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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá elektronickou komunikací probíhající na sociálních sítích 

Facebook a Twitter. Jejím cílem bylo jednak nalezení a popis specifických rysů 

elektronické komunikace, jednak srovnání obou sítí z hlediska různých typů textů. Mezi 

zkoumanými jazykovými prostředky dominují prostředky sloužící k vyjadřování emocí 

(emotikony, akronymy, kapitálky, multiplikované znaky a písmena, citoslovce, 

vulgarismy), které se výrazně podílejí na spontánním charakteru elektronické komunikace. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis is concentrated on the computer mediated communication going on the 

social networks Facebook and Twitter. The aim of the thesis was to find a to descript the 

specific features of computer mediated communication, both comparison of the two social 

networks according to different text types. Among the studied features dominated a group 

of features, which express emotions (emoticons, acronyms, capital letters, multiplier 

punctuation marks and letters, interjection, vulgar). This strongly contribute to the 

spontaneous nature of computer mediated communication. 
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Úvod 

Internet patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím médiím. Jeho význam 

narůstá nejen s počtem jeho funkcí, ale zejména s rostoucím počtem uživatelů. Oblibu si 

získává také díky nesčetnému množství komunikačních možností od vlastních webových 

stránek po internetové telefonování. Je proto přirozené, že internetoví uživatelé 

přizpůsobují svůj jazyk novým komunikačním možnostem a novému prostředí. Velká 

variabilita internetové komunikace přitahuje zájem mnohých vědních disciplín, např. 

psychologie, sociologie, filozofie a samozřejmě i lingvistiky. 

Internet představuje pro lingvistiku rozsáhlou oblast dosud neprobádaného území. 

Základním problémem jsou zejména jazyková data, z nichž popisy internetové komunikace 

vycházejí. Internet sice disponuje velkým množstvím jazykových dat, ale ta jsou nestálá, 

neuspořádaná a obtížně prohledávatelná. Je potřeba si uvědomit, že internet není jazykový 

korpus. Právě proto jsou závěry vytvořené na určitém datovém výseku snadno 

zpochybnitelné. Této situaci by mohly napomoci internetové archivy, které se snaží 

uchovat obsah vybraných internetových stránek a online zdrojů
1
. Pokud chce lingvista 

v současnosti zkoumat internetovou komunikaci, musí si vytvořit vlastní jazykový korpus 

z internetových dat. 

 Lingvistické zkoumání se v současné době nezaměřuje na internet jako celek, ale 

na jednotlivé typy internetových textů, příp. určitě internetové prostředí. O internetové a 

elektronické komunikaci jako specifickém typu jazyka se psalo v počátcích lingvistického 

zkoumání (pro češtinu např. Čmejrková, 1997), kdy bylo třeba definovat jeho odlišnost 

od psaného a mluveného jazyka. Nutno podotknout, že v tomto ohledu nepanuje v českém 

odborném prostředí shoda v terminologii. Termín internetová komunikace bývá někdy 

nahrazován termínem elektronická komunikace, např. v Encyklopedickém slovníku češtiny 

(dále jen ESČ, 2002), který ji definuje jako jakoukoli komunikaci realizovanou 

prostřednictvím sítě (nikoli faxování, zprávy na záznamníku apod.). Naopak Kopecký 

(2007) zastává širší pojetí, podle něhož je za elektronickou komunikaci považována 

veškerá komunikace zprostředkovaná technikou. Pak tedy můžeme v rámci elektronické 

komunikace samostatně vyčlenit komunikaci internetovou, faxovou, komunikaci 

prostřednictvím SMS apod. V naší práci budeme elektronickou komunikací označovat 

ve shodě s ESČ komunikaci zprostředkovanou sítí Internet.  

                                                 

1
 Viz např. projekt Národní knihovny ČR WebArchiv (http://www.webarchiv.cz/). 
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 Elektronickou komunikaci jako celek můžeme rozdělit podle různých kritérií, 

nejčastěji se dělí podle komunikačního kanálu, počtu účastníků, jejich sociologických 

vlastností nebo synchronnosti. Komunikační situace, jejichž jazyk je analyzován v této 

práci, jsou vyděleny na základě prvně zmíněného kritéria. Jedná se o situace specifické 

pro internetové (virtuální) prostředí. Šmíd (2007, s. 118) o jejich vzniku píše: „Globální 

charakter této komunikace ve spojení s jejím síťovým charakterem dává vzniknout 

komunikačním situacím, které předinternetová doba neznala.“ Nově vzniknuvší 

komunikační situace realizované v různých typech internetového prostředí jsou předmětem 

zájmu českých i zahraničních lingvistů. Přehled nejnovějších zahraničních studií 

zabývajících se analýzou různých internetových prostředí podává Herring (2010, 2011), 

přehled vybraných českých prací zejména k chatu přináší Hoffmannová (2011).   

Po vzoru odborníků jsme si ke zkoumání vybrali jedno internetové prostředí, což se zdá 

být na jednu stranu velmi úzce vymezeným tématem, avšak na stranu druhou velmi 

širokým, neboť sociální sítě umožňují zpravidla komunikovat vícero způsoby (např. 

prostřednictvím chatu, e-mailových zpráv, asynchronními diskusemi). K výběru tohoto 

prostředí nás motivovala jeho vysoká obliba a denně narůstající počet účastníků, což jsou 

předpoklady k rychlé proměně, které s sebou nese i ztrátu jazykových dat.  

Cílem diplomové práce je nalezení a popis takových rysů elektronické komunikace, 

které jsou v odborné literatuře zmiňovány jako specifické pro tuto oblast. Rysy jsme 

zařadili z důvodu lepší přehlednosti do následujících skupin: formální prostředky, 

prostředky k vyjadřování emocí, kontaktové prostředky, odchylky od normy. První skupina 

zahrnuje použití diakritiky, délku příspěvků a prostředky intertextuality, zejména tzv. 

technické
2
. Druhou skupinu tvoří jazykové prostředky sloužící k vyjadřování emocí, 

konkrétně se zaměřujeme na použití citoslovcí, multiplikovaných (zmnožených) znaků, 

emotikonů, akronymů a kapitálek. Do třetí skupiny jsou zahrnuty pozdravy, oslovení a 

veškeré jazykové prostředky vyjadřující souhlas či nesouhlas. Poslední skupina není 

pro elektronickou komunikaci specifická, avšak odchylek od pravopisné či grafické normy 

je ve shromážděném materiálu tolik, že jsme se rozhodli zaměřit se i na ně. Podle 

Čmejrkové (1997) tvoří autoři e-mailů text lineárně, což znamená, že již napsané nečtou 

ani nekorigují. Toto tvrzení nebylo dosud v odborné literatuře rozpracováno, ačkoli 

problematika střídání jazykových kódů či variet již zkoumána je (ke střídání obecné a 

                                                 

2
 Pojem technická intertextualitu vymezuje Hoffmannová (2006, s. 164) jako přebírání z jiných 

elektronických textům, cizích i vlastních, a reakce na ně.   
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spisovné češtiny např. Janovec, 2013). Jsme si vědomi toho, že se na výsledné podobě 

textů podílí mnoho faktorů a že vyčlenění některých rysů, resp. oblastí, může být 

zavádějící. Budeme se proto snažit porovnat závěry z jiných analýz jazyka na sociálních 

sítích, příp. na internetu. 

Materiál k diplomové práci jsme získali ze sociálních sítí Facebook a Twitter, jež patří 

v současné době celosvětově k nejpopulárnějším. Shromáždili jsme celkem 1500 

příspěvků, což představuje 122 642 znaků, tedy necelých 69 normostran textu. Jsme si 

vědomi skutečnosti, že se jedná o malý vzorek, závěry z něj učiněné proto nelze chápat 

jako platné pro veškerou komunikaci na sociálních sítích. Komunikaci na sociálních sítích 

by bylo potřeba zkoumat i na jiných vzorcích a závěry porovnat. 

Materiál byl shromaždován již s ohledem k diplomové práci. Veřejné texty 

na Facebooku jsme odlišili podle jejich obsahu na statusy, komentáře fotografií a 

komentáře hypertextových odkazů. Jedním z cílů práce je vzájemné porovnávání těchto tří 

skupin textů (viz dále). Dalším cílem je jazykové srovnání Facebooku a Twitteru. 

Z důvodu jiného způsobu shromaždování dat z Twitteru jsme tyto texty netřídili do výše 

stanovených skupin, ale považovali je za jednu skupinu textů, jež bude sloužit 

k porovnávání obou sítí. Vnitřní členění textů z Twitteru do tří skupin je však také možné. 

Co se týče rozdělení textů do skupin, předpokládáme, že komentáře hypertextových 

odkazů a komentáře fotografií budou ve sledovaných rysech vykazovat podobnost větší 

než v porovnání se statusy. Dále se domníváme, že se veřejné statusy nebudou lišit 

od soukromých statusů více, než od obou druhů komentářů. Texty na Twitteru se nebudou 

od všech textů na Facebooku výrazně lišit v žádné sledované oblasti. 

Na veřejnou komunikaci se zaměřujeme cíleně především z důvodu dostupnosti 

prostřednictvím internetových vyhledávačů. Týká se to všech tří stanovených skupin 

v rámci sítě Facebook i textů z Twitteru. Vysoký počet uživatelů Facebooku však své texty 

před vyhledáváním skrývá, rozhodli jsem se proto najít rozdíly mezi veřejnými a 

neveřejnými texty. Zaměřili jsme se na skupinu statusů, u kterých lze přesně určit, zda 

jsou, či nejsou zveřejněné pro všechny, neboť nespřáteleným uživatelům se na Facebooku 

nezobrazí. Takového srovnání nelze na Twitteru docílit, protože na něm nelze u každého 

příspěvku definovat zveřejnění. 

K problematice veřejnosti či soukromostí textů se pojí další komunikační možnosti 

vybraných sociálních sítí. Na obou je možné komunikovat s jinými uživateli výhradně 

soukromě prostřednictvím soukromých zpráv (na Facebooku nazvaných zprávy, příp. chat, 

na Twitteru nazvaných direct message). Pro tento typ komunikace nemáme data, proto se 
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mu v diplomové práci nevěnujeme. Nemůžeme tak ověřit, zda je např. chat na Facebooku 

podobný diskusím odvíjejícím se od statusů či komentářů. Zajímavé by rovněž bylo 

srovnávání soukromých zpráv na Facebooku se statusy zveřejňovanými pouze pro vybrané 

přátele. 
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1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Virtuální realita 

Pod tímto pojmem rozumí Slovník mediální komunikace (2004, s. 205) jakoukoli 

simulovanou skutečnost, nebo „počítačovou technologii poskytující pomocí smyslových 

podnětů a zpětné vazby přesvědčivou iluzi o imerzi (vržení, ponoření) uživatele 

do umělého světa“. Slovník připomíná, že realita a její vnímání je vždy do určité míry 

konstrukce, a včleňuje tak počítačem simulovanou realitu do tradice vytváření umělých 

světů od 19. století. 

Pojem virtuální reality bývá zaměňován s pojmem kyberprostoru. V této práci budeme 

oba pojmy chápat jako synonyma, ačkoli si jsme vědomi, že se zcela nekryjí. Termín 

kyberprostor představuje podle Lévyho (2000, s. 15) „nejen hmotnou infrastrukturu 

digitální komunikace, ale zároveň nesmírný oceán informací, který v ní sídlí, stejně tak 

jako lidské bytosti, které se po něm plaví a zásobují jej“. Pojmy kyberprostor a virtuální 

realita budou v diplomové práci chápány jako pojmy označující prostředí, které  umožňuje 

fungování sociálních sítí a virtuálních komunit.  

1.2 Virtuální komunita (online komunita) 

Počáteční růst kyberprostoru byl usměrňován třemi základními principy: vzájemným 

propojením, vytvářením virtuálních společenství a kolektivní inteligencí. (Lévy 2000) 

Připojení představuje nejsilnější podnět a pro kyberprostor má větší význam než izolace. 

Podle Rheingolda (2000, s. 3) je virtuální komunita sociální agregací lidí, která vzniká 

na internetu ve chvíli, kdy zde veřejně diskutuje dostatečný počet lidí dostatečně dlouho, 

ukazuje přitom lidské city, čímž v kyberprostoru vytváří sítě osobních vztahů.
3
 Virtuální 

komunita je závislá na vzájemném propojení svých členů. Vzniká na základě zájmů, 

znalostí, sdílených společných plánů atd. nezávisle na vzdálenostech.  

V širším slova smyslu bychom mohli za virtuální komunitu označit sociální síť (např. 

Facebook), jejímž základním principem fungování je také interkonexe. V rámci sociální 

sítě,  která je jednou velkou online komunitou lidí spojených jednou komunikační 

                                                 

3
 „Virtual communities are social aggregations that emerge from the Net when enough people carry on 

those public discussions long enough, with sufficient human feeling, to form webs of personal relationships 

in cyberspace.“ (Rheingold, 2000, s. 3) 
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platformou, se ustavují další menší podskupiny, které sdružují např. fanoušky seriálu 

Simpsonovi, spolužáky ze základní školy či české studenty na zahraniční univerzitě. 

Každá komunita má vlastní společenskou morálku, soubor nepsaných pravidel, kterými 

se řídí její členové. Poruší-li někdo tyto normy, bývá upozorněn, příp. sankcionován (např. 

vyloučením z chatovaní místnosti, ignorací ostatními diskutujícími). Soubor pravidel 

slušného chování byl vytvořen i pro celý internet a nazývá se netiketa. Podobná pravidla 

obsahuje soubor podmínek používání každé sociální sítě, se kterými musí nově se 

registrující uživatel souhlasit.  

1.3 Virtuální identita 

Problémem identity v prostředí internetu se dnes nezabývají pouze programátoři, řešící 

technické aspekty virtuální komunikace, ale i psychologové a sociologové. V původním 

pojetí se virtuální identitou míní nově vytvořené JÁ ve virtuální realitě. Tato nová identita 

se může, ale nemusí shodovat s reálnou identitou internetového uživatele, míru shody 

určuje on sám. Anonymní prostředí internetu mu umožňuje experimentovat a prezentovat 

se jako zcela odlišná osoba, např. muž se může stát ženou. Ve virtuálnu vystupují uživatelé 

pod jinými jmény, přezdívkami, jejichž použití je podle Kokswijka (2007, s. 105) efektivní 

pouze tehdy, když nemůže být přezdívka spojena se svým nositelem nebo s dalšími 

přezdívkami, které tentýž nositel může mít. 

Dalším aspektem virtuální identity je absence vzhledu uživatele. Většinou známe pouze 

uživatelovo virtuální jméno. V prostředí sociálních sítí však toto pravidlo zcela neplatí, 

profil každého uživatele je doplněn o jeho „tvář“. Nejčastěji se jedná o vlastní fotografii, 

ale výjimkou nejsou ani různé obrázky, symboly či oblíbené animované postavy. Už 

samotný název největší sociální sítě Facebook připomíná, že se nejedná o virtuální 

prostředí anonymních uživatelů bez tváře, ale konkrétních lidí s tváří. Tato neanonymita je 

však opět jen zdánlivá. Osoby, které známe pouze z virtuálního prostředí, např. jsme 

přáteli na jmenovaném Facebooku a komunikujeme spolu, jsou pro nás v reálném světě 

neznámými lidmi, cizinci, s nimiž bychom možná z očí do očí nemluvili. 

Anonymita uživatelů je tedy v prostředí internetu domnělá. Pomocí dnešních 

technologií mohou být téměř všechna spojení uskutečněná přes internet monitorována. 

Každý uživatelův krok je zaznamenán na navštívených webových serverech, odkud lze 

poté zpětně zjistit některé potenciálně citlivé informace. „Dokonce i po použití volných 

proxy serverů či anonymizérů vždy zůstanou stopy, které vedou k původnímu počítači.“ 

(Kokswijk, 2007, s. 137) Této skutečnosti si nejsou všichni uživatelé vědomi. Určitá míra 
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anonymity je podle Konečného (2011) sama o sobě potřebná, problém však tkví v tom, že 

jedinec může být anonymní či může falšovat svou identitu také v případech, kdy aktivně 

působí na druhé lidi. 

1.4 Sociální síť 

Van Dijk (2006) chápe síť jako soubor kontaktů mezi jednotkami jednoho celku. Sítě 

se mohou dělit na různé typy, od organických (nervová soustava, krevní oběh) 

po technické (telekomunikace, silniční síť). 

Pro potřeby této práce je nutné opustit obecnou kategorii sítě a definovat si termín 

sociální síť relevantně vůči oblasti našeho zkoumání. V širším slova smyslu lze sociální síť 

chápat jako propojenou skupinu lidí, avšak je nutné stanovit, co se v této skupině děje. 

V prostředí vzniklém propojením počítačů, tzv. kyberprostoru, můžeme pojem definovat 

jako webovou službu kombinovanou se specializovaným vyhledávačem. Tato služba 

umožňuje jednotlivcům 1) vytvoření vlastního profilu v rámci propojeného systému, 2) 

spojit se s dalšími uživateli v daném systému, 3) zobrazit a sdílet tato spojení 

s identifikovanými uživateli.  (Boyd – Ellison, 2007) V rámci takové sítě se mohou 

ustanovit další virtuální komunity se specifičtějším charakterem. 

Sociální sítě můžeme rozdělit podle způsobu vzniku (vytvářené přímo uživateli, 

s podílem uživatelů), obsahu (podle převažujícího typu informace – fotografie, video, text 

apod., nebo jejich kombinací), způsobu propojení uživatelů a míry interaktivity (přístup 

offline, online, individuální, kolektivní), způsobu přístupu (pouze povolená skupina osob, 

autorizace s registrací, volný přístup), dále podle použité technologie (diskusní skupiny, 

propojené blogy, virtuální realita atd.) a účelu (sociální sítě profesní a zábavní). (Pospíšil – 

Závodná, 2009) 

Komunikaci na sociální síti zahajuje uživatel přihlášením do sítě a vytvořením 

spojením mezi sebou a jiným uživatelem. Přidáním dalších uživatelů do seznamu kontaktů 

vzniká seznam uživatelů (nazývaných nejčastěji přátelé
4
, kontakty, fanoušci), se kterými 

náš uživatel komunikuje nebo chce komunikovat.  

Možnosti komunikace se liší podle konkrétních technických rysů sítě a budeme se jimi 

zabývat detailněji v charakteristice dané sítě obsažené v následující kapitole.  

                                                 

4
 Termín přátelé může být zavádějící. Spojení mezi uživateli nemusí představovat vztah přátelství známý 

z reálného světa, důvody komunikace na sociální síti jsou individuální. 
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2 Sociální sítě a komunikace 

Internet patří k jednomu z nejvyužívanějších médií současnosti. Denně ovlivňuje životy 

milionů lidí, přestože se jedná o poměrně mladý způsob komunikace. 

Prostřednictvím nespočetného množství internetových stránek a platforem poskytuje svým 

uživatelům informace, zábavu a především také komunikaci. 

Před tím, než se dostaneme k charakteristice komunikace v internetovém prostředí, 

budeme se krátce věnovat historii internetu a sociálních sítí. 

2.1 Počátky internetu a prvních online komunit 

Internet představuje pro současnou společnost již nepostradatelné médium. Lidé na 

celém světě používají internet k stále většímu počtu úkonů a mnozí si bez něj svůj život 

nedovedou představit. Celkový počet uživatelů internetu čítal k 30. 1. 2012 dvě miliardy
5
. 

V České republice v roce 2010 to bylo 6,68 milionů.  

Historie internetu se začíná odvíjet v roce 1969 spuštěním americké armádní sítě 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Síť byla financována 

ministerstvem obrany a měla sloužit k lepšímu využití drahých sálových počítačů té doby a 

k ověřování funkčnosti systémů při přenosu paketů, tzn. při posílání dat po menších 

částech. Brzy se stala nástrojem komunikace mezi lidmi v připojených výzkumných 

centrech
6
. V sedmdesátých letech 20. století se k síti připojily první dva evropské státy 

Norsko a Velká Británie. V dalším desetiletí se od Arpanetu oddělila vojenská část 

nazvaná Milnet, která dále sloužila ministerstvu obrany. Postupným prolínáním 

s telekomunikacemi, filmem, televizí se začíná vytvářet moderní multimédium. 

S nástupem nových lokálních sítí byl Arpanet využíván jako páteřní síť pro přenos, a když 

tuto funkci přebrala síť NSFNET (National Science Foundation Network), byl roku 1990 

zastaven. 

Již v osmdesátých letech 20. století se objevila první online komunita – The Well. 

Analýzou této sítě se zabývalo mnoho mediálních teoretiků, věnujících se problematice 

online společenství, mezi předními z nich např. Howard Rheingold v knize Virtual Reality 

                                                 

5
 Dostupné z: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> [cit. 2013-02-25] 

6
 První připojené počítače se nacházely v těchto institucích: University of California Los Angeles, 

Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara, University of Utah. 
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– Homesteading on the Electronic Frontier. The Well a další nově vznikající komunity 

jsou charakterizovány novým uspořádáním sociálních vztahů. Jejich uživatelé se v reálném 

světě většinou neznají, ve virtuálním světě používají elektronickou komunikaci, budují si 

nové identity, setkávají se v diskuzích zastřešených různými tématy. 

2.2 Nové sociální stě 

K rychlému vzniku sociálních sítí došlo v průběhu devadesátých let 20. století. První 

generaci tvořily weby Geocities (1994), Theglobe.com (1995) a Tripod.com (1995), jež 

umožňovaly uživatelům zakládání vlastních blogů, setkávání a diskuse v chatovacích 

místnostech. Druhá generace byla založena na propojenosti emailových schránek svých 

členů. Jedná se např. o síť SixDegrees.com (1997), kterou Boyd – Ellison (2007) označují 

za první novou sociální síť, neboť umožnila vytvoření profilu, seznamu přátel a viditelnost 

tohoto seznamu pro ostatní přátele. Zlom nastal na počátku nového milénia skončením 

Sixdegrees.com. Celosvětové obliby dosahují sítě Friendster (2002), MySpace (2003), 

LinkedIn (2003). Mediální weby přejímají prvky sociálních sítí a tím se jimi vlastně 

stávají, např. Youtube, založený na sdílení videí. V této době vzniká Facebook jako 

univerzitní sociální síť. 

Vzestup sociálních sítí ukazuje na změnu organizace virtuálních komunit. Sociální sítě 

jsou organizovány primárně kolem lidí a jejich vztahů, zatímco dřívější komunity se 

ustavovaly podle diskusních témat. V centru komunity stojí nyní individualita, proto 

nazývají Boyd – Ellison sociální sítě egocentrickými (tamtéž). 

2.2.1 Charakteristika sítě Facebook 

Jedná se o společenskou webovou platformu sloužící k tvorbě sociálních sítí, 

komunikaci mezi uživateli, sdílení dat a zábavě. Její tvůrce Mark Zuckerberg otevřel síť 

r. 2004 pro studenty Harvardovy univerzity. Během roku byl přístup otevřen všem 

uživatelům s univerzitní e-mailovou adresou (zakončenou např. .edu, .ac .uk), od února 

2006 se do systému začal připojovat nadnárodní obchodní společnosti. Od 11. srpna 2006 

se může podle licence používání připojit kdokoli starší 13 let. Podle počtu uživatelů patří 

Facebook mezi nejrozšířenější sociální sítě, v současné době má přibližně miliardu 
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aktivních uživatelů.
7
 Společnost Facebook vydělává hlavně na reklamách uveřejněných 

na stránkách, které jsou přesně cíleny podle zájmů uživatele a jeho chování na stránkách 

samotné sociální sítě. 

Česká verze Facebooku byla vytvořena v červnu 2008. (Handl 2009) Počet českých 

uživatelů Facebooku čítal k 1. 5. 2013 3 950 040 uživatelů
8
. 

Pro lepší porozumění síti Facebooku uvádíme vysvětlení nejdůležitějších pojmů, které 

budeme dále používat. Jedná se o následující
9
: 

 Zeď – místo, kde se uživateli zobrazují novinky od jiných spřátelených 

uživatelů  

 Přítel – jiný uživatel, se kterým sdílíte svou činnost na Facebooku 

 Status – příspěvek na Facebooku, který se zobrazuje na zdi uživatele a může se 

zobrazovat i na zdi jeho přátel 

 Komentář – diskusní příspěvek reagující na statusy či jiné komentáře  

 Zpráva – soukromý příspěvek, poslaný konkrétním uživatelům  

Status je podle Janovce (2013) základním textovým žánrem Facebooku. Jedná se 

o (většinou) krátký monologický text, zveřejněný konkrétním uživatelem pro ostatní. 

Většinou přináší informace o aktuálním stavu či činnosti uživatele. Janovec (taméž, s. 214) 

dodává, že „má rovněž funkci kontaktovou, slouží jako potenciální iniciační výpověď 

pro zahájení dialogické či polylogické komunikace“. Pro účely naší práce nazýváme 

diskusní příspěvky vztahující se ke statusu také pojmem status. 

Komentář je podle Janovce (tamtéž) jakákoli reakce na status. Jeho autorem může být 

jak autor statusu, tak jiný uživatel. Pro naši práci však pojem komentář zužujeme na text 

vztahující se k přiložené fotografii nebo hypertextovému odkazu. Může se jednat o 

komentář zapsaný ve statusovém nebo komentářovém poli. Statusy a komentáře se 

zobrazují na zdi uživatele, podle Čamka a Kulhánkové (2010) dodávají novinky zobrazené 

na zdi Facebooku pocit aktuálnosti. 

                                                 

7
 Statistika. [online] Facebook. Dostupné z: <http://www.facebook.com/press/info.php?statistics> [cit. 

2013-05-02]. Srovnej s Facebook Statistics [online]. Dostupné z: <http://www.socialbakers.com/ 

countries/continents/> [cit. 2013-05-02]. 

8
 Czech Republic Facebook Statistics [online]. [cit. 2010-14-04]. Dostupné z: 

<http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic> [cit. 2013-05-02] 

9
 Veškerými způsoby komunikace prostřednictvím Facebook  se budeme zabývat v kapitole 2.3.1 

(od s. 23). 
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2.2.2 Charakteristika sítě Twitter 

Sociální síť Twitter je mikroblogovací online služba umožňující svým uživatelům 

zasílání a přijímání krátkých textových zpráv, tzv. tweetů. Služba byla založena r. 2006 

Jackem Dorsayem pro společnost Odeo. O rok později se síť stala veřejně přístupnou 

(oproti Facebooku věkově neomezenou) a začal její vzestup, na jehož počátku stojí 

konference South by Southwest Interactive (SXSWi) v Austinu v Texasu. (Levy 2007) 

Oblíbenosti Twitter dosahuje zejména během zvláštních událostí, např. sportovních utkání 

nebo speciálních oslav. Stávající rekord v počtu poslaných tweetů byl vytvořen 1. 1. 2013 

občany japonské časové zóny, kteří poslali 33 388 tweetů v první vteřině nového roku. 

(Kanalley, 2013) Twitter se v současnosti řadí k světově nejrozšířenějším sociálním sítím. 

Počet jeho uživatelů dosahuje podle nedávných statistik 500 milionů.
10

  

V prostředí sítě Twitter jednotlivé funkce označovány nejčastěji anglickými pojmy. Ty 

často vstupují i do příspěvků v jazyce jiném než anglickém a všem uživatelům Twitteru 

jsou známé. Ve stručnosti je nyní definujeme: 

 Tweet – příspěvek na Twitteru, který může mít maximálně 140 znaků 

 Followers – lidé, kteří sledují vaše příspěvky, tedy čtou vaše tweety  

 Following – seznam uživatelů, které sledujete vy 

 Reply (@uživatelskéjméno) – oslovení určitého uživatele, které je veřejné. To 

znamená, že komunikaci uvidí všichni, kteří sledují vás i osloveného.  

 Retweet (RT) – přeposlání zajímavé zprávy dalším uživatelům 

 Hashtag (#hashtag)
11

 – označení klíčových či důležitých slov uživatelem 

symbolem #. Hashtagy umožňují třídit obsah příspěvků a vyhledávat, fungují jako 

hypertextové odkazy.  

 Direct message – zpráva soukromá. To znamená, že ji nemůže číst nikdo jiný než 

odesílatel a příjemce, příp. příjemci. 

2.3 Elektronická komunikace 

Nejprve se zastavíme u samotného termínu elektronická komunikace. V českém 

odborném prostředí dosud nepanuje shoda v terminologii, pro elektronickou komunikaci se 

                                                 

10
 Ke kompletnímu srovnání sociálních sítí viz tabulka dostupná z 

 <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites> [cit. 2013-03-12]. 

11
 V poslední době se hashtagy objevují i na sociální síti Facebook. Jedná se však o novinku, kterou 

používá omezený počet uživatelů a která proto není zachycena v našem materiálu. 
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dále používají termíny internetová, síťová (či netová). Většinou se jedná o synonyma. 

Např. Encyklopedický slovník češtiny (2002) či Herring (2010) chápou elektronickou 

komunikaci jako jakoukoli komunikaci realizovanou prostřednictvím sítě a 

zprostředkovanou počítačem (odtud anglický termín computer mediated communication, 

CMC), naopak Kopecký (2007) zastává širší pojetí, podle něhož je za elektronickou 

komunikaci považována veškerá komunikace zprostředkovaná technikou. Pak tedy 

můžeme v rámci elektronické komunikace samostatně vyčlenit komunikaci internetovou, 

faxovou, komunikaci prostřednictvím SMS apod. V této práci budeme používat pojem 

elektronická komunikace v užším pojetí. 

Celek elektronické komunikace můžeme dále dělit podle různých kritérií, nejčastěji se 

objevuje dělení podle konkrétního internetového prostředí. Sociální sítě jsou v tomto směru 

velmi plodným zdrojem, neboť umožňují zpravidla komunikovat vícero způsoby (např. 

chatem, statusy, asynchronními diskusemi, e-mailovými zprávami, zprávami) a propojovat 

je. Nyní se však budeme zabývat obecnou charakteristikou elektronické komunikace. 

K základním charakteristikám komunikace zprostředkované počítačem nebo 

přenosným elektronickým zařízením (např. mobil, tablet) patří možnost komunikovat 

na velkou vzdálenost, obracet se na jednoho nebo více adresátů a v neposlední řadě 

možnost komunikovat v různých časových modech, tedy synchronně i asynchronně. 

Elektronická komunikace může být realizována jak psanou, tak mluvenou formou 

(prostřednictvím VoIP technologií, např. služby Skype), přičemž současní badatelé se 

věnují spíše psané formě. 

Včlenění elektronické komunikace na osu mluvenost – psanost je prozatím velmi 

problematickou otázkou. Česká odborná literatura (např. Friedlová, 2002; Hašová, 2003; 

Hladká – Šmilauer, 2006; Hoffmannová, 2003; Mžourková, 2006; Newerkla, 2007; 

Müllerová – Hoffmanová, 2006) řadí styl elektronické komunikace mezi oba póly, např. 

Čmejrková (2003, s. 48) považuje elektronickou komunikaci za „symbiózu stylových rysů 

příznačných pro komunikaci psanou i mluvenou“. Nejlépe je tato charakteristika zřetelná 

u dialogických komunikátů. 

Přesnější charakteristiku zprostředkovává podle našeho názoru model Kocha a 

Oesterreichera (1985), odlišující rovinu mediální a konceptuální. V mediální rovině se 

jedná o to, zda je komunikace realizována písemnou, či mluvenou formou. V konceptuální 

rovině jde o zamýšlené formulování komunikátu, přičemž pro konceptuální mluvenost je 

příznačný jazyk blízkosti a pro konceptuální psanost jazyk distance. Blízkost je dále určena 

soukromým prostředím, spontánností, emocionalitou, důvěrností, zakotveností 
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v komunikační situaci, dialogičností, zatímco u distance je tomu naopak. O elektronické 

komunikaci lze říci, že je mediálně psaná a konceptuálně mluvená. 

Elektronická komunikace využívá prostředků mluvenosti a psanosti různou měrou 

podle žánru textu. Např. Čmejrková (2003, s. 50) uvádí: „Třebaže se e-mailová 

komunikace opírá o jazyk psaný, sami uživatelé e-mailu nejčastěji charakterizují e-mailové 

komunikáty jako mluvené.“ Psané elektronické komunikáty dialogické povahy mají blízko 

k bezprostřednímu rozhovoru; repliky jsou silně kontextově zapojeny, díky rychlému 

přenosu navozují dojem sdílené situace, vyjádření je eliptické, redukované, zkratkovité 

(Hoffmannová, 2003). I psané monologické texty jsou výrazně ovlivněny mluveností, jak 

ukazuje Newerkla (1999). „Úsilí o jazykovou ekonomii, typickou pro mluvenou řeč, se 

projevuje u tohoto typu výměny informací velmi nápadně“ (Niševa, 2003, s. 220). Mezi 

prostředky nahrazující paralingvální a extralingvální prostředky patří emotikony, 

zmnožená interpunkční znaménka, kapitálky. 

Většina elektronických komunikátů je psána za účelem zaujmout, přitáhnout pozornost, 

příp. přímo iniciovat kontakt. To vede k vytváření specifického jazyka, někdy 

označovaného jako internetí mluva
12

. Hašová (2002) a Hoffmannová (2003) se zabývaly 

jeho charakteristikou na materiálu SMS a e-mailů. Nejvýrazněji se na jeho podobě podílí 

technické možnosti zprostředkujícího média, např. rychlost doručení, délka sdělení, 

možnost psát s diakritikou, vkládat grafické symboly. 

K dalším charakteristikám elektronické komunikace patří anonymita uživatelů. 

Důležitá je volba nicku (přezdívky), která bývá ve většině případů prvním krokem 

k zapojení se např. do chatové konverzace, nebo diskuse. Příspěvky tedy na jedné straně 

mají autora, na straně druhé si každý uživatel může svou „virtuální“ identitu určit sám, 

nikdy nevíme, zda je skutečně tím, za koho se vydává. 

Žánry elektronické komunikace můžeme rozdělit na veřejné a soukromé, u některých 

žánrů lze kombinovat obojí, např. na Facebooku může uživatel zveřejňovat své příspěvky 

pro vybrané publikum (pro všechny uživatele této sítě = zcela veřejné, pouze pro své 

přátele, pouze pro vybrané přátele, pouze pro sebe = zcela soukromé). Účastníci běžné 

                                                 

12
 Internetí mluva, zkráceně netí mluva, je podle Hašové (2002, s. 209) typem zvláštního jazyka se 

specifickými jazykovými prostředky. Mezi ně patří emotikony, zkratky českých i anglických slov (tzv. 

akronymy), anglicismy, zkrácené podoby frekventovaných českých slov (např. poe místo protože), výrazy 

složené z čísel a písmen (např. GR8 místo great), zjednodušení hláskových skupin ks, kv (např. qetina místo 

květina), zkrácené česko-anglické kombinace (např. taxory místo tak sorry), fonetizované podoby slov (např. 

neska místo dneska), výrazy bez diakritických znamének. Hoffmanová (2003, s. 63) tento způsob využití 

jazyka v komunikaci prostřednictvím zpráv SMS označuje jako technojazyk. 
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denní komunikace jsou omezeni časem a prostorem, v němž se během komunikace 

nachází. Elektronická síť umožňuje spojení na velkou vzdálenost, rychlost přenosu 

nevytváří překážku, interakce budí dojem přirozenosti. Konverzace probíhá z domova, 

pracoviště, příp. jiného místa, komunikanti nejsou pod tlakem času a mohou komunikovat 

libovolně dlouho (Čmejrková, 1997). Žánry elektronické komunikace budí dojem 

kontaktové a konverzační funkce podobně jako např. dopisy, rozhovor, na rozdíl od nich 

jsou však živější, „nepůsobí tak apaticky a letargicky“ (Hoffmannová, 2003, s. 60). 

Přibližují se tak mluvenému rozhovoru. Ačkoli účastníci dialogické elektronické 

komunikace mají možnost opravy chyb a překlepů, nevyužívají ji. To je dílem dáno 

technickými překážkami, které jsou dnes odstraněny, dílem návykem psaní bez diakritiky. 

Motivací k vynechání diakritiky je dále pohodlnost, snaha psát rychle a nezdržovat se 

hledáním kláves (Hladká – Šmilauer, 2006). 

Možnost komunikovat s více než dvěma komunikanty zároveň je dána vlastnostmi 

zprostředkujícího média, hlavně písemnou formou komunikace a schopností média 

uchovávat a editovat text. Niševa (2003, s. 221) hovoří o elektronickém multilogu, který 

umožňuje „výměnu myšlenek a nálad jen v nepřímém a často velice dynamickém 

kontaktu, většinou mezi více než dvěma účastníky intertextualita se projevuje výrazně 

zvláště v elektronické komunikaci po síti. 

Počítače umožňují snadné kopírování a vložení části textu, takže pisatel může ve své 

reakci na sdělení jiného mluvčího snadno připomenout i jeho repliku, může ji začlenit 

do své, vyjadřovat se k jedné její části, aniž by zapomněl ostatní. Pro tento typ 

intertextuality používá Hoffmannová (2006, s. 164) označení technická. Kromě něj se 

v elektronické komunikaci uplatňuje také intertextualita
13

 v nejširším slova smyslu, např. 

aluze, citáty, pseudocitáty (tamtéž). Texty publikované na internetu se mohou chovat jako 

hypertext, prostřednictvím jednoho odkazu se lze dostat k informacím a internetovým 

stránkám ze zcela jiného, nepříbuzného oboru (Newerkla, 1999). Jako hypertext fungují na 

Twitteru hashtagy. 

K dalším vlastnostem elektronické komunikace řadí Kopecký (2007) otevřenost a 

neřízenost, což znamená možnost využívat různé komunikační kódy a komunikační 

kanály, dále závislost na technologickém zabezpečení a na počítačové gramotnosti 

komunikujících. Jazyk elektronické komunikace je spjatý s charakteristikami psaného a 

mluveného modu, k nimž náleží distinkce pomíjivost/trvalost, spontánnost/připravenost, 

                                                 

13
 Pojem intertetualita definuje ESČ (2002, s. 184) jako vztah mezi dvěma nebo více texty. 
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bezprostřednost/plánovitost, kontextová závislost/nezávislost, časový tlak/možnost 

časového odkladu, nemožnost/možnost oprav při produkci textu, nemožnost/možnost 

vracet se zpět k textu, expresivita atd. (Čmejrková, 1997). 

2.3.1 Rysy elektronické komunikace na sociálních sítích 

V této části se zaměříme na rysy elektronické komunikace stanovené přímo pro sociální 

sítě. Poznatky o tomto typu komunikace jsou roztroušeny v odborných článcích různé 

kvality a konferenčních příspěvcích, dále i v seminárních a závěrečných pracích studentů. 

Dosud jsme nenalezli odbornou publikaci věnující se přímo tomuto tématu.  

Bylo již řečeno, že komunikace na sociálních sítích je závislá na technických 

možnostech sítě. Podle spokojenosti uživatelů je síť dále rozvíjena a upravována, např. 

na chatu v síti Facebook nebyla přibližně kolem roku 2008 možné nahlédnout 

do odeslaných zpráv. V zájmu udržení uživatelů na síti přidali vývojáři ke zprávám tzv. 

historii, tedy možnost znovu číst odeslané a přijaté zprávy. Tím se dostáváme k specifikaci 

komunikačních kanálů na sociálních sítích Facebook a Twitter. 

Facebook umožňuje uživateli komunikovat prostřednictvím různých částí webového 

rozhraní. K jazykové komunikaci slouží především zeď, zprávy a chat. Na zdi se zobrazují 

statusy, komentáře hypertextových odkazů, videí a fotek a diskuse k nim. Kromě 

konkrétních uživatelů existují na Facebooku skupiny uživatelů sdružených podle zájmu, 

profese, vzdělání, známých osobností, oblíbených filmů, hudby apod., např. Gymnázium a 

SOŠe Vimperk, Ahmed má hlad, Spolujízda Vimperk – Praha. Zdi skupin fungují jako 

komunikační kanál mezi členy skupiny, jakýkoli člen na nich může publikovat status či 

komentář, zaslat zprávu ostatním členům apod. V zásadě se jedná o stejnou zeď jako mají 

konkrétní uživatelé.  

Chat je v mnohém podobný zprávám, což je dáno jejich technickou propojeností. Poslat 

zprávu lze dvěma cestami: přes chatové rozhraní umístěné v pravé části stránky nebo přes 

profil přítele. Pokud zvolíme první způsob, otevře se nám na dolní liště okénko ke psaní, 

přičemž si současně můžeme prohlížet zeď. V případě druhého způsobu nemůžeme dělat 

zároveň jinou činnost. Všechny zprávy jsou primárně odesílány do chatu, pokud není 

adresát na chatu online, zobrazí se mu naše zprávy v archivu chatových i nechatových 

příspěvků. Není proto divu, že chat a zprávy jsou uživateli chápány jako totéž. 

Prostřednictvím těchto dvou kanálů je primárně komunikováno dialogicky, konverzace 

však může být oběma komunikanty rozšířena mezi více osob. 
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Kromě jazykové komunikace lze na Facebooku komunikovat vizuální cestou, 

prostřednictvím fotografií a videí; dále akustickou cestou, prostřednictvím videohovorů a 

hlasovými zprávami. Další aplikace, např. hry, bazar, dárky, jsou vytvořeny k různým 

jiným účelům, komunikační funkce je u nich omezená. O funkci tzv. šťouchání se dosud 

diskutuje. Může být používáno k upoutání pozornosti, mimojazykové komunikaci a 

v neposlední řadě i jako dohodnutý signál. 

Komunikaci na Twitteru zprostředkovávají tweety, které jsou podle našeho názoru 

srovnatelné se statusy na Facebooku. Na rozdíl od statusů jsou omezené na 140 znaků 

(včetně mezer). Retweety, tedy přeposílané tweety, se od nich neliší. Pokud chtějí uživatelé 

přímo reagovat na něčí tweet, pak vtělí uživatelské jméno (tzv. RT) do svého tweetu a tím 

vytvoří diskusní řetězec. Diskuse na Twitteru je velmi podobná diskusi na Facebooku. 

Výše zmíněné „technické“ podmínky ovlivňují komunikaci na Facebooku a Twitteru. 

Nyní se zaměříme na charakteristiku konkrétních komunikačních kanálů podle odborné 

literatury. 

Komunikaci na sociálních sítích probíhá z větší části mezi komunikanty, kteří se znají 

z komunikace tváří v tvář. Bergs (2006) tvrdí, že nejčastěji jsou internetové sociální sítě 

vytvořeny z komunikantů, kteří se znají v reálném světě. Vazby z reálného světa jsou 

přenášeny do sítě (např. lidé, kteří se v reálném světě nenávidí, nejsou na síti spřáteleni), 

což se odráží i v projevu samém
14

. Tím se tato komunikace liší od chatu, na němž 

komunikují převážně jedinci, kteří se z reálného světa neznají.
15

  

Jedná se o komunikaci převážně psanou, jež má podobu dialogu či polylogu (dialog 

mezi více než dvěma komunikanty). Komentáře jsou řazeny chronologicky, takže 

návaznost na bezprostředně nepředcházející komentář komunikanti často značí odkazem 

na uživatelské jméno autora či zkratku jména, např. reakce uživatele Marián Mario Sup 

na uživatelku Švecovou: Švecová: Je důležitý je ale rozdělit… Vytváří se tím dlouho 

řetězce vzájemně provázaných diskusních příspěvků (komentářů), v nichž není snadné se 

orientovat, pokud je diskuse rozsáhlá. Monologická komunikace se realizuje v případě, že 

                                                 

14
 Vztahem reálného a virtuálního světa v jazyce se zabývalo mnoho studií, např. Meyer et al (1997). 

Velmi často je virtuální prostředí označováno metaforami fyzického, reálného světa, např. vstoupit do fóra, 

opustit konverzaci. 

15
 V souvislosti se sociálními sítěmi panuje názor, že lidé socializující se přes internet nemají v reálném 

světě dostatek sociálních vazeb. Bylo však ukázáno (Baym – Zhang – Lin, 2004), že je tomu právě naopak. 

Lidé, kteří tráví více času komunikování prostřednictvím elektronické komunikace, mají více offline 

sociálních interakcí. 
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uživatel zveřejní nějakou iniciační repliku, ale nikdo nemá zájem komunikaci dále rozvíjet 

(Janovec, 2010). V tomto případě buď skutečně nikdo nereaguje, nebo se diskuse 

k iniciační replice odehrává v soukromí prostřednictvím chatu nebo zpráv. O této možnosti 

píše i Janovec (tamtéž). 

Komunikace může probíhat synchronně i asynchronně. Primárně synchronní cestou je 

chat, zatímco zprávy jsou spíše asynchronního rázu (o prolínání těchto dvou kanálu bylo 

hovořeno výše). 

Dále můžeme na komunikaci probíhající v prostředí sociálních sítí aplikovat rozdělení 

podle stupně veřejnosti. Mezi póly soukromý – veřejný je možné na Facebooku rozlišovat 

texty přibližující se oběma pólům v různé míře. Jak už bylo řečeno, lze u jednotlivých 

příspěvků nastavit, pro jaké přátele budou viditelné. Mezi soukromou komunikaci náleží 

na Facebooku zprávy a chat, na Twitteru přímé zprávy (DM). 

Tematicky je komunikace na sociálních sítích nevyhraněná. Tématem příspěvku se 

může stát cokoli, co uživatele zajímá, cokoli se děje v jeho životě. Podle tematiky 

rozlišujeme materiál na statusy, komentáře fotografií a komentáře hypertextových odkazů. 

Charakteristice statusů jsme se věnovali v kap. 2. 2. 1 (s. 17). Komentáře zpravidla nesou 

reakci pisatele na zveřejněnou fotografii či odkaz, ty však mohou sloužit jako „odrazový 

můstek“ pro komentář jakéhokoli obsahu. Příspěvkem se může stát také jeden emotikon, 

což svědčí o jeho výpovědní hodnotě.   

Výrazným rysem je podle Janovce (2010) také nepřipravenost, příp. polopřipravenost. 

Je signalizována např. jednodušší větnou stavbou, opakováním deiktických zájmen, 

pravopisnými chybami či nespisovnými jazykovými prostředky. Používání obecné češtiny 

dokládají bakalářské práce věnující se facebookové komunikaci (např. Cénková, 2011; 

Klemperová, 2012). 

Tato práce se zabývá rysy elektronické komunikace a jejich využitím v rámci 

sociálních sítí. Na základě poznatků z odborné literatury jsme proto vyčlenili skupinu rysů 

či oblastí, kterých si budeme v analýze materiálu všímat. Jedná se o následující: 

1. Diakritika 

2. Emotikony – např. :-) 

3. Akronymy – např. LOL 

4. Kapitálky – např. ZLOBÍM SE 

5. Multiplikované (zmnožené) znaky 

a. Interpunkční – např. !!!? 

b. Písmenné – např. haloooo 
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6. Citoslovce – včetně vulgarismů (např. do prdele) 

7. Kontaktové prostředky – oslovení (např. hele), pozdravy, vyjadřování souhlasu 

a nesouhlasu (např. jjj) 

8. Odchylky od normy 

a. Překlepy a chybějící písmena – např. diplomatcký 

b. Prostředky odchylující se od grafické normy – např. chybějící velké 

písmeno na začátku věty, chybějící mezera za čárkou 

c. Gramatické chyby – např. dívky se česali 

d. Jiné prostředky odchylující se od kodifikace – např. v obchodě maj nový 

zboží 

Ačkoli absenci diakritických znamének nelze již považovat za charakteristický rys 

elektronické komunikace, neboť dnešní komunikační systémy umožňují používat českou 

diakritiku, zajímá nás, zda se na sociálních sítích ještě objevují příspěvky s chybějící 

diakritikou. Domníváme se, že ve většině případů budou texty diakritiku obsahovat. 

Dalších šest oblastí (emotikony
16

, akronymy, kapitálky, multiplikované znaky, 

citoslovce a lexémy vyjadřující emoce) představují prostředky pro vyjádření emocí 

v psaném textu. Sociální síť je již od původu zaměřena na kontakt mezi uživateli, taktéž 

komunikace na ní. Vzhledem k nepřipravenosti textů a spontánnímu vytváření dialogů 

nebo polylogů se domníváme, že emoce budou obsaženy ve většině příspěvků.  

Sociální síť je zaměřena na kontakt a komunikaci uživatelů mezi sebou. Kontaktovost 

se budeme podle našeho názoru projevovat zejména v diskusních komentářích, ne 

v iniciačních příspěvcích. 

Oblast nazvaná odchylkami od normy zahrnuje širokou paletu jazykových i 

nejazykových prostředků, které jsme roztřídili do dalších čtyř skupin. První dvě jsou 

zaměřeny na grafickou normu, zbývající na gramatiku. Odchylky v bodě d představují 

nespisovné a obecněčeské
17

 jazykové prostředky. Všechny odchylky jsou zčásti způsobené 

chybějící korekturou a tzv. lineárním čtením, příp. neznalostí gramatických pravidel. 

                                                 

16
 K významu jednotlivých emotikonů viz Komrsková (2010). 

17
 Cílem této diplomové práce není charakteristika jazyka na sociálních sítích z pohledu spisovnosti, 

proto se této oblasti věnujeme jen okrajově. Definici obecné češtiny a její charakteristiku přejímáme 

z Encyklopedického slovníku češtiny (2002).  



 

 26 

3 Materiál a metodika práce 

3.1 Charakteristika materiálu 

Materiál k diplomové práci pochází ze sociálních sítí Facebook a Twitter, na nichž má 

autorka práce uživatelský účet. Příspěvky byly shromážděny v průběhu února až dubna 

2013. Velikost materiálu z  Facebooku čítá 1200 příspěvků, z Twitteru 300 příspěvků. 

Jazyková data na Facebooku můžeme rozdělit podle jejich původce. Toto dělení je 

aplikovatelné na všechny druhy internetových komunikačních prostředí včetně Twitteru. 

První skupina představuje texty včleněné do sociální sítě (dalo by se tedy říci, že jejich 

autorem je Facebook), které slouží zejména ke správě sítě uživatelem (např. Nápověda, 

úvodní věta ve statusovém řádku „Co se vám honí hlavou?“, automaticky generované 

texty). Uživatel nemůže tyto texty měnit. Druhou skupinu tvoří texty přímo produkované 

uživatelem, které jsou materiálovou základnou diplomové práce.  

Dále můžeme členit skupinu textů produkovaných uživatelem podle počtu 

komunikantů participujících na komunikaci, podle stupně veřejnosti komunikace či podle 

zprostředkujícího kanálu dané sítě (sociální sítě umožňují komunikovat např. 

prostřednictvím chatu, zpráv), příp. podle jiných kritérií stanovených dle zaměření 

výzkumu.  

Příspěvky z Facebooku pocházejí ze zdí vzdálených i blízkých přátel autorky práce, 

přičemž v rámci statusů byl shromážděn stejný počet příspěvků ze soukromých (tj. 

od přátel) a veřejných profilů, což umožní jejich srovnání.  

Námi vybraná facebooková data rozdělujeme do tří skupin podle tématu: statusy, 

komentáře fotografií a komentáře hypertextových odkazů. V rámci všech skupin byly 

staženy také diskuse (tj. komentáře dalších uživatelů) připojené k úvodnímu příspěvku. 

Toto trojčlenné dělení tedy odráží především charakter prvního příspěvku.  

Data z Twitteru jsou pouze jednoho typu: tweety (a retweety). 

3.2 Charakteristika metody 

Shromáždění materiálu se odvíjelo od charakteru samotných příspěvků. Pro obě sítě 

fungují vyhledávače, avšak ani na Facebooku
18

, ani na Twitteru
19

 nelze vyhledávat pouze 

v česky psaných příspěvcích. Proto jsme museli získat data jiným způsobem. 

                                                 

18
 Např. Facebook Search dostupný na <www.fbsearch.us>. [cit. 2013-03-12] 



 

 27 

Příspěvky z Facebooku byly stahovány ze zdí přátel autorky práce, z veřejných skupin 

a z veřejných profilů. Můžeme proto porovnávat soukromou a veřejnou komunikaci na sítí. 

Označení soukromý se týká pouze 300 statusů. Zbylých 300 statusů pochází z veřejných 

profilů (tj. z profilů, které může číst každý, nejen přítel daného uživatele). Komentáře fotek 

(v počtu 300) a komentáře odkazů (v počtu 300) taktéž pochází z veřejných profilů, 

jednalo se však o profily veřejných skupin. Byly stažené celé diskuse u jednotlivých fotek 

nebo odkazů. 

V případě Twitteru byla zvolená metoda jiná. Stažené příspěvky byly vyhledány 

pomocí vyhledávače. Bylo již řečeno, že se v něm nedá nastavit vyhledávání pouze 

v českých příspěvcích. Proto jsme zvolili vyhledávání dle slova s typicky českou hláskou ř 

– třeba (v počtu 150 příspěvků) a jako protiváhu k němu slovo jsem (v počtu 150 

příspěvků). Výsledky hledání byly ještě zkontrolovány, zda se v nich neobjevuje jiný 

jazyk. 

Základní metodou práce s materiálem je textová analýza (viz následující kapitola). V ní 

si všímáme znaků stanovených v předchozí kapitole na s. 24. 

3.3 Reprezentativnost dat 

Problematikou reprezentativnosti jazykových dat z internetu bychom se mohli zabývat 

v dlouhých diskusích a nedobrali bychom se uspokojivého výsledku. Internet může být 

považován za největší jazykový korpus (ve smyslu soubor textů) na světě. Jeho výzkum by 

tedy měl být primárním cílem, vždyť právě zde je možné sesbírat nejvíce jazykových dat. 

Je sice pravdou, že internet je největší zásobárnou jazykových dat, avšak nejedná se 

o vhodný jazykový korpus pro exaktní lingvistický výzkum. Jazyková (a jiná) data na něm 

jsou nestálá, mění se minutu od minuty, některé weby zanikají a je tedy nemožné vracet se 

k nim a trvale z nich čerpat. Mimoto nelze zjistit velikost datového souboru, z něhož 

čerpáme, ani dostatečně velký kontext, ani autora či původ textu, tedy informace potřebné 

pro jakýkoli výzkum. Co se týče povahy textů samých, na internetu nejsou v dostatečném a 

vyváženém počtu zastoupeny všechny oblasti, např. je pravděpodobné, že na něm budou 

výrazně převažovat odborné texty z oblasti výpočetní techniky než beletrie. Internetové 

vyhledávače nejsou specializované na získávání lingvistických informací, vyhledávání je 

většinou možné pouze přes konkrétní slova. 

                                                                                                                                                    

19
 Dostupný na: <https://twitter.com/search-advanced> [cit. 2013-05-02] 
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Vyhledávače Facebooku a Twitteru jsou vlastně internetovými vyhledávači, které jsou 

omezeny na vyhledávání uvnitř daných sociálních sítí. Získání dat z těchto sociálních sítí 

by v ideálním případě znamenalo vytvoření korpusu pro obě sítě, přičemž bychom museli 

brát v úvahu vlastnosti uživatelů (např. pohlaví, věk, počet spřátelených uživatelů, 

frekvenci přispívání) a jejich poměrné zastoupení v síti. Ke všem informacím týkajícím se 

uživatele má přístup pouze provozovatel sítě, musel by tedy souhlasit s vytvořením 

takového korpusu. 

Jak už bylo řečeno výše, jazykový materiál této práce byl pro Facebook získán 

od uživatelů spřátelených s autorkou diplomové práce a z veřejných profilů. Veřejné 

profily uživatelů i skupin byly hledány náhodně, přesto však nelze říci, že se jedná 

o náhodná data. Náhodnými by byly, kdyby je vybíral počítač či program, který nemůže 

být ovlivněn žádným faktorem jako člověk. Ačkoli se můžeme snažit nenechat se ovlivnit 

např. vzhledem či přáteli uživatelů, náš výběr bude vždy ovlivněn nevědomě našimi 

vlastními preferencemi, zkušenosti s Facebookem atd.  

Z tohoto důvodu nelze považovat jazykový materiál získaný z veřejných profilů 

za reprezentativní náhodný vzorek. Texty získané ze soukromých statusů byly 

shromážděny v průběhu dvou dní, nejsou tedy reprezentativní ani pro množinu přátel 

autorky práce, protože nebyly vybírány podle charakteristik uživatelů, a tedy neodráží 

genderové, věkové, regionální a jiné rozdíly. 

Závěry učiněné z našeho materiály tedy budou platné jen pro zkoumaný materiál, avšak 

ne pro jazykovou komunikaci na sociální síti obecně. 
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4 Analýza materiálu 

V analýze postupujeme podle rysů stanovených na s. 24. Pro lepší přehlednost budeme 

analýzu jednotlivých typů textů členit do čtyř skupin: formální prostředky (zahrnující 

informace o délce textů a psaní diakritiky, intertextovost a její realizace), prostředky 

vyjadřující emoce (zahrnující emotikony, akronymy, multiplikované znaky, citoslovce, 

vulgarismy), kontaktové prostředky (zahrnující způsoby oslovení, pozdravy, vyjadřování 

souhlasu nebo nesouhlasu), odchylky od normy (zahrnující všechny typy odchylek 

stanovených na s. 24). 

4.1 Soukromé statusy 

Do této skupiny byly zařazeny statusy od autorčiných přátel a jejich přátel. Jedná se 

o skupinu převážně vysokoškolských studentů, příp. absolventů VŠ z celé České republiky. 

4.1.1 Formální prostředky 

Zda se ve statusech objeví hledané znaky závisí mimo jiné na délce příspěvku. 

Na Facebooku není žádný text omezen počtem znaků. Nejkratší statusy obsahují jeden 

emotikon (tj. 2 znaky), v počtu slov jde o jedno slovo (např. gratuluju). Naopak nejdelší 

status má 1061 znaků, což je v materiálu ojedinělý případ: dneska jsem měla psychologii 

od 12:30 do 18:30. Až na drobné přestávky jsme jeli v kuse. Načež při posledních deseti 

minutách jsme dostali za úkol napsat seznam pravidel, kterými bychom se měli řídit ve 

třídě. Zvedne se jeden student a povídá: "Když já mám takovej hlad a chce se mi tak spát, 

že už nedokážu nic vymyslet.... o tom byl hlavně nějakej film taky." Učitelka zvedne hlavu a 

povídá: "Myslíte o tom, jak má někdo hlad a chce se mu spát? Věřím, že určitě byl." ... pak 

nás nakonec rozpustili a jak by řekla naše nová ruštinářka, šli jsme do plenéru. Po cestě s 

Káťou debatuju o tom, jak bych chtěla začít zase chodit do divadla (ehm, někdo se mnou, 

hmm?:), že mi chybí to oblíkání a ty podpatky. Na to Káč řekne, že když půjdu ten den, co v 

Nároďáku hrajou, před divadlo, tak můžu mít lístek jako student za pade. Říkám jí "proč 

ne, zkusit se má všechno". Přičemž teda já jsem přesně ten typ člověka, co nikdy nic 

novýho nezkouší, takže se zasměju sam... Dvě třetiny statusů mají méně než 100 znaků, což 

představuje ve statusu průměrně dvě věty. 

Prvním rysem je diakritika. Ze 300 statusů bylo 228 psáno s diakritikou. Toto číslo 

však nesmíme brát jako konečné. Statusy, které neobsahovaly žádné slovo vyžadující 

diakritiku, byly označeny jako statusy bez diakritiky, např. Nejsi sama ....; my jedeme v 11 
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z Prahy; foto by nebylo? V některých statusech je část psaná s diakritikou, část bez ní, 

např. Paráda, počítej se mnou:-). Pro mne je idealni Smichov, ale mužu i někam dojet... 

S diakritikou je spíše psána nejdůležitější část statusu. 

V tomto oddíle si všímáme také prostředků intertextovosti, zejména tzv. technické 

intertextovosti. Jedná se o způsob navazování prostřednictvím hypertextových odkazů
20

 a 

v síti Facebook se takto nejčastěji objevují uživatelská jména, např. Jakub Jehlička už jsi 

slyšel novou písničku Honzy Nedvěda Co to hledáš na mém těle? Jména nejsou 

skloňována, ani oddělena od zbylého textu interpunkcí. Jiným typem intertextovosti je 

odkazování ke známým skutečnostem, např. písním (hu a hu a hu sovy v mazutu houkaj – 

píseň „Sovy v mazutu“ od skupiny Tři sestry). 

4.1.2 Prostředky vyjadřování emocí 

Emotikony byly použity ve 124 statusech, z toho jen v jedenácti byl negativní emotikon 

(:( :-( :-/ =/). Pozitivních emotikonů nacházíme v jednom statusu i více, např. To říkáš 

vždycky!! :P :D sranda... oukej, tak se uvidíme :) Množina používaných pozitivních 

emotikonů je ustálená na pěti (s různými variantami nosu a očí
21

): :) :D ;-) :-p :-*. 

Z akronymů jsme objevili pouze BTW
22

, který však nevyjadřuje emoce, ale doplňující 

informaci (Pojd se mnou na Hoffmanovy povidky jestli je hrajou, nebo na neco kratsiho, 

jeste nez odjedu do reichu btw je to exex). 

Slova napsaná pouze kapitálkami jsme nalezli pouze ve třech statusech: GOOOO 

Tomasi!!!; bláá blááá doc. Ing. JIŘÍ PATOČKA, CSc. bláááá bláááá. Já mu vůbec 

nerozumim!! CHJO! Proč prostě nemůže mluvit normálně? :D:D; Věruško,moc se 

omlouvám,moc mi doma nefunguje počítač,tak chodím na facebook míň.I teď píšu 

z počítače v práci,který jsme dostali jako sponzorský dar od jednoho tatínka.No prostě 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ a pozdravuj toho skvělýho chlapa. V prvním příkladu značí 

kapitálky křik, který pisatel „vydává“ při fandění Tomáši Berdychovi. Ve druhém příkladu 

je kapitálkami zapsáno nejprve jméno a pak citoslovce. Podle našeho názoru má zápis 

celého osobního jména signalizovat důležitost a odstup, které pisatel k doc. Ing. Jiřímu 

Patočkovi pociťuje. V kontextu citoslovcí bla bla je jméno zapsané kapitálkami velmi 

výrazné, zřejmě tak působí na pisatele statusu Patočkův řečový projev. Kapitálkami 

                                                 

20
 Hypertextové odkazy budeme v diplomové práci označovat podtržením. 

21
 Nos lze znázornit pomlčkou či spojovníkem, písmenem o; oči dvojtečkou nebo písmenem x. 

22
 Pochází z anglického by the way. 
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zapsané citoslovce chjo vyjadřuje velkou míru nespokojenosti. Ve třetím statusu označují 

kapitálky nejdůležitější část textu. 

Multiplikovaná interpunkční znaménka se vyskytují v 131 statusech. Jedná se zejména 

o různý počet teček (od dvou po šest)
23

. Pisatelé jimi strukturují text, např. odlišují různé 

výpovědi (víš Ivo, když dáš před psa žrádlo, tak ho sežere hned, ale když před něj dáš 

dřevo, tak si ho nevezme nikdy... ... "já jsem prostě podle mě citově rozmazlená" ... "Ivo, to 

mi nesmíš dělat tohlecto, já se úplně lek (při procházení tmavým lesem jsem zavadila o 

strom) ... "to já ne, to kelímek" ... "no tak mi to nesmí dělat pan kelímek" ... "ignoranti 

zůstanou ignorantama a nejlepší na nich právě je, že voni tě ignorujou a jim pak nevadí, že 

je taky ignoruješ, protože jsou to ignoranti" ... "dva pohledy jsou pro kluka jako snubní 

prsten" ... Jan Dz, jsem na minimu své sinusoidy, díky!! :))), naznačují návaznost (např. 

?...A sama je budu brzo potřebovat! :D), signalizují neukončenou výpověď (např. A 

nastava obdobi cetby... Termin na odevzdani diplomek se blizi...). Zmnožené vykřičníky 

jsou použity vždy pro zesílení výpovědi, např. pitomá byrokracie!!! 

SNÍÍÍÍÍÍH!!!!!!!!!!!!!!!!!!, podobně je tomu u zmnožených otazníků, např. kde jsi k tomu 

přišla??? A kdo prosím Tě? Co to je za kreténa???? 

Zmnožená písmena nacházíme v 17 statusech. Zmnožení písmen se týká vokálů a 

souhlásek, které mohou být v mluveném projevu prodlouženy (v materiálu pouze M a F). 

Multiplikované souhlásky signalizují nadměrné prodloužení vokálu, např. Ty jsi 

nejlepšíííííííííííííííííííííííííí!!!! Ve statusu Raduš, mooooc gratuluuuuuujjjjjjeeeemmmeeeee! 

hodnotíme prodloužení vokálů v posledních třech slabikách spíše jako jazykovou hru. 

Mezi citoslovci se v materiálu objevují projevy smíchu (např. he he he hézkýý), zlosti 

(např. grrrrrrrr... ať se ti lidi, kde o tom rozhodujou, sakra dohodnou už, co teda se musí 

ověřovat a co ne...), nespokojenosti (např. hmm smutne koukam na svou zasnezenou 

motorku..; pfff, těžko.; CHJO! Proč prostě nemůže mluvit normálně? :D:D), dále zvuky (hu 

a hu a hu sovy v mazutu houkaj...; bláá blááá doc. Ing. JIŘÍ PATOČKA, CSc. bláááá 

bláááá. Já mu vůbec nerozumim!!).  

                                                 

23
 Pravidla českého pravopisu uvádějí tři tečky (...) mezi interpunkčními (členicími) znaménky. Jsou 

používána pro naznačení přerušované věty, neúplnosti výčtu, příp. citového vyznívání a zámlky na konci 

věty. V naší práci je však uvádíme mezi multiplikovanými interpunkčními znaky z toho důvodu, že se často 

vykytují v kombinaci s dalšími interpunkčními znaménky, počet teček v jedné skupině variuje nebo je 

multiplikována celá skupina tří teček.  
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Další skupinu představují vulgarismy, mezi které řadíme i klení (např. Proboha já 

myslel, že jméno Eino Leino je vtip...!). Vulgarismy se objevují v různých kontextech 

(např. já bych zkusil vyřešit problém poukazem, že Kraftwerk je hovno krautrock:-); si 

šulin no, to neni jak ta tvoje černa berla, že ti furt vozi prdel), také  v oslovení (viz dále). 

Graficky eufemizovaný vulgarismus, jehož cílem je zastření psané podoby vulgarismu, se 

vyskytl pouze v jednom příkladě: před TN jim nas*rou do hlavy. 

4.1.3 Kontaktové prostředky 

Z prostředků vyjadřujících kontakt se nejprve zaměříme na oslovení, které je 

realizováno křestním jménem (např. Evi, Ty máš něco s Karlem? :D), důvěrnou 

přezdívkou (např. Bylo ti pet honey. Jeste ani ne :D), uživatelským jménem ve formě 

hypertextového odkazu (např. Jakub Jehlička už jsi slyšel novou písničku Honzy Nedvěda 

Co to hledáš na mém těle? :) Měli bychom ji zařadit do repertoáru naší kapely! A kdy to 

pivo?). Dále lze použít zástupné výrazy, mezi něž patří citoslovce (např. Hele tvoje (ač 

chápu, z jaký zoufalosti plynoucí) statusy mě fakt bavěj!) a vulgarismy (např. tyvole.. sem 

to dělal na chatě..). 

Co se týče pozdravů, objevilo se pouze ahoj (např. Ahoj, omlouvám se - rychlá změna 

plánu, nakonec na jih nejedu... Šťastnou cestu!) a čau (např. čau Dane, bylo to moc:)? :(). 

Kontaktovou funkci má také přitakání, vyjádřené různými obměnami a kombinacemi 

slov jo, no např. jj, tomu se naopak já divím znova a znova =)); Jo jo, je to sranda. 

Nesouhlas je realizován neutrálním ne, nebo i zkratkou nn z ne ne (např. nn, mě je skvěle!). 

4.1.4 Odchylky od normy 

Z celkového počtu 300 statusů nebyla v 85 žádná sledovaná odchylka. Nejčastější 

chybou je absence velkého písmena na začátku věty (ve 169 statusech). Pisatelé někdy 

píšou všechno malým písmem, např. nova??? neskutečný, co :DD. 

Za odchylky jsme považovali také překlepy. Nemusí se vždy jednat o záměnu dvou 

písmen, může jít také o vsunutí písmena navíc, např: Jani, neomloýuvej se, to je v pohodě. 

 Přibližně polovina textů je psána nespisovně, především obecnou češtinou. Z rysů 

obecné češtiny nacházíme protetické v (např. to voni právě nevědí), odpadnutí koncového 

vokálu v 3. osobě plurálu sloves přítomného času (např. tak tu na tebe asi počkaj ;)), 

koncovka -ma v instrumentále plurálu všech rodů substantiv/adjektiv (např. proč nás 

zatěžují cizíma problémama), změna é > í (např. takže nic novýho; takovy nazvy!), změna í 
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> ej (např. PS: Jsem jediná, kdo se cejtí těhotnej, když se ho pořád ptaj "tak kdy máš 

termín"?). 

Pisatelé zachycují v psaném textu svou výslovnost, např. krácení koncových vokálů 

u sloves ve 3. osobě (např. to neni jak ta tvoje černa berla), dloužení vokálu v akuzativu 

pádě singuláru osobního zájmena ona (např. kde jí maj), odpadnutí hlásky j v přítomném 

čase slovesa být (např. si šulin no; kde sou ty doby TH ffs :D), krácení vokálů v koncovce 

(např. mě přijde, že povídá pořád o tom samym už od začátku semestru).  

4.2 Veřejné statusy 

4.2.1 Formální prostředky 

V porovnání se soukromými statusy jsou veřejné statusy kratší. Většina (251 z 

celkových 300) je tvořena méně než 100 znaky. Nejkratší jsou opět statusy tvořené jedním 

emotikonem a jedním slovem (např. Jakou?). Nejdelší status má 1190 znaků: Tohle je z 

rétorického hlediska prostě impozantní pasáž, která by si možná zasloužila - a to hned z 

několika důvodů - detailní analýzu své argumentace:  "Na jedné straně straně stojí ti z nás, 

kteří realisticky a s dostatečnou pokorou víme, že je jakákoli změna chování lidí 

v demokratickém systému dlouhodobým evolučně probíhajícím procesem a že je proto 

naším úkolem pečlivě střežit a zdokonalovat ...podmínky, za nichž naše chování a 

rozhodování probíhá. Na druhé straně vystupují ti, kteří se staví nad nás, moralizují, nás 

ostatní poučují a nárokují si, že jsou to oni, kteří vědí, jak snadno a jednoduše zlepšit svět a 

každého z nás. Většinou jde - bohužel - jen o jejich vlastní sebeprezentaci a o jejich osobní 

politické cíle, které se snadno vyslovovatelnými a vznešenými hesly nemají mnoho 

společného."  Zábavná je mimo jiné skutečnost, že první část (první věta) slouží 

k efektnímu apriornímu vydělení se ze skupiny popisované druhou částí (druhá věta), 

přičemž třetí část (třetí věta) pak implicitně působí jako resumé celé citované pasáže. :) 

Za tímto statusem následují statusy s délkou 500 a méně znaků. 

S diakritikou je psáno 137 statusů. Podobně jako u soukromých statusů nacházíme i zde 

smíšené statusy co do psaní diakritiky, např. A jsem na čas zas vyléčen,, Ted na nejaky čas 

ŽADNOU nechci...... to se radci zabarikaduju doma ke compu a mam svatej pokoj.....  

Technickou intertextovost a její reflexi ukazuje následující příklad:  

A: Andrej Suchánek tak máme to porno stažený :D kdy se stavíš? :D:D  

B: hej, v takovyhle komentech me neoznacuj vole! :D  

A: :D :D pardon :D příště radši do soukromejch mourku :* :D 
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Zda bude adresát v komentáři označen, rozhoduje pisatel komentáře. Komentář se pak 

zobrazí na zdi adresáta. 

4.2.2 Prostředky vyjadřování emocí 

Emotikony byly použity ve 163 statusech. Sadu negativních rozšiřuje ;(. Celkově 

převažuje použití pozitivních emotikonů, ale neobjevuje se zde žádný, který by nebyl 

u soukromých statusů. Zaznamenali jsme také kombinaci negativního a pozitivního 

emotikonu, např. Ty se zlobíš? :/ :D, v němž pozitivní emotikon naznačuje, že výpověď 

nemá být chápána negativně. Mimoto byl zaznamenán jeden obrazový emotikon: když se 

daří tak se daří! ♥. 

Ve veřejných statusech jsme nenašli žádné akronymy. 

V tomto souboru textů jsme nalezli šest statusů s textem (či jeho částí) zapsaných 

kapitálkami: OZNAMUJI, ZE DNESNIM DNEM MAM DOLE 12 KG :))) JSEM 

NEJSTASTNEJSI ....; KURVA DRAT APARAT; JE TAM 

NEKDOOOOOOOOOOOOOOO??????????????; cemu si nerozumel tomu ZADNOU,,, 

DM?? dum mladeze?? :D; Právě teď, když toto čteš, tak 7 milionů lidí má SEX! A zrovna 

ty, jak blbec, sedíš u svého počítače!; jak rikas kloboucky dolu martine kloboucky.AT ZIJE 

BILEK A PODPORTE HO ZASE PROSIM VAS :D :D. Kapitálky zvýrazňují jimi napsané 

slovo, které tak lze chápat jako nejdůležitější. Kapitálky vždy poutají pozornost, což je 

podle nás motivací napsání prvního a třetího statusu. Naopak ve druhém statusu jsou 

použity k umocnění nadávky. 

Multiplikovaná interpunkční znaménka se vyskytují v 86 statusech, přičemž v nich 

převažují zmnožené tečky (v počtu od dvou do šesti). Jsou použity pro oddělení různých 

myšlenek/vět v tomtéž statusu, např. No tak teď čumím,asi jsi se změnil....Takhle tě 

neznám....A už ani nechci....:/, dále pro nedokončenou výpověď, např. Ty kraso na lidi 

kolem mě přichází jaro...i ten kohout na dvorku ráno jebal slepici až z ní peří litalo...asi si 

budu muset najít nějakýho toho MILENCE ! :-D:-D. Místo tří teček se objevují tři čárky ve 

stejné funkci, např. cemu si nerozumel tomu ZADNOU,,, DM?? Zmnožené otazníky a 

vykřičníky zesilují obsah výpovědi, např. JE TAM 

NEKDOOOOOOOOOOOOOOO??????????????; Samej kretén je to tady..!!! 

Multiplikovaná písmena byla nalezena jen u 25 statusů, u všech kromě jednoho se 

jednalo o multiplikované vokály. Výjimku tvoří status hhhhh jen to zprdni!!, v němž 

zmnožený konsonant zastupuje citoslovce smíchu hahahaha. Zmnožení se týká jak vokálů 

s kvantitou (např. Jéééé), tak bez ní (např. Co jeeeeeeee :D). 
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Množina použitých citoslovcí je u veřejných statusů větší. Patří sem projevy smíchu 

(např. Na ha ha ha objevila jsem po 10 ti dnech kouzlo běhání do kopce :-D), překvapení 

(např. Jujj; Doma mi straší......ááááá :D), radosti (např. juhůůůůů když se daří tak se 

daří!), nespokojenosti (např. hm dík :D), bolesti (např. ajajajaj). Dalším podtypem jsou 

onomatopoická citoslovce zachycující zvířecí zvuky, např. Mňau…:D. 

V nalezených veřejných statusech se nachází více nadávek a vulgarismů, např. ale 

hovno, co bych z toho měl, jen tě nechápu, co tady valíš... :) :*; Madr fakr
24

 beskydy teste 

se jedu tam z mc Tomkem :D; Pica at se kurva podiva na sebe! Klení se objevuje jen 

zřídka, např. jeeeeezis jak ja bych se mazliiil:-); Jezis ty jsi takovej devkar :D Musim se 

smat. Treba mej neco s kazdou z Vrsovic (y). 

4.2.3 Kontaktové prostředky 

Za prostředky slouží výhradně k navození kontaktu považujeme různé způsoby 

oslovení: jménem (např. Luss.. Děkuji za radu :) ..), důvěrnou přezdívkou (např. Co jee 

kocko?), vulgarismem (např. Ty woe
25

). Jako oslovení také funguje citoslovce hej (např. 

heey..vypadám jako blb.?).  

Ke kontaktovým prostředkům řadíme také pozdravy, např. ahoj,ahoj,ahoj :)nemáte 

prosím někdo bambus převislý a odnože durmanu,ktery už by letos kvetl diky :). 

Přitakání je realizováno různými obměnami výrazů ano, jo, např. jo jo...ty máš dnes 

něco?; Jj vzali.. Prostředkem vyzývajícím k diskusi je částice viď (např. viď.. :D). Částice 

no slouží nejen k vyjádření váhání či souhlasu (např. no jo no), ale objevuje se i jako 

částice na začátku textu (např. no tak dnes vecer super :D) a jako součást spojení vyjadřují 

kontakt (např. Z kalby rovnou do prace :-)).) no vidis a ti kteri muzou tak na to prdi).  

4.2.4 Odchylky od normy 

Co se týče různých odchylek, pouze v 58 statusech jsme nenalezli žádnou. V 154 

statusech chybí na začátku věty velké písmeno. Velmi rozšířenou odchylkou je absence 

čárek, absence mezery po interpunkčním znaménku či závorce (např. a taky kdo je 

platil(šlechta nikdy, vždy jen ti dole)). Objevují se taktéž texty bez jakékoli interpunkce (a 

bez jakékoli signalizace větných celků): např. Dneska pohodicka u mne doma s Nikolka 

                                                 

24
 Tato nadávka pochází z anglického motherfucker, který by se do češtiny dal přeložit jako zkurvysyn, 

zmrd.  

25
 Spojení ty vole se objevuje i jako zkratka twl (Twl prysti sobotu uz ples?!), která je na první pohled 

neprůhledná. 
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Sajdlová Bile vinko bramburky a filmecky co vic so prat Muj Milacek pracuje ze svym 

braskou Emilem a muj braska Mirek Holler je nemocny :( takze damska jizda :) ......  

Jako příklad překlepů, respektive špatného vkládání mezer, které může být úmyslné, 

ale nemusí, uvádíme tento status: jaks nato prosimte prisla vypadas jako kazda holka 

pamatuj kazda holka ma vsobe kouzlo. 

Z prostředků obecné češtiny jsme v tomto souboru nalezli: změnu é > í (např.  já 

objevila kouzlo suši taky teprve nedávno a napoprvý dost nezvyklý, ale ted bych to mohla 

pořád :)), změnu ý > ej (např. jéé, zapomněl jsem dat, aby ty jedinej si ten status 

neviděl...), protetické v (např. a vo tom to je :D :D :D), koncovka -ma v instrumentále 

plurálu všech rodů substantiv/adjektiv (např. to se ale pak nediv, že tvůj největší zážitek s 

holkama je 16GB...:-); chce mít jistotu že bude na prvním místě daleko před ostatníma :D), 

odpadnutí koncového vokálu v 3. osobě plurálu sloves přítomného času (např. ale nic 

ovečko.. Někteří si to myslej,víš..). 

Stejně jako v soukromých statusech se zde vyskytuje snaha o zápis výslovnostní 

podoby slov, tedy odpadnutí j u přítomného času slovesa být (např. jéé, zapomněl jsem dat, 

aby ty jedinej si ten status neviděl...), neutralizace koncové znělosti (např. neposlouchej to 

but sva), výslovnost slova radši (např. to se radci zabarikaduju doma ke compu), 

výslovnost slova vždyť (např. Dyt ja si zajdu do hospody,budu chlastat a forbesa hrat,a az 

za par hodin vozeru se budu ja tam celej vecer řvát!!! :-)). 

O tom, že se také pravopisná chyba může stát námětem ke konverzaci, svědčí tento 

příklad: A: Twl prysti sobotu uz ples?! B: Prysti ??? :DDDD. Slovo, v němž udělal pisatel 

A pravopisnou chybu, pisatel B přepsal a připojil k němu tři otazníky (jako by chtěl říci 

cože?) a rozesmátý emotikon. 
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4.3 Komentáře fotografií 

Komentáře fotografií představují soubor reakcí na osm fotografií zveřejněných 

na stránkách veřejných skupin nazvaných Jejich revírem je Kaufland, jejich tempo je 

vražedné - DŮCHODCI! a Děkujeme Martině Sáblíkové za zlatou medaili! K fotografiím 

byl vždy připojen krátký text ve statusovém řádku s výzvou, aby čtenáři reagovali 

označením Líbí se mi (= like) nebo komentářem, např. Chlap který uhodí ženu nenní (sic) 

chlap. Souhlasíš? LIKE nebo Pamatujete? :). 

4.3.1 Formální prostředky 

Většina komentářů (239 z 300) obsahuje text dlouhý méně než 100 znaků. Nejkratší 

komentáře mají dva znaky (např. Ne), nejdelší má 1400 znaků: Trapný už tyhle fotky 

s tímhle námětem ... Mlátit dívku ? V žádným případě ale občas není facka od věci když už 

není jiné východisko jak jí "probrat" Můžete mě kamenovat jak chcete ale můj názor je ten 

že holky jsou pěkný svině a nějaká obyčejná facka ( ne taková že si z toho sednou na prdel 

) nikomu nikdy neublížila a tuplem ne když sama holka tě uhodí neprávem a pak se diví že 

jí dostane z5 ,, ať to nedělá když se jí to samotné nelíbí buď budete mít vztah takový že 

nějaké fyzické vyjadřování nepřipadá v úvahu a nebo ne to je na každým páru ,,, a pokud to 

dělá jen chlap opakovaně a neoprávněně ( Facka je fakt až to poslední řešení ) tak to je 

pak na ženský aby ho kopla do zadku a už se s ním nikdy nesetkala ,,,Ono když se ti třeba 

holka do očí směje že tě půl vašeho vztahu podváděla tak to už si tu facku fakt zaslouží a 

ublíží jí to rozhodně méně než tobě její slova ,,, Každej tohle vidí hrozně jednoduše prostě 

nemlátit a nazdar taky jsem si to říkal a nechápal jsem jak si může někdo vůbec dovolit ale 

někdy jsou bohužel situace při kterých ta facka padne ať už od muže nebo od ženy dělat by 

se to nemělo ale to že by to neměli dělat jen muži je totální blbost (co se facky týče ) 

.Nehledě na to kolik je případů týrání může ženou ... 

Diakritika byla použita přibližně ve dvou třetinách komentářů (v 219 z celkových 300). 

Také v tomto souboru jsme nalezli příspěvek, v němž pisatel používá diakritická znaménka 

jen pro některá slova: zak to je husty, to jsem měl // 999 her v 1 teda...ale nevím, která byla 

ma neobliběnejší // pamatuji si u ruskou hru vlka // co bylo lepší? 

Co se týče intertextové návaznosti, setkáváme se opět s uživatelskými jmény ve formě 

hypertextových odkazů, a to jak na začátku, tak uprostřed komentáře, např. A ženska muže 

chlapovi ubližovat to je v pořadku ? Jan Aubrecht : souhlasim !!!; Souhlasim s Švecová 

Radmila ! 
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4.3.2 Prostředky vyjadřování emocí 

Emotikony jsou zastoupeny pouze v 39 komentářích, což je dosud nejméně. Negativní 

obsahuje pouze komentář Jsem chudej,nemam na ni:(:'(, přičemž druhý emotikon se 

v jiných příspěvcích dosud neobjevil. Podle našeho názoru má představovat smutný plačící 

obličej. Repertoár pozitivních emotikonů je v komentářích obohacen o :'D a -.-. První 

z nich považujeme za jednu z variant rozesmáté tváře, které tečou smíchem slzy, význam 

druhého neznáme. Emotikon -.- náleží k tzv. japonským emotikonům vycházejícím ze 

stylu komiksů manga, jeho význam se nám nepodařilo interpretovat, neboť kontext je příliš 

krátký: Rovnoprávnost -.-. Rozesmátý emotikon :-D se zde objevuje i ve zkrácené formě 

bez nosu a očí: DD. 

V komentářích fotografií jsme nenašli žádný akronym vyjadřující emoce. 

Kapitálky jsme nalezli v osmi komentářích, z toho pouze jediný byl psán výhradně 

jimi: LIKE. V ostatních zvýrazňovaly jedno slovo, které bylo zároveň tématem výpovědi 

(tomuhle se říká renault vybava r. 2012 sociální značka ze sociální výbavou... prostě 

fekální RENAULT; Za NUTELLU bych vrazdil,ale nemuzu ji,abych si nezkurvil postavu,uz 

pri pohledu na ni mam 2kg navrch;):P; Marusko,mimo nasi nutellove loupeze cihni na muj 

profil,mame stenatka MALTEZACKA,hledam nove majitele slecny,ktera je k odberu pred 

vanoci.Malicke plemeno vhodne do bytu k detem,rodice cistokrevni,cubicka bez PP;)) nebo 

bylo nejdůležitější částí komentáře (Nic ale opravdu nic nedává mužům právo ženám 

UBLIŽOVAT !!!; žena která se nechá mlátit je KRÁVA .; Já...D KRÁSNÉ.), ve dvou 

případech kapitálky zvýrazňovaly delší část, taktéž kvůli zdůraznění (já to říkám pořád 

nněkterýý fakt tu facku potřebujou dostat... páč jsou i mrchy a někdy sio to koledují... ALE 

ABY JE NĚKDO ZMLÁTIL TAK ŽE SKONČÍ NA ÁRU....to už je na zavření!! To už jsou 

zamindrákovaný paka co si vylejvaj nervy na slabších...(ženy,děti,zvířata) ale nepostaví se 

sobě rovnému.... a když na ně jde stejně vysoký vážíci chlap... tk se klepou jak osiky a říkaj 

vyřešme to jako lidi... !!; u nás domA SE MNOU). 

Multiplikované interpunkční znaky se nacházejí v 121 komentářích. Nejčastěji se 

objevují multiplikované tečky (od dvou do třinácti), které vyjadřují nedokončenou 

výpověď (např. No,někteří už ho pohřbili...), oddělují  věty/výpovědi (např. to znam! 

...tomuhle presne se rika jablecnej sindrom! ...tezko vylecitelna choroba pro toho kdo mu 

propadne!...ovsem tohle je extra material! :))) nebo signalizují návaznost na jiný komentář 

(např. Petr Rezler.... a co chtěla?). Multiplikované vykřičníky a otazníky jsou použity k 

zesílení výpovědního obsahu, např. ani facka nepomuze !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. V některých 
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případech je skupina multiplikovaných interpunkčních znamének oddělena mezerou (např. 

i kdyby byla nevím co tak holky se kurva nemlátěj !!!), ale nevíme, zda záměrně, či z 

neznalosti pravidla o psaní mezer. Multiplikované interpunkční znaky mohou být míseny, 

často se v takové skupině objevuje na konci vykřičník, např. no Johny, proč??!!; chlap 

kterej uhodí holku je hajzl..! 

Multiplikovaná písmena se objevují ve 13 komentářích. Nejčastěji se jedná o vokály 

(např. ps I chycky kuuuurde dobryyy). Multiplikace vokálů může sloužit jako označení 

délky, ale multiplikovanými bývají i již prodloužené vokály (např. Jéééééééé,Kevin ;))) 

.....), proto soudíme, že multiplikace by měla naznačovat emfatické prodloužení.  

Zmnožené konsonanty se vyskytují u citoslovcí hm, mmm a pf, např. !!pff musim si jit 

dat...mmm celou sezeru. Zmnožení konsonantu k v komentáři obycejny chcipak..ne ubozak 

a takkk..kokt vyjebany,ubohy.. může být projevem výsměchu či jazykové hry. 

Citoslovce zaznamenaná v komentářích vyjadřují projevy smíchu (např. 

hahahhaha,moc dobry film!!!), překvapení (např. Jéééééééé,Kevin ;))) .....), znechucení 

(např. bléééé fuj), obav (např. aaa jeden z nich promluvil), příp. zvuky (např. Dala bych si.. 

s palačinkama mňam!!). 

Vulgarismů se v komentářích objevuje méně než ve veřejných statusech, přestože 

komentáře fotografie týrané ženy byly velmi emotivní (např. No doprdele samá feministka 

tady; to je zakomplexovanej debil,se sebevedomim na nule; akorat je to skurvenej srac). Je 

zajímavé, že se zde několikrát vyskytl výraz kurde, který pochází z polštiny
26

 (např. no 

bodejď by ne // to bylo hodin kurde). Výraz kemper pojebany nedokážeme rozluštit.  

4.3.3 Kontaktové prostředky 

Kontaktové prostředky zahrnují i v komentářích oslovení křestním jménem (např. 

Monny, ještě vychytat to správný psaní a bude to ok), oslovení uživatelským jménem v 

nominativu (např. Petr Rezler.... a co chtěla?) či obecným oslovením (např. kámo ;D nech 

jí oplík nemůže za to :'D; pojd ty draku), příp. vulgarismem (např. Ty vole to jsou statusy o 

ničem).  

Z pozdravů se objevil pouze jediný, který tvořil celý komentář: ahoj.  

Dále se jedná o různé formy přitakání, od neutrálního ano (např. Ano souhlasím... 

Chlap který vztáhne ruku na ženu, dívku, děti, tak néni chlap ale sráč a zasloužil by 

                                                 

26
Podle Słowniku języka polskiego (online) se jedná o žertovnou nadávku. Dostupné z <http://sjp.pl/>. 

[cit. 2013-05-30] 
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pořádně do tlamy...) po zkrácené jo jo (např. Lucie Doudová jj...chlapáci si jednu zaslouží 

ve 100% situací..) a hravou obměnu přitakávacího prostředku (např. Jasnajda,vyprané jsou 

nebój max.nějaká malá dírá,ale neboj nikdo tě nepozná, a kdyby náhodou o ty nutelky se 

postarám:-D:-D:-D:-D). Totéž se týká prostředků nesouhlasu, v nichž jsme zaznamenali 

neutrální ne i zkratku z ne ne (např. Nn,ale kouknu...). 

4.3.4 Odchylky od normy 

Komentářů bez gramatických chyb a jiných sledovaných odchylek bylo pouze 67. 

Ve 139 komentářích chybělo na začátku komentáře velké písmeno. Nejčastější odchylky se 

opět týkají čárek a obecně interpunkce. Objevují se samozřejmě i komentáře, v nichž 

pisatel ignoroval veškeré interpunkční zásady, např. no jo chudinky zensky chlapy sou 

tyranove a zensky jsou andilci ty nikdy nic nedelaj podle tech sloganu co tu furt ctu.  

Co se týče překlepů a špatného vkládání mezer, uvádíme následující příklady: tym 

nazorem nesouhlasim ty co je na demnou;  

Z prostředků obecné češtiny jsme v komentářích fotografií našli následující: změna ý > 

ej (např. Ale zmlátit ženu a ještě k tomu třeba těhotnou za to, že nekoupila správnej chleba 

nebo zkazila oběd je opravdu něco, co by být nemělo), změna é > í (např. Nektery by ale 

potrebovaly rezat denne aby nebyly takovy svine
27

), koncovka -ma v instrumentálu plurálu 

všech rodů substantiv/adjektiv (např. to je ubohost, kdyz si vezmu co si nekdy zensky 

s náma ´´chlapama´´ musejí vystát.....), odpadnutí koncového l v příčestí minulém (např. 

Byl v pohode,v pohode,pak to zaclo byt horsi,nezvlad meho kamarada na kafi.), odpadnutí 

vokálu v koncovce 3. osoby plurálu sloves přítomného času (např. packy všem takovýmhle 

idiotům usekat,maj si vybrat sobě rovnýho-dá se všechno řešit i jinou metodou; ty nikdy nic 

nedelaj podle tech sloganu co tu furt ctu). 

Slova zapsaná podle výslovnosti se zde také vyskytují. Jedná se o zjednodušování 

souhláskových skupin (např. jáááá ji miluju bez ní ani nestanu), neutralizace koncové 

znělosti (např. hoť sem ten foťak), dloužení vokálu v akuzativu singuláru osobního zájmena 

ona (např. správný chlap si najme někoho kdo jí zřídí za něj), odpadnutí hlásky j 

v přítomném čase slovesa být (např. a co si ty?). 

                                                 

27
 Týká se žen. 
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4.4 Komentáře odkazů 

Tato skupina představuje komentáře hypertextových odkazů a k nim se vytvořivší 

diskuse. Odkazy se mohou objevovat s náhledem stránky, z níž pocházejí, tuto skutečnost 

jsme však u stahování komentářů nezaznamenávali, protože se nezabýváme vztahem 

obrazové a textové složky elektronické komunikace ani obsahem textů.   

4.4.1 Formální prostředky 

Komentáře odkazů mohou obsahovat také jiné hypertextové odkazy, které se 

v komentáři většinou nezobrazují celé z důvodu své délky. Počet znaků těchto odkazů 

nebyl zahrnut do celkového počtu znaků v komentáři. Většina komentářů (257 z celkových 

300) je napsána méně než sty znaky. Nejkratší komentář je tvořen dvěma znaky, což 

odpovídá jednomu emotikonu (konkrétně se jedná o :D) nebo jednomu slovu (např. no, 

ne). Naopak nejdelší komentář tvoří 1063 znaků: je to individální. Některý je poleno na to, 

že si zcela zahleděn do víru své vášně neuvědomí, že je prudší víc, než by měl, takže pak z 

toho žena výjde s modřinami :D nebo v případě, že muži žena nevyhovuje, slyší žena jen to, 

že muži nevyhovuje, nikoli důvod, jak by se to dalo změnit :D Dále : Většina mužů ZCELA 

ZBYTEČNĚ řeší pořád dokola velikost svého mužství, ale už nikomu z vás nedojde, že 

příliš velký je nahouby stejně jako příliš malý . Někdy se můžeme ocitnout také v dost 

nepříjemné situaci: že chlap, unešen představou o jiné ženě, vyřkne jméno cizí ženy než té 

své, a nejvíc mě vždycky rozesměje, když muž hned po ukončení dohry směruje první kroky 

do ledničky :D , nemluvím o sexu v ponožkách  a nutno říct, že ani vy muži, neoplýváte 

energii na to, aby jste nám případně řekli, CO změnit :D a další problém mužů je, že si 

slast vyvrcholení užíváte sobecky sami a po vyvrcholení sobecky ztratíte veškerou 

snahu :D. Druhý nejdelší komentáře tvoří 683 znaků a toto číslo poměrně rovnoměrně 

klesá až ke stovce znaků. 

Diakritika byla použita ve dvou třetinách komentářů (ve 201 z celkových 300), 

podobně jako u komentářů fotografií. Smíšené psaní s diakritikou a bez ní se objevuje 

např. v komentáři market tohle u tebe musim natrenovat jak dojedes..proste božíííí!!!, 

v němž je s diakritickými znaménky napsáno slovo poslední, z pohledu pisatelky zřejmě 

nejdůležitější. Pokud je v textu diakritika vynechána u méně než poloviny slov (např. Jakej 

konec????? To není ani nesmí byt Ondrash a fofrem k fotbalku:-( jsme neporazitelné duo:-

*), klasifikovali jsme toto vynechání jako odchylku a uvažovali o textu s diakritikou. 

Intertextovost se v komentářích odkazů objevila v příkladu just give me a reason – dej 

mi důvod, v němž jsou tatáž slova názvem písně od zpěvačky Pink. Technická 
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intertextovost se objevuje např. v komentáři Tomáš Smetana to je taky hdoně dobré :) a 

způsobuje, že nelze jméno uvést ve vokativu. Jména nemusejí být pouze na začátku 

komentáře, ale i uprostřed, např. :DDDDDDDDDD Dagmar Slámová :DDDDDD slyšíš 

se? :D. 

4.4.2 Prostředky vyjadřování emocí 

189 komentářů obsahuje emotikony, tedy doposud nejvyšší počet textů v rámci jedné 

skupiny. Negativní jsou zastoupeny opět v menším počtu textů (pouze v deseti 

komentářích) a jejich množina je omezena na dva: :( a :/. Na rozdíl od jiných skupin textů 

se v jednom komentáři vyskytuje i několikrát zopakovaný negativní emotikon: zlato ja to 

takhle nemyslel :( :( :( :(. Použití negativního a pozitivního emotikonu nacházíme i v tomto 

souboru komentářů, např. Trhá mi to uši :(( :D. Pozitivní emotikony se objevují v 182 

komentářích. Jejich množina je vzhledem k počtu pěti emotikonů, opakujících se dosud 

ve všech skupinách textů, rozšířena o .-) a ;)*. První je podle našeho názoru variantou 

emotikonu :-), přičemž je možné, že pisatel udělal u očí překlep (tečka a dvojtečka se 

nachází na klávesnici na tomtéž místě). Tuto domněnku podporuje znak paragrafu 

za emotikonem, jehož význam jakožto smluveného symbolu v elektronické komunikaci 

neznáme. Paragraf však může být také překlepem, neboť se nachází pod stejnou klávesou, 

jakou se píše vykřičník. V daném komentáři no právě .-)§ by podle nás koncový vykřičník 

být mohl. Druhý z nových emotikonů směšuje emotikony ;) a : *, jedná se vlastně o jejich 

zkratku. Symbol pro ústa může být v emotikonu různě dlouhý, jeho délkou je vyjadřována 

míra emoce, nejdelší emotikon v komentáři tedy vyjadřuje opravdu bouřlivý a 

dlouhotrvající smích: :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. 

Emotikon může plnit také funkci interpunkčního znaménka, např. Posílal i jeden klip 

do očka do soutěže :D nakonec se z něj udělali hvezdna pechota :D jeho reakce byla že se 

bude snažit dál,a jednou bude slavnej :D Slavnej už je,ale nejsem si jistej jestli ta jak chtěl 

být :D. 

Z akronymů se v komentářích odkazu objevila pouze varianta akronymu LOL
28

: 

LOLEC :D chcípam :D  už jsem dlouho takhle nezasmál, doporučuji přečíst :-)))). 

Kapitálky jsme nalezli v sedmi komentářích, z toho pouze dva byly jimi napsány celé 

(PTEJ SE ! DĚLÁME I VIDEOODPOVĚDI SE ŽANDOU ! :D; PĚKNEJ BYCH MU 

                                                 

28
Akronym LOL (psáno i lol) pochází z anglického laughing out loud nebo lots of love. V obou 

případech vyjadřuje velkou míru emocí. 
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POSKYTLA AZYL HNEDKA Z FLEKU .-)). Kapitálky jsou použity k zvýraznění části 

komentáře, většinou z pohledu pisatele nejdůležitější (děkuju :) .... nojo :D PŘEROST MI 

PŘES HLAVU :D; Britney je BITCH!; Náš největší CÁPO!!!! Vrátí se ;) CO DODAT). 

Nejlépe je to patrné v delších komentářích, které se v našem souboru vyskytly pouze dva: 

Jasně, všichni máme depresi a víte proč? Protože houby děláme, furt sedíme u počítače, a 

když chodíme do práce a máme rodinu, vymlouváme se, že nemáme čas na děti, ale přitom 

pravda je, že sedíme u TV. Pravdou je, že třičvrtě polulace je spíš ZNUDĚNÁ, NEŽ 

MANIODEPRESIVNÍ. Ale všichni to říkáme, protože se to teď hodně omýlá. Kdyby nynější 

populace nebyla tak "zdechlá", zvedla prdel a šla na celodenní túru, popřípadě se 

věnovala knihám, nebo křížovkám a pobývala by v přírodě, hned by bylo o 75 procent 

depresivní populace méně. Ten, kdo psal tenhle článek, VŮBEC NEMÁ PÁRU, CO JE 

SKUTEČNÁ MANIODEPRESIVITA; je to individální. Některý je poleno na to, že si zcela 

zahleděn do víru své vášně neuvědomí, že je prudší víc, než by měl, takže pak z toho žena 

výjde s modřinami :D nebo v případě, že muži žena nevyhovuje, slyší žena jen to, že muži 

nevyhovuje, nikoli důvod, jak by se to dalo změnit :D Dále : Většina mužů ZCELA 

ZBYTEČNĚ řeší pořád dokola velikost svého mužství, ale už nikomu z vás nedojde, že 

příliš velký je nahouby stejně jako příliš malý . 

Multiplikované interpunkční znaky se vyskytují v 97 komentářích. Nejčastěji se jedná 

o zmnožené tečky (od dvou do sedmi). Tečky jsou použity zejména pro strukturaci 

komentáře, např. myslím že to je krásný důkaz snahy zaujmout promitivní lidstvo a ukázat 

výhody veganství i těm neprimitivnějším.. a jak je vidět..ty neprimitivnější to bohužel 

nechápou..a dál škatulkujou kdo je "fajn" podle toho jestli si dávají k snídani mrtví prase 

na rohlíku a mlíko nadopovaný hormonama..jak smutný.. Dále jsou využity k vyjádření 

nedokončené výpovědi (např. Ty lidi by nemeli tolik fetovat....) a ke znázornění návaznosti 

na jiný komentář (např. ..ještě lepší rovnou číst!). Multiplikované vykřičníky a otazníky 

umocňují sílu výpovědi a vnášejí do ní emoce, např. krasnej přiiběhh!!!!! věem doporučuji 

!!!! :); Jakej konec????? Skupina vykřičníků je v některých příkladech oddělena od textu 

mezerou, čímž dochází k jejímu zviditelnění, např. Krásná!! byla naše !! kdiš jí pustím tak 

tě vidím jak se směješ :* ......!!!ale ted už jen zbili vzpomínky a ty zážidky !! Nelze však 

určit, zda jde o záměr. 

Multiplikace se z hlediska písmen týká vokálů a takových konsonantů, jejichž 

výslovnost může být prodloužena. V komentářích odkazů se nachází zmnožené 

konsonanty c, f a m (v komentářích cccccccccccc :P; Ufff, tak to je moc :D; jéééééééé už se 

moc Těšímmmmmmmmmmm). Multiplikované vokály jsou krátké i dlouhé (např. Tepacka 
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před 9ti dny dovoleneééééneééééééé :::)))))), u přípěvku psaných bez diakritiky je však 

můžeme chápat jako prostředek znázornění délky (např. mam jiii supeeeeer). 

Citoslovce zaznamenané v komentářích odkazů vyjadřují smích (např. Muhehehe :D :D 

:D), radosti či překvapení (např. jéééééééé; jůůůů..luxuuus...:o))); No vau...
29

), váhání 

(např. Mno nevím nevím, v něčem máš pravdu, ale nejsem si jistá, jestli Ti Maniodeprese 

začně tím, že se doma nudíš, to asi néé...), obavy (např. aaa tohle jsou živé vzpomínky na 

sobotu 20h kdy to Ríša roztočil :-))) a nespokojenosti (např. cccccccccccc :P). Našli jsme 

také původem anglické citoslovce vau (No vau...). 

Nadávky a klení se v tomto souboru textů objevilo pouze zřídka. Tyto projevy ukazují, 

jak obsah odkazu zapůsobil na jejich pisatele, např. do piči taková borka:-DD. Vyskytl se 

zde pokus zamaskovat slovo kurva (to ku.va moc nepomůže :P). 

4.4.3 Kontaktové prostředky 

Repertoár kontaktových prostředků dělíme na oslovení, pozdravy, přitakání. Oslovení 

je realizováno jménem uživatele či jeho zkratkou (např. TC: Lidé v médiích (obávám se, že 

většina), nejsou schopni kritického pohledu.), prostřednictvím hypertextového odkazu 

ke jménu uživatele (např. Kateřina Malá Musiolová ten vocal poslouchej.......tomuhle se 

řika black metal z blazince :D), obecným oslovením (např. Děvčata, tohle přece není 

vůbec důležitý...věřte starýmu psovi :)), vulgárním oslovením (např. Dobrá pila tyvole :D), 

oslovením citoslovcem (např. hej ten kluk to mysli vazne nebo ? :D).  

Pozdrav byl nalezen pouze v jednom komentáři: A do tretice papapa.  

Prostředky přitakání jsou zachyceny ve výslovnostní variantě (např.  jo jo, to nikdy 

neurazí :)), dále v jiné, hravé variantě (např. Jason :DDDD)  nebo jsou napsány zkratkou
30

 

(např. :-D Nj máme to těžké holky :-D). Vyskytlo se zde také anglický výraz značící 

souhlas: yop (Yop at prijede na ceske silnice taky bude pekny :D :D). 

4.4.4 Odchylky od normy 

Celkem se v souboru objevilo 82 komentářů bez jakékoli sledované odchylky. Ve 167 

komentářích chybí na začátku velké písmeno. Obecně se nejvíce chybuje v interpunkci a 

kladení mezer, což je tendence společná pro všechny analyzované texty. Objevují se 

komentáře, v nichž pisatelé rezignovali na interpunkci kromě koncového znaménka, např. 

                                                 

29
 Citoslovce vau je přepis výslovnosti anglického citoslovce wow, vyjadřujícího údiv, překvapení. 

30
 Zkratka nj znamená no jo, njn znamená no jo no (např.  Njn ;)***) . 
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Vimje to divný že se mi to líbý když sem kluk ale je to boží.. :), příp. použili k oddělení 

emotikon (viz výše). 

Odchylky hodnocené jako překlepy zahrnují také vložení písmen navíc. V následujících 

komentářích vidíme také špatné vkládání mezer, což je podle našeho dělení odchylka 

od grafické normy: např. Vimje to divný že se mi to líbý když sem kluk ale je to boží.. :) To 

otsem se dopbre zasmal. 

Z prostředků obecné češtiny jsme nalezli následující: změna ý > ej (např. Slavnej už 

je,ale nejsem si jistej jestli ta jak chtěl být :D), změna é > í (např. a dál škatulkujou kdo je 

"fajn" podle toho jestli si dávají k snídani mrtví prase na rohlíku; tak stastny a vesely 

:D
31

), koncovka -ma v instrumentálu plurálu všech rodů substantiv/adjektiv (např. mlíko 

nadopovaný hormonama), odpadnutí koncového vokálu v 3. osobě plurálu sloves 

přítomného času (např. vid, já naivka sem si myslela, že to maj nějak nakreslený :D:D). 

Jako odchylky byla hodnocena slova zapsaná podle výslovnosti, což se týká tvarů 

slovesa být v přítomném čase (např. vid, já naivka sem si myslela, že to maj nějak 

nakreslený; sou skveli ti nasi kluci :*), zjednodušení konsonantických skupin (např. to je 

ale zvlasni xD), neutralizace koncové znělosti (např. kdiš), dloužení v akuzativu singuláru 

zájmena ona (např. kdiš jí pustím tak tě vidím). V následujícím komentáři je slovo pohřeb 

zapsáno dvakrát, z toho jednou podle výslovnosti, ale může se jednat o překlep: ani né ale 

jsem ráda že se rád bavíš o pořbech škoda že jsem nemhla byt na pohřbu vlastnío táty. 

                                                 

31
 Jedná se o přání k Vánocům. 
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4.5 Tweety 

O způsobu shromáždění příspěvků z Twitteru jsme psali ve 4. kapitole. Vyhledání 

tweetů podle slov třeba a jsem nám nebrání analyzovat tyto příspěvky podle stanovených 

kritérií a rysů. 

4.5.1 Formální prostředky  

Nejprve se zaměříme na délku tweetů. Sociální síť umožňuje napsat do jednoho tweetu 

maximálně 160 znaků, přičemž hypertextové odkazy nejsou do tohoto počtu zahrnuty
32

. 

Maximální délku má v našem materiálu pouze jeden tweet: Myslím že Macháček včera 

publikoval na ČRo právětak ‘nepřijatelný’ komentář jako tuhle Drda, a že je třeba ho zase 

smazat.. (bravo Macháček). Dalších dvacet tweetů má více než 150 znaků. Nejkratší tweet 

v materiálu obsahuje 12 znaků: Třeba ne :). To však neznamená, že by se na Twitteru 

neobjevovaly tweety tvořené jedním emotikonem nebo jedním slovem, pouze nejsou 

součástí našeho materiálu. 

S diakritikou je psána většina textů, konkrétně 283 ze 300, což je nejvíce ze všech 

skupin textů. Nacházíme také tweety smíšené co do psaní diakritiky, např. jenže on to furt 

napravil..třeba včera užasnej den ale ted už nebudu zas naivni kráva no:).Tento tweet byl 

v našem značení považován za napsaný s diakritikou
33

, ačkoli ve třech slovech diakritické 

znaménko chybí, oproti tomu tweet jeste dobry, ja jednou jako malej jsem sel v noci curat 

a cural jsem do kose, nez me mamá probudila:DD byl označen jako bez diakritiky, ačkoli 

jedno slovo diakritiku obsahuje. Je možné, že pisatel chtěl naznačit, jak své matce říká 

(nikoli máma, ale mamá). 

Technická intertextovost funguje na Twitteru poněkud odlišně než na Facebooku. 

Uživatelská jména jsou stejně jako na Facebooku hypertextovým odkazem. Pokud se jedná 

o reakci na něčí komentář, je jméno adresáta na začátku tweetu, např. @jindrichlukes jsem 

z nej nadsen :-) moc se mi libil, skvely efekty!!! uživatelské jméno může stát i na jiném 

místě v tweetu, ale pak se nejedná o bezprostřední reakci, ale o odkaz na uživatele, který 

                                                 

32
 Je-li hypertextový odkaz součástí tweetu, neuvádíme ho z důvodu přehlednosti. Hypertextové odkazy 

byly součástí 78 tweetů a vždy jsou přiřazeny na jejich konci, např. Zveřejnil jsem materiál z přednášky 

o internetovém marketingu pro česká divadla, kterou jsem měl 16.4. v Praze 

http://www.slideshare.net/faborsky/elegance-internetoveho-marketingu-v-praxi-20141513 …  

33
 Vycházíme z celkového počtu slov zapsaných v daném textu s diakritikou, příp. bez ní. Je-li většina 

psána s diakritikou, pak je text přiřazen ke skupině textů zapsaných s diakritickými znaménky a naopak. 
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např. zprostředkoval hudbu (Když jsem teda vstal, je načase si pustit něco tématického, 

třeba Hello Good Morning 3style @filipvoce). 

Zvláštní formou hypertextového odkazování, která je specifická pro Twitter, jsou 

hashtagy. Slova, která se stala hashtagem, nemohou být skloňována, proto se pisatelé snaží 

vytvořit tweet tak, aby toto slovo bylo v odpovídajícím tvaru, např. #hokej jsme prohráli, 

ale zato jsem se nenudil jako s Belarus.; Kdyz jsem #drunk,dotycny je pro me 

perfektni.Druhy den rano se vzdy trochu divim,ze uz pro me neni tim 'dokonalym'.Chlast 

strasne zkresluje. Většinou jsou hashtagy připojeny na konec tweetu, např. že nepadne 

gól? to snad ne...třeba se ujme nějaká rána od modrý..šancí maj..jen ty góly:-)) #Nagano. 

Celkem jsme našli 42 hashtagů ve 300 tweetech, z toho dvakrát byly v jednom tweetu 

umístěny dva hashtagy a jednou dokonce tři (Asi jsem už vážně dospělá nebo co. Slibuju, 

že můj blog již brzy obživne. #adult #stillinlove #rihannaStay). Přiřazením hashtagu 

do tweetu zvyšuje pisatel možnost, že si jeho tweet někdo přečte,  přičemž zde platí 

pravidlo: čím více hashtagů v jednom tweetu, tím více potenciálních čtenářů. Tímto 

způsobem může pisatel získat další pravidelné čtenáře (followers) nebo spřátelené 

uživatele. 

4.5.2 Prostředky vyjadřování emocí 

Emotikony se objevují ve 102 tweetech, z toho v 13 je minimálně jeden negativní. 

Použité negativní emotikony jsou pouze dva (s obměnami očí, nosu a úst
34

): :( a :/. Naopak 

sada pozitivních zahrnuje kromě pěti, vyskytujících se v ostatních textech, emotikon :3 

(Bratr (25): "Nedávno jsem našel triko ze závodů v roce 2005 a nejhorší je... je mi furt 

velký!" Jsme prostě malinká rodina :3). Tento emotikon vyjadřuje úsměv, radost a dobrou 

náladu. Dále jsme našli grafický emotikon srdce, který byl oproti srdci ve veřejném statusu 

zapsán pomocí znaků: i když jsem jim svojí přezdívku musela nadiktovat, je to něco 

úžasnýho <3 děkuju. 

Vyjádření emocí mohou zprostředkovávat také akronymy. Ve tweetech se objevil 

pouze akronym lol: lol, pamatuju si, jak jsem úplně zbožňovala tuhle písničku.. 

Kapitálky jsme objevil pouze ve dvou tweetech: Tak jsem si dneska konečně 

vygooglila, co znamená to strašně hustý slovo SWAG
35

. ,,SWaG je něco víc než být in :D 

                                                 

34
 Jako obměnu chápeme i absenci očí nebo nosu, např. není třeba nezákonný mít školu od půl 8?(((. 

35
 Výraz swag pochází z angličtiny a používá se pro kohokoli/cokoli, kdo/co se nějakým způsobem 

odlišuje. Viz <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=swag>. [cit. 2013-05-25] 
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swag je víc než to nejvíc''; Pane Hadamczik, takhle parádní hokej JSEM Už dlouho 

neviděl! Klóbrc Dolů :)! Kluci makali fakt! Tohle JE prohra, s hlavou nahoře :) .... 

Kapitálkami jsou zapsaná taková slova, která pisatel chápe jako nejdůležitější v celém 

tweetu a proto je chce zdůraznit také graficky. 

Multiplikované znaky se vyskytují v 83 tweetech. Nejčastěji se opakují zmnožené 

tečky (v počtu od dvou do čtyř), které vyjadřují nedokončenou výpověď (např. Mám 

hlad...!:D Nechce i někdo dovézt třeba pizzu..??:D I am hungry...!:D) nebo oddělují 

jednotlivé výpovědi v rámci tweetu (např. Zvukovka končí ... jdeme si na chvilku 

odpočinout ... Jarek vyráží na procházku ... je třeba dozdobit halu Komety...). Zmnožené 

vykřičníky a otazníky se nacházejí v maximálním počtu tří, např. jsem z nej nadsen :-) moc 

se mi libil, skvely efekty!!!; takže třeba takhle??? Taková interpunkční skupina zesiluje 

výpovědní obsah a poutá na sebe pozornost, obzvlášť je-li oddělena mezerou od textu 

(např. Však stačí dat Unfollow a je klid ne ?? Ja tu třeba žádný hejty ani nemám až to 

musím zaklepat :D). V jednom tweetu je použita jako koncová interpunkce vykřičník a 

tečka (OK, oproti prototypu je to snad ještě hnusnější ovladač, ale třeba to bude funkční!.), 

což je ojedinělý příklad, protože ani jeden z nich není multiplikován. 

Multiplikovaná písmena jsme objevili pouze u následujícího tweetu: Nemám rada kdyz 

mi pisou opily kámoši kdyz jsem strizliva,nejste vtipnyyy nn. Zkratce nn se budeme věnovat 

dále v odstavci o kontaktových prostředcích. Je zajímavé, že jsme nenalezli multiplikovaná 

písmena vícekrát, na vině je zřejmě velikost našeho vzorku. Zkusili jsme proto zadat 

do vyhledávače na Twitteru slovo pomooc a v prvních dvaceti českých tweetech se 

objevilo psané s krátkým i dlouhým o (např. Pomoooc jsme uvezneni ve vchode.. Dest 

naaas dostaaal :-D.; Pomóóóc, moje děti neposlouchají… co s tím?). Tyto tweety dále 

neuvažujeme, jen jsme chtěli zjistit, zda multiplikace písmen na Twitteru funguje. 

 Citoslovce nalezené v tweetch můžeme rozdělit podle významu na projevy smíchu 

(např. nahaha, já na to narazil na fb jakože "doporučená stránka" a je to asi největší 

píčovina, co jsem kdy četl. ideální pro bio.), radosti (např. třeba jako: Hurá hurá pejsek 

čura ?), vášně (např. On (je děvkař): Oh,miluju tě), nespokojenosti (např. To jsme nemohli 

prohrát s někým jiným?? Předevčírem jsem se na hodině hádala se švédskými spolužáky, 

že jsme v hokeji lepší... chjo!), nepříjemného pocitu (např. O.o já jí ani neznám ... třeba ne 

jenom já nebo ty j...). 

Co se týče klení a nadávání, v materiálu se vyskytuje pouze dvakrát výraz sakra (např. 

A sakra. Zabrousil jsem po delší době na Twitter a koukám, že se tu hraje hokej. Tak to já 

tu nebudu rušit...) a jednou výraz ježiš (ježiš, vždycky se lístky daj sehnat. Někdo třeba 
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nebude moct, tak je bude muset prodat..a "nouzovka" by byl rock im park :D). Nadávky – 

anglické – se vyskytují v následujícím tweetu: a navíc chodim třeba v rok starejch 

airmaxech protože jsem z ulice nigga bitch mo fucka
36

. Českou nadávku obsahuje např. 

věta Jo a ještě mi třeba pětkrát zavolej, stejně ti to nikdy nevezmu, debile. 

4.5.3 Kontaktové prostředky 

Ke kontaktovým prostředkům řadíme citoslovce hm v následujícím tweetu: To mě mrzí 

:( Třeba to takhle mělo být a je to pro Tebe vzhledem k budoucnosti lepší, hm? :) 

Citoslovce vyzývá k odpovědi či reakci, minimálně k zamyšlení. Podobnou funkci má 

výraz viď (např. náhodou se asi nechystáš do Prahy na Šmajdu viď? :/ Že bysme se třeba 

mohli vidět tam, protože SA mi asi nevyjdou :().  

Dalšími kontaktovými prostředky jsou oslovení, která jsou realizovaná podobně jako 

na Facebooku uživatelským jménem ve formě hypertextového odkazu (např. 

@KarelHanousek Ach tak, technické faktory jsou třeba použitá technologie, obchodní 

logika je co, komu a jak prodáváme.), uživatelským jménem odděleným od vlastního textu 

dvojtečkou (např. heycrazyhansha::Dtrapnější jméno nemáš? — si piš.. třeba 'jdidoprdele' 

nebo 'anonymymiluju' .. a nebo jestě lepší...), oslovení obecným výrazem (např. kamo uz 

jsem najizdel na unfollow jak jsem cetl to tvoje bio, spalit vsechny slovensky texty, zakazat 

to). Výjimku tvoří oslovení neuživatele, ale známé osobnosti: Pane Hadamczik, takhle 

parádní hokej JSEM Už dlouho neviděl! Klóbrc Dolů :)! Kluci makali fakt! Tohle JE 

prohra, s hlavou nahoře :) ....  

Přitakání je realizováno výrazem jo (např. Jo prosimtě, třeba si spi na hlavě s kozama 

na stropě a ten tvůj Bieber tě může tahat za chlupy a hrát na ně jako na harfu.), anglickým 

yes (yes...! Konečně jsem mohl změnit jméno svoji fanpage a teď už to snad vyhledá každej 

= https://www.facebook.com/JohnyMachette  a žádný zbytečnosti okolo :))), spojením jo 

no (např. jo no :D to bude vtipné jestli si to budu číst třeba v 50ti) nebo (intenzifikovanou) 

zkratkou jj (např. mám pro tebe velmi lukrativní nabídku, budeš mě doučovat matiku a já tě 

pak za to třeba pozvu na hokej, jjjjjjj? :D). Nesouhlas je vyjádřen zkratkou částice ne ne 

(Nemám rada kdyz mi pisou opily kámoši kdyz jsem strizliva,nejste vtipnyyy nn). 

                                                 

36
 Poslední čtyři výrazy jsou anglické nadávky negro (černoch), bitch (mrcha), motherfucker 

(zkurvysyn). Jedná se o zápis vycházející pravděpodobně z jejich výslovnosti v písních raperů. 
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4.5.4 Odchylky od normy 

Přesně ve dvou třetinách tweetů se vyskytovala minimálně jedna ze sledovaných 

odchylek. Nejčastěji se jednalo o chybějící velké písmeno na začátku tweetu (v 94 

tweetech). 

Co se týče interpunkce, objevily se příspěvky, v nichž nebyla žádná (např. třeba jeden 

jak meli přestrihlou brzdovou kapalinu v aute a nemohli zastavit a zpomalit jinak by jim to 

auto bouchlo :D). Chybějící mezery po interpunkčním znaménku jsou také častou chybou 

(např. Arabe,jestli se ti tu nelibi,tahni si třeba za eskymákama!!!!!). 

Pro představu o odchylkách v rovině překlepů a grafických norem uvádíme následující 

příklady: Onoje teprve 11? Podle toho jak jsem unavena bych řekla, že jsou tak 2 hodiny 

ráno.  

Z prostředků obecné češtiny jsme v tweetech našli následující: změna ý > ej (např. 

Bratr rozbil můj keramickej zvoneček co jsem měla pověšenej.), změna é > í (např. 

přemýšlím,že si udělám výlet třeba do Pařížský; ty nový možnosti právě zas všechny 

developery dojebou), koncovku -ma v instrumentálu plurálu všech rodů substantiv/adjektiv 

(např. já třeba mamku beru :) Ted v sobotu jsem s ni zrovna byla v hospodě a s 

kámošema.), odpadnutí vokálu v koncovce 3. osoby plurálu sloves přítomného času (např. 

Některý pohádky mívaj veselý konce. Třeba to bude ta tvoje.), nahrazení kondiciálového 

tvaru bychom tvarem bysme (např. Že bysme se třeba mohli vidět tam, protože SA mi asi 

nevyjdou :(). 

Zápis slov podle výslovnosti považujeme také za odchylku. Jedná se o slovo vždyť 

(např. ty nový možnosti právě zas všechny developery dojebou a nebudou si s tím vědět 

rady, co třeba Last of Us, dyť ta hra bere dech), slovo vždycky (např. já dycky vypnu pc a 

jsem na mobilu děsny. Jako třeba teď:-)), krácení koncovek u sloves v přítomném čase 

(např. Taky myslim, musim v noci zase koukat, třeba už nebudou prezentovat jen chop-chop 

:(), dloužení vokálu v akuzativu singuláru osobního zájmena ona (např. já s mámou 

bydlím, mám jí rád), dloužení vokálu v akuzativu singuláru zájmen (např. i když jsem jim 

svojí přezdívku musela nadiktovat), odpadnutí j v přítomných tvarech slovesa být (např. 

ještě otázka just for fun. Jakube odkud si? :D třeba jste kousek od sebe.). 
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5 Shrnutí a srovnání 

Cílem této kapitoly je porovnat výsledky přecházejících analýz. Nejprve se zaměřujeme 

na zkoumané oblasti elektronické komunikace z hlediska použitých prostředků, poté 

přistupujeme k porovnávání jednotlivých typů textů navzájem. Je-li to možné, srovnáváme 

naše výsledky s tvrzeními z odborné literatury. 

5.1 Podle stanovených oblastí 

V následujících podkapitolách shrnujeme a zobecňujeme výsledky analýzy ze všech 

typů textů. Příklady přidáváme tam, kde jsou nutné pro pochopení daného rysu v kontextu. 

5.1.1 Formální prostředky 

V této oblasti jsme si všímali délky příspěvků, prostředků technické intertextuality a 

zápisu s diakritikou. U každého typu textu jsme stanovili jeho průměrnou délku v počtu 

znaků (konkrétní počty se nachází dále u jednotlivých typů textů). Průměrná délka neklesá 

v žádném typu textu pod 60 znaků (délka 60 znaků odpovídá délce předchozí věty 

bez závorky). Délky textů jsme dále porovnávali v počtu příspěvků delších než 100 znaků. 

Ukázalo se, že omezení délky textu na Twitteru nemá vliv na text samý. Příspěvky 

z Facebooku jsou častěji kratší než 100 znaků. 

Technická intertextualita je v materiálu realizována prostřednictvím hypertextových 

odkazů. Jedná se o odkazy, které jsou buď přímou součástí textu (na Twitteru), nebo 

k nimž text odkazuje (komentáře hypertextových odkazů). Jako hypertext mohou na obou 

sítích fungovat i uživatelská jména. Na obou sociálních sítích je možná další varianta 

technické intertextovosti – hashtagy. Hypertextové odkazy i hashtagy se v textu vyskytují 

v různých pozicích: na jeho začátku, uprostřed, na konci. 

Posledním sledovaným rysem je použití diakritických znamének. Ačkoli dnes technika 

umožňuje jejich užívání bez problémů, někteří uživatelé stále zůstávají u zápisu textu 

bez nich. Z vlastních zkušenosti víme, že takový zápis komunikaci urychluje, nevýhodou 

je dvojznačnost či obtížné porozumění sdělení. Nadpoloviční většina našeho materiálu byla 

psána s diakritikou. 
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5.1.2 Prostředky vyjadřování emocí 

Tato oblast byla nejpočetnější v počtu zkoumaných rysů: kladné a záporné emotikony, 

akronymy, kapitálky, multiplikované interpunkční znaky a písmena, citoslovce, 

vulgarismy. 

Emotikony zastávají v psaných textech funkci parajazykových a nejazykových 

prostředků, primárně jsou jimi vyjadřovány emoce pisatele (Komrsková, 2010), proto jsme 

se zaměřily na jejich výskyt. Vyskytovaly se přibližně v jedné třetině každého typu textu 

s výjimkou komentářů fotografií (viz dále). Pozitivní emotikony jsou obecně používané 

častěji, v našem materiálu tvoří většinu vyskytujících se emotikonů. Jejich repertoár je 

však omezený na sedm emotikonů (s různými variantami očí, nosu a úst): :-) ;-) :-D :-p :-* 

:3 ;)*. U negativních emotikonů, které se ve všech typech textů (kromě komentářů 

fotografií) objevovaly přibližně desetkrát, je repertoár ještě omezenější, čítá čtyři 

emotikony (opět s obměnami nosu, očí a úst): :-( :-/ ;-(. Pouze jednou se vyskytly obrazové 

emotikony ♥ a <3. 

Akronymy se v materiálu vyskytovaly spíše výjimečně. Vždy se jednalo o akronym 

LOL, příp. jeho variantu LOLEC, který signalizuje velkou míru pozitivních emocí.  

Kapitálky se jako prostředek k vyjádření emocí objevil také spíše ojediněle. Text psaný 

kapitálkami je v internetovém prostředí chápán jako ekvivalent křiku. Kromě tohoto 

významu jsou kapitálky prostředkem grafického zvýraznění slov, která pisatel chápe jako 

nejdůležitější, která jsou tématem výpovědi anebo ke kterým chce strhnout pozornost 

čtenáře. 

Z multiplikovaných interpunkčních znaků se nejčastěji vyskytovala tečka. Pisatelé 

tímto způsobem strukturovali text (např. tečkami oddělovali věty), naznačovali návaznost 

na jiné texty, signalizovali jimi neukončenou výpověď, váhání a pauzy. Multiplikované 

vykřičníky a otazníky naopak byly vždy použity k vyjádření zesílených emocí. 

Z písmen podléhají multiplikaci taková, kterými se zapisují vokály a konsonanty, jež je 

možno v řeči prodloužit: v materiálu jsme našli pouze konsonant C, F, M (např. ccc, pfff, 

hmmm). Multiplikované vokály mohou označovat délku vokálu v příspěvcích psaných bez 

diakritiky, byly však nalezeny multiplikované dlouhé vokály, proto nelze tvrdit, že 

multiplikace vokálu vždy nahrazuje diakritické znaménko. 

 Citoslovce se v textech objevovala spíše ojediněle, nejvíce jsme jich zaznamenali 

u veřejných statusů a nejméně u tweetů. Vyjadřují pozitivní i negativní emoce: radost, 
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překvapení, zlost, nespokojenost, obavy, znechucení, váhání. Mimoto jsou jimi zapsány 

zvuky, např. smích.  

Skupina vulgarismů zahrnuje klení (např. proboha, ježiš) a nadávky. Nadávky se 

nejvíce objevovaly ve veřejných statusech a v komentářích odkazů. Jejich repertoár tvořily 

výrazy kurva, píča, šulin, sráč, debil, prdel, hovno. Kromě nich se objevilo polské kurde a 

anglické vulgarismy bitch a motherfucker. 

5.1.3 Kontaktové prostředky 

V oblasti kontaktových prostředků jsme se zaměřili na zkoumání oslovení, pozdravů a 

přitakání.  Oslovení je ve všech textech realizováno následujícími způsoby: křestním 

jménem – např. Evi; uživatelským jménem odděleným dvojtečkou od textu – 

heycrazyhansha::D trapnější jméno nemáš?; uživatelským jménem ve formě 

hypertextového odkazu – např. Petr Rezler.... a co chtěla?; zkratkou uživatelského jména; 

důvěrnou přezdívkou – např. kočko, honey; obecným výrazem – např. kámo, děvčata; 

citoslovcem – např. hej, hele; vulgarismem – nejčastěji spojením ty vole (i ve formě 

zkratky tvl).  

Pozdravy nejsou v našem materiálu časté, jejich repertoár je omezený na tři výrazy: 

ahoj, čau, papapa. 

Naopak způsoby vyjádření souhlasu a nesouhlasu jsou velmi časté a mají mnoho 

variant. Pro souhlas je použita přitakávací částice ano, jo (jo jo, jj), yes, yop, no (no jo, no 

jo no, nj, njn) a jejich hravé obměny jason, jasnajda. Pro nesouhlas bylo v materiálu 

použito pouze výrazu ne a zkratky nn (z ne ne).  

5.1.4 Odchylky od normy 

V rámci odchylek jsme vyčlenili následující kategorie: překlepy a chybějící písmena; 

prostředky odchylující se od grafické normy; gramatické chyby; jiné prostředky 

odchylující se od kodifikace. Při procházení materiálu jsme u každého příspěvku označili 

počet odchylek a podle něj jsme dokázali určit, kolik příspěvků se objevilo bez jakékoli 

odchylky. Ve všech typech textů je pouze jedna třetina bez jakékoli odchylky.  

První skupina odchylek vzniká vlivem chybějící editace, příp. nepozornosti. Její 

příklady jsme nalezli ve všech typech textů. 

Z odchylek zařaditelných do druhé skupiny se nejčastěji vyskytovalo chybějící velké 

písmeno na začátku věty (nejvíce ve tweetech) a chybné psaní mezer u interpunkčních 

znamének a závorek. Největší problémy dělá pisatelům všech textů kladení čárek, zřejmě 
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především z tohoto důvodu někteří píší texty bez jakékoli interpunkce a pouze malým 

písmem (např. no jo chudinky zensky chlapy sou tyranove a zensky jsou andilci ty nikdy nic 

nedelaj podle tech sloganu co tu furt ctu).  

Třetí skupina nebyla v analýzách detailněji komentována, protože cílem této práce 

nebylo odhalování gramatických chyb v elektronické komunikaci. Nejvíce chyb 

představovalo psaní i/y v kořenech i v koncovkách slov, např. jestly, kdiš, líbý se mi to, 

vzpomínky zbili. 

Do čtvrté skupiny jsme zařadili výrazy z obecné češtiny a zápis výslovnostní podoby 

slov. Z prostředků obecné češtiny byly ve všech textech nalezeny následující: změna í/ý > 

ej, změna é > í, protetické v, odpadnutí koncového vokálu v 3. osobě plurálu sloves 

přítomného času, koncovka -ma v instrumentále plurálu všech rodů substantiv/adjektiv, 

odpadnutí koncového -l  v minulém příčestí sloves, příp. nahrazení kondiciálového tvaru 

bychom tvarem bysme. Zápis výslovnostní podoby se týká následujících příkladů: krácení 

koncových vokálů u sloves ve 3. osobě, dloužení vokálu v akuzativu pádě singuláru 

osobního zájmena ona, odpadnutí hlásky j v přítomném čase slovesa být, krácení vokálů 

adjektiv a zájmen v koncovce, zjednodušování souhláskových skupin (např. nestanu místo 

nevstanu), neutralizace koncové znělosti, zjednodušení slov vždyť (dyť) a vždycky (dycky), 

výslovnost slova radši (radči). 

5.2 Podle typů textu 

V této podkapitole se zabýváme srovnáním materiálu z hlediska přináležitosti 

k vyčleněnému typu textu. Jedná se o následující typy: status, komentář fotografie, 

komentář hypertextového odkazu, tweet. K odlišení typu textu došlo již při shromaždování 

materiálu, tím bylo docíleno stejného početního zastoupení v každém typu, tedy 300 

příkladů každého typu textu.  

5.2.1 Srovnání statusů 

Statusy jsme v naší práci rozčlenili do dvou skupin: veřejné a soukromé (neveřejné). 

Toto dělení vychází z požadavku objektivity odborné práce. Z důvodu nefunkčnosti 

facebookového vyhledávače pro češtinu jsme přistoupili ke shromaždování statusů přátel 

autorky práce (soukromé statusy). Tato data jsou však ovlivněna zejména sociologickými 

faktory (např. věkem, vzděláním, počtem přátel, vztahem k autorce práce), proto jsme se 

snažili vytvořit jiný vzorek dat. Jedná se o statusy získané náhodným procházením profilů 

a zjišťováním, zda jsou veřejné (odtud pojmenování skupiny veřejné statusy). 



 

 55 

Nyní se zaměříme na shody a rozdíly obou skupin. V analýze jsme se nezabývali 

obsahovou charakteristikou statusů, ačkoli se jedná o zajímavé téma. Pokusíme se o ni 

v této části práce, neboť se jedná o potenciální zdroj rozdílů obou skupin. 

Tematika soukromých statusů vychází z každodenního života mladých lidí, zejména 

studentů, a jejich zájmů. Nejčastěji se opakují tato témata: studium (např. Lidi, jestli někdo 

z vás plánuje stát se tak slavným spisovatelem, že se o vás jednou budou všichni UČIT, 

nejmenujte se prosím "Christian Friedrich Daniel Schubart" nebo "Jakob Michael 

Reinhold Lenz" ani "August Heinrich Hoffmann von Fallersleben".; Miluju v poznámkách 

popisky jako: "Kecy, Ups, Hezký pokus, Pech..." Aspoň něčemu se člověk při tom může 

zasmát... :-)), cestování (např. wizzair je vážně vtipnej, poplatek za kufr mě stojí víc než 

letenka... v prosinci se ale opravdu nedá letět jenom s kabelkou, bohužel =/), česká politika 

(např. Taky vám přijde, že volební kampaň ODS je letos ve stylu kung-fu...?), zábava 

s přáteli (např. kdo by chtěl zajít večer ve varech na pivko, tak od sedmi zevlujeme v arše! 

(pak se zas dlouho do varů nepodívam, takže jako!); a jde se za do víru velkoměsta .... :-)), 

individuální zájmy (např. dobrovolní hasiči: Tak konečně se nám to podařilo!!! ;-)) - 

v Kalenicích 1. místo za čas 19:02). Dále se zde vyskytují žádosti (o radu, o pomoc apod.) 

nebo nabídky (např. Nezna nekdo nekoho, kdo by levne obrousil/opalil a pak natrel stara 

spaletova okna? Remeslnici za to chtej sileny prachy..; Nechce se někdo v pátek se mnou a 

dvěma dalšíma lidma svést do Hory na Jagellonce? O víkendu končej a oni maj velký auto, 

takže skvělá příležitost na poslední chvíli stihnout tuhle zajímavou výstavičku? :-)). 

Veřejné statusy jsou taktéž zaměřeny na oblast každodenního života. Nejčastěji se 

opakujícími náměty jsou: jídlo (např. vepřové medailonky na víně :-P jde se na to :-P), sex 

(např. Ty kraso na lidi kolem mě přichází jaro...i ten kohout na dvorku ráno jebal slepici až 

z ní peří litalo...asi si budu muset najít nějakýho toho MILENCE ! :-D:-D), zábava s přáteli 

(např. dnes akce v litovelu na krenove soukroma diskoteka sel by nekdo ? suprove ceny 

vstup zdarma :); včerejší akce v maximálu paráda...jen té vodky bylo více :)...a to mám 

dnes v půl jedný pískat přátelák v Desný :-D), fyzický vzhled uživatelů (např. Ze pry 

vypadam jak popelnice :D asi na to bude neco pravdy :) :D_). Kromě nich se objevují 

reakce na světové i české dění aktuální v době napsání – volba papeže, kauza Opencard, 

volba českého prezidenta. Obsah statusů dále tvoří reakce na iniciační repliku Faceooku 

„Co se vám honí hlavou?“ (např. Jak vyzrát nad Opavou?; velky kulovy se deje nebud 

zvedavej fejsbuk), vtipy (např. Potkají se dva blázni: "Kam jde, blázne?" "Nevim." "Tak jdi 

tudy, je to blíž!"), přeposílané texty nebo témata pro statusy (např. Právě teď, když toto 
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čteš, tak 7 milionů lidí má SEX! A zrovna ty, jak blbec, sedíš u svého počítače!; Popiště 

svůj sexuální život názvem hry. Začnu Alone in the Dark.). 

Souvislost témat s veřejností statusu bohužel nemůžeme kvůli nedostatku informací 

o všech uživatelích ověřovat. Internet je obvykle považován za prostředí, v němž se lidé 

vlivem zdánlivé anonymity chovají jinak než v reálném světě. Tento jev se označuje 

pojmem disinhibice. Konečný (2011, s. 30) ji popisuje takto: „Pod vlivem pocitu 

anonymity lidé oddělují svou prezentaci od svého ,reálného já‘. Pocit určitého vystoupení 

ze své ,reality‘, že to vlastně ,nejsem já‘, kdo se v této chvíli takto chová, vede k menšímu 

využívání obranných mechanismů.“ Disinhibice je dobře pozorovatelná zejména na chatu,  

na sociálních sítí už méně, což je podle našeho názoru způsobeno skutečností, že se zde 

uživatel stýká s lidmi, které reálně zná. Co se týče veřejnosti příspěvků, mohli bychom 

u soukromých očekávat větší zaměření na soukromý život pisatelů a detaily z něj. Takové 

očekávání se však nepotvrdilo, přátelé autorky práce využívají statusy ke sdělování 

takových detailů spíše ojediněle (např. Dneska je to na den přesně už 18 let, co jsem 

poprvé usedla do školní lavice.; nejsme přátelé , sme jen 'cizinci' se společnýma 

vzpomínkama ...). U veřejných statusů bychom mohli také očekávat detaily ze soukromého 

života, podle Konečného (2011, s. 31) máme tendenci se snadněji svěřit spíše cizímu 

člověku sedícímu vedle nás ve vlaku než např. kolegům z práce či vlastní rodině. 

Na sociální síti Facebook nelze nastavit statusy neviditelnými pro přátele a viditelnými 

pro nespřátelené uživatele, naši přátelé se v případě jeho plnému zveřejnění dostanou vždy, 

pravidlo „cizince ve vlaku“ tedy nemůžeme uvažovat. Ve veřejných statusech se detaily 

týkající se soukromého života pisatele objevují ve stejné míře jako u soukromých statusů  

(např. Jezis ty jsi takovej devkar :D Musim se smat. Treba mej neco s kazdou z Vrsovic (y); 

A jsem na čas zas vyléčen,, Ted na nejaky čas ŽADNOU nechci...... to se radci 

zabarikaduju doma ke compu a mam svatej pokoj....). 

Obecně řečeno, tematika statusů se odvíjí od každodenního života. Soukromé statusy 

pochází většinou od vysokoškolských studentů, kteří v našem vzorku zjišťují informace 

k různým předmětům, svěřují se s pocity před zkouškami nebo po nich, oznamují úspěšné 

ukončení studia, ulevují si od práce související se studiem. U veřejných statusů nevíme, 

jaké vzdělání u jejich pisatelů převažuje, zda jsou zaměstnáni, či zda studují. Téma studia 

se objevuje v našem vzorku minimálně (např. Odeslaná přihláška na Jihočeská univerzita-

obor Pedagogická fakulta =D; Supééér den,nejel nám autobus takže sedim doma v teple a 
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jsem na facebooku. :D
37

), stejně je tomu s tématem zaměstnání (např. Kdo je v praci jako 

ja? Asi jen ja ze?). U veřejných statusů jsou dominujícími tématy jídlo a sex, které se 

naopak v soukromých statusech nevyskytují. Téma sexu se objevuje ve statusech 

vyjadřujících sexuální neuspokojení pisatele (např. Jde na mě jaro :) asi něco vohnu :D; 

Chci sex..!), příp. žádost o setkání (např. Andrej Suchánek tak máme to porno stažený :D 

kdy se stavíš? :D:D).  

Obě skupiny statusů se stýkají v tématech politiky a zábavy s přáteli. První z témat 

souvisí se snahou psát o aktuálních věcech, svěřovat se se svými názory a zjišťovat názory 

ostatních. Statusy o prožité zábavě fungují jako iniciační texty pro vymýšlení nové zábavy, 

plánování nových setkání (např. ze soukromých statusů: A: Tak ladies Jito,Lucii vas dve 

nechci dlouho videt:-):-):-):-):-) B:  :-pppppppppppp kam,ze pojedeme v patek? A: 

Hmmm...ze by Nemecko:-):-):-):-)si B: passau????? A: Jooo.. Tam te rada zase uvidim:-

):-):-):-):-).jinak nase siesta u Bachla skvela:-):-):-); z veřejných statusů: C: všichni na mě 

hážou jeden velkej ignor.. ale když napíšu, že ZVU ?? :D D: :D E: já neeee co kecáš 

v sobotu tě čekám hvězdo :D). 

Výchozí předpoklad týkající se zkoumaných oblastí elektronické komunikace byl 

takový, že se obě skupiny budou výrazně podobat a že mezi nimi budou menší rozdíly než 

mezi statusy a komentáři. Zaměříme se nyní na jednotlivé oblasti
38

. 

Co se týče formální roviny, porovnání průměrné délky statusu v počtu znaků ukazuje, 

že soukromé statusy jsou delší než veřejné (99,4 vs. 63,43). V rámci soukromých statusů 

nacházíme výrazně více textů delších než 100 znaků (99 soukromých, 48 veřejných). Zápis 

s diakritikou převažuje u soukromých statusů (228 z celkových 300), u veřejných statusů 

jde o přibližně polovinu textů (165 z celkových 300). 

Oblast zahrnující prostředky vyjadřující emoce je co do zkoumaných rysů 

nejpočetnější, výraznější rozdíly se však týkají pouze tří oblastí: pozitivních emotikonů, 

citoslovcí a multiplikovaných interpunkčních znaků. Skupina veřejných statusů převažuje 

v prvních dvou rysech. Pozitivní emotikony obsahuje více než polovina veřejných statusů 

(162 z celkových 300), zatímco u soukromých statusů méně než polovina (124 z celkových 

300). Citoslovce jsou součástí 54 veřejných statusů a pouze 22 soukromých. 

                                                 

37
 Z následných komentářů je patrné, že tímto statusem chtěla pisatelka A vyjádřit radost nad svou 

absencí ve škole: B: no si potvora!! A:  njn ale alespon ted nemám ájinu :D B: proc si nejela blbe nic jsme 

o ajine nepsali je to super den!:'( lucka +verca +cela trida. 

38
 Viz tabulka v příloze č. 1 (s. 72). 
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U multiplikovaných znaků dochází k největšímu rozdílu v rámci všech prostředků 

vyjadřujících emoce: 130 soukromých statusů vs. 85 veřejných obsahuje multiplikovaný 

znak. 

Oblast kontaktových prostředků vykazuje v obou skupinách statusů stejné 

charakteristiky. 

Odchylky od normy představují poslední oblast, v níž se soukromé a veřejné statusy 

výrazněji odlišují, a to v neprospěch veřejných (241 statusů s odchylkou). V obou 

skupinách textů je bez jakékoli odchylky zapsána třetina (a méně) statusů. Statusy se neliší 

v typologii odchylek. 

5.2.2 Srovnání komentářů 

Komentáře jsou stejně jako statusy rozděleny do dvou skupin. Nejedná se o dělení 

podle veřejnosti, ale podle obsahu na komentáře fotografií a komentáře hypertextových 

odkazů. Komentáře jsme od statusů odlišili podle přítomnosti fotografie (obrázku) nebo 

odkazu, přičemž odkaz lze vložit do statusového i komentářového pole, ale fotografii 

pouze do statusového. 

Na rozdíl od statusů je pojmenování komentář přesné. Příspěvky takto nazvané 

komentují obsah přidané vizuální či zvukové složky. Nyní se pokusíme o tematické 

srovnání obou typů textů. 

Komentáře fotografií představují texty k osmi různým fotografiím (obrázkům), 

nacházejícím na zdech veřejných skupin. Počet komentářů se u každé fotografie liší, 

nejvíce jich bylo u fotografie muže bijícího ženu (z celkových 41 243 komentářů jsme 

vybrali prvních 136). Tematika komentářů se tedy odvíjí od konkrétní fotografie, která 

slouží k rozvinutí diskuse. Všechny fotografie s výjimkou výše zmíněné zobrazují 

konkrétní, obecně známou skutečnost: prasátko z vánoční reklamy na Kofolu, sklenici 

Nutely, počítač značky Mac a mobil značky Apple, obrázek hry Brick Game, fotografii 

Kevina z filmu Sám doma, kličky na stahování okna v autě, hrnek kávy. Komentáře 

obsahují názor pisatelů na danou skutečnost (např. apple je shit; otresne. uderenejsi film 

sem este nevidela.; Také jsem toho názoru,že ženy se bít nemají aproto bych ji neuhodil.. 

Ale jeden můj známý říká,že když chlap mlátí ženskou vždycky oba vědí proč...), 

vzpomínky pisatelů související se zobrazenou skutečností (např. zak to je husty, to jsem 

měl // 999 her v 1 teda...ale nevím, která byla ma neobliběnejší // pamatuji si u ruskou hru 

vlka // co bylo lepší?; prej pamatujete, já furt jezdim s autem co to má), zkušenosti s danou 

skutečností (např. toho macka mam v praci a zlaty PC je to jen navonena designovka co se 



 

 59 

furt sere...), pocity, které fotografie vyvolává (např. tak tohle je vysloveně provokace; Taky 

bych si dala takovékafíčko.:))). U fotografie z filmu Sám doma se v komentářích vyskytují 

citace z filmu (např. Harry,on ten parchant má zbran No právě Marve; Harry,jdu 

do baraku!!;))))uzasnej film). U fotografie prasátka z reklamy na Kofolu se diskuse stočila 

k postavě holčičky (např. Je super. Jenom by mě zajímalo kolik je už té holčičce?) a 

k reklamě samé (např. to ano,ale víte v kterém roce je natočená?). Odklon k jinému tématu 

se objevil u fotografie Nutely (např. Marusko,mimo nasi nutellove loupeze cihni na muj 

profil,mame stenatka MALTEZACKA,hledam nove majitele slecny,ktera je k odberu pred 

vanoci.Malicke plemeno vhodne do bytu k detem,rodice cistokrevni,cubicka bez PP;)). Co 

se týče komentářů fotografie muže bijícího ženu, všechny se vyjadřovaly k této 

problematice, buď vyjadřováním názoru, nebo vzpomínkami. 

Komentáře hypertextových odkazů jsou tematicky různorodější podle toho, zda 

obsahuje hypertextový odkaz text, zvuk či obraz (např. Vynikající song a ještě lepší 

video!!!). Komentáře se vztahují k obsahové (např. LOLEC :D chcípam :D  už jsem dlouho 

takhle nezasmál, doporučuji přečíst :-))))) nebo formální
39

 složce odkazu (např. 

Automatické opravy jsou někdy fakt libovka! :))))))), přičemž k obsahu odkazuje většina 

komentářů. Tematika komentářů je různá, závisí na konkrétním odkazu. Nejčastějšími 

tématy v našem materiálu jsou: hudba (např. Tvl...vytrhnete ji nekdo hlasivky at nemuze 

radsi ani mluvit :-DDDDDDDDDD), filmy (např. Slovo borec normálně nepoužívám, ale 

teď se mi hodí říct: "Will Smith je prostě borec!" :-)), politika (např. JEště drobná 

připomínka k americké předvolební kampani. Ve strašení a urážení protivníků se ještě naši 

kreativci mají co učit. Ale divákům Foxu tohle určitě mluvilo z duše.), obdivuhodné výkony 

(např. ty vzdušné kroky jsou famózní :) každičký sval na jejím těle dělá skvělou práci!!!). 

Komentáře přinášejí hodnocení obsahu odkazu (např. respekt s poklonou az k zemi :D; 

do piči taková borka:-DD), pisatelův názor (např. Tak chlapce tebe bych dal po hlave 

do pytle megazauzloval a poslal do rozproudeny reky), doporučení ostatním (např. stojí za 

to proklikat :-); .. Tohle by si měl poslechnout každý ....), pisatelovy vzpomínky (např. 

Krásná!! byla naše !! kdiš jí pustím tak tě vidím jak se směješ :* ......!!!ale ted už jen zbili 

vzpomínky a ty zážidky !!). 

Z uvedených témat vidíme, že propojenost vlastního textu komentáře s přidanou 

složkou (textovou, vizuální nebo zvukovou) je vysoká. Přidaná složka představuje téma 

komentáře a na něj navazujících diskusních komentářů. Komentáře v obou skupinách 

                                                 

39
 Tím  myslíme např. kvalitu zvuku či obrazu, použitý jazyk, dostupnost odkazu.   
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vyjadřují názory pisatele, jeho hodnocení přidané složky, vzpomínky evokované přidanou 

složkou, zkušenosti s ní související, pocity vyvolané přidanou složkou. Komentáře se 

stýkají pouze v tématu filmů, což je dáno omezeným tematickým souborem komentářů 

fotografií. 

Výchozí předpoklad týkající se komentářů fotografií a hypertextových odkazů byl 

takový, že se budou ve sledovaných oblastech specifických rysů více odlišovat od statusů 

než od sebe navzájem. Nejprve se tedy zaměříme na porovnání komentářů samých
40

, poté 

na jejich srovnání se statusy. 

Na formální rovině jsme komentáře porovnávali podle jejich délky. Ukázalo se, že 

průměrný komentář fotografie je v počtu znaků delší než průměrný komentář odkazu 

(83,34114 vs. 65,45333), rozdíl však není výrazný. Komentářů fotografií bylo také více 

delších než 100 znaků (61 komentářů fotografií vs. 43 komentářů odkazů). Co do délky se 

komentáře podobají veřejným statusům. Zápis s diakritikou převažuje v obou typech 

komentářů, rozdíl v počtu komentářů s diakritickými znaménky je mezi skupinami textů 

malý (219 komentářů fotografií, 199 komentářů odkazů). 

Co se týče prostředků vyjadřujících emoce, komentáře se výrazněji odlišují pouze 

v rámci pozitivních emotikonů a multiplikovaných interpunkčních znaků. Ostatní 

prostředky (akronymy, kapitálky, citoslovce, multiplikovaná písmena) jsou zastoupeny 

v obou skupinách textů velmi podobně a blíží se statusům (např. u obou skupin statusů 

byla multiplikovaná písmena nalezena v 16 příspěvcích, u komentářů fotografií to bylo 11 

příspěvků, u komentářů odkazů 20 příspěvků). K výraznému rozdílu mezi komentáři 

dochází u pozitivních emotikonů, které převažují v komentářích odkazů (ve 181 

z celkových 300). U komentářů fotografií se vyskytují pouze v 37 příspěvcích, což je 

v rámci všech facebookových textů ojedinělé. Multiplikované znaky se častěji vyskytují 

v komentářích fotografií (u 120 z celkových 300). V komentářích odkazů se vyskytují 

pouze v 96 příspěvcích. 

Oblast kontaktových prostředků vykazuje v obou skupinách komentářů stejné 

charakteristiky. Je zajímavé, že repertoár pozdravů zahrnoval u obou skupin komentářů 

pouze jeden výraz v jednom z komentářů (u fotografií se jednalo o ahoj, u odkazů 

o papapa). Oslovení je v této oblasti zastoupeno častěji než ve statusech. 

                                                 

40
 Srovnání obou skupin komentářů vzhledem ke sledovaným rysům ukazuje tabulka v příloze č. 2 

(s. 73). 
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V oblasti odchylek od normy se komentáře opět liší minimálně. Počet komentářů 

začínajících velkým písmenem se v obou skupinách textů pohybuje okolo 130 (139 

komentářů fotografií, 133 komentářů odkazů), což je téměř stejně jako u statusů (131 

soukromých, 149 veřejných). Komentáře jsou srovnatelné i v celkovém počtu odchylek: 

u komentářů se jedná o 232 příspěvků, u komentářů odkazů o 225. Typologie odchylek je 

stejná v obou skupinách komentářů a neliší se od statusů.  

5.2.3 Srovnání Facebooku a Twitteru 

V této podkapitole se budeme nejprve zabývat obsahovou charakteristikou tweetů, 

posléze výsledky jejich analýzy podle stanovených oblastí elektronické komunikace a 

nakonec tweety srovnáme s texty získanými ze sociální sítě Facebook. 

Tweety jsou v této práci pojaty jako ucelená skupina, přestože ji lze vnitřně 

diferencovat stejně jako facebookové texty na statusy, komentáře fotografií a komentáře 

hypertextových odkazů. Tweety slouží především k ověření a srovnání závěrů 

vycházejících z facebookových textů, proto nebyly vnitřně členěny.  Výchozí předpoklad 

byl takový, že se tweety i přes svou omezenou délku budou ve sledovaných oblastech 

podobat textům z Facebooku. 

Srovnání s Facebookem můžeme vytvořit i v tematice. Tweety vycházejí podobně jako 

statusy z každodenního života jedince ve společnosti. O jejich pisatelích nemáme 

k dispozici žádné údaje, proto nemůžeme určovat vliv různých faktorů na text. K nejčastěji 

se opakujícím tématům patří: elektronika včetně software (např. Něco málo tu je (třeba 

od ASUSu) a zájem o to v ČR není. Ale mluvil jsem spíš o globálním trhu.; Dlouho jsem 

hledal nějaké šikovné rozšíření do Chrome pro práci s cookies. "Edit this cookie" vypadá 

hodně dobře –), počítačové hry (např. Diablo III na gamepadu a ještě se z toho radujete. 

Asi si zahraju CSko na volantu, třeba to bude taky sranda :); ), srovnávání Twitteru 

s Facebookem (např. FB kazí vztahy,ale přece jenom.... Díky FB se toho mnohem víc 

dozvíme.. Třeba to,jak vypadají vaše koupelny,děvčata..; Tumblr
41

 je pro to, co mám ráda. 

Tt je pro moje myšlenky. A fb je pro spolužáky, aby si mysleli, že jsem normální.), hudba 

(např. Co za lidi poslouchá třeba takového Kaliho? A dalších x (desítek) podobných SK 

rapperů?; Když jsem teda vstal, je načase si pustit něco tématického, třeba Hello Good 

Morning 3style), film (např. Čekal jsem od Iron Mana teda víc. Slabota; no, na některé díly 

                                                 

41
 Tumblr je sociální síť podobná Twitteru, charakterizovatelná jako mikroblog. Umožňuje zveřejňovat 

obsah textový i multimediální (videa, hudbu, zvuk, hypertextové odkazy apod.). Viz <www.tumblr.com>. 
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se nedá kvůli dabingu skoro dívat, třeba Carterovou v prvních sezonách mluví jiná ženská 

než v té čtvrté.), jídlo (např. Výrobcům uzenin už se nedá věřit ani nos mezi očima. Právě 

jsem s hrůzou zjistil, že dětská šunka neobsahuje ani trochu dětského masa!; 

Z článku...třeba řízky z hříbat jsou výborné. - Ok otázka tedy je, dělá je někdo u nás?...), 

studium (např. zítra přijímačky, takže už jsem střízlivý, bohužel. :( budeme to muset nechat 

na další ráno; není třeba nezákonný mít školu od půl 8?(((). Dále se v tweetech objevují 

reakce na aktuální témata: mistrovství světa v hokeji (např. Krásný hokej! První třetina 

dolů-dolů a druhá zatím nahoru-nahoru. Švédského brankáře jsem zahlédl myslím jednou.; 

To jsme nemohli prohrát s někým jiným?? Předevčírem jsem se na hodině hádala se 

švédskými spolužáky, že jsme v hokeji lepší... chjo!), česká politika (např. Myslím že 

Macháček včera publikoval na ČRo právětak ‘nepřijatelný’ komentář jako tuhle Drda, a že 

je třeba ho zase smazat.. (bravo Macháček); Domníval jsem se, že žánr "rozhovor se sebou 

samým" spadá do oblasti novinářské mytologie. Petr Hájek to ale dokázal.). Obsah tweetu 

mohou také tvořit citáty (např. Pavel Blažek: Kvůli amnestii není třeba měnit ústavu, ani 

v případě zastavení trestních stíhání. Já jsem ale pouhý ministr; Dva roky třeba, abychom 

se naučili mluvit, a padesát let, abychom se naučili mlčet. - Ernest Hemingway), vtipné 

texty (např. třeba jako: Hurá hurá pejsek čura ?; být Rumun a jmenovat se třeba 

Osraldesku... To bych opravdu chtěl; Nechtěl bych se jmenovat třeba Lukáš Vymr a hrát 

profesionálně fotbal! Už jenom kvůli komentátorům: Lukáš Vymrdává gól!). 

Tematika tweetů odkazuje ke každodennímu životu, viz témata jídlo a studium, čímž se 

tweety podobají statusům. U dalších tweetů, které dosud nebyly zařazeny k žádnému 

tématu, bychom mohli za jejich námět označit obecně každodenní život (např. se všichni 

oháníte tím, že jako nebydlíte s mámou třeba a já s mámou bydlím, mám jí rád a pořád 

nevidím důvod proč vám nerozbít hubu; Za dva týdny mi bude 25 let a dnes jsem si koupila 

talíř s kačerem Donaldem.; Myslela jsem,že jsme kamarádky.Asi jsem se spletla.; :( :)) 

musíš poznat ty mě cuz já jsem na poznávání lidí debil. Viz dnešek. :D). Z dalších témat se 

tweety se statusy a komentáři kryjí v oblasti politiky, filmů a hudby. 

Co se týče tweetů zapsaných jako komentáře k hypertextových odkazům (odkazujícím 

nejen k článkům, videím, ale i k fotografiím), je v jejich jazyce vždy patrný odkaz 

k obsahu odkazu, např. Je-li třeba číst hodně knih? — jo, ale ja je nečtu takze..:D 

http://ask.fm/a/2je2kq8c; Tak jsem si vcera rekla, ze vyfotim super party na ktere jsem 

byla. No...vidite jak byla super? pic.twitter.com/uM0tYEgznL. Na rozdíl od Facebooku se 

na Twitteru u hypertextových odkazů směřujících k fotografiím nezobrazuje jejich náhled, 

uživatel si fotografii zobrazí až podle potřeby. V takových tweetech se proto často objevuje 
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katafora: např. Jsem klasik.. Dal jsem si kachnu a málo která holka se mnou dokáže udělat 

to, co tahle kachna!! #foodporn pic.twitter.com/xfDdFU95pO. 

Srovnání s Facebookem se v následující části bude opírat o oblasti vyčleněné jako 

specifické pro elektronickou komunikaci
42

. Na formální rovině jsme se zabývali délkou 

tweetů. Průměrně dlouhý tweet (97,76667 znaků) se podobá průměrně dlouhému 

soukromému statusu (99,4 znaků). Přibližně polovina (konkrétně 157) shromážděných 

tweetů je delší než 100 znaků, což je nejvyšší počet příspěvků ze všech typů textů. Z toho 

je patrné, že omezení na 160 znaků má své opodstatnění. V zápisu textu s diakritickými 

znaménky se tweety podobají veřejným statusům (150 tweetů vs. 163 veřejných statusů). 

V oblasti vyjadřování emocí se tweety od Facebooku odlišují pouze v použití citoslovcí 

a multiplikovaných písmen. Výskyt ostatních rysů je podobný jejich výskytu 

ve facebookových textech (např. počet tweetů s negativními emotikony je 13, veřejných 

statusů je 11, soukromých statusů 10, komentářů fotografií 1, komentářů hypertextových 

odkazů je 9). Tweetů s citoslovci je nejméně ze všech skupin textů (13, u facebookových 

textů se jejich počet pohybuje průměrně okolo 20), naopak nejvíce je tweetů 

s multiplikovanými písmeny (52, u žádného facebookového textu nepřekračuje jejich počet 

číslo 20). Ve výskytu multiplikovaných znaků se tweety podobají veřejným statusům (82 

tweetů, 85 veřejných statusů). 

Jedinou odlišností od facebooku v oblasti kontaktových prostředků jsou pozdravy, které 

se v tweetech neobjevily vůbec. 

Poslední zkoumanou oblastí byly odchylky od normy. Počet tweetů s minimálně jednou 

odchylkou je 199. Jedná se o nejnižší číslo v rámci všech typů textů, ale počet odchylek 

ve facebookových textech se taktéž pohybuje okolo 200 (nejblíže mají k tweetům 

soukromé statusy s číslem 214). Obecně tedy můžeme říci, že přibližně dvě třetiny 

zkoumaných textů vykazují minimálně jednu odchylku od normy. V typologii odchylek se 

tweety nijak neliší od jiných textů. Co se týče velkého písmena na začátku tweetu, objevilo 

se u 283 tweetů, což je nejvyšší počet v celém materiálu. 

Závěrem bychom tedy mohli říci, že tweety se jako typ textu v největším počtu rysů 

(tematika, délka, zápis s diakritikou, použití multiplikovaných znaků) podobají 

facebookovým statusům.  

                                                 

42
 Výskyt sledovaných rysů ukazuje tabulka v příloze č. 3 (s. 74). 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala elektronickou komunikací v prostředí sociálních sítí. Ač 

se na první pohled může toto téma zdát příliš úzce vymezeným, opak je pravdou, neboť 

dnešní sociální sítě umožňují svým uživatelům používat různé komunikační kanály, které 

propojují s novými komunikačními technologiemi. Tvrzení o komunikaci přes sociální síť 

pak musíme specifikovat s ohledem na použitý kanál, aby tvrzení rozuměli i lidé neznalí 

daného virtuálního prostředí. 

Vymezením klíčových pojmů souvisejícím s internetem chápaným jako virtuální 

prostředí, potřebnými pro orientaci v textu a v odborné literatuře, jsme se zabývali v první 

kapitole. 

Druhá kapitola seznamuje čtenáře s vývojem sociálních sítí do jejich dnešní podoby. 

Blíže charakterizuje sociální sítě Facebook a Twitter, z nichž byla sbírána jazyková data 

pro tuto práci. Dále jsou zde obsaženy informace z odborné literatury týkající se 

elektronické komunikace jako celku i v prostředí sociálních sítí. 

Ve třetí kapitole popisuje způsob sběru jazykových dat. Pro každou sociální síť byla 

zvolena jiná metoda, jednak z důvodu síťových odlišností, jednak s ohledem na typ dat. 

V rámci dat z Facebooku jsme vytvořili čtyři skupiny, které jsme v práci porovnávali 

s ohledem na specifické rysy elektronické komunikace. Jednalo se o statusy soukromé 

(neveřejné) a veřejné, komentáře fotografií a hypertextových odkazů. Data z Twitteru (tzv. 

tweety) jsme do těchto skupin netřídili, ačkoli by to u nich bylo také možné. Tweety 

představovaly spíše kontrolní skupinu pro ověřování závěrů z facebookových textů. V této 

kapitole jsme se také zmínili o reprezentativnosti jazykových dat z internetu. Porovnávali 

jsme je s korpusovými daty a zdůraznili nutnost vytváření korpusů internetových textů či 

korpusů elektronické komunikace.  

Nejdůležitější část diplomové práce tvoří čtvrtá a pátá kapitola. Ve čtvrté kapitole jsme 

analyzovali všechny skupiny (typy) textů včetně tweetů s ohledem na vymezené oblasti 

jazykových specifik elektronické komunikace. Tyto oblasti byly vytvořeny z důvodu lepší 

přehlednosti. Představovaly souhrn rysů typických či specifických v elektronické 

komunikaci. V první oblasti, nazvané prostředky formální roviny, jsme se zaměřili 

na použití diakritiky, délku příspěvků a prostředky intertextuality, zejména tzv. technické 

(Hoffmannová, 2006, s. 164). Ve druhé oblasti, pojmenované prostředky k vyjadřování 

emocí, jsme se zabývali použitím emotikonů, akronymů, kapitálek, multiplikovaných 

(zmnožených) znaků a písmen, citoslovcí a nadávek. Ve třetí oblasti, nazvané kontaktové 
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prostředky, jsme se soustředili na formy oslovení, pozdravy a na veškeré jazykové 

prostředky vyjadřující souhlas či nesouhlas. Poslední oblast, nazvaná odchylky od normy, 

není pro elektronickou komunikaci specifická, avšak odchylek od pravopisné či grafické 

normy bylo ve shromážděném materiálu tolik, že jsme se rozhodli zabývat se i jimi. Podle 

Čmejrkové (1997) tvoří autoři e-mailů text lineárně, což znamená, že již napsané nečtou 

ani nekorigují, a to způsobuje odchylky od různých norem. 

Elektronická komunikace je v odborné literatuře (např. Čmejrková, 1997; Hladká, Z. – 

Šmilauer, I., 2006; Jandová, 2006 a 2007) chápána jako specifický typ. Jejím výrazným 

rysem je směšování prvků mluveného a psaného jazyka (např. Čmejrková, 2003), které se 

podílí na jejím chápání jako nového komunikačního typu. Obtížná zařaditelnost 

k dosavadním modům (psaný, mluvený) je dána především výskytem zvláštních 

jazykových prostředků, na které jsme se zaměřili v diplomové práci. Jejím cílem bylo 

nalezení a popis těchto prostředků v komunikaci probíhající na sociálních sítích.  

Poslední, pátou kapitolu tvoří interpretace analýzy a shrnutí informací získaných 

o jednotlivých oblastech jazykových prostředků a typech textů. V oblasti formálních 

jazykových prostředků se ukázalo, že omezení délky textu (jak je tomu na Twitteru) nemá 

vliv na text samý. Uživatelé sociálních sítí píší své texty většinou s diakritickými 

znaménky, ačkoli jejich absence v českých textech na internetu stále přetrvává. Technická 

intertextualita je na sociální síti Facebook realizována buď přímým vložením 

intertextového odkazu, nebo označením uživatelského jména v textu. Na Twitteru jsou obě 

možnosti také platné, kromě nich může uživatel označit vybrané slovo symbolem # a tím 

vytvořit tzv. hashtag, který funguje jako hypertextový odkaz. 

V oblasti prostředků vyjadřujících emoce jsme analyzovali největší počet rysů. 

Emotikony (kladné i záporné) se objevily ve třetině všech textů, zatímco akronymy a 

kapitálkami napsaný text se vyskytovaly velmi zřídka. Multiplikované interpunkční znaky 

sloužily na rozdíl od multiplikovaných písmen nejen k vyjádření emocí, ale také 

ke strukturaci textu. Multiplikovaný vokál nenahrazuje délku vokálu označenou 

diakritickým znaménkem, neboť byly nalezeny případy, kdy byl multiplikován vokál 

dlouhý. Citoslovce se v materiálu objevovaly také v omezené míře, nejčastěji 

vyjadřovanými emocemi byla radost (také ve formě smíchu), překvapení, zlost, 

nespokojenost, obavy, znechucení, váhání. Oblast vulgarismů, do které jsme zařadili klení 

a nadávky, byla taktéž omezena co do frekvence výskytu a repertoáru používaných výrazů. 

U citoslovcí a nadávek jsme zaznamenali přejímky z angličtiny a polštiny.  
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Zaměření na oblast kontaktových prostředků mělo podpořit předpoklad o vyšší míře 

kontaktovosti v komentářích než ve statusech, který se potvrdil. Oslovení se častěji 

objevilo právě v komentářích, což je dáno jejich výrazněji diskusním charakterem. 

Pozdravy se v celém materiálu objevovaly spíše zřídka. Podle našeho názoru to je 

způsobeno asynchronním charakterem statusů a komentářů, na které je možno reagovat 

kdykoli a čas nehraje velkou úlohu. Prostředky souhlasu se v textech objevovaly častěji 

než nesouhlas, většinou byly obě skupiny realizovány prostřednictvím zkratek. Také se zde 

vyskytovaly anglické přejímky. 

Oblast odchylek od normy jsme předem rozčlenili do čtyř skupin. První z nich, v níž 

jsme si všímali překlepů, chybějících a špatně vložených písmen, byla zastoupena méně 

často než ostatní. Skupina druhá se zaměřovala na odchylky od grafické normy. Nejčastější 

odchylky tohoto druhu se týkaly malého písmena na začátku vět a chybného vkládání 

mezer po interpunkčních znaméncích. Skupina gramatických chyb nebyla detailněji 

komentována, protože cílem této práce nebylo odhalování gramatických chyb 

v elektronické komunikaci. Čtvrtou skupinu tvořily jiné odchylky od kodifikace. 

Představovaly je zejména prvky obecné češtiny a zápis výslovnostní podoby slov. 

Ve všech typech textů byla pouze jedna třetina bez jakékoli odchylky. 

Ve srovnání typů textů jsme se snažili ověřit předpoklady formulované v úvodu. Kromě 

porovnáváním ve sledovaných oblastech jsme typy textů charakterizovali podle 

nejčastějších témat. Na Facebooku i Twitteru se nejčastěji probírají témata z každodenního 

života, např. studium, jídlo, sex, zábava s přáteli. To souvisí s primární funkcí sociálních 

sítí sdružovat lidi a umožnit jim vzájemný kontakt ve virtuální realitě. Co se týče srovnání 

jednotlivých typů textů, komentáře hypertextových odkazů a komentáře fotografií 

vykazovaly ve sledovaných rysech podobnost větší než statusy soukromé a veřejné mezi 

sebou. Komentáře se od statusů odlišovaly výrazně ve čtyřech rysech: v délce, zastoupení 

pozitivních emotikonů, použití citoslovcí a multiplikovaných znaků. Obě skupiny statusů 

se od sebe lišily méně než od komentářů, ale více než komentáře mezi sebou. Tweety 

vykázaly největší podobnost se statusy. 

Tato práce ukázala, že komunikace na sociálních sítích probíhá dynamicky a 

spontánně. Uživatelé však využívají více komunikačních kanálů, než na které se 

diplomová práce zaměřovala. Bylo by vhodné srovnat sledované komunikáty s jinými, 

např. s chatem nebo soukromou komunikací. Oblast sociálních sítí je dnes populárním a 

rychle se vyvíjejícím fenoménem, jazyková data však trvale neuchovává, a proto by měla 

být odborníky zachycena včas. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

Srovnání statusů 

 soukromé veřejné 

průměrná délka 99,4 63,43 

delší než 100 znaků 99 48 

s diakritikou 228 163 

s emotikony 132 170 

                  pozitivními 124 162 

                  negativními 10 11 

s akronymy 1 0 

s kapitálkami 3 6 

s citoslovci 22 54 

s multiplikovanými znaky 130 85 

s multiplikovanými písmeny 16 16 

velké písmeno na začátku 131 146 

počet odchylek 214 241 
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Příloha č. 2 

Srovnání komentářů 

 fotografie odkazy 

průměrná délka 83,34114 65,45333 

delší než 100 znaků 61 43 

s diakritikou 219 199 

s emotikony 38 188 

                pozitivními 37 181 

                negativními 1 9 

s akronymy 0 1 

s kapitálkami 8 7 

s citoslovci 17 28 

s multiplikovanými znaky 120 96 

s multiplikovanými písmeny 11 20 

velké písmeno na začátku 139 133 

počet odchylek 232 225 
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Příloha č. 3 

Tweety 

  

průměrná délka 97,76667 

delší než 100 znaků 157 

s diakritikou 158 

s emotikony 101 

                  pozitivními 91 

                  negativními 13 

s akronymy 1 

s kapitálkami 2 

s citoslovci 13 

s multiplikovanými znaky 82 

s multiplikovanými písmeny 52 

velké písmeno na začátku 283 

počet odchylek 199 

 


