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Resumé 

Bakalářská práce se zaměřuje fenomén internetové diskuse, konkrétně na neformální 

internetovou diskusi a tři její manifestace, které spojuje téma módy. Internetová diskuse je 

nejprve zařazena do kontextu dalších způsobů komunikace realizované prostřednictvím 

internetu, a je pak definována na základě účasti většího množství uživatelů, veřejnosti (faktické 

veřejné dostupnosti versus uživatelův dojem soukromí) a dialogičnosti. V neposlední řadě je 

odlišena od online chatu, a to dle tematičnosti, asynchronního a trvalejšího charakteru.  

Cílem práce je postihnout charakter jazyka těchto diskusí a popsat současné trendy 

v zacházení s češtinou v tomto komunikačním prostředí. Prostředí internetu obecně je specifické 

provázaností dat (v diskusi to odráží zapojení hypertextových odkazů a vynechávání kontextů, 

které je zde ovšem možné poměrně snadno dohledat) a anonymitou, která často vede 

k nevybíravému vyjadřování až vulgaritě. Běžná je také snaha o zrychlení produkce 

komunikátu, poplatná obecnému zrychlení životního stylu (uživatelé chtějí strávit na produkci 

příspěvku co nejméně času, což vede k četnosti překlepů, vyšinutí z větné vazby, pravopisných 

chyb apod.).  

Jazyk diskusních příspěvků je porovnán s charakterem běžné neformální mluvy, k níž 

má velmi blízko, a jsou zde popsány možnosti nahrazování nonverbálních projevů komunikace 

(nahrazení emocí a grimas emotikony, možnosti zdůraznění části výpovědi v textu, velkými 

písmeny nebo zmnožením). Představujeme zde také různé postoje uživatelů k nutnosti 

kodifikace jazyka a jejího dodržování a představuje nejčastější pravopisné chyby, které se 

v diskusích objevovaly a byly ostatními diskutujícími negativně přijímány. 

Dále se práce věnuje možnostem obohacování slovní zásoby tvoření nových slov 

zkracováním, spojováním několika výrazů do jediného (univerbizací) či přejímáním slov 

z cizích jazyků, v dnešní době nejčastěji z angličtiny (zabýváme se jednotlivými možnostmi 

adaptace cizojazyčných výrazů do češtiny). Následuje charakteristika běžně užívaného lexika ve 

sledovaných diskusích, se zaměřením na zacházení s výrazy citově zabarvenými. Dotýkáme se i 

tématu vlivu moderace a možnosti cenzury na charakter diskuse a volbu jazykových prostředků. 

V přílohách pak předkládáme ukázky technického řešení prostředí jednotlivých 

internetových diskusí a poměrně rozsáhlý archiv příspěvků sledovaných diskusí. 


