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I. Úvod

I.1 Téma

Tématem mé práce je sociolingvistický výzkum ruskojazyčné komunity v České republice – 

respektive její části – realisovaný v prostředí internetové sociální sítě Facebook. Můj okruh zájmu 

je zde tedy v podstatě dvojí. Zaměřuji se na specifické komunikační společenství a chci sledovat, 

jak se v něm konkrétně promítají sociální jevy a vztahy do jevů jazykových, pohybuji se však 

přitom v prostředí, které je zvláštní mimo jiné zcela specifickými způsoby komunikace.

Náplní mého výzkumu bylo v tomto zvláštním prostředí popsat, co se v rámci daného 

komunikačního společenství z lingvistického hlediska děje, zaměřit se na jevy z nějakého důvodu 

pozoruhodné a pokusit se je nějakým způsobem interpretovat. Kladu přitom důraz na vlastní 

subjektivitu – jsem si vědom jednak toho, že někdo jiný by se mohl při zkoumání stejného 

komunikačního společenství zaměřit na zcela jiné jevy a jednak toho, že i jevy mnou zvolené jako 

významné mohou být interpretovány různě. I proto se v celé práci držím první osoby jednotného 

čísla, která tuto subjektivitu nezamlžuje.

Svým zaměřením je moje práce na jedné straně pro sociolingvistiku poměrně typická, protože se 

zabývá mluvčími jazyka, který je v daném prostředí jazykem minoritním. V tomto ohledu se dá říci, 

že podobné práce na poli sociolingvistiky vznikají už od jejích počátků – ať už jde o jidiš, 

afroamerickou angličtinu, jazyky původního obyvatelstva Severní Ameriky nebo třeba baskičtinu. 

Nepřináší nic nového ani svým zaměřením na prostředí internetu, protože i v něm vznikla celá řada 

jazykovědných i etnografických prací.

Na druhé straně je ovšem tato práce přesto v něčem inovativní. Nedopátral jsem se totiž žádného 

výzkumu, který by se v současné době ze sociolingvistického hlediska zabýval ruskojazyčnou 

komunitou v České republice, přestože je to komunita významná a specifická právě z jazykového 

hlediska. Za hlavní účel a přínos své práce bych tedy označil vhled do zvyklostí ruskojazyčné 

minority v majoritně českojazyčném prostředí, který je tedy určitým příspěvkem k obecnějšímu 

povědomí o životě menšin, za účel dodatečný pak ilustrování specifičnosti jazyka ve virtuálním 

prostoru.
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I.2 Základní teoretická východiska

Ve své práci vycházím z antropologické perspektivy, konkrétně z přístupu Clifforda Geertze a Pierra 

Bourdieu. Geertz (2000) klade důraz na to, že badatel či badatelka má k prostředí a situacím, které 

zkoumá, přistupovat jako k něčemu, co je jednou variantou možného. Hlavním předmětem 

výzkumu tak není ani tak konkrétní vesnice a lidé, kteří v ní žijí, ale spíše symbolické koncepty, 

které se tak projevují. Nástrojem k nahlédnutí těchto symbolických struktur má být „zhuštěný 

popis“ a především vlastní interpretace. Velmi podobný postoj zaujímá Bourdieu (1998), když píše, 

že konkrétní specifika a detaily v podstatě nejsou důležité. Důležité jsou podle něj struktury, které 

se v konkrétních věcech projevují, a vztahy, které určují jejich význam. Velice zásadní je pak 

pojmosloví, které Bourdieu zavádí, zejména pak koncept kulturního kapitálu.

Co se týče sociolingvistiky jako takové, vycházím především z knihy The Ethnography of 

Communication: An Introduction (2003), jejíž autorkou je Muriel Saville-Troike. Saville-Troike 

představuje patrně všechny pojmy a koncepty, které jsou pro etnografii komunikace relevantní a 

vysvětluje základy tohoto přístupu, který je v sociolingvistice spíše minoritní. Jeho zakladatelem je 

americký sociolingvista a lingvistický antropolog Dell Hymes, který tak jako jeden z prvních v 

oblasti sociolingvistiky obrátil pozornost k souvislosti jazyka s konkrétními mezilidskými vztahy a 

začal v rámci svých výzkumů zohledňovat také emickou perspektivu, tedy to, co znamenají 

například konkrétní specifika dané jazykové variety pro příslušníky komunikačního společenství, 

které je s ní spojeno. Právě kvalitativní přístup a zaměření na konkrétní lidi je důrazem, který 

shledávám u Hymese (2003) jako nejvýznamnější.

V otázce kontaktu jazyků, jež je pro mou práci vrcholně důležitá, vycházím také z knihy Language 

Contact and Bilingualism (2006) nizozemských autorů Reného Appela a Pietera Muyskena, kteří ve 

své teoretické práci  navazují na zásadní poznatky Uriela Weinreicha, jehož práce Languages in 

Contact (1979) je v této oblasti neopominutelná. Dále jsem zde vycházel mimo jiné ještě z 

Françoise Grosjeana a jeho knihy Life with two languages (1982).

I.3 Metodologie

Kvantitativní metody, které jsou v oblasti sociolingvistiky obvyklejší, jsou vhodné, když se 

pohybujeme v již alespoň částečně prozkoumaném terénu a máme k disposici teorie a jasné 
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konkrétní otázky, na které chceme dostat jasné odpovědi. Jelikož se chci soustředit na komunikační 

společenství, které je z vědeckého hlediska zcela neznámé, a to v prostředí, které je stále ještě do 

značné míry neprobádané, zvolil jsem kvalitativní strategii.

Konkrétním kvalitativním přístupem, který jsem se rozhodl pro svou práci využít, je, jak částečně 

vyplývá již z teoretického zakotvení, přístup etnografický. Jedná se o etnografii komunikace, která 

v oblasti jazykovědy patří k nejobvyklejším kvalitativním metodám. Její nejzákladnější devisou je 

důraz na propojenost jazyka a kultury. K pochopení jazyka v tomto pojetí nestačí slovníky a 

učebnice gramatiky, je třeba porozumět celkovému sociokulturnímu kontextu. A neméně důležitá je 

skutečnost, že sociokulturní myšlení a vztahy jsou také jazykem ovlivňovány (viz Bernstein, 1971). 

Jedná se tedy o vazbu vzájemného působení.

S ohledem na prostředí výzkumu jsem považoval za nutné přihlédnout také ke specifikám takzvané 

netnografie a antropologie kyberprostoru. Metodologicky se sice držím spíše modelu založeného 

Hymesem, který se mi jeví jako zcela aplikovatelný i na internet, ovšem některé situace a problémy 

jsou natolik specifické pro internet, že se bez zvláštního přístupu nelze zcela obejít. Specifická 

dilemata vznikají především v oblasti etiky výzkumu

Mou metodou sběru dat je zúčastněné pozorování, byť s ohledem na určitou nejednoznačnost účasti 

a neúčasti v prostředí Facebooku (viz II.1.2 a II.1.3) nejde o klasické zúčastněné pozorování, v 

jehož rámci se badatel zapojuje do života a aktivit společenství, které zkoumá. Dalo by se možná 

říci, že můj přístup stojí někde mezi pozorováním zúčastněným a nezúčastněným, ovšem 

zúčastněným je z logiky toho, že jsem v průběhu pozorování komunikoval s příslušníky daného 

společenství zcela přirozeně a volně.

Sběr dat jsem prováděl v období od 18. ledna do 20. května 2012. Velkou výhodou Facebooku 

přitom je, že jsem kvůli tomu nemusel být neustále online – pokud to bylo nutné, mohl jsem 

interakce sledovat a zaznamenávat i dodatečně, aniž mě to ochudilo o jakékoli potřebné informace 

včetně, například, toho, v jakém čase se ten který rozhovor odehrával. 

Pro analysování dat navrhuje Hymes (2003) tři základní jednotky –  řečovou situaci, řečovou 

událost a řečový akt (communicative situation, communicative event, communicative act). Situací 

rozumí kontext, ve kterém komunikace probíhá, například cestu vlakem nebo bohoslužbu. Jedna 

situace může zahrnovat různorodé formy interakcí. Soudím, že vzájemné interakce jednoho 
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komunikačního společenství v rámci Facebooku se dají považovat za jakousi kontinuální řečovou 

situaci, protože struktury a rozvržení, na základě kterých se odděluje jedna situace od druhé, se zde 

nemění. Událost se definuje na základě shody v jednotlivých složkách – týká se stejného obecného 

tématu, podílejí se na ní stejní účastníci, má stejnou funkci a tak dále. Řečová událost nemusí být 

nutně spojitá, může dojít k přerušení a navázání. Řečový akt se pak chápe jako nejmenší funkční 

jednotka v komunikaci – tedy jednoduché sdělení, otázka, žádost nebo příkaz. Neexistují ovšem 

všeobecná měřítka pro to, co je základní funkční jednotkou. To se může lišit podle komunikačního 

společenství a situace.

Dalším důležitým konceptem pro analýzu jsou v etnografii komunikace jednotlivé složky události, 

přičemž opět vycházím z pojetí Muriel Saville-Troike (2003), byť je místy upravuji na základě 

původního Hymesova rozdělení. Složkami každé události jsou tedy:

(1) žánr – typ události (konversace, pozdrav, vtip...)

(2) téma

(3) funkce – jak z hlediska události jako takové, tak jednotlivých účastníků

(4) prostředí – místo, denní doba, roční období

(5) tón (vážný, sarkastický, žertovný...)

(6) účastníci

(7) forma – jaký jazyk, jaká varieta nebo vrstva jazyka

(8) obsah – o čem se mluví

(9) pořadí aktů

(10) pravidla interakce – jaká pravidla (především zdvořilostní) je třeba v rámci události dodržovat

(11) normy interpretace – další informace týkající se komunikačního společenství a jeho kultury 

nutné k pochopení události

Důležité nejsou pouze jednotlivé složky, ale také vztahy mezi nimi. Není tomu ovšem tak, že by 

všechny složky byly důležité pro všechny události – některé z nich nemusejí být dokonce důležité 

ani pro všechna komunikační společenství. Jedním z úkolů analysy je právě určit, jaké složky hrají 

v daném komunikačním společenství významnou roli, jaké jsou méně významné a jaké nepodstatné. 

-8-



II. Složky komunikace

II.1 Scéna

Scéna je souhrnné označení pro kontext, v němž se komunikace odehrává a který je dán především 

určitými vzorci a sami účastníci jej v rámci vzájemných interakcí nijak nepřetvářejí a v podstatě na 

něj nijak nepůsobí. Naopak, scéna povahu jejich interakcí určuje a předznamenává. Záměrně 

vynechávám kategorii tématu, protože s ní související otázky probírám buď zde nebo v jiných 

kapitolách.

II.1.1 Žánr

Žánr je nejzákladnějším vymezením řečové události. Pravidla žánru určují, jak má událost vypadat, 

což se někdy týká formy, jindy struktury nebo vztahu k jiným událostem. Člověk, který vypráví 

přátelům vtip, se drží – nebo alespoň snaží držet – konkrétních zákonitostí podobně jako třeba 

pedagog, který přednáší. Platí zde opět to, co Bourdieu (1998) nazývá distinkcí: každý žánr je do 

značné míry definován tím, čím není. Budete-li vyprávět vtip s kamenou tváří a slzami na krajíčku, 

může to sice přispět ke komickému efektu, ale snadno také dojde k překročení hranice žánru a tím 

vstupu do jiného.

Žánry, které jsem vytyčil zde, jsou ovšem ukotveny poměrně jasně a jednoznačně, byť současně – 

vzhledem k povaze věci téměř nutně – poněkud široce a nepříliš určitě.

Prvním, a pro Facebook tak říkajíc emblematickým, žánrem je status, který je v zásadě odpovědí na 

otázku „Co se vám honí hlavou?“1

Status obvykle není koncipován jako přímá odpověď, jeho podoby jsou velmi různorodé. Může být 

sám otázkou, vtipem, výkřikem, věcnou informací, v podstatě čímkoli. Má tedy smysl hovořit o 

něm jako o žánru? K odpovědi na tuto otázku se mohu dostat jedině přes vlastnosti, jimiž lze status 

definovat. Za prvé jde o jasně vymezený rozsah. Přestože je v současné době maximální délkou 

statusu technicky 63 206 znaků,2 nesetkal jsem se dosud se statusem, který by této horní meze 
1 V různých jazycích je tato základní otázka formulována různě a navíc podléhá změnám. Její intence je nicméně de 

facto neměnná.
2 Takto je maximální délka facebookového statusu nastavena od listopadu roku 2011. Původně mohl mít status rozsah 
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dosahoval – drtivá většina statusů je mnohonásobně kratší, zpravidla činí několik slov, případně vět. 

Základní vlastností žánru statusu je tedy stručnost. Druhou vlastností, která ustavuje status jako 

svébytný žánr, je jeho neadresnost. Napsat si status znamená hovořit a nevědět přesně, kdo vás 

poslouchá. Hovořit a přitom se konkrétně neobracet k nikomu nebo se, z jiného úhlu pohledu, 

obracet k částečně anonymnímu publiku. Rozvinu-li metaforu, kterou je používání termínu scéna, 

lze si představit, že pisatel statusu je hercem, který stojí na jevišti a nevidí, kdo zrovna sedí v sále, 

přestože ví, kdo do něj má přístup. Mluvčí může v rámci statusu samozřejmě definovat, ke komu jej 

směřuje, nicméně povaha statusu určuje přinejmenším to, že jej mohou číst i lidé, kterým určen 

není, a také na něj reagovat.

Jako další žánr jsem vymezil odkaz. Na něm je zajímavé především to, že přísně vzato nejde o 

promluvu. Uživatel na svoji Zeď (nebo často též na Zeď někoho ze svých přátel) umístí odkaz, 

který může vést v rámci internetu v podstatě kamkoli, nejčastěji zde jde ovšem o videa na serveru 

YouTube – ať už to jsou hudební videoklipy, humorné skeče nebo něco jiného – kreslené vtipy, 

komiksové stripy, různé fotografie a články z oblastí politiky a umění. To, že odkaz funguje jako 

promluva, je důsledkem technických možností. Když chci, aby si někdo poslechl tu a tu píseň, 

nemusím mu o ní vyprávět a půjčovat mu CD – prostě pošlu odkaz na jeho Zeď. K odkazu může 

být připojen krátký slovní doprovod a sama píseň (nebo článek, vtip, fotografie) často iniciuje 

dialog.

Odkazům se velmi podobají fotografie, které uživatelé umisťují přímo na Facebook. I ony zdánlivě 

nemají charakter promluv a přitom iniciují dialogy. Na rozdíl od většiny odkazů navíc mohou přímo 

suplovat slovní sdělení. Místo toho, aby někdo psal obsáhlý status o tom, že byl s přáteli na večeři 

tam a tam, umístí na Facebook několik fotografií oné večeře s krátkým komentářem. Místo toho, 

aby vyprávěl o výletě do Vídně, prostě na Facebook umístí fotoalbum s příslušným popiskem.

Posledním žánrem je komentář. Ten je velmi významný především vzhledem k tomu, že všechny 

souvislé dialogy na facebookových Zdech probíhají právě prostřednictvím komentářů. Komentář je 

v prvním plánu reakcí na status, odkaz či fotografii, ovšem v praxi komentáře obvykle reagují jeden 

na druhý, což je zásadní jev, který v tomto prostředí zakládá celistvou komunikaci.

160 znaků, od března roku 2009 to bylo 420 znaků, od července 2011 pak 500 znaků, v září 2011 byla hranice 
posunuta na 5000 znaků a o dva měsíce později do současné podoby. Přestože nyní potenciální rozsah statusu činí 
32 stran běžné knihy (viz Facebook Increases Maximum Status Update Length To 63,206 Characters na webu 
reface.me), lidé se především z praktických důvodů, ale snad i ze zvyku drží kratších formátů.
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II.1.2 Funkce

Mluvit o funkci znamená ptát se, proč vlastně komunikace v daných kontextech probíhá a k čemu 

slouží. A konkrétněji: proč se vlastně člověk rozhodne zaregistrovat, a pak pravidelně přihlašovat, 

na Facebook a interagovat se svými přáteli tam? Jaký smysl má vést v kyberprostoru rozhovory s 

lidmi, kteří žijí blízko a se kterými se ten který člověk pravidelně setkává tak říkajíc tváří v tvář?3 

Za zásadní zde považuji cosi, co by se dalo nazvat permanentní přítomností. Jde o fenomén, který 

lze ukázat na jednoduchém příkladu: člověk sedí u počítače a něco jej zaujme – ať už je to nový 

videoklip Reginy Spektor nebo článek o aktuálním vývoji politické situace v Rusku. 

Pravděpodobně pocítí potřebu podělit se o tu věc s někým ze svých přátel, možná se všemi. 

Facebook poměrně přirozeně nabízí naplnění takové potřeby. Věc, která vás zaujala, myšlenku, 

která vás napadla, nebo otázku, kterou zrovna potřebujete položit, jednoduše umístíte na 

facebookovou Zeď. Vaši přátelé, kteří jsou na Facebooku reálně nebo alespoň latentně přítomni, se 

o tom dozvědí a okamžitě mohou reagovat. Zatímco telefonát nebo zpráva SMS vyžaduje aktivní 

iniciaci dialogu, Facebook nikoli. Všichni jsou v něm permanentně přítomni v tom smyslu, že 

nepřicházejí ani neodcházejí – respektive to, zda se někdo zrovna přihlásil nebo odhlásil, není 

zřetelně patrné. Na Facebooku de facto vždy oslovujete všechny.

Vedle této funkce je důležité zmínit ještě funkci zprostředkovávací – kromě jiného Facebook slouží 

také k tomu, že se na něm lidé domlouvají, kdy se skutečně setkají, což je jeden ze zcela zásadních 

rozdílů oproti „skutečnému“ fysickému prostředí.

Dalším významným faktorem je skutečnost, na kterou upozorňuje také Turkle (2005). Během 

komunikaci na Facebooku člověk může dělat ještě další věci, může se pohybovat v několika 

alternativních prostorech. Vedle několika otevřených oken, v jejichž rámci se může věnovat práci, 

komunikaci s různými lidmi nebo skupinami lidí, čtení článků a tak dále, se ještě pohybuje v 

reálném světě a vzhledem k jisté uvolněnosti času na internetu to v podstatě nevytváří žádnou 

nesrovnalost.

II.1.3 Prostředí

Internet přes některé nesrovnalosti obecně chápu jako reálný prostor, ve kterém se používají určité 

3 Pokud komunikace probíhá mezi lidmi, kteří jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů, je funkce Facebooku o poznání 
čitelnější – supluje fysické setkání, které je v blízkém horizontu nemožné nebo přinejmenším obtížně uskutečnitelné.

-11-



výrazové prostředky a specifické formy komunikace, platí určité konvence a pravidla, jsou důležité 

určité znalosti a tak dále. Facebook pak do tohoto prostoru patří podobně jako svérázné velkoměsto 

do země, v níž leží. Je to prostředí, kterému člověk – i když se jinak na internetu pohybuje s úplnou 

samozřejmostí – musí porozumět a nějak se mu přizpůsobit nebo se do něj, řekněme, integrovat.

Facebook je tedy živoucím prostorem, specifickým a různorodým zároveň. Přestože nabízí celou 

řadu různých možností a funkcí od sdílení fotografií a videí až po hraní počítačových her, ústředním 

motivem toho všeho je komunikace. Člověk svůj oblíbený videoklip z YouTube dává na Facebook 

proto, že se o něj chce podělit s druhými lidmi, důležitým prvkem většiny facebookových her je 

nutnost takřka neustálých interakcí; i naprostá pasivita spočívající v tom, že jste na Facebooku 

přihlášeni a jen sledujete, „co se děje“, je určitým způsobem komunikace podobně jako když sedíte 

v hospodě u stolu se svými přáteli, mlčíte a posloucháte, co kdo říká.

Způsobů, jak spolu lidé komunikují prostřednictvím Facebooku, je tedy celá řada. V podstatě se dají 

rozdělit na soukromé a veřejné. Soukromými rozumím chat – respektive zprávy – což je mód, v 

němž si spolu píší obvykle dva lidé (může to ale být i lidí víc) a nikdo jiný nemá možnost jejich 

hovor sledovat, natož do něj zasahovat. Tento mód se podobá psaní e-mailů, i když bývá stručnější a 

rychlejší. Druhý mód se v aktuálním českém překladu nazývá Zeď a ze všeho nejvíc připomíná 

nástěnku, na které si lidé nechávají vzkazy. V případě Facebooku mohou mít tyto vzkazy formu 

textu, ale také fotografie, videa nebo odkazu na zajímavý článek. Každá Zeď obsahuje jak to, co si 

na ni dává sám její „majitel“, tak to, co mu posílají jeho přátelé. Vzkaz, který umisťuje člověk sám 

na svou Zeď, většinou nemá konkrétního adresáta – jedná se o jakýsi výkřik, jehož autor čeká na 

reakce. Samozřejmě nějakým způsobem určuje, na koho se obrací. Toto určení je ale většinou pouze 

implicitní, může jím být například jazyk vzkazu nebo obsah, který má potenciál zaujmout jen 

někoho. 

Příspěvek na zdi někdy iniciuje dlouhý dialog, někdy zůstane alespoň zdánlivě nepovšimnut a 

někdy vyvolá třeba jen positivní odezvy vyjádřené kliknutím na tlačítko s nápisem „To se mi líbí“, 

jež Facebook nabízí u každého příspěvku i komentáře. Právě existence tohoto tlačítka je jedním z 

mechanismů, které jsou výsledkem snahy o vyvážení jednoho z nejzásadnějších nedostatků 

komunikace na Facebooku a internetu vůbec, tedy nepřítomnosti jinak velmi důležitých 

neverbálních a metaverbálních projevů.

Zajímavým prvkem Facebooku a kyberprostoru obecně je jistá rozvolněnost času a prostoru. 
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Dialogy, které se zde odehrávají, mohou být stejně spontánní jako když spolu lidé fysicky mluví a 

současně se pak do takového hovoru může někdo vložit o dva dny později, přičemž je to v daném 

prostředí naprosto přirozené. I v tom, jak podrobněji popisuji později, tkví část specifičnosti jazyka 

na internetu, jeho rozkročenosti mezi mluvenou a psanou řečí. Když tedy Saville-Troike (2003) 

stanovuje jako jednu ze zásadních složek každé komunikace prostředí a má tím na mysli mimo jiné 

denní dobu a místo, musím to dát pro situaci kyberprostoru do pomyslné závorky. Je naprosto 

nepodstatné, je-li člověk, se kterým komunikujete, ve skutečnosti na druhém konci Prahy nebo na 

Sibiři. Pokud reálně nespěcháte, je také nepodstatné, zda vám například na vaši otázku odpoví za 

deset minut nebo za dva dny. Na Facebooku je obojí zcela přirozené stejně jako, na druhé straně, 

komunikace, která probíhá sice v reálném čase, ale liší se denní doba u jednotlivých účastníků 

(pokud je například jeden z nich v Praze a druhý na Sibiři). 

II.2 Tón

Tónem se rozumí rovina komunikace, která by se dala také nazvat atmosférou nebo náladou. Velmi 

často existuje úzká a logická vazba mezi tónem a žánrem, ale není to pravidlem.

Zásadní význam tónu vysvětluje Saville-Troike (2003:113):

„Důležitost této složky při popisování a analysování komunikačních událostí spočívá v tom, že máme 

velmi  často  k  disposici  řadu  mnohoznačných  informací  a  tón  může  být  ve  vztahu  k  ostatním 

komponentám komunikační  události  nezávislý a  proměnlivý.  Pokud jsou mezi sebou komponenty ve 

zjevném  rozporu,  tón  obvykle  ostatní  složky  přebíjí.   Když  je  například  kompliment  vyjádřen 

sarkastickým tónem, přebíjí sarkasmus formu i doslovný obsah sdělení a ukazuje, že vztah mezi účastníky 

je jiný než kdyby byl kompliment vysloven upřímně.“

Tón lze vyjádřit volbou jazyka či jazykové variety,4 neverbálními signály (mrkání, gesta), 

metaverbálními prostředky (intonace, hlasitost projevu) nebo propojením různých těchto prvků. 

Jistě není třeba vysvětlovat, že v psané řeči5 jsou možnosti ve srovnání s řečí mluvenou podstatně 

užší. Vyjádřit, a stejně tak naopak pochopit, například ironii nebo nadsázku je mnohem obtížnější. 

Na internetu lidé přirozeně hledají způsoby, jak tuto nedostatečnost psaného projevu kompensovat. 

4 O tom, jakým způsobem se toto konkrétně děje, pojednávám v oddíle II.4.6.
5 Přestože je nepřesné a zavádějící klást rovnítko mezi psanou řeč a řeč internetu (viz II.4.1), je toto zjednodušení v 

daném kontextu zcela na místě, protože mluvím o čistě praktických možnostech, které máme pro komunikaci na 
internetu k disposici. Ty jsou v podstatě zcela totožné s těmi, jež využíváme při produkci běžného psaného textu, 
určené „klávesnicí omezenou na písmena abecedy, číslovky a hrstku dalších symbolů“ (Crystal 2006:27).
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Konkrétně na Facebooku psaní často přímo supluje mluvenou interakci a hledání cest, jak indikovat 

tón, je tedy daleko důležitější než například v e-mailu.

O tom, jakou mají tyto cesty konkrétní podobu, pojednává David Crystal (2006). Nejznámější a 

nejrozšířenější z nich jsou patrně takzvaní „smajlíci“. Jedná se o kombinace znaků vytvořené tak, 

aby evokovaly výraz tváře. Crystal uvádí v podstatě jako pravidlo, že se píší až po interpunkčním 

znaménku uzavírajícím větu, nicméně uvidíme, že tomu tak velmi často není. Dva elementární 

„smajlíci“ vyjadřují obecně positivní, respektive negativní, tón sdělení:

:-) nebo :)    :-( nebo :(

Tato podoba „smajlíků“ je však svým způsobem archaická. Facebook, podobně jako mnohé další 

servery a aplikace, automaticky převádí tyto kombinace znaků v obrázky ekvivalentního významu. 

Už z toho je vidět, že  fenomén „smajlíků“ nemá vazbu na konkrétní komunikační prostředí nebo 

společenství. O to je zajímavější, jak se modifikoval v prostředí ruskojazyčném. Z původní 

kombinaci tří, případně dvou, znaků zde zůstala pouze závěrečná závorka. Počet těchto závorek pak 

přibližně indikuje míru positivní, respektive negativní, emoce. Příkladem nám budiž Lenin stručný 

komentář vlastní svatební fotografie:

Hmmmm nemam co k tomu dodat)))))))))

Nejedná se zde o nějakou individuální nebo skupinovou odchylku, ale o celokulturní fenomén.6 

Tato skutečnost je zásadní v tom, že prozrazuje jazykovou/kulturní přílušnost mluvčího i tam, kde 

nepíše rusky a – tak jako u výše uvedeného příkladu – kromě samotného „smajlíka“ nic přímo 

nenasvědčuje tomu, že by jeho dominantní jazyk byl jiný než, v daném případě, čeština.

Vedle „smajlíků“ existují další způsoby indikace tónu jako například onomatopoetické prostředky 

(například „hahaha“ jako vyjádření smíchu), využívání interpunkce (několik vykřičníků za sebou 

jako vyjádření silné emoce) a velkých písmen nebo specifické zkratky (LOL = „laughing out loud“). 

Všechny tyto cesty ovšem neverbální a metaverbální prostředky mluvené řeči nahrazují jen velmi 

nedostatečně a často, jak poznamenává opět Crystal, vytvářejí nedorozumění a nepochopení právě 

tam, kde je mají eliminovat.

6 Pro potvrzení tohoto poznatku se stačí podívat třeba na jakékoli mezinárodní internetové fórum. Na některých z nich 
existují dokonce vlákna zabývající se touto otázkou, konkrétně například na fóru community.eveonline.com pokládá 
jeden uživatel otázku: „why do Russian smileys not have eyes?“
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Prostředky jako například LOL ovšem částečně ztrácejí svůj význam vzhledem k tomu, že se 

používají příliš. I když neexistují výzkumy, které by to dokazovaly, předpokládá se, že když někdo 

píše LOL, jen málokdy se přitom doopravdy hlasitě směje. Není přitom nutné – jako to dělá David 

Crystal –  zpochybňovat upřímnost těchto výrazů. Pobavení, které je motivuje, může být zcela 

upřímné, ale jejich význam se posunul právě v důsledku přílišného používání.7

II.3 Účastníci

II.3.1 Ruskojazyčný svět a česká situace

Mluvím o ruskojazyčném světě a z něj vyrůstající ruskojazyčné menšině. Velmi se vyhýbám tomu, 

abych hovořil o Rusech, ruském světě nebo ruské menšině. Je tomu tak proto, že nelze klást 

rovnítko mezi Rusy v etnokulturním slova smyslu, Rusy z hlediska státní příslušnosti a osoby, pro 

něž je ruština dominantním jazykem i přesto, že se z hlediska etnokulturního hlásí k identitě 

kazašské, uzbecké, běloruské či jiné.

Ruskojazyčný svět definuji, možná poněkud banálně, jako prostředí, v němž lidé běžně komunikují 

rusky. Čistě geograficky, z hlediska politické mapy světa, by se dal přibližně ztotožnit s územím 

bývalého Sovětského svazu. Ruština zde velmi často koexistuje s jinými jazyky, přičemž někde má 

oficiální status a někde ne,8 ovšem vždy hraje v dané společnosti významnou roli.

Z tohoto zeměpisně i etnokulturně různorodého prostředí se pak mimo jeho hranice rodí různá 

společenství, která se – jak pouze, na základě pozorování jednoho konkrétního případu, 

předpokládám – tvoří právě vzhledem ke společnému jazyku bez většího ohledu na jiné faktory. Je 

nejisté, zda je to dáno spíše nějakou, třeba podvědomou, představou, že společný jazyk znamená 

společnou identitu, nebo pragmatičtější, „přízemnější“ motivací, tedy že se s člověkem, který mluví 

stejným jazykem jako já, snáze domluvím. Výsledek je nicméně takový, jaký je.

7 Jako částečně ironická reakce na tuto skutečnost se dá interpretovat zkratka LQTM („laughing quietly to myself“, 
„směju se tiše sám pro sebe“), která mnohem přesněji vystihuje podobu pobavení v rámci internetové komunikace. 
Příznačně není ani zdaleka tak rozšířená jako LOL.

8 Zajímavá je situace v pobaltských republikách, kde tvoří ruskojazyčné obyvatelstvo v některých oblastech dokonce 
výraznou většinu, ale ruština přesto nemá ani oficiální status menšinového jazyka.
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V České republice patří Rusové mezi dvanáct „privilegovaných“ menšin,9 což má praktický dopad 

na místo, jaké ruština zaujímá ve veřejném prostoru. Pro utvoření představy o skutečnosti jsou také 

užitečné zdánlivé drobnosti a detaily. Například z faktu, že vystoupení francouzského komika Pierra 

Richarda v Praze bylo tlumočeno kromě češtiny i do ruštiny, není sice možné vyvozovat žádné 

radikální závěry, nicméně to, vágně řečeno, o něčem svědčí.

Ruskojazyčná menšina v České republice patří k těm „tradičním“ a významnějším, což lze 

vyvozovat z jejího zákonného postavení, počtu pro ni určených novin a časopisů, fungování školek, 

škol či obchodů s ruskými specialitami, i řady dalších skutečností. To sice nemusí nově příchozím 

imigrantům pomáhat prakticky a bezprostředně, ale zcela jistě se tak utváří atmosféra, díky níž je 

pro ně alespoň o něco snažší se s novým prostředím sžít.

Druhou stranou mince je ovšem diskriminace, se kterou se zde rusky mluvící imigranti setkávají. 

Drbohlav (2000) překládá výsledky svého výzkumu, podle něhož 57% dotazovaných nemá 

negativní zkušenosti s českými občany a dvě třetiny nepociťují diskriminaci na základě svého 

původu. Přestože tyto údaje Drbohlav presentuje pro ilustraci údajné bezproblémovosti soužití 

Čechů a ruskojazyčné minority, je zjevné, že situace není tak jednoduchá. Pokud má 43% 

dotazovaných negativní zkušenosti s českými občany (ať už to přesně znamená cokoli), je to 

rozhodně velmi mnoho, dokonce příliš mnoho. Sociolog Ulrich Beck (2004) upozorňuje na ošidnost 

statistiky s tím, že problém, který je „v průměru nezávažný“, může být pro určité skupiny lidí ve 

skutečnosti životu nebezpečný. Skutečnost, že je vztah české většiny k ruskojazyčné menšině 

přinejmenším problematický, ukazuje Barbora Honců (1998) a Václav Čepelák (2008). Honců 

(1998:33-34) na základě výzkumu uvádí pět skupin odpovědí na otázku, jaké chyby respondenti 

spatřují ve vzájemných vztazích Čechů a Rusů:

„1.  pocity  (nedorozumění,  nezájem,  zášť,  přezíravost,  nedůvěra,  nesnášenlivost,  odpor,  nenávist, 

netolerance, neznalost, averze, rozdílná mentalita, povyšování se);

2. minulost (komunismus, okupace, ruská rozpínavost);

3. politika (hodnocena pod vlivem minulosti);

4. obchod;

5. kriminalita (organizovaný zločin, mafie)“

9 Vláda České republiky přiznává zvláštní práva národnostním menšinám, které na území ČR žijí „tradičně a 
dlouhodobě“, konkrétně menšině bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, 
slovenské, srbské a ukrajinské. V praxi to mimo jiné znamená, že každá z těchto menšin má jednoho až dva zástupce 
v Radě vlády pro národnostní menšiny, stát podporuje vydávání tisku a rozhlasové vysílání v jejich jazycích, jejich 
příslušníci mají ve svých jazycích také právo na vzdělání, informace o volbách a užívání svého jazyka v úředním 
styku (viz Moravcová, 2007).
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I přesto, že příslušníci ruskojazyčného světa, kteří se rozhodnou studovat v České republice, nemají 

nic společného s komunistickým režimem nebo ruskou mafií, vyvolávají u mnoha Čechů pocity 

nedůvěry či zášti. Čepelák (2008) popisuje konkrétní projevy tohoto vztahu v rámci Karlových 

Varů, kde je situace v tomto ohledu sice velmi specifická, ale je velmi reálné, že se obecná povaha 

vztahu Čechů k Rusům, jak o ní Čepelák hovoří, v Praze příliš neliší. Jeho poznatky lze shrnout tak, 

že Češi svůj negativní vztah k Rusům10 obvykle nedávají najevo, respektive ne přímo.

Přesto je to však skutečnost, která se musí v různých situacích nějakým způsobem projevovat. 

Jakkoli se přitom nemusí jednat o události, které by bylo možné nazvat „negativní zkušeností“, 

vytváří tento přístup určitou atmosféru. Situaci ruskojazyčné menšiny v České republice je tedy 

možné přibližně shrnout tvrzením, že je to menšina etablovaná a má zde poměrně dobré zázemí, ale 

existují vůči ní určité negativní předsudky ze strany majority.

II.3.2 Komunikační společenství

Komunikační společenství, jak Pokorný (2010) překládá zcela zásadní termín speech community, 

není nutně skupinou, která by si sama přímo uvědomovala společnou identitu. Z hlediska 

samotných jeho příslušníků paradoxně nemusí vůbec existovat. Je, jakožto koncept, velmi důležitou 

pomůckou pro badatele. V tomto přístupu ke komunikačnímu společenství vycházím z Alessandra 

Durantiho (1997), který tento koncept odmítá v podobě „již vytvořeného, ustaveného objektu 

zkoumání“ a navrhuje jej chápat jako „úhel pohledu analysy“. Tím se zároveň vyrovnávám s 

oprávněnou kritikou, které koncept komunikačního společenství podrobuje Mary Bucholtz 

(1999:207):

„Je to (a) tendence brát jazyk jako centrální, (b) důraz na konsensus jako organisační princip společenství, 

(c) upřednostňování ústředních příslušníků společenství na úkor těch marginalisovaných, (d) zaměření na 

skupinu na úkor jednotlivců, (e) chápání identity jako sady statických kategorií, (f) přikládání větší váhy 

vlastním interpretacím výzkumníka než tomu, jak své jednání chápou sami účastníci.“

V pojetí komunikačního společenství se také střetávají dvě krajní posice. Na jedné straně jsou 

badatelé, kteří tvrdí, že je komunikační společenství definováno lingvisticky, tedy tak, že 

10 Samozřejmě je třeba dodat, že o vysloveně negativním vztahu  zdaleka nelze hovořit u všech respondentů 
Čepelákova výzkumu.
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rozhodujícím faktorem jsou konkrétní jazykové zvyklosti. K tomuto pojetí se kloní Labov (1972). 

Na straně druhé existují čistě sociální koncepce, které kladou důraz na to, že spolu příslušníci toho 

kterého společenství pravidelně interagují. Zastáncem této posice je Gumperz (1971). Rozhodně 

nepovažuji za nutné zvolit jednu z těchto poloh, pnutí mezi nimi ovšem velmi dobře ilustruje 

dvojakost samotného pojmu a fakt, že zde máme co do činění se dvěma rovinami.

Obě jsou ovšem důležité úplně stejnou měrou. Aby bylo možné mluvit o nějakém komunikačním 

společenství, musí jeho základem být rámec lidí, kteří spolu vstupují do pravidelných interakcí a 

zároveň je spojují, alespoň přibližně, sdílené jazykové normy.

Těmito jazykovými normami v daném případě konkrétně rozumím za prvé používání ruštiny jako 

dominantního jazyka (což nutně nemusí být jazyk mateřský), za druhé určtiou aktivní znalost 

češtiny. Používání angličtiny a dalších jazyků není v rámci vymezení společenství důležité, nicméně 

je rozhodně nelze opomenout.

Jedná se zde o skupinu lidí, kteří do České republiky imigrovali za účelem studia. Z toho by mohl 

plynout předpoklad, že jejich pobyt zde je pouze dočasný, nicméně realita je často jiná a co se týče 

postojů k návratu do vlasti, záleží na jednotlivcích. Účel pobytu také indikuje, že se jedná o lidi 

relativně dobře sociálně situované, byť samozřejmě ne nutně o nejvyšší vrstvy. Bez výjimky se zde 

věnují studiu na vysokých školách, kde je hlavním jazykem výuky čeština. Určitý čas věnují také 

brigádám, jejichž vykonávání na jedné straně vyžaduje znalost češtiny, na straně druhé je u nich 

znalost ruštiny výraznou výhodou: ať už jde o práci servírky nebo recepční v galerii, je podíl rusky 

mluvících turistů v Praze natolik výrazný, že se i z čistě ekonomického hlediska znalost ruštiny 

vyplatí a v určitých oblastech mohou být rodilí mluvčí ve výhodě.

Jak již částečně vyplývá z předchozího oddílu, pocházejí příslušníci tohoto komunikačního 

společenství z různých států a z hlediska etnokulturní identity se rovněž jedná o společenství 

heterogenní. I ruština, přestože je pro ně dominantním jazykem, má pro různé příslušníky 

společenství různý význam v tom smyslu, že pro některé (a zde mám na mysli především etnické 

Kazachy/Kazašky a Bělorusy/Bělorusky) není faktorem utvářejícím nebo spoluutvářejícím jejich 

identitu.

Jde vesměs o lidi narozené mezi lety 1987 a 1991, ačkoli jsou mezi nimi i výjimky. Délka jejich 

pobytu v České republice je přibližně pět až šest let. Zajímavým hlediskem je gender – nejedná se 
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sice o homosociální společenství, nicméně ženy v něm výrazně převažují. I to je faktor, který může 

mít teoreticky vliv na jazykové zvyklosti a normy. Když Deborah Tannen (2001) hovoří o 

genderlektech, má tím na mysli, že se to, jakým způsobem spolu lidé komunikují, s ohledem na 

gender liší. Tvoří-li většinu komunikačního společenství ženy, je pravděpodobné, že tato skutečnost 

ovlivňuje jeho celkový charakter.11

Abych se vyvaroval přílišného zobecňování a zjednodušování, zaměřil jsem se v průběhu výzkumu 

na tři příslušnice zkoumaného komunikačního společenství. Staly se z nich tak pro účely této práce 

jeho hlavní aktérky, nicméně jsem neztrácel ze zřetele další, „vedlejší“, aktéry a aktérky a navíc 

platí, že se jedná o zcela subjektivní a do značné míry nahodilý výběr. Vycházím ovšem z 

předpokladu, že v rámci jasně vymezeného komunikačního společenství je každý jeho příslušník 

dostatečně representativní jednoduše na základě toho, že do něj patří.

První z těchto tří aktérek je Lena, která bydlí v Kladně a studuje v Praze, kam pravidelně dojíždí. 

Pochází z Petropavlovsku v Kazachstánu, ale z etnokulturního hlediska je Ruska. Žanna a Ina obě 

bydlí a studují v Praze, přičemž Žanna pochází z Moskvy a Ina z města Hrodna v Bělorusku. Ina se 

hlásí k běloruské národnosti a jejím mateřským jazykem je běloruština.

S ohledem na to, že se každá skupina do značné míry definuje na základě protikladnosti k těm, 

kterými není, je žádoucí si vymezit také společenství, vůči nimž je možné toto do nějakého 

protikladu postavit. Z jedné strany je to široké společenství českojazyčné, tedy skupina, proti které 

stojí příslušníci zkoumaného komunikačního společenství jako příslušníci etnokulturní a jazykové 

menšiny. Z druhé strany jsou to pak skupiny lidí žijících v zemích, kde ruština nemá status 

menšinového jazyka a lidé jí běžně mluví. Netřeba dodávat, že právě z tohoto prostředí (nebo 

přesněji z těchto prostředí) původně pocházejí všichni příslušníci komunikačního společenství, 

kterému se zde věnuji.

Komunikace ovšem probíhá poměrně živě i napříč těmito skupinami. Komunikační společenství 

tedy není dáno exklusivitou vazeb a interakcí, ale spíše jejich četností a hustotou.

11 Totéž platí i o společenstvích, v nichž je většina mužů, přestože se takové situace většinou bohužel nezohledňují.
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II.3.3 Běloruský element v ruskojazyčném světě

To, že zařazuji Bělorusku do ruskojazyčného komunikačního společenství, může působit jako 

zjednodušení, nepřesnost nebo dokonce chyba. Proto považuji za důležité zmínit se o specifické 

jazykové situaci Běloruska. Přestože má země de jure dva úřední jazyky, běloruštinu a ruštinu, je 

běloruština de facto úspěšně vytlačována z veřejného prostoru, všechny oficiální sdělovací 

prostředky fungují pouze v ruštině, ruština dominuje také ve školství na všech úrovních a používání 

běloruštiny je dáváno do přímé souvislosti s politickou oposicí vůči vládnoucímu režimu. Jedná se 

zde o poněkud zvláštní typ diglosie12 – diglosie, která je důsledkem autoritativního a 

systematického vytlačování, diglosie nastolené shora. President Lukašenko svým přístupem nejen v 

této věci navázal na politiku Sovětského svazu. Dominantním jazykem běloruské společnosti je 

tedy v praxi ruština a podle sčítání lidu z roku 1999 hovoří více než 58% etnických Bělorusů doma 

běžně rusky. I ti, kteří s tímto stavem nesouhlasí a chtějí jej změnit, chtě nechtě ruštinu běžně 

používají. Běloruština a ruština jsou přitom sice jazyky vzájemně blízké, ale ne natolik, aby byly 

bez problémů vzájemně srozumitelné a zaměnitelné. Každopádně hlásí-li se někdo k běloruské 

národnosti a jeho mateřským jazykem je běloruština, dá se logicky předpokládat, že bude umět 

velmi dobře rusky a v prostředí emigrace se může bez obtíží integrovat do ruskojazyčných skupin, 

čehož jsme právě svědky zde.

O paradoxní běloruské situaci a historickém vývoji, který k ní vedl, pojednává podrobněji například 

Korjakov (2002) a Sloboda (2003). 

II.3.4 Povaha účasti v kyberprostoru

I když pojímám internet jako plnohodnotný prostor (viz II.1.3), je třeba zdůraznit, že přítomnost v 

tomto prostoru má podstatně jiný charakter než v prostoru fysickém. Především není možné, aby 

zde byl někdo skutečně, tedy tělesně, přítomen, všichni aktéři jednají prostřednictvím profilů, které 

je zastupují. Ovšem, jak píše Sherry Turkle (2005), počítač není pouhým nástrojem, ale také 

ovlivňuje, jakým způsobem lidé přemýšlejí a jednají. Člověk se tak, komunikuje-li prostřednictvím 

internetu, vlastně částečně stává někým jiným.

Stejně jako v knize Life on the Screen (1995) zde Turkle hovoří o situacích, v nichž je vazba mezi 

12 Termín diglosie je podrobně vysvětlen v oddíle II.4.7.
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samotným člověkem a postavou, kterou se stává na internetu, poměrně volná a člověk sám je, mimo 

jiné díky přezdívce, kterou si na chatu vytvoří, v zásadě anonymní a neviditelný. Facebook je v 

tomto ohledu podstatně jiný. Jednak se většina uživatelů v jeho rámci presentuje vlastním jménem a 

fotografií a jednak se lidé, kteří spolu na Facebooku komunikují, obvykle znají i ve „skutečném“ 

životě, tedy mimo kyberprostor.

Přesto ovšem platí, že si člověk prostřednictvím profilu na Facebooku utváří identitu, jež je do 

určité míry nezávislá na té „fysické“. Nahlédnout podstatu tohoto vztahu a rozdíl v povaze těchto 

různých identit není v možnostech mé práce. To však nemění nic na tom, že zde určitý rozdíl 

pravděpodobně je a mluvím-li tedy o konkrétních příslušnících komunikačního společenství, 

mluvím ve skutečnosti o jejich facebookových representacích.13

II.4 Forma

Je-li v tomto kontextu řeč o formě, znamená to především jazyk, respektive kód. Kromě toho, co je 

zjevné, je volba určité formy vždy významná ještě v tom, že naznačuje, ke komu se mluvčí obrací. 

Pokud je status na Facebooku řečovou událostí, která nemá adresáta, forma – ať už symbolicky 

nebo zcela prakticky, ať už záměrně nebo bezděčně – určitým způsobem definuje, ke komu se 

mluvčí obrací. Každý status či komentář tak vlastně obsahuje informaci o tom, kdo jej má číst a 

reagovat na něj. Pokud Ruska žijící v Praze napíše status v ruštině, znamená to, že se obrací k 

dalším příslušníkům svého komunikačního společenství, ale také ke svým rusky mluvícím 

přátelům, kteří žijí jinde. Pokud jej napíše v češtině, znamená to, že se obrací – opět – k 

příslušníkům svého komunikačního společenství, ale také ke svým českým přátelům.14

Před samotným popisem a analysou jednotlivých kódů a jejich setkávání je ovšem třeba vymezit 

zcela zásadní problém týkající se právě formy, a sice v čem je obecně zvláštní komunikace, která se 

odehrává na internetu.

13 Z druhé strany by bylo možné napsat, že vlastně popisuji komunikační společenství, jehož skutečnými příslušníky 
jsou tyto facebookové representace. Taková představa, v níž se – jak píše Turkle (1995) – částečně stírá rozdíl mezi 
člověkem a strojem, nemůže odpovídat skutečnosti z toho důvodu, že se dané komunikační společenství ustavuje v 
prvé řadě mimo Facebook a internet. V určitém kontextu to ovšem přesto může být zcela legitimní úhel pohledu.

14 S ohledem na možnosti, které skýtají služby automatických internetových překladačů, není pravdou, že by byl obsah 
té které zprávy nutně těm, pro které „není určena“, utajen. Jde v posledku spíše o určitý signál než o věc, která by 
mohla mít charakter skutečné šifry.
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II.4.1 Řeč mluvená, řeč psaná, řeč internetová?

Na otázku specifičnosti internetové řeči jsem již narazil především v souvislosti s tónem. Stále je 

ovšem potřeba podrobněji rozebrat, v čem spočívá její rozkročenost a nejednoznačnost mezi řečí 

psanou a mluvenou a proč ji nelze, byť třeba s jistými výhradami, zařadit do jedné nebo druhé 

kategorie. Zcela samozřejmě tedy musím začít jasným vymezením mluvené a psané řeči. První 

rozdíl, který člověka napadne, je rozdíl v substanci, tedy – jak píše Krčmová (2007) – „v 

materiálních prostředcích, které [obě formy] užívají pro vyjádření myšlenek“. Tento rozdíl ovšem 

ani zdaleka není rozdílem jediným, ba dokonce ani nejdůležitějším. Existují koneckonců situace, 

kdy se komunikační událost spadající do jedné kategorie odehrává v substanci vlastní kategorii 

druhé.15

Možná nejzásadnější odlišností mezi mluvenou a psanou řečí je způsob, jakým v té které sféře 

vznikají jednotlivé řečové akty, mnohé další rozdíly jsou pak jen logickým vyústěním tohoto 

prvotního. Zatímco mluvená komunikace probíhá spontánně, bez důkladnějších příprav a 

dynamicky, je komunikace psaná statická. Tato odlišnost se dá přirovnat k tomu, jak se liší televizní 

přímý přenos od záznamu. Vyplývá z ní například, že, jak uvádějí Chafe a Danielewicz (1987), 

účastníci psané komunikace pečlivěji volí jednotlivá slova a formulace. Evidentní je také větší 

gramatická i syntaktická strukturovanost psaného projevu a rozsah jednotlivých aktů v jeho rámci či 

možnost okamžitých vzájemných reakcí v komunikaci mluvené (viz Pokorný, 2010).

Zároveň také v každém jazyce zpravidla existuje rozdíl mezi formou spisovnou a nespisovnou, 

formální a neformální, byť jeho velikost může být různá. Projevuje se nejvíce na úrovni slovní 

zásoby (viz opět Chafe a Danielewicz, 1987), nicméně lze sledovat také rozdíly v gramatice či 

samotné podobě slov. V ruštině, která je v tomto kontextu přirozeně středem našeho zájmu, se 

jazyková varieta stojící v protikladu k jazyku literárnímu nazývá prostorečie, tedy řeč přirozená či 

obyčejná. Stojí, jak píše D'jačok (2003), mezi vrstvou standardního hovorového jazyka a vrstvou 

místních dialektů.

Odlišnosti psané a mluvené řeči tedy tkví jinde než pouze v substanci nebo médiu přenosu. Jde 

jednak o strukturu komunikace a jazyka, který při ní v rámci psaní nebo mluvení používáme, ale 

také o situace, které si s tou kterou kategorií spojujeme a je nasnadě, že odpověď na otázku, kam 

15 Příkladem takové situace je na jedné straně předem připravený a napsaný projev či přednáška, na straně druhé 
transkripce mluveného slova nebo komiksové bubliny (viz Jettka, 2010).
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tedy patří komunikace internetová, rozhodně není jednoznačná.

Naznačil jsem již dříve, že místo řeči na internetu je někde mezi těmito dvěma póly. Jedná se tedy o 

další svébytnou kategorii řeči? K takovému závěru mi chybí jasná charakteristika jejích vlastností. 

Problém však spočívá v tom, že taková charakteristika ani není dost dobře možná. Například z 

hlediska vznikání řečových aktů a jejich podoby je totiž velký rozdíl mezi konkrétními situacemi a 

prostředími – na jedné straně můžeme mít e-mail, který má všechny náležitosti formálního dopisu a 

dal by se tak bez větších potíží zařadit do kategorie psané řeči, na druhé straně chat, který zase ve 

většině ohledů odpovídá měřítkům řeči mluvené. Řečové akty na internetu mohou mít samozřejmě 

mnoho jiných podob než jsou mezní polohy formálního e-mailu a spontánního chatu. Jettka (2010) 

mluví o kontinuu. Internet podle něj nekonstituuje novou kategorii řeči, ale ukazuje, že model 

binární oposice s řečí mluvenou na jedné straně a psanou na straně druhé není dostatečný. Mezi 

oběma těmito kategoriemi a vším, co do nich lze bez potíží zařadit, leží široký prostor 

nejednoznačných forem, v němž právě nejrůznější podoby internetové komunikace patří k tomu, co 

nejvýrazněji narušuje zdánlivou dichotomii psaného a mluveného slova.

II.4.2 Kód

V kontextu ruskojazyčného komunikačního společenství v českém prostředí mě samozřejmě zajímá 

otázka střídání a míšení kódů. Abych k této otázce ovšem vůbec mohl přistoupit, musím se nejprve 

zastavit u toho, co mám přesně na mysli, když mluvím o kódu.

Kód předně neznamená totéž co jazyk. Střídáním kódů tak může být vedle přecházení z jednoho 

jazyka do druhého také střídání různých variet jednoho jazyka. Nemusí se přitom jednat například o 

různé dialekty. Saville-Troike (1982) hovoří o registrech,16 které jsou zpravidla závislé na žánru, 

prostředí a povaze vztahu mezi jednotlivými aktéry dané situace. To vše je třeba brát v úvahu.

Basil Bernstein (1971) zasadil koncept kódu do kontextu jeho společenské důležitosti. Kód je pro 

něj principem, který odráží (a zároveň také formuje!) způsob, jakým ta která společenská skupina 

pojímá sama sebe a vnější svět. Kód, který člověk užívá, tak kromě jiného symbolisuje jeho 

identitu.

16 Původní termín register lze sice překládat jako rejstřík, nicméně Čermák (1994) upřednostňuje pojem registr, který 
je bližší originálu.
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II.4.3 Ruština – příliš široký pojem

To, že by bylo ustavení ruštiny jako jednoho kódu příliš zjednodušující a zplošťující, vyplývá 

částečně už z napětí mezi spisovnou a nespisovnou formou. Není příliš těžké vybrat dva příklady 

demonstrující, jak výrazně se mohou (po čistě formální stránce) lišit dvě sdělení, z nichž jedno 

spadá do kategorie konveční spisovné ruštiny a druhé do kategorie jazyka nespisovného, 

rozvolněného.

Prvním příkladem je Inin status ze 13. dubna:

Хотелось бы достигнуть полного идиотизма. Купить аквариум с рыбками, пальму в деревянной 

бочке (с) — прострация, фрустрация и проч. 

Na druhé straně komentář Žanny pod vlastním statusem ze 16. dubna, vytržený sice z kontextu 

dialogu, ale přesto representativní:

ну ты посмотри, может там просто еще есть билет, можешь купить до этого) 

V druhém příkladě, dívám-li se na něj z hlediska striktních pravopisných norem, chybí velké 

písmeno na začátku věty a tečka na jejím konci. Rozdíly mezi oběma sděleními jsou zřetelné i co do 

struktury. Jednou jde o dvě poměrně komplexní věty, podruhé o zprávu, jež je vlastně shlukem tří 

vět spojených čárkami i tam, kde by v literárním textu bylo na místě použít spojku. Druhý příklad 

tak skutečně spíše připomíná zápis toho, jak někdo volně mluví – včetně „smajlíka“ (viz II.5), který 

indikuje úsměv.

Mnohem zásadnějším faktorem, který znemožňuje pojetí ruštiny jako jediného kódu, je ovšem 

poměrně rozšířené používání latinky pro její zápis. Na rozdíl od předchozího rozdělení je toto na 

první pohled jasné a nezpochybnitelné. Zajímavé přitom je, že ruština nemá žádnou historicky 

zakotvenou formu zápisu latinkou. Na rozdíl od běloruštiny a ukrajinštiny, kde v průběhu historie 

vždy existovaly snahy o zavedení latinky17 jako dominantní formy zápisu, se u ruštiny s takovou 

snahou setkáváme jen v relativně krátkém údobí dvacátých a třicátých let dvacátého století, kdy se v 

17 Jedná se v obou případech o latinku upravenou pro potřeby toho kterého jazyka, tedy v podstatě o dvě nové abecedy 
ve stejném smyslu, v jakém je svébytnou abecedou abeceda česká. Právě česká latinka byla společně s polskou 
důležitým faktorem při utváření obou východoslovanských norem. Běloruská łacinka ani ukrajinská latynka nemají 
sice v současné době žádný oficiální status, nicméně jejich podoba je – přes určité přetrvávající spory – poměrně 
jasná a ustálená (viz Alpatov, 2000; Kušnir, 2005).
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nakonec neuskutečněném procesu latinisace měly všechny jazyky národů Sovětského svazu začít 

zapisovat latinkou (viz Alpatov, 2000). Způsobů je dnes nicméně více a obvykle se zakládají na 

pravopisných normách různých jazyků (viz níže). V principu se v takových případech ale jedná 

pouze o přepis z azbuky, nikoli o zápis jako takový. Samotná funkce těchto systémů spočívá čistě v 

tom, aby mohli ruské texty, přičemž většinou jde o názvy a místní jména, psát a číst i lidé, kteří 

azbuku neznají. Setkáváme se s nimi běžně v každodenním životě, například u jmen ruských 

sportovců na zahraničních turnajích.

S rozvojem komunikace prostřednictvím počítačů a mobilních telefonů ovšem poměrně spontánně 

vznikla potřeba psát rusky latinkou z technických důvodů, tedy proto, že v určitých znakových 

systémech psát azbukou prostě nejde. V současné době sice je sice relativně dobře možné psát 

azbukou i na počítači bez ruské lokalisace,18 ale použití latinky je rychlejší a pohodlnější. Existují v 

podstatě dva základní způsoby zápisu, byť se obvykle prolínají. První z nich je založen na tom, aby 

zvuková podoba znaku v latince byla stejná jako znaku v azbuce, druhý pak na vzájemné grafické 

podobnosti znaků azbuky a znaků latinky (respektive jejich kombinací).19

Zásadní odlišnost ruštiny psané azbukou a ruštiny psané latinkou je na první pohled zřejmá a jasná. 

Kloním se tedy k názoru, že se jedná o dva různé kódy, nicméně takové pojetí nepovažuji za jediné 

možné nebo jediné správné: jde koneckonců o dva různé způsoby zápisu téhož jazyka, respektive 

téže jazykové variety. Důležitou, byť možná poněkud banální, poznámkou je, že v případech, kdy se 

ruština zapisuje latinkou, jde vždy o formu vzdálenou formě literární. Jako by tam, kde je narušeno 

elementární pravidlo spisovné ruštiny, ztrácelo smysl dodržování pravidel dalších nebo, naopak, 

inklinuje-li mluvčí v danou chvíli k porušování jiných norem spisovnosti, není pro něj 

problematické ani další, i když závažnější, narušení.

Uvádím několik aktů spadajících do kategorie ruštiny psané latinkou, přičemž velmi důležitým 

rysem je nejednotnost tohoto zápisu a prolínání různých forem v jeho rámci. Lena tak například píše 

(jako komentář k videu, které vložila na vlastní Zeď):

DDDDDDDD sekret uspecha otkryt

18 Asi nejjednodušším způsobem, jak psát azbukou na počítači, který nemá nainstalovanou ruskou klávesnici, je psaní 
pomocí webových serverů jako je translit.cc, porusski.net a dalších.

19 Kombinace, k jejichž tvoření někdy vede používání tohoto druhého způsobu, známého jako kodirovka volapiuk, 
často mohou působit podivně. Například na místě písmena Ж se někdy píše >I<, >K nebo }I{, na místě Ф zase o|o. 
S nimi jsem se ovšem v daném prostředí nesetkal.
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S ohledem na kontext je jasné, že {ch} je zde ekvivalentem písmene {х}, i když je jindy obvyklejší 

na místě {ч}. Obě varianty se sice drží základního vzorce zvukové shody, nicméně mezi běžnější 

formou vycházející z angličtiny a postupem, který v tomto případě zvolila Lena, je rozpor. Je přitom 

pravděpodobné, že její volba je dána vlivem češtiny.20 Jako komentář k odkazu na článek o 

hematogenu (opět na své zdi) Lena píše:

vot vy takujushtuku jeli kogda nibud? a znali 4to ona iz by4jej krovi?ooooo

Psaní {4} na místě {ч} je vedeno logikou grafické podobnosti, {sh} na místě {ш} se zase drží 

nejobvyklejší formy fonetického zápisu a {j} na místě {й} a {je} na místě {е} zase odkazuje k 

češtině. Zajímavá je také určitá nedůslednost: zatímco sousloví секрет успеха Lena zapisuje jako 

{sekret uspecha}, u slova бычей volí zápis {by4jej}. Výslovnost {е} se sice v přízvučné a 

nepřízvučné posici výrazně liší, nicméně jedno {е} (konkrétně to druhé, nepřízvučné) ve slově 

секрет se co do výslovnosti shoduje s {е} ve slově бычей.

Žanna pod odkazem na hudební video, který Ina poslala na její Zeď, v rámci delšího rozhovoru 

píše:

i pravda veselie. pora mne toje na slovakov peremetnut'sya.

Písmeno {j} tedy nepoužívá v souladu s češtinou jako ekvivalent {й}, nýbrž na místě {ж}, což by 

bylo možné interpretovat jako vliv francouzštiny. Na místě {й} pak píše {y}, což je zase v souladu s 

mezinárodní „anglickou“ normou přepisu.

Již z toho je zřejmé, jakou roli hraje při čtení ruštiny psané latinkou celkový kontext sdělení, 

protože povaha „pravidel“ zápisu je taková, že jedno písmeno může representovat několik různých 

hlásek, respektive písmen azbuky, a zároveň jedna hláska, respektive písmeno azbuky, může být 

vyjádřena několika různými způsoby. Právě díky kontextu ovšem nelze mluvit o žádné bariéře a 

nedochází k nedorozuměním – tedy alespoň ne více než je obvyklé v běžné internetové komunikaci.

20 Vliv různých jazyků na konkrétní podoby přepisu, respektive zápisu, ruštiny je poměrně zřetelný. Na francouzské 
Wikipedii se v článku o transkripci ruských jmen do francouzštiny velmi trefně praví: „...ruský skladatel 
Шостакович  se francouzsky píše Chostakovitch a německy zase Schostakowitsch, anglicky Shostakovich, 
maďarsky Sosztakovics, švédsky Sjostakovitj a česky Šostakovič, s ohledem na pravidla výslovnosti daných 
jazyků.“ Zde se sice jedná o podstatně jinou situaci než je potřeba přepsat jméno ruského skladatele způsobem 
srozumitelným pro mluvčí jiného jazyka, nicméně přesto se jedná o podobnou situaci.
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Pozornost, kterou věnuji latince, ovšem nemá vyvolat dojem, že nad azbukou převažuje. Ve 

skutečnosti je azbuka rozhodně preferovaným kódem. Používání latinky podle všeho nenese žádné 

symbolické významy a jeho volba vychází čistě z důvodů nedostupnosti – respektive obtížnější 

dostupnosti – psaní azbukou.

Ruština je podle očekávání bez ohledu na písmo zcela jednoznačně dominantním jazykem tohoto 

společenství, přestože v něm další jazyky hrají důležitou roli.

II.4.4 Čeština

Čeština je zde druhým dominantním jazykem, ovšem dominantním v poněkud jiném smyslu než 

ruština. Je to jazyk, se kterým se člověk setkává na každém kroku, ať už v obchodě nebo ve škole, 

na poště nebo v restauraci, v hromadné dopravě a tak dále. Čeština je normou veřejného prostoru i 

rozhovorů ve sféře mimo hranice menšinového komunikačního společenství. Tyto skutečnosti mají 

zákonitě vliv i na míru používání češtiny mimo tyto „veřejné“ či „oficiální“ rámce.

Důležité je také zmínit, že lze – samozřejmě přibližně a zjednodušeně – rozlišit dvě cesty, kterými 

se čeština do tohoto komunikačního společenství dostává. Není náhodou, že dichotomie mezi nimi 

je opět oním rozpětím mezi formální a neformální vrstvou jazyka. Toto rozpětí je ovšem v případě 

češtiny v tomto kontextu posíleno jednak faktem, že v češtině je rozdíl mezi formální a neformální 

vrstvou oproti jiným jazykům relativně velmi výrazný a jednak tím, že se z hlediska aktérů jedná o 

cizí jazyk. Nabývání cizího jazyka zpravidla zprostředkovávají školy, které se soustřeďují na 

formální vrstvu. S češtinou v její mluvené a z hlediska puristů „nízké“ podobě jsou tak cizinci 

přicházející sem za účelem studia konfrontováni až jaksi dodatečně.

Jedním z důsledků je pak používání spisovných výrazů a tvarů i tam, kde by rodilý mluvčí 

pravděpodobněji sáhl mezi nespisovné. Paradoxně dochází k tomu, že to, co je z hlediska spisovné 

češtiny „správnější“, působí v jiném kontextu neobratně či nepřirozeně. V prostředí internetu je 

tento rozpor uvolněn již výše zmíněnou nejistotou samotných účastníků komunikace ohledně toho, 

zda spíše mluví či píší. V češtině je tato nejistota, alespoň tedy pro rodilého mluvčího, o něco větší 

než v ruštině nebo jiných jazycích vzhledem k tomu, že spisovnou formu v běžné řeči používá 

skutečně málokdo a navíc se od nespisovné podstatně liší i na tak základní úrovni, jakou je 

tvarosloví.
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Pro češtinu v tomto komunikačním společenství je typické na jedné straně dodržování norem 

spisovného jazyka, na straně druhé pak určitá míra nedokonalosti dané čistě prakticky relativním 

nedostatkem jazykové kompetence. Jevy, které by se daly nazvat přímo chybami, ovšem příliš 

obvyklé nejsou. Častá je naopak absence diakritiky, která je ovšem na druhé straně běžným jevem i 

mezi rodilými mluvčími. Příkladem toho, jak taková čeština konkrétně vypadá, je následující 

Žannin status ze 16. dubna:

Mame jeden listek na zitra na "Šoa" do švandova divadla. Mate nekdo zajem?

Je zajímavé, že celé sdělení je bez diakritiky, nicméně v názvu představení i divadla je diakritika 

dodržena. Chybou jako takovou je pouze malé {š} v názvu Švandova divadla. Jinak tomu je ve 

statusu z 1. února:

nejaky znalec naratologii tady?

Zde se Žanna dopouští tak říkajíc klasické ruské chyby, tedy skloňování slov s příponou -ie podle 

ruského vzoru. Zajímavější je ale sledovat, že i přes internetové porušení spisovných norem – tedy 

absenci diakritiky a velkého písmene na začátku věty – se Žanna drží spisovného tvarosloví (ve 

slově „nejaky“).

V drtivé většině případů se výroky v češtině přímo týkají místních, pražských či šířeji českých, 

reálií, aktuálního dění či studia a pohybují se v omezené – byť poměrně široké – sféře.  

II.4.5 Angličtina

Zvláštní roli angličtiny je poměrně obtížné specifikovat. Jedná se jazyk, který jakoby sem nepatřil a 

který, je-li řeč o ruskojazyčné menšině v českojazyčném prostředí, může zdánlivě působit poněkud 

nemístně. Pravda je však taková, že hraje téměř stejně důležitou roli jako čeština. To má několik 

příčin.

První z nich je fakt, že angličtina zcela všeobecně a mezinárodně funguje jako (nejen) internetová 

lingua franca. Celá řada slov i slovních spojení běžně používaných v prostředí internetu uživateli 
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různých jazyků pochází z angličtiny. Jedním příkladem za všechny je ostatně již zmiňovaná zkratka 

LOL. Druhou příčinou je orientace na anglofonní kulturu – bez nadsázky lze říci, že většina hudby, 

která je zde relevantní, pochází z angloamerického světa a totéž platí o filmech nebo televisních 

seriálech. Třetí příčinou je pak skutečnost, že jakožto cizinci a zahraniční studenti interagují 

příslušníci daného komunikačního společenství také s dalšími lidmi spadajícími do těchto kategorií.

Navíc se obecně a mezinárodně předpokládá, že alespoň lidé s určitým stupněm dosaženého 

vzdělání jsou schopni mluvit, respektive psát, a rozumět anglicky.

Výsledkem je stav, kdy je angličtina na úrovni řečových událostí, aktů i pouhých sousloví či slov, 

poměrně běžná a není příčinou nedorozumění. Důležitý je i fakt, že sdělení v angličtině je 

srozumitelné i většině příslušníků dalších, „sousedních“, komunikačních společenství (viz II.3.2), 

kde se neočekává buď znalost ruštiny na jedné straně nebo češtiny na straně druhé.

II.4.6 Další kódy – běloruština, francouzština, slovenština...

Čtyři kódy (tedy ruština v azbuce, ruština v latince, čeština a angličtina), které jsem vymezil jako 

hlavní, zde fungují i kódy vedlejší, okrajové. Objevují se příležitostně, a to v kontextech a situacích, 

které jejich použití nějakým způsobem podmiňují. Jistě může působit nepochopitelně a absurdně, 

když dvě příslušnice ruskojazyčné minority v Praze vedou dialog, byť krátký ve francouzštině. 

Fakt, že se jedná o rozhovor iniciovaný písní Charlese Aznavoura, sice může být logickým 

zdůvodněním, nicméně i tak platí, že je to poněkud zvláštní. A nabízí se důležitá otázka: zda a 

nakolik je to způsobeno „pestrobarevnou“ povahou internetového prostředí.

Slovenština se vyskytuje v podobných situacích jako francouzština, obvykle se přitom jedná o 

přímé citace textů.

Role běloruštiny je poněkud složitější již vzhledem k tomu, že se v několika případech jedná o 

mateřský jazyk příslušníků daného komunikačního společenství a zároveň tedy o jakýsi znak jejich 

identity. Přesto ovšem dochází k tomu, že se tito Bělorusové mezi sebou často dorozumívají rusky, 

byť v těchto situacích bývají vlivy běloruštiny patrné. Zajímavé je v tomto ohledu sledovat jednu z 

vedlejších aktérek, která je stejně jako Ina Běloruska a běloruština má na její ruštinu vliv ve dvou 

zřejmých prvcích: místo ruského {и} používá běloruské {і}, místo ruského {щ} pak běloruské {ў}. 
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V druhém případě se přitom nejedná o fonetický ekvivalent, ale o pragmatické nahrazení písmene, 

které běloruština nepoužívá, písmenem, které naopak nepoužívá ruština.

II.4.7 Kontakt jazyků a střídání kódů

Základní přehled jednotlivých kódů je nutným předpokladem pro zachycení zcela zásadního 

fenoménu, kterým je kontakt jazyků. Právě ten se v průběhu výzkumu ukázal být možná vůbec 

nejzajímavějším aspektem celé komunikace a tím i určitým středobodem práce.

Jako kontakt jazyků se označuje jakákoli situace, kdy na sebe různé jazyky (respektive různé kódy) 

vzájemně působí a ovlivňují se. Může se tak ovšem dít mnoha způsoby. Velká obtíž, jak 

poznamenává Jahr (1992) spočívá v tom, že se od sebe jednotlivé případy odlišují natolik, že není 

možné formulovat nějakou obecnou teorii. Appel a Muysken (2006) uvádějí pět základních forem 

(scénářů). První z nich je konvergence. O té hovoří v situaci, kdy se na jednom území hovoří po 

delší dobu různými jazyky, a to obvykle v rámci jednoho komunikačního společenství. Druhou 

formou je kulturní ovlivňování. Příkladem kontaktu jazyků v této podobě je přítomnost řady 

latinských a řeckých slov v češtině, ruštině i dalších jazycích. Třetí formou je drastická relexifikace, 

tedy situace, kdy slovní zásoba jednoho jazyka téměř nebo úplně nahradí slovní zásobu jazyka 

druhého. Čtvrtou formou je nabývání druhého jazyka, přičemž se v tomto kontextu hovoří spíše o 

komunikačních společenstvích než o jednotlivcích. Pátou, a spíše okrajovou, formou je pak imitace 

struktur prestižnějšího jazyka. 

Tato typologie je samozřejmě schématická a konkrétní případy nemusejí odpovídat žádnému z 

těchto pěti modelů nebo naopak korespondovat s více najednou. V případě, kterým se zde zabývám, 

považuji za poměrně obtížné rozhodnout, jde-li spíše o konvergenci nebo o nabývání druhého 

jazyka, každopádně mám za to, že v jistém smyslu lze hovořit o obojím. Některé projevy kontaktu 

češtiny a ruštiny zde navíc mají charakter kulturního ovlivňování: konkrétně tam, kde se z češtiny 

přejímají konkrétní výrazy, které nemají v ruštině svůj ekvivalent, respektive alespoň ne 

jednoznačný (viz níže).

Specifickým projevem kontaktu jazyků je střídání kódů, tedy používání více než jednoho kódu v 

rámci jednoho dialogu nebo promluvy.  Appel a Muysken rozlišují tři úrovně. První z nich je 

takzvané emblematické střídání, při němž do jednojazyčného řečového aktu z druhého jazyka 
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vstupují slova nebo slovní spojení, jež nenesou význam, ale slouží jako znak (emblém) 

dvojjazyčného charakteru v jinak jednojazyčné větě. Druhou z nich je intrasentenciální střídání, 

kterému se také říká míšení kódů (code-mixing). To znamená, že se ve větě v jednom jazyce 

objevují plnovýznamová slova z jazyka druhého. Konečně třetí úrovní je intersentenciální střídání, 

kdy věta v jednom jazyce navazuje na větu v jazyce druhém.

Jak míšení kódů, tak intersenteciální střídání je v daném prostředí poměrně běžné. Emblematické 

střídání jsem oproti tomu v průběhu výzkumu zaznamenal jen ve velmi ojedinělých případech.

Jak píše Grosjean (1982), míšení kódů je velmi často typické pro situace, kdy je řeč o něčem natolik 

specifickém pro prostředí druhého jazyka, že pro to v prvním jazyce neexistuje přesný ekvivalent; 

nebo ekvivalent v prvním jazyce sice existuje, ale v očích účastníků dialogu daná věc přesto spadá 

do prostředí druhého jazyka; nebo se přímo jedná o reálie spojené s druhým jazykem.

Tento jev není třeba příliš obsáhle vysvětlovat, nicméně pro upřesnění raději uvádím několik 

příkladů. Když se Žanna 30. ledna ptá, kde se dá v Praze koupit dobrý med, odpvídá jí jedna dívka:

в биопотравинах каких-нибудь, я думаю

Koncept biopotravin je v tomto kontextu zjevně natolik spjat s Prahou, že mluvčí považuje za 

přirozenější použít český termín. Překlad do ruštiny by navíc znamenal nutnost zpětného 

překladu, v němž by se mohl skutečný význam „ztratit“ a ruský výraz by zde mohl být 

paradoxně hůře srozumitelný než výraz český. V rámci stejného dialogu se pak objevuje další 

příklad míšení (jako další odpověď na původní Žanninu otázku):

Na Andele i v Novom Smichove

Zde mluvčí používá české místní názvy, přičemž zachovává jejich pravopis – byť bez diakritiy – ale 

současně se drží ruského skloňování.

Jiným příkladem takto motivovaného míšení je následující Žannin status a jedna z reakcí na něj:

ŽANNA: blya, pardon, no otoc!olizni! - eto pizdec!

ELENA: a ti liznula i v moloke namochila, po instrukcii? ja sejchas kak s zubom muchajus bebe susenky 
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makaju v kakao, poluchaetsa mekke nedrazdive jidlo, to, chto doktor propisal)

Žanna zde referuje o konkrétním druhu sušenek podle českého reklamního sloganu, který je s 

ním spojen. Elena kromě podobné strategie – používá české slovo sušenky, když hovoří o 

sušenkách Bebe – přejímá celé slovní spojení: zubař jí předepsal „měkké nedráždivé jídlo“ a v 

dialogu se Žannou necítí potřebu toto spojení překládat. Ukazuje se zde jeden ze základních, 

byť možná samozřejmých, předpokladů střídání kódů, kterým je to, aby byly všechny 

používané kódy srozumitelné všem účastníkům dialogu.

Posledním příkladem z této kategorie je Inina reakce na kuriosní fotografii plakátku, který – v 

ruštině – nabízí masáže od svědka Jehovova. Jako vtip Ina píše:

pozvonila. zavtra posle instalatera pridet

Slovo „instalatér“ je zde čechismem zapadajícím přesně do této kategorie. Míšení kódů se ovšem 

objevuje i v situacích, kdy je mnohem obtížněji pochopitelné. Příkladem takové situace je 

následující vzkaz, který napsala 6. března Ina na Žanninu zeď:

предлагаю в патек днем за шапо?ммм? пс. не хочешь в джаз док на концик в патек вечер?

Celá promluva je v ruštině, nicméně slovo {патек} je přejaté z češtiny, v případě vazby {в патек 

вечер} jde dokonce o převzetí české morfologie.21 Přepis původních názvů Chapeau Rouge a Jazz 

Dock, které koneckonců zrovna vůbec nejsou české, do azbuky, je v intenci „normální“ ruštiny a i 

kdyby nebyl, zapadá snadno do kategorie míšení podmíněného reáliemi.

Další příklad pak nabízí dialog mezi Žannou a Inou z 20. dubna:

ŽANNA: zitra v 7 v raione klementa sovetuu menya otlavlivat', 4tobi vmeste otpravit'sya na poiski) 

INA: на поиски чего? 

ŽANNA: in the mood for something good(c) vot i poidem iskat vmeste! net?( 

INA: ну пойдем-пойдем. только ты ж знаешь, я не пью.. 

ŽANNA: а кто не пьет? нет, назови, я жду!(с) 

INA: цитатометатель. я до понделка в завязке 

ŽANNA: интересно, что до пн. кстати, посмотри, каварна потрва челси вульф в пн. Нехочешь?

INA: я видела. невим. она конечно хорошая, но совсем уж не бодрящая. (хотя..бодрящее меня на 

21 Podle ruských gramatických pravidel by se ono sousloví, i s přejatým českým slovem, muselo psát {в патек 
вечером}.
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неделю сваливает, так что может и йо)   

Je zajímavé, že zde figurují hned čtyři kódy – ruština psaná azbukou, ruština psaná latinkou, 

angličtina a, poměrně nenápadně, čeština. Prvků češtiny je zde nicméně i přes onu nenápadnost 

poměrně dost: {zitra} místo ruského {завтра} nebo – budu-li se držet ruštiny psané latinkou – 

{zavtra}, {до понделка} místo ruského {до понеделника}, {каварна} jako {кафе}, byť v tomto 

případě se jedná o součást názvu, {невим} místo {не знаю}, slovní spojení {может и йо} jako 

částečné převedení českého „možná i jo“ do ruštiny. Přestože se zde poměrně běžně objevují české, 

a ojediněle také anglické, výrazy zapisované azbukou, nepovažuji je – na rozdíl od ruštiny psané 

latinkou – za znak samostatného kódu, ale za poměrně logický projev míšení jazyků.

V obou případech je poněkud nejasné, jakou mají česká slova a slovní spojení vlastně v kontextu 

daných vět funkci. Čistě pragmaticky člověka napadne, že {патек} je kratší než {пятница} a 

čeština se tedy dostává na místa, kde je její použití rychlejší a pohodlnější. Nedomnívám se však, že 

by toto mohlo být pro míšení kódů dostatečnou motivací. Stejně tak tento fenomén nemohu odbýt 

tvrzením, že míšení je jednoduše pronikáním jednoho kódu do druhého, které nenese žádný význam 

a dochází k němu nahodile a samovolně. Proti takové představě mluví fakt, že ruskojazyčné 

promluvy na jiných místech nenesou žádné stopy vlivu češtiny a jsou z hlediska ruštiny zcela v 

pořádku, ať už jde o pravopis, gramatiku či slovní zásobu.22

Jaká je tedy motivace? Na základě čeho se české „nevím“ dostane do ruské promluvy? Bhatia a 

Ritchie (2004) i Gumperz (1982) tvrdí, že míšení kódů vzniká jako citace nebo parafrase někoho 

jiného. Tuto thesi nelze odmítnout, protože mnoho případů se s její pomocí skutečně vysvětlit dá. 

Když Elena mluví o tom, že jí lékař předepsal měkké nedráždivé jídlo, přímo jej cituje. Když Žanna 

píše {in the mood for something good}, cituje píseň Nicka Cavea, na kterou navazuje celá 

konversace. Když Ina píše {New Grinderman's album, vole!}, je ono české slovo humornou 

parafrasí toho, jak patrně mluví lidé v jejím okolí.

I tak ovšem zůstává celá řada prvků, na které nelze aplikovat ani jedno ze dvou výše uvedených 

vysvětlení, tedy motivaci lepší dostupností či adekvátností výrazu ani teorii o imitaci. Jediné, co se 

na ně dá aplikovat například z toho, co uvádí Grosjean (1982), je faktor sdílené kompetence. Pokud 

mluvčí ví, že ten, s kým hovoří, ovládá oba jazyky, nepovažuje za jakkoli problematické přecházet z 

22 Označení „v pořádku“ ovšem zahrnuje jevy jako je absence velkých písmen, chybějící či nadbytečná interpunkce a 
tak dále. To vše je zcela v mezích toho, jak vypadá „čistá“ ruština kdekoli na internetu.
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jednoho do druhého. Pravděpodobně nezbývá než toto spojit se základní thesí Uriela Weinreicha 

(Weinreich, 1979), která spočívá v tom, že ke kontaktu jazyků dochází zcela přirozeně všude, kde 

spolu různé kódy jakkoli koexistují. Není to ovšem proces nevědomý, který by ruštinu 

nekontrolovaně měnil a deformoval – jako je tomu v mnoha případech, například u texaských 

Čechů, o nichž píše Eckertová (2010) – ale velkou měrou uvědomovaný a záměrný.

Vedle míšení je, jak už jsem uvedl, časté i intersentenciální střídání. To se nejtypičtěji projevuje v 

situacích, kdy mluvčí uvozuje dialog něčím, co má úzkou souvislost s českým prostředím nebo 

konkrétními událostmi, které se tohoto prostředí týkají. Velmi často zde bývá jako základní jazyk 

volena čeština – reagovat pak mohou všichni, jichž se to týká: Češi i v Čechách žijící Rusové, kteří 

češtině rozumějí. Na českou promluvu se pak poměrně automaticky a volně reaguje rusky, byť jsem 

zaznamenal i několik případů souvislých dialogů, které spolu ruskojazyční aktéři vedli v češtině. 

Celkově je ovšem intrasentenciální střídání výrazně méně obvyklé než míšení a jeho jedinou 

motivací je takřka vždy – alespoň potenciální – komunikace s příslušníky české majority. 

Termínem, který se tak říkajíc vkrádá do podvědomí při sledování tohoto komunikačního 

společenství s přibližným vědomím toho, do jakých interakcí jeho příslušníci vstupují také mimo 

Facebook, je diglosie. Ta, jak píše Ferguson (1959), je poměrně stabilním stavem, v němž vedle 

sebe existuje běžný dialekt, kterým lidé hovoří mezi sebou a který má nižší prestiž, a jeho 

kodifikovaná a gramaticky komplexnější varianta. Já však vycházím spíše z Fishmanovy rozšířené 

definice (Fishman, 1967), podle níž se termín diglosie může vztahovat i na jazyky, které spolu 

nejsou příbuzné.23 Pokud by diglosie byla prostým společenským bilingvismem, nebylo by pochyb 

o tom, že s ní zde skutečně máme co do činění. Situaci ovšem komplikuje aspekt prestiže: čeština je 

v tomto kontextu sice jazykem školy a úřadů, tedy z jistého úhlu pohledu jazykem prestižnějším. Je 

ale ruština hovorovým a méně prestižním kódem? A co je důležitější: vnímají ji tak příslušníci 

tohoto komunikačního společenství? Podle všeho nikoli. V určitých situacích sice ruštinu mohou 

například příslušníci české majority vnímat jako jazyk méně prestižní než je čeština, ale velmi zde 

záleží na kontextu konkrétní řečové situace. A v té, které se věnuji zde, hierarchickou nerovnováhu 

23 Čeština a ruština jsou sice jazyky poměrně velmi blízké, nicméně povaha jejich příbuznosti není taková, jakou pro 
existenci diglosie předpokládá Ferguson – nejedná se o jazyky ve vzájemném vztahu nadřazenosti a podřazenosti. 
Podle Fergusonovy definice existuje vztah diglosie například mezi spisovnou němčinou a alemánskými dialekty ve 
Švýcarsku, mezi standardní angličtinou a patois na Jamajce nebo mezi klasickou a hovorovou arabštinou. Příbuznost 
češtiny a ruštiny je nicméně důležitým faktorem při střídání kódů, k němuž vzhledem k ní může docházet poměrně 
volně, aniž by se narušovala morfologická či syntaktická struktura a slova jsou si často vzájemně blízká (například 
pátek a пятница). U některých jevů navíc dokonce není zřejmé, jsou-li dány vlivem češtiny nebo nikoli – například 
psaní {уж} místo standardního {уже} může být čechismem, hovorovou zkratkou nebo, teoreticky, do určité míry 
obojím současně.
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mezi češtinou a ruštinou nespatřuji, a to ani v teoreticky možném opačném vztahu (v němž by 

ruština figurovala jako prestižní kód a čeština jako kód „nízký“). Spíše než o diglosii jako takové je 

tedy vhodné v rámci tohoto komunikačního společenství hovořit prostě o společenském 

bilingvismu.

Obecně vzato zde ovšem ke střídání kódů nedochází v míře, jakou by bylo možné očekávat od 

vícejazyčného komunikačního společenství. Velká část promluv a interakcí – možná více než 

polovina – se odehrává pouze v ruštině, jež se neliší od jazyka, který na internetu používají lidé 

žijící v jednojazyčném ruském prostředí. Může se zdát, že je to jev, který není třeba nějakým 

způsobem vysvětlovat nebo se jím vůbec zabývat. Nicméně, jak píše Grosjean (1982), střídání kódů 

je ve vícejazyčných společenstvích normou a pokud k němu dochází v poměrně omezené míře, je 

na místě ptát se po příčinách. Určitým klíčem přitom může být to, co píše Eckertová (2010) o 

Češích žijících v Texasu. Eckertová ukazuje, jak se jejich čeština deformovala pod vlivem 

angličtiny a vzdalovala se běžné české normě. Dělo se tak zejména proto, že česká komunita v 

Texasu byla relativně výrazně isolovaná od Evropy a, například, české noviny do Ameriky putovaly 

tak dlouho, že byly nakonec neaktuální. Obrátím-li toto zdůvodnění v souvislosti s tím, jak vypadají 

jazykové zvyklosti ruskojazyčného společenství v Praze, nezbývá než konstatovat, že zásadním 

faktorem, který má vliv na to, že si zde ruština udržuje relativně „čistou“ podobu, je právě internet. 

Odkudkoli na světě, tedy i z Prahy, má člověk okamžitý přístup k ruskojazyčnému zpravodajství, 

může v reálném čase komunikovat s lidmi setrvávajícími v Rusku (viz II.1.3), poslouchat novou 

ruskou hudbu, sledovat nové ruské filmy. Zcela zde platí známé klišé o zmenšování světa. Dalším 

faktorem je pak určitá dočasnost nebo, lépe řečeno, nedefinitivnost pobytu v Praze. Příslušníci 

tohoto komunikačního společenství navštěvují své přátele a příbuzné, kteří žijí v Rusku (v 

Bělorusku, v Kazachstánu...) a často předpokládají, že se tam, až dostudují, natrvalo vrátí (viz 

II.3.2).

II.5 Obsah komunikace

Obsah komunikace by zde bylo možné stručně shrnout do čtyř základních pojmů: umění, politika, 

humor, společenské události, móda a škola. Jednotlivé řečové události přirozeně velmi často spojují 

například politiku s humorem, společenské události s uměním a tak dále. Především humor je 

složkou velmi důležitou a téměř všudypřítomnou. I tam, kde se nejedná o vyložené vtipy, je zřetelná 

odlehčená atmosféra, kterou podporují poměrně různorodé výrazové prostředky.
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Co se týče umění, je možná vůbec nejzásadnějším tématem pro všechny příslušníky komunikačního 

společenství. Jejich sféra zájmu je přitom velmi široké, ale také poměrně specifická. Co se týče 

hudby, stojí na prvním místě nezávislá angloamerická scéna – tedy hudba, která se sice na jedné 

straně vymyká mainstreamu hranému v komerčních rádiích, nicméně přesto se těší globální 

popularitě především v kruzích mladých lidí s vysokým kulturním kapitálem. Konkrétně se tento 

zájem projevuje sdílením odkazů k videoklipům (jak na vlastních Zdech, tak vzájemně) interpretů 

jako je Regina Spektor, Nick Cave, Björk, Gogol Bordello a dalších, sdílením informací o 

koncertech a festivalech a běžnými hovory o této hudbě. Podobně se projevuje i zájem o hudbu, 

která stojí mimo tento vymezený proud – sem patří české nezávislé kapely, které se sice objevují 

okrajově, ale přesto, podobné interprety ruské a běloruské, ale také o zcela populární hudbu jako 

jsou U2, starší hudbu jako je Charles Aznavour a řadu kuriosních a z hlediska aktérů nevkusných 

záležitostí, jejichž funkce je v kontextu tohoto společenství čistě žertovná.

Kromě hudby je velmi zásadní literatura (viz podrobněji níže), divadlo, film i výtvarné umění, u 

něhož se výrazně projevuje i skutečnost, že Lena pracuje v soukromé galerii a pravidelně sdílí 

fotografie vystavovaných obrazů i soch.

V politice ve středu zájmu stojí celkem pochopitelně Rusko a Bělorusko. V rámci komunikačního 

společenství se komentuje aktuální politické dění v těchto zemích – volby, demonstrace a tak dále. 

Bez zájmu samozřejmě nezůstává ani česká a mezinárodní politika, leč témata spojená s těmito 

oblastmi jsou spíše okrajová.

Humor zde nabývá mnoho podob. Vedle verbálních vtipů či slovních hříček, které se takřka neustále 

včleňují téměř do všech dialogů, se velmi často – a podobně jako videoklipy – sdílejí odkazy ke 

kresleným vtipům, humorným skečům na YouTube, vtipným fotografiím i věcem, které jako vtipy 

působí až v kontextu řečové situace, případně události.

Společenské události se stávají tématy interakcí v podstatě dvojím způsobem – jako události minulé 

prostřednictvím fotografií, komentářů fotografií, vtipů a narážek, které se přímo váží k oněm 

událostem a diskusím o nich. Na druhé straně se pak objevuje plánování budoucích událostí a 

hovory o tom, co dělat. 

Móda spočívá hlavně ve sdílení fotografií, a to jak vlastních, tak těch spadajících do světa 
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„profesionální“ módy. Nejedná se o téma nijak zásadní, ovšem objevuje se pravidelně.

Škola je oproti tomu jedním z klíčových témat. Informace o tom, jaké zkoušky koho čekají, jaké 

kdo splnil a řešení nejrůznějších problémů a obtíží spojených se studiem, se objevují velmi často, 

což ostatně dává smysl, je-li studium, alespoň tedy teoreticky, hlavním důvodem existence tohoto 

komunikačního společenství.

Co se týče konkrétních podrobností, jsou zde pozoruhodným, a takřka všudypřítomným, prvkem 

interakcí citáty. Ať už jde o klasickou ruskou literaturu nebo soudobou angloamerickou hudbu, 

odkazuje se v hovorech k různým uměleckým dílům, a to – téměř – při každé příležitosti. Kromě 

jiného je to projevem faktu, že se jedná o společenství lidí disponující poměrně značným kulturním 

kapitálem. Obvykle se neuvádí, odkud výrok pochází nebo kdo je jeho autorem – předpokládá se, že 

partner v rozhovoru to bude vědět a pokud ne, je to jeho chyba. Každý citát je nicméně jako takový 

prakticky vždy označen symbolem copyrightu. Uvádím dva příklady, které se zde již objevily v 

jiných souvislostech.

ŽANNA: а кто не пьет? нет, назови, я жду!(с)

Zde se jedná o výrok z divadelní hry Leonida Zorina s názvem Pokrovská brána. Nejedná se 

rozhodně o hru výjimečného významu, nicméně přesto si – s největší pravděpodobností – Ina 

nepotřebovala dohledávat, odkud citát pochází.

Dalším výrokem je Inin status, již zde uváděný v souvislosti s podobami ruštiny:

Хотелось бы достигнуть полного идиотизма. Купить аквариум с рыбками, пальму в деревянной 

бочке (с) — прострация, фрустрация и проч.

Román Zapovednik, odkud tento výrok pochází a jehož autorem je Sergej Dovlatov, nebyl přeložen 

do češtiny a mohu se jen domýšlet, jaký význam má v ruskojazyčném světě. Nicméně opět se zde 

předpokládá, že „povolaní“ pochopí. 

Kromě ruské literatury, jejíž rozsah co do doby vzniku sahá od křtu svatého Vladimíra až po 

současnost, se citují také texty populárních písní i jiná díla.
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Ovšem právě znalost ruské literatury se zdá být jednou z věcí, které jsou pro toto konkrétní 

komunikační společenství velmi významné. Vedle citátů to ilustruje například skutečnost, že vedle 

velmi rozšířených odkazů k hudebním videoklipům si zde lidé vzájemně posílají také básně. 

Následující příklad ukazuje, že tato sečtělost má skutečně charakter určitého symbolického kapitálu 

a znamená prestiž:

ANNA: ne skazhu kto – otgadaj!

ŽANNA: ты не поверишь!я вчера вечером только его читала)так что Пастернак)

ANNA: ofiget\

ŽANNA: mne nravitsya kak ti mne posilae6' etu rubriku :otgadai kto:)

Tento rozhovor plynule navazuje na Pasternakovu báseň, kterou Anna umístila na Žanninu zeď. 

Pominu-li zvláštní kontrast mezi „vysokou“ formou básně respektující pravidla interpunkce, 

velkých a syntaktické struktury a poměrně typicky internetovou formu jazyka bez velkých písmen, 

kde dochází k volnému střídání azbuky a latinky, je tento krátký dialog skvělou ilustrací toho, jaké 

místo zde má literatura a povědomí o ní.

II.6 Pořadí aktů a pravidla interakcí

Tento oddíl se týká pravidel a zákonitostí, kterými se člověk musí řídit, má-li v tom kterém 

komunikačním společenství působit přirozeně nebo alespoň tak, aby jeho chování nevyvolalo 

trapnou situaci. Jde například o to, jak správně začíná dialog, kdo a jakým způsobem může v jakou 

chvíli reagovat, v jakém pořadí jednotliví aktéři mluví a tak dále. V případě daného komunikačního 

společenství by bylo s trochou nadsázky o pravidlech tohoto druhu napsat dvě slova: žádná nejsou.

Takové tvrzení je samozřejmě hyperbolou, protože nějakými pravidly se za všech okolností řídí 

každá interakce. V daném případě jsou ovšem poměrně neurčitá a volná.

Pozoruhodná je skutečnost, že zde až na ojedinělé výjimky chybí jeden prvek, který je jinde zcela 

zásadní, a sice pozdravy. V jakémkoli jiném kontextu dialog zpravidla začíná nějakou formou 

pozdravu a jinou – nebo také stejnou – formou pozdravu končí. Dialog je tak v podstatě jasně 

ohraničen. Na Facebooku ovšem na začátku nestojí pozdrav, nýbrž status, odkaz nebo fotografie 

(viz II.1.1). Samotný dialog vzniká prostě tak, že někdo spontánně reaguje buď na původní 

promluvu nebo na některý z komentářů. Zároveň může kdokoli rozhovor opustit – tedy do něj dále 

-38-



nezasahovat – aniž by to vyvolalo jakékoli pohoršení spojené s porušením společenských konvencí. 

Stejným způsobem mohou do dialogu zasahovat další lidé, aniž by se nad tím někdo pozastavil. 

Nezaznamenal jsem ani jasná pravidla pro turn-taking, tedy podmínky toho, kdo má (nebo smí) kdy 

na koho reagovat. Je-li na někoho směřována přímá otázka, žádost nebo třeba pozvání, může klidně 

odpovědět až po delší době, během které se odvíjejí jiné interakce. Stejně tak může jeden člověk 

napsat několik komentářů, které na sebe navazují, aniž by měl někdo dojem, že tak uchvacuje příliš 

prostoru v konversaci. 

To vše je z velké části dáno již několikrát zmíněnou nezřetelností prostoru a času v prostředí 

Facebooku a internetu obecně.  

II.7 Normy interpretace

Normami interpretace se rozumí všechny informace nutné k tomu, aby člověk mohl chápat danou 

řečovou situaci i jednotlivé řečové události. Důležitost těchto norem v rámci analysy vychází z 

jasného předpokladu, který formuloval Hymes (2003) – k tomu, abychom byli schopni skutečně 

komunikovat cizím jazykem, zdaleka nestačí znát jeho slovní zásobu a pravidla gramatiky.

Většinu těchto norem nutných k tomu, aby bylo možné pochopit vše, co se v daném komunikačním 

společenství odehrává, jsem již na různých místech zmínil. Zde se je pokusím přehledně shrnout.

Za prvé je potřeba mít povědomí o poměrně široké škále umění. Znalost ruské literatury, a to jak 

klasické, tak moderní, nezávislé populární hudby, přehled o divadle a filmu, to vše hraje významnou 

roli. Právě kulturní kapitál v této podobě považuji za zcela zásadní (viz II.5).

Za druhé je to znalost politické situace v Rusku i Bělorusku a přehled o aktuálním dění. Vtipy o 

synovi běloruského presidenta Lukašenka stejně jako vtipy o ruském presidentu Putinovi nepochopí 

člověk, který například neví, že se v Rusku zrovna konají volby a že se obecně předpokládá jejich 

zmanipulovanost. To, že se de facto všichni příslušníci daného komunikačního společenství více 

nebo méně aktivně vymezují vůči vládnoucímu režimu Ruska i Běloruska je rovněž důležitou 

normou – ruský nacionalista obdivující Vladimira Putina by měl pravděpodobně určité potíže 

zapadnout do kolektivu.
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Za třetí je důležitá znalost českých, respektive konkrétně pražských, reálií, a to jak čistě 

geografických, tak politických a kulturních (byť o české kultuře zde nikdo nemá ani zdaleka takový 

přehled jako o kultuře ruské). Je potřeba vědět, co je „каварна потрва“ (Kavárna Potrvá), kde a co 

je „стромовка“ (Stromovka) a co znamená „ехать с масарикова“ (jet z Masarykova nádraží). Tyto 

věci, které jsou pro člověka žijícího v Praze samozřejmé, budou pro Rusa nesrozumitelné. Do této 

kategorie ovšem patří například také problémy s českými úřady, konkrétně třeba cizineckou policií, 

které nemůže zcela pochopit Rus žijící v Rusku, ale na druhé straně ani Čech.

Za čtvrté považuji za nutné upozornit na provázanost facebookové řečové situace s jinými 

situacemi, v nichž se účastníci komunikačního společenství setkávají. Mají společné zážitky a 

zkušenosti, na které v rámci interakcí odkazují a především různé vtipy a komentáře u fotografií 

jsou nesrozumitelné pro každého, kdo se té které konkrétní události také nezúčastnil.

III. Etika výzkumu

Co se týče etických ohledů mé práce, považoval jsem za žádoucí a nutná v podstatě dvě opatření. 

Prvním z nich je zajištění informovaného souhlasu, tedy toho, že hlavní aktérky výzkumu věděly o 

tom, že jsou pozorovány a že jejich interakce budu analysovat. Považoval jsem za důležité toto 

zajistit i přesto, že zde nezveřejňuji žádné důvěrné rozhovory – interakce, které jsem sledoval a 

popisoval, jsou sice přístupné jen lidem, které mají aktérky na seznamu facebookových přátel, 

nicméně tyto seznamy jsou poměrně dlouhé a chce-li jeden člověk druhému sdělit něco, co by mělo 

zůstat širšímu okruhu lidí skryto, činí tak obvykle jinou cestou než je facebooková Zeď. I tak ovšem 

platí, že si každý své facebookové přátele vybírá a taková komunikace tedy zcela veřejná a otevřená 

není.

Druhým zásadním opatřením je to, že jsem všem zúčastněným přidělil smyšlená jména a vyhýbal 

jsem se uvádění informací, které by mohly příliš jasně ukazovat k jejich totožnosti. To znamenalo 

především najít rovnováhu mezi dvěma požadavky: na jedné straně je to tento etický ohled 

neprozrazování identity aktérů a ctění jejich soukromí, na straně druhé potřeba zohledňovat všechny 

faktory důležité pro samotné otázky výzkumu. Ve snaze dostát oběma těmto požadavkům jsem se 

vydal, podle všeho nutnou, cestou kompromisu.

O etických dilematech, která jsou specifická pro prostředí internetu, píše Paccagnella (1997). I když 
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jsou mnohá z nich přitlumena skutečností, že každé společenství lidí na Facebooku má k 

„reálnému“ světu v mnoha ohledech blíže než virtuální komunity v pravém slova smyslu, stále 

existují. Paccagnella píše, že se badatelé neshodují v tom, jak k nim přistupovat. Na změně jmen a 

dalších údajů, které by mohly ohrozit soukromí nebo dokonce bezpečí, se nicméně – na rozdíl od 

informovaného souhlasu – shodují všichni. 

IV. Hodnocení kvality

Metodou, kterou jsem zvolil pro zajištění věrohodnosti, validity a přenositelnosti své práce, je 

takzvaný member check, tedy zpětná vazba od lidí, na které byl výzkum zaměřen. Přestože jde o 

metodu, která je v několika ohledech problematická, domnívám se, že s ohledem na celkové 

zaměření mé práce je metodou více než vhodnou. Je však třeba zmínit, že má svá – poměrně 

logická – omezení. Jedná se na prvním místě o problém subjektivity a objektivity. Využití zpětné 

vazby může vést k představě, že existuje nějaká objektivní pravda, které se může badatel dobrat a 

kterou mohou posléze respondenti jeho výzkumu jako takovou potvrdit. Má práce se ovšem – stejně 

jako de facto jakákoli jiná – ze subjektivních interpretací subjektivně vnímané reality. Subjektivně 

zcela přirozeně vnímají a interpretují svět kolem sebe také příslušníci komunikačního společenství, 

které jsem pozoroval. Znamenal by pak automaticky jejich případný nesouhlas s některým z mých 

soudů, že je tento soud chybný? Rozhodně ne, alespoň tedy ne nutně. Současně se ovšem 

domnívám, že je potřeba brát na vnímání samotných příslušníků komunikačního společenství zřetel 

a zohledňovat je.

Nakonec jsem se ovšem do takových problémů nedostal a práce v této podobě mi byla hlavními 

aktérkami bez výhrad schválena, čímž se mi snad, alespoň z větší části, podařilo dostát standardům 

kvalitativního výzkumu.

V. Závěr

Bylo-li mým hlavním úkolem vhled do jazykových zvyklostí ruskojazyčné minority v 

českojazyčném prostředí, domnívám se, že mohu konstatovat, že jsem jej v rámci možností splnil. 

Metoda etnografie komunikace se ukázala jako velmi případná a přínosná, a to i v prostředí 

internetu, které do značné míry proměňuje charakter účasti a vztahů. Celou práci jsem rozložil do 

oddílů, které odpovídají jednotlivým komponentám řečových událostí tak, jak je rozděluje Hymes 

(2003). Vztáhl jsem je tedy posléze na celou řečovou situaci konkrétního komunikačního 
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společenství v konkrétním prostředí.

Jednotlivé složky komunikace, a tím i jednotlivé oddíly mé práce, spolu úzce souvisejí. Vztahy 

mezi nimi jsem se na různých místech textu pokoušel naznačit. U některých skutečností mi nebylo 

jasné, do které části je zařadit, jiné skutečnosti bych zase teoreticky mohl zařadit hned do několika 

oddílů, protože vazby mezi nimi jsou někdy velmi úzké. Rozdělení do jednotlivých složek je tedy 

spíše pomůckou, a to jak pro mne, tak pro čtenáře. Témata, která jsem během výzkumu vyhodnotil 

jako nejvýznamnější a kterým jsem tedy věnoval nejvíce pozornosti, spadají do oblasti formy. Je to 

koexistence ruštiny psané azbukou a ruštiny psané latinkou (II.4.3) a kontakt jazyků, konkrétně pak 

„přepínání“ mezi ruštinou a češtinou (II.4.7). Přes určité věci, které pro mne vystoupily do popředí, 

jsem se ovšem snažil charakter komunikačního společenství a řečové situace zachytit co nejúplněji.

Oblastí, která by zasluhovala další, a rozsáhlý, výzkum je právě střídání kódů, které v různých 

komunikačních společenstvích nabývá různých podob. Analysy jednotlivých případů teoreticky 

mohou být podkladem pro formulování obecnějších teorií, jedná se však o téma natolik rozsáhlé a 

složité, že by bylo jistě podnětné zaměřit se konkrétněji na jednotlivosti s ním spojené.

Dalším tématem hodným pozornosti je to, jakou roli hraje mezi mladými lidmi z ruskojazyčného 

prostředí bez ohledu na to, kde žijí, povědomí o literatuře a je-li skutečně významným zdrojem 

symbolického kapitálu, jak naznačuje můj výzkum.

Vedle tohoto základního vhledu do ruskojazyčné menšiny u nás považuji svou práci za poměrně 

přínosnou i z hlediska internetové lingvistiky. Přestože věci spojené s prostředím internetu nebyly 

nikdy vyloženě ústředním předmětem mého zájmu, musel jsem se jimi zabývat s ohledem na to, jak 

výrazný byl jejich vliv na realitu, kterou jsem pozoroval. Můj zájem o ně ovšem nebyl 

znouzectností, nýbrž záměrem: Facebook jsem pro potřeby svého výzkumu zvolil právě proto.
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