět, až budeš vědět termín a čas, už jsem partu dlouho neviděla a ráda 

bych to napravila, takže až budete mít poradu, dej mi prosím hned vědět. 

Díky ti moc a měj se moooc hezky a užívej víkendu, 

Papa, Blanka. 

41.

Ahoj Blani, … dám ti vědět …

Maj sa

42.

Ahoj Zdendo,

doufám, že se máš dobře a že užíváš léta 

Prosím tě zjišťuji termín porady mého týmu a kluci mi poradili, že se mám obrátit na 

tebe  , že ty víš všechno. 

Dej mi moc prosím vědět. 

Děkuju moc. 

Drž se a opatruj se a skvělý víkend ! 

Blanka. 
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43.

Krásný pátek, 

moc Vás prosím o informaci a o pomoc, zda-li nevíte, kdy budete mít příští poradu 

týmu, musíme udělat hodnocení června 09, možná teta doveze i pana ananase ... :o)

Děkuju moc za pomoc. 

Hezký den a víkend Vám přeje, 

Vaše Blanička. 

PS: A dejte vědět, až půjdete na 1 točený … :o) 

44.

Dobrý den, …

Děkuji

Díky

Krásný den

46.

S přáním pěkného dne

Způsob uplatnění maximy účasti

Pozdrav, poděkování a prosba jsou stěžejními prvky slušnosti, zdvořilosti. 

Pozdrav a poděkování mohou zahajovat a ukončovat projev autora. Pozdrav je jakousi 

společenskou normou, která je projevem zájmu o adresáta. Absence pozdravu bývá 

pociťována jako porušení normy. Totéž platí i o závěrečné formuli, kterou obvykle 

ukončujeme písemný projev a snažíme se tak, aby nám byl adresát i nadále příznivě 

nakloněn. 
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2.1.3 Závěry k analýze e-mailových zpráv, vyhodnocení výzkumných hypotéz

Mnou nastíněné hypotézy se po analýze výzkumného vzorku e-mailových 

zpráv potvrdily. V uvedených e-mailových zprávách se  uplatňuje převážně maxima 

souhlasu (ve 30 zprávách), dále maxima účasti (obsahuje ji 26 zpráv), maximu taktu 

jsem zaznamenala v 13 zprávách, 7 zpráv obsahovalo maximu šlechetnosti a 

velkorysosti, maxima uznání byla jasně patrná ve 4 zprávách, zatímco maximu 

skromnosti jsem zaznamenala pouze ve 2 zprávách. 

V těchto případech šlo tedy o dodržení maxim. Pouze u dvou e-mailových 

zpráv jsem zaznamenala nedodržení zdvořilostní maximy souhlasu. Autor textu se ve 

svých e-mailových zprávách vyjadřuje nesouhlasně k adresátovi. E-mail s pořadovým 

číslem 28 pochází od jednotlivce, klienta firmy. Autor textu dává jasně najevo svou 

nespokojenost s adresátem, resp. s poskytovanými službami obchodní společnosti. 

Přečteme-li si celý e-mail (viz příloha), z textu je patrné, že se autor této zprávy 

pokoušel problém v minulosti opakovaně řešit, avšak nebylo mu vyhověno podle jeho 

představ. Nyní tedy volí nejspíš jinou komunikační strategii, díky které se mu daří na 

jeho případ upoutat pozornost a přimět zaměstnance firmy, aby se jeho případem více 

zabývali (viz příloha e-mailových zpráv s pořadovými čísly  24 – 28). 

Maxima souhlasu porušena

28

Nelíbí se mně, že mně společnost MAPING.CZ dlouhodobě už několik roků blokuje moje 

peníze a já je nemohu využít tak jak bych chtěl a potřeboval. Je to i v rozporu s právem, 

nikdo mně nesmí bezdůvodně blokovat moje peníze, ale pracovníci MAPING.CZ mně 

nechtějí moje peníze odblokovat a stále si je drží a já s penězi nemohu disponovat. 

Nechci se s Vaší společností soudit o to, že mně omezuje v nakládání s mými finančními 

prostředky a stále mně je už několik let protiprávně zadržuje na svém účtu.
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48

… dovolujeme si Vás upozornit, že při kontrole změn zápisu ID: 13531 jsme zjistili 

následující nedostatky:  …

Popis činnosti neodpovídá pravidlům, protože obsahuje: 

- název firmy BLUR Group, je již uveden v placeném názvu, nelze tedy použít v popisu 

činnosti, prosím také o doplnění slovesa do popisu …

V tomto případě se jedná o e-mail, jehož autorem je některý ze zástupců firmy. 

Zpráva není laděna tak emotivně, jak tomu bylo v předchozím e-mailu (poř. č. 28). 

Autor textu věcně upozorňuje adresáta na určité nedostatky a žádá nápravu. 
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2.2 Dotazníkové šetření

Svoji diplomovou práci doplňuji průzkumem, jehož cílem je potvrzení či 

vyvrácení hypotéz, týkajících se e-mailové komunikace. Jako formu průzkumu jsem 

zvolila dotazníkové šetření, přičemž jsem využila dotazníkové služby umístěné na 

webových stránkách www.vyplnto.cz. Využití této služby pro mne bylo výhodné 

zejména z toho důvodu, že mi pomohla s technickými a algoritmizovatelnými 

činnostmi, které s realizací průzkumu souvisí. Nemusela jsem tisknout a rozdávat 

dotazníky respondentům, čímž se snížily i náklady na realizaci mého průzkumu. 

Umístěním dotazníku na Internet jsem zajistila dostatečné množství respondentů, 

přičemž k vyhodnocení průzkumu nebyla nutná zdlouhavá rutinní práce při sčítání 

odpovědí. Ovšem bylo by mylné domnívat se, že ve své diplomové práci zveřejňuji 

pouze automaticky vygenerované grafy. Získaná data jsem dále analyzovala, u 

polouzavřených a otevřených otázek bylo nutné data setřídit, získat z nich použitelné 

informace a zpracovat do grafů.

Ke svému průzkumu jsem zvolila kombinovaný typ dotazníku, ve kterém 

využívám jak otázky uzavřené, nabízející určité volby odpovědí, tak i polouzavřené 

otázky, které kromě možnosti volby určité odpovědi nabízejí respondentům prostor 

k jejich vlastnímu vyjádření, a otevřené otázky, v jejichž zodpovězení se lze vyjádřit 

naprosto volně. Do dotazníku jsem zahrnula 16 otázek, přičemž u 8 z nich se jedná 

o otázky uzavřené, 5 otázek je polouzavřených a 2 otevřené. Dotazník obsahuje i 

jednu posuzovací pořadovou škálu. 

Dotazník byl určen široké veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání. 

Vzhledem k povaze průzkumu jsem předpokládala účast respondentů ve věkovém 

rozmezí od 15 do 40 let. Dotazníkové šetření probíhalo v termínu od 22. 4. 2009 do 

17. 6. 2009. Průzkum probíhal po dobu 1344 hod. Dotazník vyplnilo celkem 

387 respondentů. Délka vyplňování dotazníku se průměrně pohybovala, dle reportu, 

kolem 3 minut.
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2.2.1 Validita, reliabilita a objektivita dotazníkového šetření

Pro zachování validity, reliability a objektivity dotazníkového šetření jsem 

postupovala formou předvýzkumu. Na základě shromážděných e-mailových zpráv 

jsem zformulovala pilotní dotazník, který obsahoval převážně polouzavřené a 

otevřené otázky. Vedle tohoto pilotního dotazníkového šetření jsem využila 

i rozhovorů s uživateli e-mailových služeb, kteří mi svými volnými výpověďmi 

poskytovali poznatky a zkušenosti, nabyté při komunikaci prostřednictvím e-mailu. 

Pilotní dotazník i rozhovory s uživateli e-mailových služeb jsem orientačně 

vyhodnotila a následně jsem zformulovala „řádný“ dotazník, který jsem již 

prezentovala oficiálně prostřednictvím internetové dotazníkové služby.

Soustředila jsem se zejména na konstrukci otázek, aby respondenti 

formulované otázky pochopili jednoznačně a stejně a jejich odpověď tak měla 

stejnou výpovědní hodnotu. Při formulaci uzavřených otázek, ve kterých mají 

respondenti možnost výběru pouze jedné určité odpovědi, jsem se snažila dostatečně 

zachytit rozdíly v intenzitě charakteristik jednotlivých nabídnutých odpovědí. 

Snažila jsem se též vyvarovat sugestivních otázek.

Abych zajistila co možná nejvyšší návratnost kompletně vyplněných 

dotazníků, umístila jsem na začátek dotazníku otázky, o kterých jsem se domnívala, 

že respondenty zaujmou a neskončí tak s vyplňováním např. hned po třetí otázce. 

Segmentační otázky typu věk, pohlaví a dosažené vzdělání jsem zařadila až do druhé 

poloviny dotazníku. Takto zvolené pořadí otázek se osvědčilo, všech 

387 respondentů zodpovědělo komplet všech 16 otázek. 
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2.2.2 Přehled výzkumných hypotéz

1. Předpokládám, že respondenti, kteří vyplnili tento dotazník na Internetu, mají 

k Internetu přístup a využívají tedy Internet i k e-mailové komunikaci, tudíž 

většina z nich má založenu e-mailovou schránku. 

2. Většina lidí vlastní více e-mailových adres.

3. Oblíbenost e-mailové komunikace předpokládám na střední úrovni ve srovnání 

s ostatními druhy komunikace. 

4. Komunikace prostřednictvím e-mailu je v současné době vnímána jako důležitá 

součást našeho života.

5. Pokud někdo nemá přístup k e-mailové schránce, je to vnímáno jako 

znevýhodnění při komunikaci s ostatními lidmi.

6. Většina lidí kontroluje svůj e-mail několikrát do týdne.

7. V názvu soukromé e-mailové adresy bývá upřednostňováno vlastní jméno.

8. Lidé upřednostňují uvedení předmětu v hlavičce e-mailu.

9. Většina lidí upřednostňuje stručné a výstižné zprávy, bez gramatických chyb.

10. Lidé při psaní e-mailových zpráv využívají emotikony. 

11. Lidé s vyšším vzděláním upřednostňují e-mailové zprávy bez gramatických 

chyb.
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2.2.3 Přehled souboru indikátorů

1. počet e-mailových adres

2. název e-mailové adresy

3. četnost kontroly e-mailové schránky

4. preference uvedení předmětu e-mailu

5. míra tolerance gramatických chyb

6. používání emotikonů

7. délka textu e-mailové zprávy, obsáhlost

8. upřednostňovaný druh komunikace

9. důležitost e-mailové komunikace pro respondenty

10. pohlaví

11. věk

12. dosažené vzdělání

13. současné vzdělávání respondentů

14. způsob zpracování textu při psaní e-mailových zpráv

15. Čeho se při e-mailové komunikaci vyvarovat?

16. míra znevýhodnění při nedostupnosti e-mailové schránky
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2.2.4 Dotazník

Dotazníkové šetření s názvem „Jak komunikujeme prostřednictvím e-mailu?“ 

zahrnovalo tyto otázky:

1. Máte na Internetu založenou e-mailovou schránku?

- nemám založenou e-mailovou schránku

- mám založenu jednu e-mailovou schránku

- mám založeno více e-mailových adres

2. Jaká slova upřednostňujete v názvu své soukromé e-mailové adresy?

- své jméno (např. jan.novak@ …)

- svoji přezdívku

- název společnosti, ve které pracuji

- jiná odpověď: …

3. Jak často kontrolujete svůj e-mail?

- pravidelně každý den

- pravidelně několikrát do týdne

- nepravidelně, pouze příležitostně

4. Preferujete v e-mailové zprávě uvedení předmětu?

- ano

- ne
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5. Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby? 

- ano, považuji to za velmi důležité

- pravopisné chyby mi do jisté míry nevadí, ale snažím se je sám / sama 

nedělat

- gramatické a interpunkční chyby nepovažuji za důležité a dá se říci, že mi 

vůbec nevadí

6. Používáte při psaní e-mailových zpráv emotikony (smajlíky)?

- ano

- ne

7. V e-mailové komunikaci upřednostňujete:

- stručnost a výstižnost zprávy

- více oceníte obsáhlejší zprávy

- jiná odpověď: 

8. Jak vám vyhovuje daný druh komunikace? (Oznámkujte jako ve škole: 1 = vyhovuje 

mi nejvíce, 5 = vyhovuje mi nejméně)

- mobilní telefon

- ICQ a jiné podobné Messenger

- E-mail

- Chat

- Dopis

- Osobní komunikace z očí do očí
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9. Jak byste celkově shrnuli důležitost e-mailové komunikace ve vašem životě?

- E-mail pro komunikaci s ostatními lidmi vůbec nepotřebuji.

- E-mail pro mne nepředstavuje příliš vysokou důležitost, nicméně oceňuji 

možnost komunikace touto formou.

- E-mail je pro mne nezbytnou součástí při komunikaci s ostatními lidmi.

10. Jsem:

- muž

- žena

11. Kolik je vám let?

12. Označte, prosím, vaše dosažené, řádně dokončené vzdělání:

- základní vzdělání

- střední odborné učiliště

- střední odborná škola

- gymnázium

- vysoká škola

- jiné: …



62

13. Nyní:

- jsem žákem ZŠ

- jsem studentem SOU

- jsem studentem SŠ

- jsem studentem gymnázia

- jsem studentem VŠ

- již nestuduji

- jiná  možnost: …

14. Odpovídáte-li na nějaký e-mail,

- zanecháte ve zprávě i předešlý text, aby bylo zcela jasné, na co reagujete

- napíšete naprosto novou zprávu, která neobsahuje žádný starý „přilepený“ 

text

- zprávu, která vám přišla, zachováte tak, jak je a svoji odpověď různě 

vpisujete přímo do textu

- jiná odpověď: …

15. Existuje něco, čeho se snažíte při e-mailové komunikaci obzvláště vyvarovat?

16. V případě, že byste neměli přístup ke své e-mailové schránce:

- Znamenalo by to pro mne veliké znevýhodnění s nepříjemnými důsledky.

- Má komunikace s ostatními by se sice znesnadnila, ale vyrovnal/a bych se 

s tím.

- Žádné znevýhodnění či nepříjemné důsledky bych nepocítil/a.
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Věk respondentů

1%

18%

62%

12%

2%

1%

2%

1%

1%

11 - 14

15 - 19

20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

2.2.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 279 žen (72,09 %) a 108 mužů       

(27, 91 %). Průzkumu se účastnilo 62 % respondentů ve věku od 20 do 25 let, 

18 % respondentů ve věku od 15 do 19 let, 12 % ve věku od 26 do 30 let, 

2 % respondentů ve věku od 31 do 35 let, 2 % ve věku od 41 do 50 let, 

1 % respondentů ve věku od 36 do 40 let, 1 % ve věku od 51 do 60 let, 1 % ve věku od 

61 do 70 let, 1 % respondentů ve věku od 11 do 14 let.
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44, 96 % respondentů absolvovalo studium zakončené maturitní zkouškou. Lidé, kteří 

absolvovali vysokoškolské vzdělání, tvoří cca 28 % respondentů. 19,9 % respondentů

má řádně dokončenou základní školní docházku. 
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Dotazník vyplňovali lidé především z řad studentů. Nejpočetnější skupinu tvoří 

studenti vysokých škol (185 respondentů = 48 %), další početnou skupinou jsou 

studenti středních škol a gymnázií (celkem cca 16 % respondentů). 

Nyní:

185; 48%

98; 25%

37; 10%

28; 7%
24; 6%

8; 2%

7; 2%

Student VŠ Již nestuduji Student gymnázia

Žák ZŠ Student SŠ Student VOŠ

Studuji a pracuji zároveň

Student VŠ: 185 (48 %)

Již nestuduji: 98 (25 %)

Student gymnázia: 37 (10 %)

Žák ZŠ: 28 (7 %)

Student SŠ: 24 (6 %)

Student VOŠ: 8 (2 %)

Studuji a pracuji zároveň: 7 (2 %)
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Z 387 respondentů 386 uvedlo, že má na Internetu založenou e-mailovou 

schránku, pouze 1 respondent uvedl, že e-mailovou schránku založenou nemá. Pouze 

jednu e-mailovou adresu vlastní 56 respondentů (14,47 %),  ostatní (85,27 %) 

používají více e-mailových adres. 
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60%

30%

4% 1% 5%

Lidé, kteří využívají pro komunikaci e-mail, ve své e-mailové adrese 

upřednostňují nejvíce uvedení svého jména (60 %), případně svoji přezdívku (30 %), 

4 % respondentů vyhovuje kombinace jejich jména a přezdívky, pouze 1 % uživatelů 

upřednostňuje ve své e-mailové adrese uvedení názvu firmy. Zbylých 5 % respondentů 

uvedlo různé další varianty, např. libovolnou kombinaci písmen a číslic, náhodně 

vybraná slova ze slovníku apod.

Slova upřednostňovaná v názvu soukromé e-mailové adresy

Jméno: 60 %

Přezdívka: 30 %

Jméno i přezdívka: 4 %

Název firmy: 1 %

Ostatní odpovědi: 5 %
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Co se četnosti kontrol e-mailových zpráv týče, 313 respondentů (80,88 %) 

kontroluje svou e-mailovou poštu denně. 63 lidí  (16,28 %) uvedlo, že e-mail 

kontrolují pravidelně několikrát do týdne. Nepravidelně, pouze příležitostně provádí 

kontrolu své e-mailové schránky pouze 11 respondentů (2,84 %). 

Většina osob, 306 respondentů (79,07 %) upřednostňuje při posílání 

e-mailových zpráv uvedení předmětu zprávy. Přesto je ale mnoho uživatelů e-mailu 

(81 respondentů = 20,93 %), kteří nepřikládají předmětu zprávy příliš velkou 

důležitost, chybějící předmět e-mailu jim nevadí.
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Jen malé procento respondentů (6,46 % = 25 osob) pokládá gramatické chyby 

v e-mailových zprávách za nedůležité a v tomto písemném projevu jim gramatické 

chyby vůbec nevadí. 

Dá se říci, že většina osob spíše upřednostňuje e-mailové zprávy, které 

neobsahují gramatické chyby, lidé sami se chyby snaží nedělat, avšak do jisté míry 

jsou ochotni chyby tolerovat. Tato skupina lidí je při zkoumání tolerance gramatických 

chyb nejpočetnější. Svůj názor takto vyjádřilo 216 respondentů, což je 55,81 %. 

Lidé, kteří gramatické správnosti e-mailového písemného projevu přikládají 

větší důležitost a považují za velmi důležité, aby se v e-mailových zprávách chyby 

pokud možno nevyskytovaly, tvoří také poměrně velkou skupinu. Jedná se o 146 

respondentů (37,73 %).
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V e-mailové komunikaci upřednostňujete:

248; 64%
85; 22%

42; 11% 12; 3%

Stručnost a výstižnost zprávy

Více oceníte obsáhlejší zprávy

Jak kdy

Soukromé e-maily obsáhlejší, pracovní e-maily stručné

Většina respondentů (322 osob = 83,2 %) používá při psaní zpráv emotikony. 

Ti, co emotikony ve svých zprávách neužívají, tvoří menšinu (65 osob = 16,8 %). 

Přestože nám e-mailová komunikace v podstatě nepřináší žádná omezení, co se 

délky psaného textu týče, většina lidí upřednostňuje stručné a výstižné zprávy. Tento 

způsob preferuje 248 respondentů (64 %). Na druhou stranu se najdou i tací, kteří mají 

raději obsáhlejší zprávy (85 respondentů = 22 %). Nevyhraněný postoj k obsáhlosti 

zpráv má 11 % respondentů (42 osob). Ti, co píší soukromé e-maily obsáhlejší a 

pracovní e-maily spíše stručné, tvoří 3 % respondentů (12 osob). 
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E-mail, ačkoli je velmi výhodný při přenosu poměrně velkého množství dat, se 

svou oblíbeností umístil až na třetím místě. Lidé upřednostňují nejvíce osobní 

komunikaci z očí do očí. Není-li možnost komunikovat přímo osobně, využijí lidé 

s oblibou mobilní telefon. Na dalším místě se v žebříku oblíbenosti umístil e-mail. 

K méně oblíbeným způsobům komunikace můžeme zařadit dorozumívání přes 

počítačové messengery typu ICQ. Klasický dopis poslaný prostřednictvím pošty by 

poslalo jen velmi málo respondentů, stejně tak komunikaci prostřednictvím veřejného 

chatu by zvolil jen málokdo. V tomto případě je však nutné vzít v potaz i věk 

respondentů. Obecně lze říci, že mladší lidé (žáci ZŠ, studenti do 18 let) ICQ a jiné 

messengery využívají více než lidé nad 25 let. 

Výsledky oblíbenosti jednotlivých druhů komunikace
(1 = nejvíce oblíbený druh komunikace, 6 = nejméně oblíbený druh komunikace)

1. osobní komunikace z očí do očí
2. mobilní telefon
3. e-mail
4. ICQ a jiné podobné messengery
5. dopis
6. chat

Podotázka Průměr

Mobilní telefon 1.86

ICQ 2.426

E-mail 2.14

Chat 3.829

Dopis 3.592

Osobní komunikace z očí do očí 1.313
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Přestože e-mailová komunikace představuje v žebříčku oblíbenosti až třetí 

místo (po osobní komunikaci a komunikaci přes mobilní telefon), mnoho lidí se bez 

e-mailu neobejde. Jako nezbytnou součást při komunikaci s ostatními lidmi uvedlo 

e-mail 184 respondentů (47,55 %). 

Na druhé straně máme zhruba stejně početnou skupinu lidí, pro které e-mail 

nemá  příliš vysokou důležitost při komunikaci s ostatními lidmi, nicméně oceňují 

možnost komunikace touto formou. Tento názor zaujímá 195 respondentů (50,39 %). 

Ti, co e-mail pro komunikaci s ostatními lidmi vůbec nepotřebují, tvoří jen 

2,07 % (8 respondentů). Zde je nutno vzít v úvahu opět věk respondentů a fakt, že 

dotazník vyplňovali lidé, kteří mají přístup k Internetu, tudíž se předpokládá, že 

většina z nich Internet využívá nejen k prohlížení webových stránek, ale právě např. i 

k e-mailové komunikaci. 
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S výše uvedenými poznatky úzce souvisí i případné znevýhodnění 

respondentů, které by s sebou neslo omezení přístupu k jejich e-mailové schránce. 

Většina lidí (58,14 %) uvádí, pokud by neměli přístup ke své e-mailové schránce, 

jejich komunikace s ostatními lidmi by se sice znesnadnila, nicméně vyrovnali by se 

s tím. 17,57 % respondentů dokonce uvádí, že by v takovém případě žádné 

znevýhodnění či nepříjemné důsledky nepocítili. Pro 24,29 % respondentů by však 

nedostupnost jejich e-mailové schránky znamenala veliké znevýhodnění 

s nepříjemnými důsledky. 
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Dalším předmětem mého průzkumu byl způsob, jakým lidé píší samotné 

e-mailové zprávy. Většina respondentů zanechává v těle zprávy předešlý text, na který 

odpovídá (75 % respondentů). 18 % lidí reaguje na e-mailové zprávy tím způsobem, 

že pošle odpověď bez uvedení předchozího textu. Pouze 2 % respondentů vpisují svou 

odpověď různě do původního textu. 

289; 75%

71; 18%

8; 2%

19; 5%

zanechávám předešlý text píši novou zprávu bez předchozího textu

vpisuji do původního textu text zachovávám podle situace

Zanechávám předešlý text: 289 (75 %)

Píši novou zprávu bez předchozího textu: 71 (18 %)

Text zachovávám podle situace / jak kdy: 19 (5 %)

Vpisuji do původního textu: 8 (2 %)
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Při komunikaci prostřednictvím e-mailu se lidé snaží nejvíce vyvarovat 

gramatických chyb (65 respondentů) a posílání spamu (36 resp.). 22 respondentů 

uvedlo, že necítí potřebu se v tomto druhu komunikace něčeho konkrétního vyvarovat. 

18 respondentů uvedlo, že se snaží o jasnou a určitou formulaci myšlenek, bez použití 

dvojsmyslů. Měli bychom se snažit o výstižné sdělení (6 resp.) Nechtěné jsou i 

vulgarismy a různé nevhodné výrazy (10 resp.). 10 osob také uvedlo obavu ze 

sdělování osobních údajů neznámým lidem prostřednictvím e-mailu. V oblibě nejsou 

ani příliš dlouhé nečleněné texty (9 resp.). Některé osoby se též snaží vyvarovat 

používání emotikonů (8 resp.). Dalšími faktory, kterým bychom se v e-mailové 

komunikaci měli dle názoru respondentů vyhnout, jsou např.: únik informací o třetích 

osobách, překlepy, psaní zkratek, zapomenuté přílohy, odeslání na špatnou adresu, 

emoce a pomluvy, neuvedení předmětu. 
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Vyhodnocení korelací

Míra tolerance gramatických chyb v souvislosti se vzděláním respondentů

Odpovědi:

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

Nyní:  jsem studentem VŠ

Z celkového počtu 185 respondentů, kteří studují VŠ, 83 podpořilo oba výše uvedené 

výroky. 83 z nich tedy považuje za velmi důležité, aby e-mailové zprávy 

neobsahovaly gramatické chyby. Jedná se přibližně o 45 % respondentů, studujících 

VŠ. 

Odpovědi:

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

Nyní:  již nestuduji

Z celkového počtu  98 již nestudujících respondentů jich 33 podpořilo oba výroky. 

Jedná se přibližně o 34 % respondentů, kteří již nestudují.

Odpovědi:

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

Nyní:  jsem studentem gymnázia

Z celkového počtu 37 studentů gymnázia oba výroky podpořilo 12 osob. Jedná se o 

cca 32 % studentů, kteří studují na gymnáziu.
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Odpovědi:

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

Nyní:  jsem studentem SŠ

Z celkového počtu 24 středoškolských studentů oba dva výroky podpořilo 6 studentů. 

Jedná se o 25 % všech studujících SŠ, kteří se účastnili šetření.

Odpovědi:

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

Nyní:  jsem žákem ZŠ

Z celkového počtu 28 žáků ZŠ oba dva výroky podpořili 4 respondenti. Jedná se o cca 

14 % všech žáků ZŠ, kteří se účastnili šetření. 

Považujete za důležité, aby e-mailové zprávy neobsahovaly 

gramatické chyby?

 ano, považuji to za velmi důležité

jsem studentem VŠ 45 % z celkového počtu VŠ studentů

již nestuduji 34 % z celkového počtu osob, které již nestudují

jsem studentem 

gymnázia
32 % z celkového počtu studentů gymnázia

jsem studentem SŠ 25 % z celkového počtu studentů SŠ

jsem žákem ZŠ 14 % z celkového počtu žáků ZŠ

Pozn.:

Procentuální údaje byly zaokrouhleny na celá čísla. 
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Závěr analýzy souvislostí

Z analýzy souvislostí mezi odpověďmi lze konstatovat, že s vyšším vzděláním 

respondentů se mění i jejich pohled na výskyt gramatických chyb v písemném projevu 

(zde tedy konkrétně v e-mailových zprávách). Z výsledků této analýzy bychom tedy 

mohli usuzovat, že žáci základních škol jsou více tolerantní ke gramatických chybám 

v písemném projevu oproti vysokoškolákům. Ovšem vzhledem k tomu, že se 

průzkumu účastnilo pouze 28 žáků základní školy, je nutné nakládat s výsledkem této 

analýzy opatrně. Vyhodnocení korelací považuji v tomto případě za orientační. 

Dle těchto výsledků lze potvrdit i moji výzkumnou hypotézu, že lidé s vyšším 

vzděláním upřednostňují e-mailové zprávy bez gramatických chyb.

Při analýze výroků v souvislosti s věkem a pohlavím respondentů jsem dospěla 

k závěru, že věk ani pohlaví nemají na jednotlivé výroky vliv. V této souvislosti jsem 

zkoumala počet e-mailových adres mezi muži a ženami a používání emotikonů 

s ohledem na věk respondentů. 
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2.2.6 Vyhodnocení výzkumných hypotéz

1. Předpoklad, že většina respondentů vlastní e-mailovou schránku, se potvrdil. 

2. Průzkum potvrdil, že většina lidí vlastní více e-mailových adres.

3. Oblíbenost e-mailové komunikace na střední úrovni ve srovnání s ostatními druhy 

komunikace se též potvrdila.

4. Komunikace prostřednictvím e-mailu je v současné době vnímána jako důležitá 

součást našeho života. Tuto hypotézu průzkum přímo nepotvrdil. Cca 50 % 

uživatelů nepřikládá e-mailové komunikaci příliš vysokou důležitost, pro cca 47,5 % 

respondentů je e-mail nezbytnou součástí při komunikaci s ostatními lidmi. 

5. Průzkum sice prokázal oblíbenost e-mailové komunikace na střední úrovni ve 

srovnání s ostatními druhy komunikace, avšak respondenti ve většině případů (82,43 

%) uvedli, že pokud by neměli přístup k e-mailu, znamenalo by to znesnadnění 

komunikace a znevýhodnění při komunikaci s ostatními lidmi. Pouze necelých 18 % 

respondentů uvádí, že by žádné znevýhodnění nepocítilo. Hypotéza č. 5 byla tedy 

v tomto průzkumu též potvrzena.

6. Lidé, kteří se účastnili průzkumu, potvrdili, že kontrolují svoji e-mailovou schránku 

ve většině případů denně. 

7. Průzkum potvrdil i hypotézu č. 7, většina osob upřednostňuje v názvu své e-mailové 

adresy uvedení svého jména.

8. Hypotéza č. 8 byla potvrzena, uvedení předmětu v hlavičce zprávy umožňuje

adresátovi lepší orientaci.

9. Hypotéza č. 9 byla potvrzena, gramatické chyby jsou v e-mailech tolerovány jen do 

určité míry, většina pisatelů se snaží gramatických chyb vyvarovat, pouze necelých 

7 % respondentů uvedlo, že gramatické chyby nepovažují za důležité a vůbec jim 

v textu nevadí. Stručnost zpráv preferuje 64 % respondentů. 

10. Hypotéza č. 10 byla potvrzena, emotikony využívá většina respondentů (cca 83 %).  

11. Hypotéza č. 11 byla potvrzena, osoby s vyšším vzděláním považují za velmi 

důležité  e-mailové zprávy bez gramatických chyb.
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3. Závěr

Většina lidí má odmala zafixované určité zdvořilostní fráze, které se v lidské 

společnosti denně používají. Ovšem je jasné, že určité zdvořilostní formulace  nelze 

použít v každé situaci … Komunikujeme-li s osobou, se kterou chceme být v souladu a 

určitým způsobem s ní sympatizujeme,  musíme každou komunikační situaci správně

analyzovat a následně použít takové chování, které se v dané situaci hodí a považuje se 

za patřičné. Při volbě komunikační strategie a použití jednotlivých zdvořilostních 

maxim záleží mj. i na charakterových rysech autora textu, kultuře daného státu či místa. 

Do komunikační situace vstupujeme s určitými znalostmi o adresátovi, od 

kterých se odvíjí námi zvolené formulace, o nichž se domníváme, že v dané situaci 

můžeme použít, aby vyhovovaly zdvořilostním normám. 

Je také nutné si uvědomit, že chová-li se člověk zdvořile, jde do určité míry o 

podvědomé jednání. Zdvořilost je závislá např. na našem statusu, který máme v určité 

sociální skupině. Od jedince se tedy mnohdy může za zdvořilost považovat i to, že jedná 

podle očekávání druhých a svým chováním respektuje ostatní komunikanty. Toto je 

velmi dobře patrné v uvedených e-mailových zprávách, které jsou specifické právě tím, 

že je můžeme zařadit do skupiny „pracovních e-mailů“. Lze v nich pozorovat 

hierarchizaci autorů či adresátů e-mailů a tomu také odpovídající zdvořilostní prvky, 

použité v jednotlivých zprávách. 

Dá se říci, že některé zdvořilostní fráze musíme podrobovat kontrole 

v souvislosti s jedinečností každého komunikanta a komunikační situace.  Pochlubí-li se 

nám např. někdo písemně se svým úspěchem, který zažil, je žádoucí na danou záležitost 

zareagovat a patřičně úspěch autora ocenit. Totéž se týká i nepříjemných událostí, kdy je 

považováno za zdvořilost projevit autorovi textu empatii a vyjádřit tak, že nám na dané 

osobě záleží. Projev zájmu o adresáta je nejdůležitějším faktorem pro komunikaci 

celkově. To ostatně dokazují i ukázky jednotlivých e-mailových zpráv, ve kterých se 

vyskytuje maxima účasti. 

Rozborem jednotlivých e-mailových zpráv se mi podařilo potvrdit hypotézy, 

související s použitím zdvořilostních maxim a také většinu hypotéz týkajících se 

způsobu komunikace prostřednictvím e-mailové schránky.
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Příloha: E-mailové zprávy

1.
Subject: Re: blik.cz - Ukončili jsme správu Vaší kampaně

Dobrý den Kateřino,

na základě našeho tel rozhovoru, bych Vás rád požádal o následující:

- přiřadit k našemu účtu sousloví prasečí chřipka, mexická chřipka, lék na chřipku.
- zároveň bych Vás rád požádal o naceně skliků v případě, že bychom rádi u těchto 
třech sousloví byli na třetím místě, tzn kolik by nás stál proklik.
- a zároveň jestli je možné, u těchto třech prokliků mít i speciální odkaz na náš 
produkt (http://www.opam.eu/detail-produktu.php?produkt5)

Děkuju
Kap Daniel

2.
Předmět: blik.cz - Ukončili jsme správu Vaší kampaně

Dobrý den,
v systému blik jsme Vám spravovali reklamní kampaň. Rádi bychom Vás
informovali, že k dnešnímu dni Vám končí správa této kampaně. Celkové i průběžné
statistiky si můžete prohlédnout po přihlášení na www.blik.cz. Přihlásit se
můžete svým uživatelským jménem a s heslem, které jste zadal Vy nebo Váš
marketingový poradce při zakládání tohoto účtu.

Vaše kampaň v současné době existuje a inzeráty se z ní stále zobrazují, pokud
máte nabitou peněženku.

Byli jste s naší správou kampaně spokojeni?
Budeme rádi, pokud si objednáte prodloužení správy na další období
prostřednictvím Vašeho marketingového poradce, který Vám sdělí bližší
informace.

Číslo objednávky: 123456
Uživatelské jméno: opam.occ@seznam.cz
Heslo: Zadával jste Vy nebo Váš marketingový poradce

V případě nejasností či dotazů použijte nápovědu systému Sklik
(http://www.blik.cz/napoveda), nebo se na nás kdykoliv obraťte.

S pozdravem
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Kateřina Trkáčová
Optimalizátorka PPC kampaní

3.
Subject: FW: Prezentace fulltextu 

Ahoj, 
přeposílám prezentaci ke školení fulltextu od Roberta (účastníkům z 13.7. ) 
Pokud jsem na někoho zapomněl, dodejte mu to, please. 

Mějte fajn víkend 

Tomáš Čeradský 
Regionální manažer

4.
Subject: RE: Prezentace fulltextu 

Ahoj Tomáši. 

Posílám v příloze. 
V té prezentaci je také spousta věcí, především ohledně SEO, o kterých jsme 
nemluvili. Byly nad rámec našeho setkání, moc podrobné. 
Druhý soubor obsahuje stavové kódy robota a stavové kódy odpovědí serverů. 
Pošli samozřejmě dál, ale jen těm, kteří už na setkání byli. 
Dík. 

Robert 

Robert Himl 
Tým administrace fulltextu 

5.
Subject: Prezentace fulltextu 

Ahoj Roberte, 
Poslal bys tu včerejší prezentaci – rozešlu jí dál 

Díky 

Tomáš Čeradský 
Regionální manažer
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6.
Subject: Zobchodovaná společnost 

Ahoj Zdenku, 
v návaznosti na náš tel. rozhovor zasílám IČ 1347823, které v únoru zobchodoval Jiří 
Born a následně nově zobchodoval Miroslav Čírovský i přesto, že společnost má 
aktivní objednávku. 
Děkuji za prověření a následné info. 

S přáním hezkého dne 

Lenka Bělivská 
Back Office Telesales

7.
Subject: RE: žádost, Hotel Mědínek 

Ahoj, 
Firma byla na žádost klienta převedena na Lucku Novákovou. 
S pozdravem 

Jana Mášová 
regionální Back Office

8.
Subject: FW: žádost, Hotel Mědínek

Jani, můžu poprosit o převod firmy IC 41234567, klient chce jednat v Praze, viz email 
níže a ještě níže 

Díky 
Z 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

9.
Subject: žádost, Hotel Mědínek

Ahoj Zděndo 
Pro jednání v Praze pro firmu IC 41234567 žádám o vyjímku a převod .Firma je mého 
klienta 

Luci 

Lucie Nováková
Marketingový poradce
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10. 
Subject: žádost, Hotel Mědínek 

Dobrý den, 
Po domluvě s paní Novotnou, žádáme o převod veškeré správy pro IC 41234567 Hotel 
Mědínek s.r.o., Novotného nám. 316 Liberec na slečnu Lucii Novákovou pro jednání 
v Praze. 

Děkuji a přeji hezký den 

Tomáš Drahý 
Jednatel společnosti 
Hotel Mědínek s. r. o. 

11.
Subject: Smazání objednávky

Ahoj Jano,
prosím o smazání objednávky 3605099, klient ji chce zredukovat.

Díky Jirka

12.
Subject: RE: firmy od MP na TLM 

Ahoj Zdenku, 
na rozdíl od tebe jsem neobdržela žádnou takovouto informaci, proto ti na tvůj dotaz 
nemohu odpovědět, pouze ti mohu doporučit, aby ses se svým dotazem obrátil tam, 
odkud jsi tuto informaci obdržel. 

Ahoj a měj se hezky 
Soňa 

Soňa Lučinová 
Telemarketing Manager 
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13.
Subject: firmy od MP na TLM 

Ahoj Soňo, od 1.8. má přestat fungovat zasílání db od MP na telemarketing. Jak budou 
moci předávat MP firmy na provolání? 

Díky 
Z 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

14.
Subject: heslo k IČ 212345673 

Dobrý den, 
požádali jste o heslo pro editaci firemního zápisu v katalogu Firem.cz. 
Heslo bude automaticky zasláno na mail: info@projektuji.domy.cz. 
V případě dalších požadavků kontaktujte Vašeho marketingového poradce Zdeňka 
Novotného, mob.: 724 123 123. 

S pozdravem 

Zuzana Bohdalecká 
Regionální Back Office 

15.
Subject: RE: Pražský kámen - 26707144 

Zdendo, Renča a Pavel už jsou na kompenzaci domluveni. 
S.K.

16.
Subject: RE: Pražský kámen - 26707144 

Ahoj, ještě nic nepřevádějte, chtěl bych se o tomhle případu ještě pobavit. Nepřijde mi 
úplně férový takovýto postup přetahování klientů. 
Pokud se dohodneme, že se firma převede, budu chtít pro Pavla kompenzaci. 

Díky a hezký den 
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17.
Subject: RE: Pražský kámen - 26707144 

Ahoj Stando a Zdeňku, 
Převeďte prosím co nejdříve firmu Pražský kámen s.r.o. IČ: 26707144 na Renátu 
Honzíkovou, ať s nimi dál komunikuje. Info o firmě v příloze. 
Se Zdeňkem jsem o tomto případu mluvil, Standovi budu ještě volat, abych mu řekl 
své stanovisko. 
Heslo do skliku jsem jim včera poslal (již potřetí). 

S pozdravem 

Pavel Uhlíř 
Marketingový poradce 

18.
Subject: Pražský kámen - 26707144 

Ahojky Pavle. 
Dnes mi volal pan Šimůnek a chtěl by účet a heslo na bklik. 
Dívala jsem se, že mají i správu kampaně do 30.6.09. 
Můžeme to nějak vyřídit, abych tě nemusela otravovat? 
Standa je už v Čechách, kdybys s ním chtěl mluvit. 

Díky Renča. 

Renáta Honzíková 
Marketingový poradce 

19.
Subject: RE: Sreality, stojany, předávací protokol 

Jj, super, díky… dnes už začínám úřadovat ;-)… 
Pěkný den a neuvař se!... i když, jestli jsi doma, tak tam máš určitě chládeček… 

Pa K. 

Ing. Klára Smolíková 
marketingový poradce 
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20.
Subject: RE: Sreality, stojany, předávací protokol 

Musíš s ním sepsat ten předávací protokol, pak mu ho přivezou a budou pravidelně 
doplňovat, nic dalšího není potřeba není 
Z 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

21.
Subject: RE: Sreality, stojany, předávací protokol 

Zdendo, 
Klient musí jen souhlasit s umístěním stojanů srealit nebo je ještě nějaká další 
podmínka? 
Díky K. 

Ing. Klára Smolíková 
marketingový poradce 

22.
Subject: FW:Sreality, stojany, předávací protokol

Předávací protokol v příloze 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

23.
Subject: Informace k prezentaci na poradě - spolupráce Sreality x OS - Tisk Sreality 

Ahoj Zdenku, 
pro tvoji informaci zasílám dokumenty a blizsi info, ktere tvym lidem odprezentuji na 
další porade. Abys byl vice v obraze o))))) 
Ve zkratce receno jde o další formu spoluprace, a to při budovani distribucnich mist 
TISKU SREALITY pro Sreality v Praze. 
Provize za umisteny stojan : 
Stojan elipsoid = 1.200,- Kc 
Stojan velky (vnitrni je bez folie proti desti, venkovni s folii) = 500,- Kc 
Stojan stredni = 350,- Kc 
Stojan maly = 250,- Kc 

Chteli bychom vyuzit potencialu obchodni site ohledne pokryti Prazskeho regionu a 
budeme velmi radi, pokud Vasi lide se u svych klientu v ramci jejich dobre a uzke 
spoluprace u klienta zmini o umisteni stojanu Sreality. Zejmena nas zajimaji: 
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- restaurace, pizzerie, fastfoody, kavarny, obchodni pasaze, pesi zony, butiky, 
obchodni centra (OC Zlicin a Novodvorska uz mame podchycene), cerpaci stanice, 
stavebni firmy, prodejci kuchyni, dveri, nabytku, zatepleni, solarni technologie, 
apod… 
Pokud si MP do budoucna nebudou jisti ohledne vhodnosti umisteni stojanu, obrati se 
na me, rada poradim. 
Se stavajicimi obchodovanymi realitnimi kancelaremi a developery ohledne stojanu, 
jsou a budou v kontaktu AM, kde je vse dale navazano na obchodni spolupraci 
Sreality x klient. 
Postup (priklad): 
MP se zmini o umisteni stojanu ve sve obchodovane firme, s klientem vyplni 
jednoduchy formular (predavaci protokol – priloha) a doda ho svemu MOTovi, ktery 
vzdy na konci mesice preda za svuj tym me (nejlepe na mesicnich poradach), JA 
predavam Lence Viltove (marketing a distribuce Sreality), ktera predavaci protokoly 
zkontroluje a zahrne prislusneho MP do tabulky provizi (externi platbu za Sreality x 
OS). 
Spoluprace OS x Sreality: 
Chtela bych VAS pozadat o maximalni kooperaci (komunikaci) ohledne realitniho i 
nerealitniho segmentu. 
Budeme velmi radi, pokud MP doporuci jak sveho nerealitniho klienta (zejmena do 
tisku a banneru), tak i volneho a noveho realitniho klienta (zejmena do databaze, tisku, 
banneru). 
---------------------------------------------------------------------------------
Vse odprezentuji a zodpovim pripadne dotazy na nejblizsi porade. 
Preji fajn den a diky za pozornost. Terka 

S pozdravem a přáním úspěšného dne, 

Tereza Kučírková 
Account manager 

24.
Subject: RE: MAPING.CZ - Investing

přeji pěkný den,

jde o ič 12345678
název účtu Jan_Novak@seznam.cz
první a poslední dobití přes objednávku 102102

prosím o info co s tím uděláme, díky

s pozdravem

Marta Kuklová 
marketingový poradce 
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25.
Subject: RE: MAPING.CZ - Investing

Ahoj Marti, 
Klient nikde neuvádí uživatelský účet, mohla bys ho zjistit? Nebo třeba alespoň ičo?

děkuji

Jana Čermáková
Back Office 

26.
Subject: RE: MAPING.CZ - Investing

Jani, dokážeme klientovi vrátit peníze z skliku, případně je převést na jinou 
objednávku?
Viz níže.

Díky
Z 

27.
Subject: MAPING.CZ - Investing

přeji pěkný den,

můžeš mi s tím pomoci, na koho se mám obrátit o řešení. Se mnou nikdy nic ohledně 
bliku neřešil

děkuji

s pozdravem

Marta Kulišová 
marketingový poradce 

28.
Subject: Re: MAPING.CZ - Investing

Dobrý den,

Prosím Vás o vyřízení jednoho problému, který mám se společností MAPING.CZ.

Kdysi, před několika lety, mě Váš předchůdce pan Radan Dus přesvědčil o výhodnosti 
používání služby KLIK na MAPING.CZ, a já jsem neuváženě vložil do peněženky 
MAPING.CZ pro účel služby KLIK částku 5000 Kč s tím, že si budu regulovat 
zobrazení na KLIKu operativními změnami
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(úpravami) částky na jeden proklik podle toho kolik budu mít práce. 
Pan Nor mně vysvětlil, že když budu mít málo klientů tak si zvýším cenu za proklik a 
budu více vidět a naopak. Takže je to velmi výhodné řešení.

Bohužel službu KLIK mám pořád nastavenu na minimum, protože mám práce dost a 
nepotřebuji zatím službu KLIK využívat. Snad možná někdy v budoucnu.

Ale, tím pádem mně už několik roků stále leží v peněžence MAPING.CZ téměř 5000 
Kč zcela zbytečně a mám je tam blokovány. Už jsem několikrát žádal pracovníky 
MAPING.CZ, aby mně tuto částku uvolnili ze služby KLIK, ale říkají mně, že to 
nejde. Chtěl bych tam nechat pouze pár set korun, abych peněženku nerušil a mohl 
jsem si jí v případě potřeby dobít. Nechci v ní ale mít několik tisíc zcela zbytečně 
mnoho let.

Nelíbí se mně, že mně společnost MAPING.CZ dlouhodobě už několik roků blokuje 
moje peníze a já je nemohu využít tak jak bych chtěl a potřeboval. Je to i v rozporu s 
právem, nikdo mně nesmí bezdůvodně blokovat moje peníze, ale pracovníci 
MAPING.CZ mně nechtějí moje peníze odblokovat a stále si je drží a já s penězi 
nemohu disponovat. 
Nechci se s Vaší společností soudit o to, že mně omezuje v nakládání s mými 
finančními prostředky a stále mně je už několik let protiprávně zadržuje na svém účtu.

Prosím Vás proto o zařízení toho, aby z mojí peněženky na MAPING.CZ určené pro 
službu KLIK byla převedena částka 4000 Kč na úhradu této přiložené faktury. Zbytek 
bych doplatil.

Anebo, pokud to takto nejde, tak zaplatím celou fakturu a prosím o zaslání 4000 Kč z 
peněženky KLIK zpět na můj účet.

Děkuji Vám za pochopení a návrh řešení mého problému.

S přátelským pozdravem a přáním příjemného dne Ing.Jan Novák - soudní znalec
WEB: http://novak-znalec.cz
E-mail: investing@novak-znalec.cz

29.
Subject: RE: ukončení objednávky 1234567 

Ahoj Zdendo, 
Obj. byla zastavena k dnešnímu dni, klient doplatí 1.900,-kč bez DPH, prosím o 
informování klienta. 
S pozdravem 

Jana Černínová 
Back Office 
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30.
Subject: ukončení objednávky 1234567
Jani, volal mi klient, že chce ukončit objednávku 1234567 GENERATION s.r.o. 
12345645, nemá peníze. Prosím o ukončení co nejdříve to půjde, proběhlou část 
zaplatí. 

Díky a hezký den 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

31.
Subject: RE: založení kampaně ergo.blik@seznam.cz 

Ahoj, 
to jsme se asi špatně pochopili. Obecně platí, že kampaně, které jsme nezaložili, 
nespravujeme. 
U tohoto účtu by se dala udělat výjimka, pokud bychom se starali pouze o ta slova, 
která jsou v účtu, vylučující slova a inzeráty, tak by to šlo udělat v rámci správy. 
Nebude zde možnost rozšíření kampaně a přidávání nových sestav. 

Pokud by si klient přál rozšiřovat časem kampaň, musel by si dokoupit založení. 
Pokud se rozhodnete pro variantu, že se tedy budeme starat o stávající kampaň, zadejte 
do pouze založení a my to budeme brát jako správu kampaně. 
V každém případě potřebujeme dotazník, kde bude uveden login, číslo objednávky, 
kontakt na klienta a mp, url. Do poznámky napište, že se jedná pouze o správu 
stávající kampaně. 

Ahoj a hezký den 

Ondřej Svatopluk 
Senior optimalizátor PPC kampaní 

32.
Subject: RE: založení kampaně ergo.blik@seznam.cz 

Ok, díky moc, klient chce jenom židle therapia. 
Nejde nám do MM zadat objednávka pouze správa bez založení, je tedy možný zadat 
založení za 0,-Kč 
Odpověď prosím i na Jakuba, ať může zadat objednávku 

Díky

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 
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33.
Subject: RE: založení kampaně ergo.blik@seznam.cz 

Ahoj Zdeňku, 
pokud by klient chtěl propagovat celý web, tak by to bylo na základní balíček. 
V případě, že by chtěl propagovat pouze sortimnet, který obsahuje stávající kampaň 
v účtu, (židle therapia) bylo by to na minimální balíček. 
Ahoj a hezký den 
Ondřej Svatopluk 
Senior optimalizátor PPC kampaní 

34.
Subject: FW: Storno objednávky č.o.1234567

Zdravím Vás Markéto,
Zasílám žádost klienta ič1234567 o storno.

Děkuji za vyřízení a přeji příjemný den

Miloslav Mirda 
marketingový poradce 

35. 
Subject: Storno objednávky

Dobrý den,
prosím o storno obj. 1234567. Rozhodli jsme se chemii propagovat pouze ppc.
Díky

Václav MINAŘÍK ml.
ZAHRADNICTVÍ GLOS

36.
Subject: RE: ukončení objednávky 131313 

Dobrý den pane Novotný, 
děkuji za ukončení objednávky a informaci ohledně doplatku. 
Veškeré platby Vám provedeme do tří týdnů. 

S pozdravem, 
Daniel Sulický 
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37.
Subject: FW: ukončení objednávky 131313

Dobrý den pane Sulický, 
Objednávka byla ukončená k dnešnímu dni, za proběhnuté období je potřeba zaplatit 
poměrnou částku 2261,-Kč vč DPH pod variabilním symbolem 346578 na účet 
12345678/0400. 

Hezký zbytek dne 

Zdeněk Novotný
manažer obchodního týmu 

38. 
Subject: RE: ukončení objednávky 3636363 

Ahoj Zdendo, 
Obj. byla zastavena k dnešnímu dni, klient doplatí 1.900,-kč bez DPH, prosím o 
informování klienta. 

S pozdravem 

Jana Černínová 
Back Office 

39.
Subject: ukončení objednávky 3636363

Jani, volal mi klient, že chce ukončit objednávku 3636363 LOMBARDATION s.r.o. 
27856789, nemá peníze. Prosím o ukončení co nejdříve to půjde, proběhlou část 
zaplatí. 

Díky a hezký den 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 
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40.
Subject: RE: Termin porady 

Ahoj Zdendo, 
moc ti děkuju za info �
dej mi prosím vědět, až budeš vědět termín a čas, už jsem partu dlouho neviděla a ráda 
bych to napravila, takže až budete mít poradu, dej mi prosím hned vědět. 
Díky ti moc a měj se moooc hezky a užívej víkendu, 
Papa, Blanka. 

Blanka Procházková 
Account Executive 

41.
Subject: RE: Termin porady 

Ahoj Blani, mám teď dočasně spolu s Danem tým na starosti, je ted na dovolený, na 
termínu se domluvíme začátkem týdne a dám ti vědět (mělo to být v pondělí 3.8., ale 
uvědomil jsem si, že mám dovolenou�

Maj sa 
Z 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

42.
Subject: Termin porady 

Ahoj Zdendo, 
doufám, že se máš dobře a že užíváš léta �
Prosím tě zjišťuji termín porady mého týmu a kluci mi poradili, že se mám obrátit na 
tebe �, že ty víš všechno. 
Dej mi moc prosím vědět. 

Děkuju moc. 
Drž se a opatruj se a skvělý víkend ! 
Blanka. 

Blanka Procházková 
Account Executive 
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43.
Subject: Termin porady 

Krásný pátek, 
moc Vás prosím o informaci a o pomoc, zda-li nevíte, kdy budete mít příští poradu 
týmu, musíme udělat hodnocení června 09, možná teta doveze i pana ananase .. �)))

Děkuju moc za pomoc. 

Hezký den a víkend Vám přeje, 
Vaše Blanička. 

PS: A dejte vědět, až půjdete na 1 točený .. �)))))))

Blanka Procházková 
Account Executive 

44.
Subject: FW: blik.cz - částečně zaplacená objednávka 456123 

Dobrý den, 
Prosím o storno a převod. 

Děkuji 

Zdendo pošli souhlas přímo na Janu Černínovou 

Díky 
Krásný den 

Jana Pivová 
regionální Back Office

45.
Subject: FW: blik.cz - částečně zaplacená objednávka 456123

Ahoj Jano, 
Prosím stornovat objednávku č. 456123 a peníze 5.000.- Kč převést na objednávku č. 
40017412. 

Děkuji moc a přeji hezký den �

Petr Bílý 
Marketingový poradce 
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46.
Subject: blik.cz - částečně zaplacená objednávka 456123

Hezký den, 
při kontrole objednávek v MM jsme narazili na objednávku 456123, která je částečně 
zaplacená a jíž si vlastníkem. 
Vzhledem k tomu, že při standardním postupu zjišťování zaplacených objednávek ke 
zpracování vidíme pouze zcela zaplacené objednávky, o této jsme nevěděli a nebyla 
zpracována ani řešena. 
Klient měl uhradit 5 950 Kč a zaplatil 5 000 Kč. Objednávka byla na založení za 600 
Kč a správu kampaně v hodnotě 4 400 Kč (to je pravděpodobně špatně zadáno, 
protože podle zadaného období v MM měla být na tři měsíce). Ani jedno z toho 
nebylo uskutečněno. V současné době klient v účtu nějakou kampaň má (ne od nás) a 
má dlouhodobě prázdnou peněženku. 

Nyní je několik možností řešení. 
-         Pokud by klient stále chtěl kampaň založit a spravovat, dohodli bychom se, jak 
na to částku využít s ohledem na nesmyslnou cenu za správu, případně by se například 
nějaké peníze převedli do kreditu. 
-         Objednávku mohu nechat stornovat 
-         Objednávku je možné převést na jinou (na jiný produkt Seznamu, například 
dobití peněženky). To bys řešil ty s BO. 

V případě dotazů jsem k dispozici. 
S přáním pěkného dne 

Jitka Patáliková 
Vedoucí týmu optimalizátorů 

47.
Subject: RE: urgence ID: 13531

Ahoj, 
Zápis jsem upravila a schválila, 

Pěkný den 

Šárka Domčová 
Vedoucí týmu katalogu junior 
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48.
Subject: urgence ID:13531 

Ahoj Šárko, prosím o vložení a schválení opraveného popisu (klient mi volal, bohužel 
se nedostanu do editace firmy). 

Opravený popis: 
Mezinárodní překladatelská-softwarová agentura zal. 1984 ve Švýcarsku nabízí 
odborné a technické překlady, korektury v 50 jazycích. Grafická úprava a kompletní 
servis cizojazyčné komunikace. CAT software Transit: překladatelská paměť, fuzzy 
logika. 
Díky a hezký den 

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás upozornit, že při kontrole změn zápisu ID: 13531 jsme zjistili 
následující nedostatky: 

Firma: 
ID: 13531
IČ:12345677 
Název:BLUR Czech 

Popis činnosti neodpovídá pravidlům, protože obsahuje: 
- název firmy BLUR Group, je již uveden v placeném názvu, nelze tedy použít v 
popisu činnosti, prosím také o doplnění slovesa do popisu, děkuji. 

Zdeněk Novotný 
manažer obchodního týmu 

49.
Subject: RE: dotaz 

Ahoj Iveto, 
znovu jsem projednala celou záležitost s vedením a bylo rozhodnuto, že dtb mohu 
přijímat do 31.7.09, takže databáze provoláme dosavadním způsobem. 

Ahoj Soňa 

Soňa Lukavecká 
Vedoucí telemarketingu 
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50.
Subject: dotaz 

Ahoj Soní, 
dostala jsem od Dana pokyn,že mohu zasílat do 31.7. včetně, 
toto info dostali i MOT. 
Jak to bude probíhat až budete pod odd. Katalog? 
budete provolávat importy, nebo i firmy MP starších hist.kom 6m. bez obj.? 
Děkuji za info. Jinak Zdeněk Novotný zastupuje Petra po dobu jeho dovolené, 
prosím odpověď i na něho . Pa Iv. 

Ps : přeji krásný den. �

Iveta Trhovcová 
asistentka pobočky 

51.
Subject: RE: firmy k provolání na TLM-MP Michal Korel 

Ahoj Iveto, 
vzhledem k tomu, že od 1.8.09 přechází TLM pod oddělení Katalogu a mění se režim 
práce, ti bohužel musím vrátit databázi zpět, k provolání již není časový limit. 

Ahoj a hezký den 
Soňa 

Soňa Lukavecká 
Vedoucí telemarketingu 

52.
Subject: firmy k provolání na TLM-MP Michal Korel 

Ahoj Soní, 
posílám k provolání MP Michal Korel 0924567 
Iv. 

Iveta Trhovcová 
asistentka pobočky 




