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Abstrakt 

Bakalářská práce „1000 věcí, co mě serou: jazyková analýza blogu“ se zabývá tématem 

jazykových prostředků užívaných v rámci výše uvedeného blogu. Zmíněný blog tvoří tři 

autoři a jeho koncept je jednoduchý – v pravidelných intervalech publikovat příspěvky, 

jejichž tématy jsou věci, lidé a situace, které nám znepříjemňují život. Hlavním cílem 

práce je podat ucelený obraz o jazykových prostředcích užívaných na blogu a o 

celkovém stylu blogu, neboť tyto aspekty jsou v případě zvoleného blogu 

charakteristické. Toho je v práci docíleno analýzou morfologické, lexikální, syntaktické  

a hypersyntaktické roviny a rozborem stylistických činitelů a prostředků na blogu.  

V rámci teoretické části se bakalářská práce orientuje na definici pojmu blogu  

a na definování charakteristik blogování. Dále je práce orientovaná na popis 

specifických jazykových prostředků typických pro psanou internetovou komunikaci.  

 

Abstract 

Bachelor thesis „1000 věcí, co mě serou (1000 Things I Hate): linguistic analysis of the 

blog“ investigate the linguistic tools used in this blog. The mentioned blog is written by 

three authors and the concept is simle – in regularly posts to write about things, people 

and situations that ruin our lives. The main objective is to provide a comprehensive 

picture of the linguistic tools used on the blog and the overall style of the blog. This 

work is accomplished by analyzing the morphological, lexical, syntactic and 

hypersyntactic level and stylistic analysis of the factors and tools used on the blog. The 

theoretical part of the thesis focuses on the definition of a blog to highlight the 



   

characteristics of blogging. The thesis is also focused on describing the specific 

language tools which are typical for written communication on the internet. 
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Úvod 

Blogy v současné době představují nezanedbatelnou část internetové 

komunikace. Rozvoj uživatelsky příjemného a jednoduchého prostředí umožňujícího 

tvorbu vlastního internetového obsahu je patrný zejména v rámci několika posledních 

let. V souvislosti s tímto vývojem lze zaznamenat i v prostředí českého internetu velké 

množství osobních internetových deníčků, blogů tvořených celebritami a známými 

osobnostmi, blogů propojených s tištěnými periodiky nebo obchodními společnostmi, 

jejichž zaměření je spíše komerční. 

Ruku v ruce s uživatelskou oblíbeností blogů kráčí i obliba blogů u jejich 

čtenářů. Je nasnadě, že pro většinu autorů blogů patří mezi hlavní motivace blogování 

vysoký počet pravidelných čtenářů. Z toho důvodu se autoři snaží tvořit takové blogy, 

které potenciální čtenáře zaujmou, např. zajímavou grafickou podobou blogu, aktuálním 

obsahem a specifickými jazykovými prostředky. Ve své bakalářské práci se zaměřuji 

zejména na poslední jmenované, tj. jazykové prostředky uplatňované v rámci 

internetové komunikace. V teoretické části bakalářské práce se věnuji popisu aktuálních 

trendů v oblasti internetové komunikace obecně. Domnívám se, že jedním z nejvíce 

signifikantních znaků zmíněného způsobu komunikace je přibližování její psané formy 

mluvené podobě. Lingvističtí odborníci v souvislosti s těmito jevy používají termíny 

kolokvializace a konverzacionalizace, které podrobněji rozebírám dále v bakalářské 

práci. 

Prostředí internetu a zejména internetových blogů mi není zcela neznámé.  

V minulosti jsem několik blogů založila a pravidelně na ně přispívala. Dosud se o blogy 

ve velké míře zajímám, v tuto chvíli pouze jako jejich čtenář. Z výše zmíněných důvodů 

jsem se rozhodla se tématu blogů věnovat i v rámci své bakalářské práce. Pro její účely 

jsem si k bližšímu zkoumání jazykových prostředků vybrala blog 1000 věcí, co mě 

serou, který na dalších stránkách této práce podrobněji analyzuji z jazykového hlediska. 

Blog 1000 věcí, co mě serou mne zaujal zejména jasným konceptem svého obsahu, 

pravidelnými příspěvky a právě zajímavými jazykovými prostředky, které autoři blogu 

při psaní příspěvků volí. 
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1. Téma a cíle práce 

Jak jsem již předeslala v úvodní části této práce, tématem bakalářské práce jsou 

blogy a jazykové prostředky, které autoři blogů při psaní příspěvků volí. Jazykové 

analýze podrobím vybraný blog s názvem 1000 věcí, co mě serou. 

Jedním z cílů mé bakalářské práce je definovat pojem blog, zaměřit se na jeho 

základní vlastnosti a charakteristiky. Objasním, čím se blogy vyznačují na rozdíl  

od ostatních webových stránek. V bakalářské práci se budu rovněž stručně věnovat 

historii vzniku a vývoji blogů ve světě. Obrátím se i k blogům existujícím v prostředí 

českého internetu a uvedu příklady typologií, dle nichž lze blogy dělit do různých 

skupin podle tématu blogu, podle osoby autora či autorů atd. Pro ilustraci tématu 

rozebíraného v bakalářské práci uvádím odkazy na několik vybraných blogů. Tématu 

blogů se v této bakalářské práci podrobně věnuji ve 2. kapitole, ve které se zabývám  

i popisem charakteristických vlastností vybraného blogu 1000 věcí, co mě serou. 

Dalším cílem teoretické části bakalářské práce je popsat vlastnosti psané 

mediální komunikace. Snažím se zaměřit se zejména na trendy, které se v této oblasti 

vyskytují v posledních letech, v nichž se internet masově rozšířil do našich domácností. 

Dále se budu věnovat specifikům jazykových prostředků užívaných v rámci 

internetových blogů. Domnívám se, že volba jazykových prostředků do velké míry 

souvisí s osobou autora a tematickou orientací obsahu blogu. Specifika internetové 

komunikace tvoří náplň 3. kapitoly této bakalářské práce. 

Na poznatky z oblasti blogů a vlastností mediální komunikace navážu  

v praktické části této práce. V ní provedu jazykovou analýzu konkrétního blogu, kterým 

je vybraný blog 1000 věcí, co mě serou. Cílem této části bakalářské práce je popsat 

jazykové prostředky autorů blogu a podat ucelený obrat o celkovém stylu blogu.  

V rámci jazykové analýzy se zaměřím na jednotlivé roviny písemného projevu autorů 

blogu, tedy na rovinu morfologickou, lexikální, syntaktickou a hypersyntaktickou. 

Věnovat se rovněž budu zkoumání stylistických činitelů a prostředků, které autoři blogu 

při písemném projevu používají. 
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2. Blogy 

Dle údajů Českého statistického úřadu měla v roce 2010 přístup k internetu 

nadpoloviční většina všech českých domácností, konkrétně 56 %
1
. Kromě internetu  

v domácnostech lze také využít některé z nabídek veřejně dostupného připojení  

k internetu, který nabízejí například knihovny, internetové kavárny, infocentra, obecní 

úřady aj. Internet a jeho využívání se v průběhu několika posledních let stalo nedílnou 

součástí našeho každodenního života. Možnosti, které nám internet poskytuje, vnímáme 

jako nesporná pozitiva; skrze internet můžeme během pár vteřin zjistit, za jak dlouho 

odjíždí z našeho bydliště dálkový spoj do Prahy, můžeme si přes internet objednat 

vstupenky do kina či divadla, nebo se inspirovat desítkami receptů při pečení vánočního 

cukroví. Kromě pasivního využívání internetu, při kterém si pouze prohlížíme jeho 

obsah, se nám však v dnešní době nabízí příležitost poměrně jednoduše samotný obsah 

internetu vlastníma rukama tvořit. V následující kapitole své bakalářské práce se proto 

zaměřím na osvětlení jedné z dimenze uživatelského obsahu internetu, tzv. blogů  

či weblogů. Ve stručnosti se zaměřím i na historický vývoj blogů ve světě i u nás  

a představím základní typy blogů. V závěru této kapitoly se budu samostatně věnovat 

popisu a charakteristice českého blogu s názvem 1000 věcí, co mě serou. 

 

2.1 Definice pojmu blog 

Definovat pojem blog či weblog je úkol nelehký, na následujících řádcích tedy 

nabídnu rovnou několik pohledů na definici tohoto pojmu jak z českého, tak  

ze světového prostředí.  

Jeden z českých poskytovatelů platformy pro tvorbu blogu, webová stránka 

blog.cz, na svých stránkách představuje blog jako „snadnou možnost, jak si vytvořit 

zdarma internetové stránky“ a mezi funkcemi, které blog může plnit, jsou vyjmenovány 

možnosti jako internetový deník či magazín, fotogalerie, zápisník myšlenek a názorů  

a další.
2
 Informační systém Masarykovy univerzity definuje blog jako „pravidelně  

či nepravidelně publikovaný ‘deníček’ na Internetu, kde se autor či skupina autorů 

                                                 
1
 Český statistický úřad: Kolik domácností v ČR má počítač a internet? [online].  

19. 1. 2012 [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ma_pocitac_a_internet. 
2
 Blog.cz: Co je to blog? [online]. [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: http://blog.cz/co-je-to-

blog. 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kolik_domacnosti_v_cr_ma_pocitac_a_internet
http://blog.cz/co-je-to-blog
http://blog.cz/co-je-to-blog
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zabývá určitým tématem, nebo informuje o událostech ze života.“
3
 Mezinárodní 

platforma pro poskytování blogového prostoru Wordpress.org se při ozřejmování pojmu 

zabývá i vysvětlením rozdílu mezi blogem a weblogem. Uvádí, že blog je prostou 

zkráceninou delšího výrazu weblog a ve své podstatě oba výrazy označují to samé, tedy 

webové stránky, na které jejich autor pravidelně přispívá psaním různých informací. 

Součástí blogu je i prostor pro čtenáře blogu, v rámci kterého mohou psát k jednotlivým 

příspěvkům komentáře, a dále odkazy na články nacházejících se na jiných blozích  

či webových stránkách. Příspěvky jsou řazeny ve zpětném chronologickém pořadí.
4
 

Čermák [2011] vedle výše zmíněních základních charakteristik blogů zmiňuje ještě 

jednoduchý vzhled blogu a častou aktualizaci obsahu blogu. [ČERMÁK,  

2011: 112–113] 

Internetový slovník Dictionary.com sdružující ve své databázi obsah několika 

dalších světových internetových slovníků, definuje blog jako webovou stránku, na níž 

její autor nebo skupina autorů publikuje své zkušenosti, pozorování a další osobní 

názory. Zároveň výraz blog může označovat jednotlivé příspěvky na výše zmíněné 

webové stránce. Dle stejného slovníku je možné v angličtině použít výraz blog také jako 

sloveso, označující činnost, při které autor či skupina autorů tvoří samotný obsah blogu. 

V češtině se pro tento případ používá výraz blogovat. Také je ve slovníku uvedené 

podstatné jméno odvozené od výrazu blog, a to blogger, kterým je označována osoba 

přispívající na blog.
5
 Výraz blogger se užívá i v češtině, v případě psaného textu je 

možné užívat i variantu s jedním b, tedy bloger.  

Jill Walkerová při sestavování definice pro Routledge Encyclopedia of Narrative 

Theory z roku 2005 vidí blog jako často aktualizovanou webovou stránku, která  

se skládá z jasně datovaných příspěvků, přičemž nejnovější příspěvky se zobrazují jako 

první. Na blogy typicky přispívají běžní lidé a styl jednotlivých příspěvků je spíše 

osobní a neformální. Walkerová si rovněž všímá rozdílné kvality jednotlivých blogů;  

                                                 
3
 Informační systém Masarykovy univerzity: Blog [online]. [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné 

z: http://is.muni.cz/help/komunikace/blog. 
4
 WordPress.org: Introduction to Blogging [online]. [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging. 
5
 Dictionary.com: blog [online]. [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://dictionary.reference.com/browse/blog. 

http://is.muni.cz/help/komunikace/blog
http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging
http://dictionary.reference.com/browse/blog
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s rozvojem přístupu k internetu vzniká enormní množství různých blogů, které se liší 

kvalitou, obsahem, ambicemi a počtem členů čtenářské základny.
6
 

Významu, použití a historickému a etymologickému původu výrazu blog  

se z českých jazykovědců obšírněji věnuje Jílková [2011]. Ta vedle výše uvedeného 

zmiňuje i výraz blogosféra, kterým jsou souhrnně označovány blogy a jejich vzájemné 

vztahy. Zároveň téma blogů a texty publikované blogery Jílková označuje za zajímavý 

materiál vhodný jako zdroj zkoumání pro lingvisty, psychology, sociology apod. 

[JÍLKOVÁ, 2011] 

 

Pavel Kasík se tématem blogů zabývá v jedné z kapitol souboru Žurnalistika  

v informační společnosti. Digitalizace a internetizace žurnalistiky z roku 2010. Kasík 

chápe fenomén blogů jako součást tzv. služeb Web 2.0, které umožňují jejím 

uživatelům nejen informace z internetu čerpat, ale také se podílet na jejich vytváření, 

přetváření, třídění a hodnocení. Vedle blogů autor jmenuje další platformy Webu 2.0, 

mezi které patří například internetová encyklopedie vytvářená samotnými uživateli  

po celém světě Wikipedia.org, internetový server umožňující sdílení videosouborů 

YouTube.com nebo sociální síť Facebook.com. Kasík dále v textu upozorňuje  

na několik charakteristik, které jsou blogům a jejich autorům vlastní: 

1. minimální vstupní náklady/překážky umožňují téměř komukoliv vstoupit  

a zapojit se do elektronické publicistiky, ale zároveň ze stejného důvodu v současnosti 

existuje velké množství tzv. mrtvých blogů, které představují pozůstatky blogů, jejichž 

autoři je stvořili pouze na zkoušku a psaní příspěvků se dále nevěnují; 

2. absence cenzury umožňuje autorům blogů ve svých příspěvcích vyjadřovat 

své zkušenosti a skutečné názory (které ovšem často podléhají autocenzuře), s čímž  

se ovšem pojí i absence etického kodexu; 

3. s 1. bodem souvisí i velká pestrost a pluralita zaměření jednotlivých blogů, 

která přináší potenciálnímu čtenáři pozitiva i negativa – pozitivní je velký výběr z témat 

blogů, která mohou uspokojit i čtenáře s poměrně úzce vymezeným oborem zájmu,  

na druhé straně však na čtenáře velké množství blogů může klást vysoké časové nároky; 

4. důsledkem velké popularity blogů je mimo jiné i jejich komercionalizace, 

jejímž negativním dopadem je vznik tzv. falešných blogů, u kterých není na první 

                                                 
6
 WALKEROVÁ, Jill. Final Version of Weblog Definition [online]. 28. 6. 2003  

[cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://jilltxt.net/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html. 
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pohled zřejmé, kdo je jejich autorem a zda se náhodou nejedná o skrytou propagaci 

konkrétních produktů či služeb; 

5. osobní blog může fungovat i jako nástroj interpersonální komunikace  

s nejbližší rodinou a přáteli autora blogu, zároveň však u blogů hrozí riziko odhalení 

poměrně citlivých a intimních informací cizím člověkem; 

6. bloger může své příspěvky psát anonymně a současně skrývat i identitu svých 

zdrojů, protože nenese větší zodpovědnost za svá sdělení, zároveň však tato situace 

může přinášet i některé negativní důsledky, viz 4. bod; 

7. internetový vyhledávač indexuje mimo jiné i samotné blogy a jejich odkazy 

bere v potaz při procesu řazení výsledků vyhledávání, lze tak říci, že blogosféra třídí 

internet; 

8. s komercionalizací zmíněnou v 4. bodu souvisí i možnost výdělku, který je  

srovnatelný s výší měsíčního platu, skrze psaní blogu (ve větší míře dosud týká pouze 

zahraničních blogerů), zároveň však vidina finanční odměny může být jediným 

motivátorem autora pro psaní nových příspěvků, což se může negativně odrazit  

na kvalitě obsahu blogu; 

9. jednotné pojmenování a označení specifických webových stránek výrazem 

blog napomohlo k šíření tohoto fenoménu a umožnilo vznik tzv. blogosféry, na druhou 

stranu ale společný název umožňuje i paušalizování blogů, které snižuje schopnost 

rozlišovat jednotlivé typy blogů. [KASÍK, 2010: 145–161] 

 

Z výše uvedených informací a definic je tedy patrné, že blog je označením pro 

webovou stránku, na jejíž tvorbě se podílí jeden či více autorů. Ačkoliv témata, podoba 

a obsah blogu mohou být různé, platí, že jednotlivé příspěvky nějakým způsobem 

odrážejí osobnost, postoje a názory autora či autorů blogů. Obsah blogů je přístupný 

ostatním uživatelům internetu a počet čtenářů společně se zanechanými komentáři  

či připomínkami představují zpětnou vazbu určenou autorovi nebo autorům blogu. 

Počet blogů v posledních letech výrazně rostl, což mělo za důsledek mimo jiné změnu 

postavení blogů a blogerů (v souvislosti s komercionalizací). 
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2.2 Historický vývoj blogů 

Webové stránky, které bychom z dnešního pohledu mohli označit za blogy,  

se poprvé objevily v polovině 90. let 20. století.
7
 Některé prameny uvádějí, že kořeny 

blogů lze vysledovat až v 70. letech minulého století,
8
 obecně se má za to, že skutečný 

rozvoj blogů je těsně spjat s vývojem světové sítě Internet a především pak služby 

WWW, která umožňuje přenos a prohlížení internetových stránek. S narůstajícím 

počtem uživatelů internetu a rozvojem uživatelské gramotnosti se pojí i vznik systémů, 

které uživatelům internetu umožnily participaci na tvorbě jeho obsahu. Následně došlo  

i k úpravě ekonomického a právního prostředí internetu. [KASÍK, 2009: 146] 

Názory na to, kdo jako první založil blog a použil toto označení, se různí. V roce 

1994 student Justin Hall spustil svou webovou stránku links.net, na které se dalších  

11 let věnoval kompilaci zajímavých odkazů. V lednu roku 1995 Carolyn Burkeová 

založila vůbec první blog v podobě osobního deníku s názvem Carolyn’s Diary. Většina 

zdrojů však za otce a zakladatele blogování považuje Jorna Bargera, programátora  

a futuristu, jenž v prosinci roku 1997 založil webovou stránku RobotWisdom.com.  

Na tuto webovou stránku následně začal umísťovat odkazy na články z oboru politiky, 

kultury, knih a technologie, které mu připadaly zajímavé.
9
 John Barger také jako první 

přišel s termínem weblog a první ucelenou definicí, v níž v roce 1999 blog označil  

za webovou stránku s příspěvky řazenými v obráceném chronologickém uspořádání. 

[KASÍK, 2008: 15] 

Důvodem, proč počet uživatelů internetu v minulosti rapidně narostl, je za prvé 

vzájemná provázanost různých typů internetového obsahu, a za druhé fungující 

pozitivní zpětná vazba. Revolučním v užívání internetu byl vznik Webu 2.0, díky 

kterému vzájemné propojení obsahu internetu nespočívá pouze v odkazování  

ze stránky na stránku. Web 2.0, jehož etapa bývá datována od roku 2004, umožňuje 

tvorbu vlastního internetového obsahu, a to bez nutnosti mít schopnosti zkušeného 

programátora. [KASÍK, 2009: 147–150] Vytváření vlastního obsahu se díky novým 

                                                 
7
 WALKEROVÁ, Jill. Final Version of Weblog Definition [online]. 28. 6. 2003  

[cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://jilltxt.net/archives/blog_theorising/final_version_of_weblog_definition.html. 
8
 BROACHEOVÁ, Anne; MCCULLAGH, Declan. Blogging’s roots reach to the ‘70s 

[online]. 20. 3. 2007 [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: http://news.cnet.com/Bloggings-roots-

reach-to-the-70s/2100-1025_3-6168685.html. 
9
 BROACHEOVÁ, Anne; MCCULLAGH, Declan. Blogs turn 10—who’s the father? 

[online]. 20. 3. 2007 [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: http://news.cnet.com/Blogs-turn-10- 

whos-the-father/2100-1025_3-6168681.html. 

http://news.cnet.com/Bloggings-roots-reach-to-the-70s/2100-1025_3-6168685.html
http://news.cnet.com/Bloggings-roots-reach-to-the-70s/2100-1025_3-6168685.html
http://news.cnet.com/Blogs-turn-10-whos-the-father/2100-1025_3-6168681.html
http://news.cnet.com/Blogs-turn-10-whos-the-father/2100-1025_3-6168681.html
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technologickým a ekonomickým předpokladům stalo snadnějším než kdykoli dříve. 

Nástroje, které umožňovaly snadnou tvorbu vlastních internetových stránek, byly 

označeny jako tzv. web-based mikropublikační systémy. Prvním z nich byl americký 

LiveJournal, který vznikl v roce 1999 a funguje dodnes. Jedná se o systém, který svým 

uživatelům umožňuje založit svůj osobní deník či blog. Konkurenčním systémem, který 

vznikl ve stejném roce, je server Blogger.com. Původně byl vyvinut společností Pyra 

Labs, v roce 2003 jej odkoupila společnost Google Inc., pod kterou spadá dosud. 

[ŽÍŽALA, 2006: 11] Na rozdíl od webového serveru LiveJournal služba Blogger.com 

funguje i v české mutaci. Dalším výrazným milníkem v oblasti poskytování prostoru 

pro tvorbu online obsahu byl vznik serveru WordPress v roce 2003. 

Čermák [2011] zmiňuje důležitý rozměr blogování, a sice blogy jako formy 

webové žurnalistiky. Blogy neprodukují zpravodajství v pravém slova smyslu, jejich 

autoři bývají často kritizováni za novinářskou neodpovědnost, se kterou jsme se mohli 

setkat v raných formách profesionální žurnalistiky. Z podstaty blogování vyplývá,  

že i zpravodajské blogy nabízí svým čtenářů spíše subjektivní obsah, tedy vlastní názory  

a pocity. [ČERMÁK, 2011: 112–114] 

 

V českém kontextu byl vznik osobních blogů jen nepatrně zpožděný oproti 

světovému vývoji. Za prvního blogera je u nás považován známý publicista a novinář 

Ondřej Neff, který v první polovině roku 1996 založil webovou stránku Neviditelný pes, 

jejíž funkce byla zejména zpravodajská. Ve své podstatě se tak jedná o jakéhosi 

průkopníka blogování v českém prostředí. V současné době má Neviditelný pes podobu 

internetového deníku, který Ondřej Neff spravuje a uveřejňuje ve spolupráci s Lidovými 

novinami.
10

 

Větší vlnu zájmu zaznamenalo blogování v České republice až se vznikem 

systémů, které uživatelům tvorbu blogu usnadňují. V roce 2003 byla v rámci portálu 

Seznam.cz spuštěna služba Lidé.cz, v jejíž nabídce se mimo jiné vyskytovala i možnost 

založit a tvořit svůj vlastní blog. V roce 2005 byla spuštěna webová aplikace Blog.cz, 

jejímž současným provozovatelem je česká mediální společnost CET 21., spol. s r. o., 

který mimo jiné vlastní vysílací licence a provozuje vysílání všech kanálů soukromých 

televizních stanic patřících do skupiny Nova. V současné době pro české uživatele 

fungují i české mutace serveru WordPress a Blogger. 

                                                 
10

 Neviditelný pes [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/. 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/
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V České republice lze v současnosti najít blogy s různým tematickým 

zaměřením a rozlišnou podobou. Existují jak blogy konkrétních známých osobností, 

jakým je například filmový znalec František Fuka
11

 nebo politik Tomio Okamura
12

,  

tak blogy řadových občanů. Mnohé blogy jsou přímo součástí fungujících médií  

a představují tak internetový obsah propojený se zavedeným periodikem (např. blog 

redaktorů časopisu ELLE
13

, deníku Lidové noviny
14

 nebo blog, na kterém se podílejí 

redaktoři i čtenáři deníku MF DNES
15

). Konkrétními typy blogů se budu blíže zabývat  

v následující kapitole bakalářské práce. 

 

2.3 Typy blogů 

Typologií blogů se jako jedna z prvních zabývala americká blogerka Rebecca 

Bloodová. Od dubna roku 1999 píše blog pod názvem Rebecca’s Pocket a v roce 2002 

vydala knihu The Weblog Handbook, ve které shrnuje základní charakteristiky blogů  

a snaží se fenomén blogování obecně zařadit do širšího kulturního a mediálního 

kontextu. Na svém blogu v září roku 2000 publikovala článek, ve kterém rozděluje 

blogy do tří skupin na: 

a) filtrovací blogy, tedy blogy, jejichž obsahem jsou odkazy na jiné zajímavé 

články či blogy; 

b) osobní deníky, tedy blogy, jejichž náplní jsou zážitky, zkušenosti, myšlenky  

a názory samotného autora blogu; 

c) a zápisníky, které kombinují obsah obou předchozích typů blogů a jejich 

příspěvky mají podobu esejů vztahujících se k určitému tématu. [BLOODOVÁ, 2000] 

 

Na třídění blogů Rebeccy Bloodové do určité míry navazuje americký profesor 

Sandeep Krishnamurthy, který blogy dělí do čtyř kategorií podle toho, zda jsou 

orientovány spíše na osobní zápisky či konkrétní témata a zda jsou vytvářeny spíše 

jedinci či skupinami autorů (viz příloha č. 1), na: 

a) osobní deníky (online diaries); 

                                                 
11

 FFFILM [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.fffilm.name/. 
12

 Tomio Okamura [online]. [cit. 9. 5. 2014].  Dostupné z: http://okamura.blog.idnes.cz/. 
13

 Elle.cz [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.elle.cz/blogy/. 
14

 BigBloger.cz [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://bigbloger.lidovky.cz/. 
15

 blog.iDNES.cz [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://blog.idnes.cz/. 

http://www.fffilm.name/
http://okamura.blog.idnes.cz/
http://www.elle.cz/blogy/
http://bigbloger.lidovky.cz/
http://blog.idnes.cz/
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b) skupinové blogy o osobních tématech (support group); 

c) blogy, které vypadají podobně, jak blogy filtrující dle Rebeccy Bloodové 

(enhanced column); 

d) a tematické skupinové blogy (collaborative content). [HERRING; 

SCHEIDT; BONUS; WRIGHT, 2004: 3] 

 

O něco podrobnější a aktuálnější rozdělení blogů přináší australská novinářka 

Margaret Simonsová ve svém článku Towards a Taxonomy of Blogs z roku 2008. 

Simonsová rozlišuje následujících typů blogů: 

a) pamfletové blogy (pamphleteering blogs), jejichž obsah tvoří autoři nebo 

skupina autorů pomocí kriticky orientovaných příspěvků, které nějakým způsobem 

reagují na aktuální společenské dění; 

b) přehledové blogy (digest blogs), v jejichž příspěvcích nabízejí autoři blogu 

výběr zajímavých publikovaných článků, videí a jiného internetového obsahu,  

ke kterému přidávají vlastní komentář; 

c) tzv. advocacy blogs, které jsou do určité míry podobné dříve zmíněným 

pamfletovým blogům, ale většinou je vytváří skupina autorů z právního prostředí  

či z prostředí komerčních organizací; 

d) tzv. popular mechanics blogs, které jsou svým obsahem zaměřeny  

na konkrétní oblasti lidského života (např. různé koníčky a záliby) a odborné znalosti  

z těchto oblastí přináší svým čtenářům v dostupné a srozumitelné formě; 

e) výstavní blogy (exhibition blogs), jejichž autoři jsou spisovatelé, kutilové  

a umělci mnoha oborů, kteří prostřednictvím svého blogu představují svá díla širšímu 

publiku; 

f) tzv. gatewatchers blogs, které bývají často spojeny s dříve zmíněnými 

pamfletovými blogy, se zabývají kontrolou informací, které produkují tradiční média; 

g) deníčky (diaries), jejichž obsahem jsou informace ze života autora blogu,  

tj. zážitky, zkušenosti, postoje a názory; dle autorky je tento typ blogů spíše na ústupu, 

protože roli platformy, skrze kterou lidé zveřejňují tyto informace, přebraly spíše 

sociální sítě; 

h) reklamní blogy (advertisement), jejichž autoři jsou placeni sponzorskými 

společnostmi za propagaci poskytnutých výrobků; 

i) a zpravodajské blogy (news blogs), které se snaží představovat pro své 

čtenáře jakýsi alternativní zdroj informací vedle klasických zpravodajských relací;  
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na rozdíl od ostatních typů blogů, na kterých mohou být příspěvky uveřejňovány 

poměrně nepravidelně, se zpravodajské blogy snaží o pravidelnost a aktuálnost 

příspěvků. [SIMONSOVÁ, 2008] 

 

Z předchozích řádků je patrné, že rozlišit jednotlivé typy blogů je obtížné.  

Na typologii blogů lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu a třídících kritérií může být 

několik, například počet autorů blogu, pravidelnost publikování nových příspěvků, 

obsah blogů, motivace autora atd. V průběhu času a v důsledku růstu počtu 

internetových uživatelů a blogerů samotných se navíc zdá, že variabilita blogů spíše 

roste; i v oblasti blogování existují trendy ve smyslu zajímavých témat, která plní obsah 

blogů. 

Na následujících řádcích této bakalářské práce představím český blog 1000 věcí, 

co mě serou, jeho stručnou charakteristiku a autory, kteří tento blog vytvářejí. 

2.4 1000 věcí, co mě serou 

Blog s názvem 1000 věcí, co mě serou vznikl jako reakce na americký blog  

1000 Awesome Things, na který jeho autor Neil od roku 2008 přidává příspěvky, 

jejichž tématy jsou každodenní věci, které mu dělají radost. Autoři, kteří původně  

1000 věcí, co mě serou zakládali, téma svého blogu přizpůsobili naturelu českého 

čtenáře
16

 a v prosinci 2010 začali publikovat příspěvky, jejichž tématy byly věci, které 

naopak lidem život spíše otravují a znepříjemňují. Další z impulsů pro psaní svého 

blogu autoři zdůvodňují na své webové stránce: „Ve světě plném Likes vám každý 

všední den přinášíme jeden Dislike.“
17

 Tímto výrokem reagují na prostředí sociální sítě 

Facebook, ve kterém mají jeho uživatelé možnost označit příspěvky ostatních uživatelů 

tlačítkem like (v české verzi Facebooku označeném jako to se mi líbí), kterým uživatel 

označuje, že se mu daný příspěvek líbí. Ačkoliv od doby rozšíření uživatelské základy 

Facebooku probíhalo mnoho snah o umístění tlačítka z druhé strany spektra, tedy 

tlačítka dislike, tato přání nebyla nikdy vyslyšena a nikdy nebylo možné, aby uživatelé 

mohli dát autorovi příspěvku sdíleném na Facebooku najevo, že se jim jeho příspěvek 

nelíbí. 

                                                 
16

 7 pádů: Achjo Bitch & Attila Bič Boží & Curvekiller. In: Youtube [online]. 1. 5. 2013 

[cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=UWxHNqpmFsI. 

Kanál uživatele 7PADU. 
17

 1000 věcí, co mě serou: O nás [online]. [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://www.1000vecicomeserou.cz/o-nas/. 

https://www.youtube.com/watch?v=UWxHNqpmFsI
http://www.1000vecicomeserou.cz/o-nas/
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Jednotlivé příspěvky v souvislosti s výše zmíněnými charakteristikami  

a tématem celého blogu 1000 věcí, co mě serou, jsou označovány jako tzv. hejty. Hejty 

na blogu lze definovat jako kratší textové útvary žánrově podobné fejetonu. Autoři 

blogu se v jednotlivých hejtech zaměřují na konkrétní témata, přičemž platí, že jejich 

pohled na témata je čistě subjektivní. Výraz hejt pochází z anglického hate, v překladu 

tedy nenávidět, nesnášet, nenávist, zášť apod. Výraz hejt je vytvořen na základě 

výslovnosti anglického výrazu a používá se tehdy, pokud chceme vyjádřit, že určitou 

věc nenávidíme, nesnášíme atd. Podobně jako výraz hejt je používáno sloveso hejtovat, 

nebo také  výraz hejtr. Ten označuje člověka, který „hejtuje“. Výraz hejt se objevil  

v posledních letech a jedná se o výraz spadající do nespisovné češtiny. O tom, že se 

jedná o výraz poměrně nový a aktuální svědčí i fakt, že v současné době jedinou 

dostupnou definici výrazu hejt je možné objevit na webové stránce Čeština 2.0.  

Ta představuje samotnými uživateli vytvářený slovník, který se skládá z nových, 

neotřelých a zajímavých slov. Zde se na objasnění pojmu podílela sama autorka blogu 

1000 věcí, co mě serou, která definici hesla hejt uveřejnila v listopadu 2011.
18

 

Mezi tématy blogu lze najít jak obyčejné věci, se kterými většina lidí přichází 

denodenně do styku, tak známé české i světové osobnosti, události českého i světového 

významu, náměty ryze osobní i společenské a mnohá další témata. Zároveň lze na blogu 

najít příspěvky, které autoři přiřazují k hejtům s kulatým nebo jinak zajímavým číslem 

(např. hejty č. 100 a č. 101, č. 400 a č. 401, č. 600 a č. 666), jejichž témata jsou určitým 

způsobem osobnější či zajímavější než ostatní. V počátcích fungování blogu autoři 

publikovali nový příspěvek každý všední den, později v souvislosti s dočasným 

odchodem jednoho z autorů periodicita příspěvků klesala. V současné době, kdy  

se na tvorbě blogu podílejí tři stálí autoři, vychází tři příspěvky týdně. Pokud se tato 

periodicita nezmění, v červnu tohoto roku dosáhne počet hejtů čísla 800, 1000. hejt by 

při zachování stejného tempa měl vyjít ve druhé polovině roku 2015. K otázce, zda 

psaní příspěvků i po dosažení hranice 1000. hejtu bude pokračovat, se autoři staví spíše 

vlažně. Pravidelné psaní hejtů nad rámec předem stanovené hranice autoři neplánují, 

                                                 
18

 Achjo Bitch: hejt [online]. 9. 11. 2011 [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://cestina20.cz/slovnik/hejt. 

http://cestina20.cz/slovnik/hejt
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nevylučují však, že se možná na blogu budou objevovat nové hejty s předem 

nestanovenou pravidelností.
19

 

Zakládajícími autory blogu 1000 věcí, co mě serou byli lidé vystupující pod 

přezdívkami Atilla Bič Boží a Achjo Bitch. Pod přezdívkou Attila Bič Boží vystupuje 

scénárista a pisálek, jak sám sebe v osobním medailonku na blogu nazývá, Jiří Vaněk 

(*1978). Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 

2007 pracoval na pozici šéfscénáristy českého sitcomu Comeback. V minulosti psal 

několik let svůj osobní blog, na kterém vystupoval pod pseudonymem Fiksu pojka,  

a z jehož příspěvků byla v roce 2010 sestavena a vydána Vaňkova knižní prvotina 

Sebedrás. Mimoto Jiří Vaněk jako redaktor přispíval na stránky internetového 

hudebního serveru Koule.cz. Pod přezdívkou Achjo Bitch vystupuje Anna Vodrážková 

(*1988), absolventka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Jako malá 

si zahrála ve dvou televizních filmech. Kromě blogu 1000 věcí, co mě serou, je 

autorkou blogu Diktáty
20

. Achjo Bitch v červnu 2012 zveřejnila na blogu 1000 věcí,  

co mě serou 400. hejt pod názvem 1000 věcí, co mě serou, ve kterém oznámila,  

že vzhledem k tempu, jakým jsou jednotlivé příspěvky na blog přidávány, jako 

pravidelná autorka blogu na nějakou dobu končí. O den později druhý z autorů, Attila 

Bič Boží, napsal 401. hejt pod názvem Že jsem na 1000 věcí zůstal sám, ve kterém 

reaguje na odchod druhého z autorů oznámením změny periodicity uveřejňování nových 

příspěvků. Achjo Bitch se po krátké pauze k psaní hejtů vrátila, od října 2012 stávající 

autory blogu rozšířil autor třetí, vystupující pod přezdívkou Curvekiller. Skrývá se pod 

ní filmový kritik Petr Cífka (*1983), který působil mimojiné v Reflexu a Lidových 

novinách, v současné době pracuje ve společnosti Burda Digital. Vedle tří v současnosti 

pravidelně přispívajících autorů na blogu existuje rubrika Křeslo pro hosta, ve které 

byly dosud publikovány čtyři příspěvky, pod nimiž není podepsán nikdo ze stálých 

autorů blogu. Jedná se o jakési hostující autory, kteří bez výjimky k obsahu blogu 

přispěli napsáním jednoho hejtu. 

Původně autoři blog 1000 věcí, co mě serou založili a příspěvky publikovali  

na blogu vytvořeném na platformě blogspot (resp. Blogger.com), což je služba, jejímž 

poskytovatelem je společnost Google Inc., která umožňuje svým uživatelům poměrně 

                                                 
19

 PAZDEROVÁ, Alice. Nikdy se nezalíbíte všem, říká Atilla z 1000 věcí, co mě serou 

[online]. 26. 2. 2013 [cit. 2. 5. 2014]. Dostupné z: http://generace21.cz/11026-mame-

pro-vas-rozhovor-s-tvurci-webu-1000-veci-co-me-serou/. 
20

 Diktáty [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://diktaty.blogspot.com/. 

http://generace21.cz/11026-mame-pro-vas-rozhovor-s-tvurci-webu-1000-veci-co-me-serou/
http://generace21.cz/11026-mame-pro-vas-rozhovor-s-tvurci-webu-1000-veci-co-me-serou/
http://diktaty.blogspot.com/
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jednoduše vytvořit osobní blog a uveřejňovat na něm napsané příspěvky. V dubnu 2011 

však někdo ze čtenářů blogu kontaktoval poskytovatele blogové služby s tím, že mu 

obsah blogu připadá závadný. O pár dnů později poskytovatel služby blog 1000 věcí,  

co mě serou smazal pro porušení smluvních podmínek. Autoři proto další hejty 

uveřejňovali na novém blogu založeném na platformě Wordpressu, po nějaké době však 

byla autory založena vlastní doména www.1000vecicomeserou.cz, na které se blog 

nachází doposud. Současně s blogem funguje na sociální síti Facebook stejnojmenný 

profil, ke kterému je v současnosti přihlášeno více než 18 000 stálých fanoušků. Zde  

se pravidelně objevují odkazy na nové příspěvky na blogu, pod kterými diskutují jejich 

čtenáři, a aktuality ze života blogu a jeho autorů, např. fotografie apod. 

V roce 2011 byli autoři blogu, Attila Bič Boží a Achjo Bitch, oceněni 

Křišťálovou lupou – Cenou českého internetu, o jejímž udělení rozhodovali jak 

internetoví uživatelé, tak odborná porota. Blog 1000 věcí, co mě serou zvítězil  

v kategorii One (wo)man Show. V roce 2011 rovněž vyšla první kniha ze série 1000 

věcí, co mě serou s podtitulem Vol. 1, ve které se nachází prvních 200 hejtů, které autoři 

na svém blogu publikovali. Zmíněné hejty byly pro knižní vydání upraveny jen drobně. 

V současnosti je na pultech knihkupectví k dostání už třetí díl této série. 

Blogů, které jsou svou podobou či konceptem založené na stejném principu jako 

blog 1000 věcí, co mě serou, lze nalézt v rámci světových blogů nalézt mnoho, např. již 

zmiňovaný blog 1000 Awesome Things
21

, 1000 Irritating Things
22

 nebo blog 1000 

Things About Japan
23

. Několik blogů s podobným konceptem funguje i v rámci české 

blogové sféry. Podobný koncept blogu, tedy pravidelné uveřejňování středně dlouhých 

příspěvků, jejichž námětem je konkrétní věc, osoba či situace, které autorům příspěvků 

vadí, má i blog s názvem My bychom to udělali lépe.
24

 Na tomto blogu se od roku 2012 

podílí čtveřice mladých autorů, kteří dali svému blogu podtitul hates 2.0 – hates with 

solutions. Kromě popisování konkrétních věcí, které blogery štvou, se v každém 

příspěvku snaží autoři najít řešení rozebíraného problému. Naopak úplným protikladem 

blogu 1000 věcí, co mě serou je český blog nazvaný 1000 věcí, které mně dělají radost, 

                                                 
21

 1000 Awesome Things [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://1000awesomethings.com/. 
22

 1000 Irritating Things [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://1000irritations.tumblr.com/. 
23

 1000 Things About Japan [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://1000thingsaboutjapan.blogspot.cz/. 
24

 My bychom to udělali lépe [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://mybychomtoudelalilepe.cz/. 

http://1000awesomethings.com/
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který píšou čtyři dívky od června 2013, přičemž se ve svých příspěvcích snaží upozornit 

na každodenní radosti, kterých si však málokdy člověk všimne.
25

  

                                                 
25

 1000 věcí, které mně dělají radost [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z 

http://tisicvecikteremnedelajiradost.blogspot.cz/. 
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3. Specifika internetové komunikace 

Mediální komunikace, tedy komunikace odehrávající se mezi dvěma či více 

osobami prostřednictvím médií, v současné době patří neodmyslitelně do našich životů. 

Čmejrková [2008] udává, že ačkoliv komunikace uskutečňovaná pomocí médií tvoří 

pouze jednu z částí společenské komunikace, její vliv na to, jak lidé mezi sebou 

komunikují, je mimořádně silný. To, jaká sdělení média přinášejí a jakým způsobem 

tato sdělení prezentují, do velké míry závisí na preferencích publika, tedy lidí  

ve společnosti, kteří mediální sdělení konzumují. Mezi nabídkou a poptávkou v oblasti 

médií tak funguje jakýsi symbiotický vztah. [ČMEJRKOVÁ, 2008:71–72]  

Média, a zvláště pak ta, která označujeme jako nová média, přinášejí  

do mezilidské komunikace nové rozměry a nové technologie nám umožňují vnímat 

komunikaci ve zcela odlišných dimenzích, než tomu bylo před jejich využíváním. 

Technologie, které nám umožňují mediálně komunikovat, využívá drtivá většina z nás 

na denní bázi. V dnešní době je naprosto přirozené být většinu dne dostupný skrze 

mobilní telefon, využívat e-mail nebo sociální sítě ke komunikaci v rámci pracovního 

prostředí či ke komunikaci s rodinnými příslušníky a přáteli. Televize, hudební či DVD 

přehrávač, rozhlasový přijímač a další elektronika je součástí mnoha domácností.  

K záznamům televizního a rozhlasového vysílání můžeme mít však přístup i skrze 

internet. Obsah internetu by ostatně šel přirovnat k téměř nevyčerpatelné studnici 

zábavy, podnětů, materiálu, inspirace apod. 

 

3.1 Vlastnosti psané mediální komunikace 

Vlastnosti mediální komunikace jsou závislé na několika faktorech. Základní 

hledisko pro rozdělení mediální komunikace je fakt, zda se jedná o komunikaci psanou, 

či mluvenou. Pro účely této bakalářské práce se budu zabývat spíše charakteristickými 

vlastnostmi, které se týkají psané formy mediální komunikace. Na vlastnosti mediální 

komunikace má mimo jiné vliv i konkrétní typ či druh média, skrze které se 

komunikace odehrává. Na následujících řádcích se budu zabývat konkrétními 

skutečnostmi, které do společenské komunikace přinesla nová média. 

 

Následujících několik vlastností Čmejrková [1997] považuje za vlastní zejména 

e-mailové komunikaci, dle mého však tyto vlastnosti náleží jak e-mailové komunikaci, 
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tak komunikaci prostřednictvím SMS zpráv nebo sociálních sítí a dalším druhům 

zejména psané mediální komunikace. Tyto komunikační platformy se vyznačují 

interakčním charakterem. Pokud nás někdo skrze výše uvedené komunikační kanály 

kontaktuje, očekává, že mu odpovíme, a to pokud možno co nejdříve. Většina 

zmíněných komunikačních kanálů obsahuje i funkci, díky které se můžeme dozvědět,  

v kolik hodin si náš komunikační partner naši zprávu přečetl. Vzhledem  

k technologickým předpokladům takové komunikace je nasnadě, že probíhá v poměrně 

rychlém tempu, téměř jako konverzace ústní. Účastníkům takové komunikace je  

v souvislosti s výše zmíněným vlastní také pocit blízkého kontaktu s komunikačními 

partnerem či partnery. Pocit blízkého kontaktu společně s časovou bezprostředností,  

ve které se zmíněná situace odehrává, má za výsledek i společné sdílení komunikační 

situace. Na rozdíl od ústního rozhovoru, při kterém sdílení situace zajišťují prvky 

neverbální komunikace (mimika, gesta a pohyby), je e-mailová, SMS komunikace nebo 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí založena na pocitu simultánnosti. 

[ČMEJRKOVÁ, 1997] 

Na podobném principu jako sdílení komunikační situace funguje i další vlastnost 

psané mediální komunikace, kterou je sdílení tématu. To se projevuje množstvím 

zkratkovitých sdělení a sdělení odkazujících na předcházející kontext nebo situaci.  

Do určité míry tomuto faktu napomáhá i samotná podoba a vlastnosti prostředí,  

ve kterém komunikace probíhá; v e-mailové, SMS komunikaci a komunikaci  

na sociálních sítích jsou zobrazovány i starší zprávy, které jsme si s komunikačním 

partnerem vyměnili. Podobně funguje i vkládání textu z dalších proběhlých komunikací 

s jinými komunikačními partnery; pomocí citací, které jsou díky různým grafickým 

prvkům na první pohled odlišené od jiného textu, dostává psaná mediální komunikace 

intertextuální rozměr. I díky sdílenému tématu a intertextualitě se podoba psané 

mediální komunikace přibližuje ústní komunikaci. [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

Stejně tak tendencím k přibližování psané mediální komunikace ústní 

komunikaci přispívá i spontánní psaní. Počítače a jiná elektronická zařízení umožňující 

mediální komunikaci nabízejí svým uživatelům mnoho funkcí, které přispívají  

k uvolněnému psanému projevu. Texty je například možné dodatečně editovat, díky 

čemuž nemají jejich autoři tendence se při psaní primárně omezovat a třídit své 

myšlenky, protože než text odešlou jako zprávu příjemci nebo jej umístí na web, mohou 

jej libovolně upravit či smazat. Výše zmíněnému napomáhá i fakt, že styl psané 

mediální komunikace je v mnoha případech spíše neformální, proto do ní nezřídka 
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pronikají i projevy přátelskosti, srdečnosti a humoru a také fakt, že zejména v prostředí 

internetu může autor sdělení vystupovat zcela anonymně nebo s použitím svého 

pseudonymu či přezdívky, která nenapovídá nic o jeho pravé identitě. Zároveň však 

autorka tvrdí, že i neformální mediální komunikace ve většině případů vykazuje určité 

prvky zdvořilosti, které představuje například pozdrav a oslovení na začátku sdělení, 

rozloučení na konci a prokazování určité míry vzájemné úcty. [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

Čmejrková uvádí, že je potřeba také rozlišit příjemce komunikačního sdělení.  

To může jeho autor odeslat pouze jednomu nebo několika konkrétně adresovaným 

osobám, nebo může toto sdělení (např. ve formě dotazu nebo recenze) umístit neadresně 

na internet (např. do internetového fóra nebo na blog), kde je volně přístupné 

komukoliv, kdo na něj narazí. [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

Na rozdíl od ústní komunikace se účastníci psané mediální komunikace nemusí 

snažit tzv. získat slovo, ale o slovo se mohou přihlásit takřka kdykoliv. Autor sdělení 

může komunikovat nezávisle na vstupech ostatních účastníků komunikace a zároveň si 

může vybrat, kdy a na co z dříve napsaného či zmíněného bude reagovat. Podobně jako  

v ústní komunikaci je psaná mediální komunikace bohatá na jazykovou tvořivost.  

K tomu napomáhá prostředí, které není nutně vázané na čas a nabízí možnost editace 

napsaného, umožňuje psaní bez diakritiky a je přirozeným prostředím pro používání 

zkratek. [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

V rámci psané mediální komunikace často dochází k simulaci projevů 

neverbální komunikace, která je do velké míry kompenzovaná grafikou (tučné písmo, 

kurzíva, interpunkce, kapitalizace, emotikony atd.). [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

Zajímavé je i pozorovat, jak účastníci mediální komunikace volí mezi 

používáním standardní a nestandardní varianty jazyka. Čmejrková říká, že autoři 

sdělení se snaží používáním spíše spisovné češtiny jaksi vyvážit nestandardní podobu 

komunikačního prostředí (např. psaní bez diakritiky), zároveň však autoři prokládají svá 

sdělení například anglicismy. [ČMEJRKOVÁ, 1997] 

 

Jazykovou neformálností v psané mediální komunikaci se zabývá  

i Hoffmannová [2008]. Ta upozorňuje na to, že stejně tak, jak nespisovné prvky 

pronikají do mluvených projevů, pronikají nespisovné prvky a určitá míra neformálnosti 

i do psaných mediálních sdělení. Tvrdí, že v současné době není nic výjimečného, 

pokud se objeví v tisku či na internetu rozhovor se známou osobností, který ponese 

známky neformálnosti. Tento jev Hoffmannová nazývá ‘kolokvializací’ českých médií. 
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Trend uvolněnosti, nenucenosti a spontánnosti prostupuje nejen mediální sdělení,  

ale i veřejné mluvené i psané projevy. Své teze autorka demonstruje skrze analýzu 

několika rozhovorů se známými osobnostmi, ve kterých si všímá nespisovných výrazů  

a formulací jak ze strany tazatele, tedy novináře, tak ze strany zpovídané osoby, 

celebrity atd. V souvislosti s touto analýzou a v souvislosti s realizovaným průzkumem, 

ve kterém byli dotazováni lidé, zda se jim neformální styl mediálních sdělení líbí,  

či naopak, Hoffmannová uvádí, že ne vždy je neformální a ležérní jazyk přítomný  

v mediálním sdělení ku prospěchu věci. Na to, zda se nespisovný jazyk do mediálního 

sdělení hodí, mají dle autorky vliv i faktory sociolingvistické a sociologické. 

[HOFFMANNOVÁ, 2008: 93] 

 

Neformálnost jazyka a ‘kolokvializace’ českých médií se do určité míry pojí  

i s trendem konverzacionalizace tak, jak jej popisuje Čmejrková [2008]. Ta ve svém 

článku vychází ze třech směrů, kterými se v důsledku politických a kulturních změn 

vydává společenský diskurz. Vedle trendů komodifikace a technologizace lze pozorovat 

i trend demokratizace, kterou Čmejrková dle Normana Fairclougha chápe jako snahu 

o: „odstranění asymetrií v diskurzních právech, povinnostech a prestiži jednotlivých 

skupinu uživatelů” [ČMEJRKOVÁ, 2008: 74]. Konverzacionalizace veřejného diskurzu 

souvisí se zmíněnou demokratizací. Popisuje tendence pronikání konverzačního 

diskurzu z privátní sféry do sféry veřejné a do prostoru veřejného vyjadřování, jehož 

styl byl v minulosti spíše oficiální a formální, proniká neformálnost a uvolněnost. 

Důvodem těchto procesů je snaha neprezentovat instituce jako nadřazené autory,  

ale naopak zaujmout pozici přátelské a vlídné instituce, se kterou se identifikuje velká 

část publika či zákazníků. [ČMEJRKOVÁ, 2008: 74] 

Konverzacionalizace médií probíhá na dvou frontách, z nichž první souvisí  

s komunikací média s publikem (tzv. vnější dialogický okruh) a druhá se odehrává  

ve studiu (tzv. vnitřní dialogický okruh). V souvislosti s prvním zmíněným okruhem  

se média snaží vzbudit v divákovi, posluchači či zákazníkovi dojem familiárnosti  

a osobního vztahu diváka s médiem, a to především pomocí individualizovaného 

oslovení adresáta či adresátky. Vnitřní dialogický okruh souvisí dle Čmejrkové  

s konkrétním mediálním sdělením, které má často podobu studiového rozhovoru. 

Studiové rozhovory ať už v jakékoli podobě mají schopnost vtáhnout do svého dění 

publikum přítomné při natáčení i diváky doma u obrazovek. Ti oceňují práci 

moderátora, jeho případnou pohotovost a zároveň vnímají to, co se ve studiu děje a to, 
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jakým způsobem moderátor se svým hostem hovoří, jako spíše neformální  

a zejména autentický rozhovor. [ČMEJRKOVÁ, 2008: 74–84] 

 

Z výše uvedeného je patrné, že mediální komunikace ve srovnání s klasickou 

komunikací tváří v tvář má jistá specifika, zároveň však lze pozorovat tendence, díky 

nimž se rozdíl mezi psanou mediální komunikací a ústní komunikací stírají.  

Za nejdůležitější aspekty psané mediální komunikace lze považovat její interakční 

charakter, intertextuální charakter, prostředí, které jeho uživatelům navozuje pocity 

vzájemné blízkosti a možnost komunikovat anonymně. Výraznými trendy v oblasti 

mediální komunikace se během posledních let stala jejich kolokvializace  

a konverzacionalizace, což jsou procesy, které do mediálních sdělení přináší zejména 

neformálnost a uvolněnost. 

 

3.2 Jazykové prostředky blogů 

Jazykové prostředky, které autoři blogů při psaní svých příspěvků používají, jsou 

do velké míry poplatné typu blogu, na který bloger příspěvky umisťuje. Eliška  

Černá [2010], která se ve své bakalářské práci jazykovými prostředky blogů psaných  

v češtině zabývá, rozděluje blogy dle užívaných jazykových prostředků do dvou 

velkých skupin, a to blogy osobní, které bývají jazykově spíše nekonveční, a blogy 

seriózní, které jsou po jazykové stránce spíše střídmější. Černá ve své bakalářské práci  

v souvislosti s osobními blogy, které nazývá tzv. blogísky, zmiňuje, že v případě 

velkého procenta z nich se jedná o tzv. anablogy, tedy „blogy, jejichž prostřednictvím  

si mladé blogerky - anorektičky (…) vyměňují různé rady, návody, doporučení  

a zkušenosti (…)" [ČERNÁ, 2010: 19], a emo blogy, které píší vyznavači hudebního  

a životního stylu emo. [ČERNÁ, 2010: 13–19] Zároveň však lze zhruba od roku 2010  

v oblasti osobních blogů na internetu pozorovat úbytek počtu těchto typů blogu,  

a naopak postupný nárůst blogů, jejichž tématy jsou móda, krása a kosmetika  

a životní styl. 

 

Spíše u blogů osobních lze najít specifické jazykové rysy už v samotných 

názvech jednotlivých blogů. Často autoři název svého blogu vytvoří spojením svého 

křestního jména či přezdívky s dalším slovem, které typově odkazuje na slovo blog, 
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např. Janův blog
26

, Alenčin blog
27

, Filův blog o webdesignu
28

 atd. Nezřídka autoři blogu 

však samotné slovo blog v názvu nahradí jiným slovem. Výrazně se objevují slova 

odkazující k deníkové formě příspěvků na blogu, autoři používají výrazy deník, deníček, 

zápisník, zápisníček, zápisky či anglický ekvivalent slova deník diary, např. Deníček 

moderního fotra,
29

 Zápisky Kačky Žvýkačky
30

, A Czech Fashionisto’s Diary
31

 atd. Černá 

zmiňuje, že místo výrazů odkazujícím k deníku či zápisníku autoři často pro názvy 

svých blogů volí výrazy spojené se slovem mluvit. V tomto smyslu se v názvech 

některých blogů objevují výrazy jako je např. hlodník, frkovník, myšlenkovník, plivníček 

atd. Podobně blogeři do názvů blogů umisťují slova odkazující na fakt, že blog je jakési 

místo v internetu, které je vlastní konkrétnímu autorovi, např. Svět podle LU
32

, Život 

podle Lucie
33

, Knihomolův koutek
34

 atd. [ČERNÁ, 2010: 15–17] 

 

Nejvýraznějším aspektem jazykových specifik osobních blogů je jazyková 

neformálnost přítomná ve vysoké míře. Projevuje se v např. v používání výrazů 

zdrobnělých (např. blogísek, blogík, hudbička, mocinky atd.) a tendencích k expresivitě 

a intenzifikaci. Zároveň však Černá upozorňuje, že se na osobních blozích objevuje  

i značné množství vulgarismů, a to zejména v nenávistných a útočných komentářích pod 

jednotlivými příspěvky na blogu. V příspěvcích osobních blogů se často objevují  

i anglicismy, zejména v pozměněných či počeštěných podobách, jako např. applíčko, 

spešl, hejt atd. Autoři blogů rovněž často při psaní svých příspěvků používají emotikony 

(statické či animované) a zkratky, mnohdy také odvozené od anglických výrazů,  

                                                 
26

 Janův blog [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://janbily.blogspot.cz/. 
27

 Alenčin blog [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://alenaprokopova.blogspot.cz/. 
28

 Filův blog o webdesignu [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://blog.filosof.biz/. 
29

 Deníček moderního fotra [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://fotruv-

denik.blog.cz/. 
30

 Zápisky Kačky Žvýkačky [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://kackazvykacka.blogspot.cz/. 
31

 A Czech Fashionisto's Diary [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://www.czechfashionisto.com/. 
32

 Svět podle LU [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.svetpodlelu.cz/. 
33

 Život podle Lucie [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://www.zivotpodlelucie.com/. 
34

 Knihomolův koutek [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: http://misa-a-

knihy.blogspot.cz/. 

http://janbily.blogspot.cz/
http://alenaprokopova.blogspot.cz/
http://blog.filosof.biz/
http://fotruv-denik.blog.cz/
http://fotruv-denik.blog.cz/
http://kackazvykacka.blogspot.cz/
http://www.czechfashionisto.com/
http://www.svetpodlelu.cz/
http://www.zivotpodlelucie.com/
http://misa-a-knihy.blogspot.cz/
http://misa-a-knihy.blogspot.cz/


   

 

23 

  

např. zkratka pls od anglického výrazu please, zkratka sry od anglického výrazu sorry 

atd. [ČERNÁ, 2010: 20–21] 

Z výše uvedeného je patrné, že autoři osobních blogů při psaní svých příspěvků 

tendují spíše k jazykovým prostředkům z oblasti obecné češtiny. Blogeři často ve svých 

příspěvcích zkracují vokály (např. neni, řikala, vim atd.), šišlají (klááásný místo krásný 

atd.), místo v často používají w (práwě atd.), nezřídka se v příspěvcích objevují  

i obyčejné překlepy a pravopisné chyby. Ve většině takových případů se však nejedná  

o záměr autora, ale spíše o důsledek internetové komunikace, která je rychlá  

a bezprostřední; autor si příspěvek na blogu po sobě nepřečte a raději jej rovnou 

publikuje. [ČERNÁ, 2010: 21–22] 

 

Vedle osobních blogů podle Černé existují blogy spíše seriózní. Do těch patří 

takové blogy, které se vyznačují „větší střídmostí v jazyce i ve výtvarné podobě blogu 

(…)" [ČERNÁ, 2010: 23]. Zároveň většinu obsahu seriózních blogů tvoří články 

autorské a minimum článku převzatých. Jako příklad seriózního blogu může fungovat 

blog Neviditelný pes
35

. Dalšími příklady serózních blogů mohou být blogy přidružené  

k internetovým podobám tištěných periodik nebo firemní blogy. [ČERNÁ,  

2010: 23–28] 

Ačkoliv jazyková stránka seriózních blogů není tak expresivní a vyhrocená jako 

jazykové prostředky blogů osobních, i zde si lze povšimnout určité míry neformálnosti  

a uvolněnosti. To je patrně důsledkem specifik internetové komunikace, např. jistou 

dávkou anonymity uvolňující některé mechanismy, které by jinak autorovi příspěvků na 

blogu nedovolily psát uvolněným stylem. Často se na seriózních blozích můžeme setkat 

s výrazy vlastními elektronickým komunikačním platformám (surfovat, vygooglit, 

brouzdat atd.). Větší množství anglicismů a počeštělých anglických výrazů lze spatřit 

spíše na blozích specializovaných na informační technologie, programování nebo 

počítačové hry. Důležitým aspektem jazykové stránky serózních blogů je humor.  

Ten autoři příspěvků využívají zejména proto, aby zvýšili popularitu blogu. Příspěvky  

a celé blogy, které obsahují humor, ironii a osobní nadhled častěji jeho čtenáři 

doporučují svým známým a jejich popularita tím roste. [ČERNÁ, 2010: 28–29] 

Rozdíl oproti blogům osobním lze u seriózních blogů spatřit i v oblasti 

komentářů. U seriózních blogů tvoří komentáře důležitou součást zpětné vazby, ze které 

                                                 
35

 Neviditelný pes [online]. [cit. 9. 5. 2014]. Dostupné z: 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/. 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/
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si autor příspěvků bere ponaučení a doporučení pro svou další tvorbu. Komentáře bývají 

často delší než komentáře na osobních blozích a obsahují konstruktivní kritiku, ze které 

se autor blogu může inspirovat. [ČERNÁ, 2010: 29–32] 
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4. Jazyková analýza blogu 1000 věcí, co mě serou 

V této kapitole bakalářské práce se budu zabývat samotnou jazykovou analýzou 

blogu 1000 věcí, co mě serou. V následující podkapitole představím metody, které budu 

při jazykové analýze využívat. V dalších podkapitolách budou rozebrány jazyková 

specifika blogu 1000 věcí, co mě serou. 

 

4. 1 Použitá metoda jazykové analýzy 

Pro účely této bakalářské práce jsem podrobila jazykové analýze jednotlivé 

příspěvky uveřejněné na blogu 1000 věcí, co mě serou. Ve chvíli, kdy jsem příspěvky 

analyzovala, bylo na blogu zveřejněno přibližně 780 článků. Považuji za vhodné  

na tomto místě zmínit, že zmíněný blog čtu od jeho počátků v roce 2010, v průběhu 

doby jsem tedy postupně přečetla skutečně všechny zveřejněné příspěvky. Zároveň díky 

tomuto kontinuálnímu sledování blogu a jeho autorů mohu říci, že blog za dobu své 

existence prošel minimálními změnami; grafická podoba blogu, vlastnosti jednotlivých 

příspěvků a jazykové prostředky autorů dřívějšího data jsou srovnatelné s aktuálně 

zveřejňovanými příspěvky. Za necelé tři roky fungování blogu se výrazněji změnila 

pouze frekvence zveřejňování nových příspěvků a autoři blogu, podrobněji tyto změny 

popisuji v kapitole 2.4, ve které se věnuji stručné historii a základní charakteristice 

blogu 1000 věcí, co mě serou. 

V souvislosti s výše zmíněným se domnívám, že do samotného procesu jazykové 

analýzy vstupuje konzistentní soubor krátkých textů, ve kterých je možné najít 

signifikantní jazykové charakteristiky blogu a jeho autorů. 

Při provádějí jazykové analýzy jsem čerpala výhradně z příspěvků dostupných 

na webové stránce blogu 1000 věcí, co mě serou, a nevyužívám příspěvky ve vydaných 

knihách ze série 1000 věcí, co mě serou. V případě citací uvádím jejich doslovných 

přepis včetně případných odchylek od normy v morfologii, syntaxi atd. a včetně 

pravopisných chyb či překlepů. Zároveň u citovaných příspěvků vždy v závorce  

za citací uvádím údaje pro snadné dohledání příspěvku ve formátu (Název příspěvku; 

datum vydání příspěvku). 

 

S přihlédnutím k celkovému tématu a cílům této bakalářské práce jsem zvolila 

kvalitativní metodu rozboru. V této bakalářské práci tedy nevyužívám statistických 
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metod a technik. Závěry vyplývající z prací, ve kterých bylo použito kvalitativních 

metod, mají spíše subjektivní ráz. Předesílám proto, že závěry vycházející z následující 

jazykové analýzy se vztahují pouze ke zkoumanému blogu 1000 věcí, co mě serou. 

Zároveň však mohou být inspirací či východiskem při posuzování jazykových aspektů 

blogů, které se vyznačují podobnou charakteristikou, nebo východiskem při komparaci 

různých typů blogů. 

 

V následujících kapitolách této bakalářské práce se zaměřím na jednotlivé roviny 

jazykového rozboru. Vzhledem k tomu, že se v případě blogu 1000 věcí, co mě serou 

jedná o výhradně psaný projev, budu se zabývat morfologickou rovinou, lexikální 

rovinou, syntaktickou a hypersyntaktickou rovinou. Dále se zaměřím na stylovou 

stránku blogu. 

 

4.2 Morfologická rovina 

V oblasti morfologie, tedy té části gramatiky, která se zabývá slovními druhy  

z hlediska jejich forem a základních významů těchto forem [RUSÍNOVÁ; NEKULA, 

2003, 227], si v příspěvcích autorů blogu 1000 věcí, co mě serou lze povšimnout 

poměrně velkého množství substandardních a nespisovných prvků. Tento jev souvisí 

patrně se stále častějším pronikáním obecné češtiny do psaného projevu, podrobněji se 

tomuto jevu věnuji v kapitole 3.1 Vlastnosti psané mediální komunikace. 

 

V rámci morfologické roviny je psaný projev všech autorů blogu 1000 věcí,  

co mě serou velmi podobný. V příspěvcích se nejčastěji objevují následující jevy: 

 záměna samohlásky é za samohlásku ý a to jak v kmenu slova, tak v jeho 

koncovce, např.: „V pisoáru nejsou jakýsi voňavý mýdýlka (…).“  

(#450 Ovoce v pisoárech; 18. 10. 2012), „(...) všechno mi trvá mnohem 

dýl (…).“ (#441 Bejt nemocnej v dospělym věku; 5. 10. 2012),  

„(...) frustruje víc než cokolov jinýho (…).“ (#758 Úžasné falešné 

vynálezy; 6. 3. 2014);  

 záměna samohlásky á za samohlásku ý zejména v koncovkách slov, 

např.: „(…) takový místa asi nejsou laskavý a milý (…).“ (#607 

Agresivní rváči; 5. 6. 2013), „(…) jde o vyhnusnělý papírový kolečka  

za dvě padesát (…).“ (# 636 Kartářky v televizi; 17. 7. 2013); 
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 záměnou samohlásky ý za ej a to jak v kmeni slova, tak v jeho 

koncovkách, např.: „(…) nejsem vejška.“ (#346 Když nevim, jestli 

někomu tykat, nebo vykat; 11. 4. 2012), „(…) křen se zrovna vrátil  

z vejletu (…).“ (#724 Křen na rande; 9. 12. 2013), „(…) během hezkejch 

odpolední (…).“ (#203 Vosy; 15. 9. 2011); 

 unifikace koncovek v 7. mluvnickém pádu v případě množných čísel, 

např.: „(…) regenerační pivo s kámošema (…).“ (#168 Čajovny;  

27. 7. 2011), „(…) mezi dvěma ženskejma (…).“ (#601 Monogamie;  

28. 5. 2013), „(…) co se mihne mezi kolama (…).“ (#653 Houkání 

autoalarmu; 9. 8. 2013); 

 elize koncových samohlásek e a í u sloves v 1. a 3. osobě množného čísla 

v přítomném čase, např.: „(…) nemůžem vážně nakouknout (…).“  

(#682 Že jsem v Křišťálový lupě neměl ani tu blbou nominaci;  

19. 9. 2013), „Ze zásady to totiž nedělaj (…).“ (#669 Že nemaj jídlo, 

který jsem si vybral z jídelního lístku; 2. 9. 2013), „(…) potřebujem mít 

přehled (…).“ (# 583 Smartphony na koncertech; 30. 4. 2013); 

 užívání nespisovného tvaru slovesa být bysme, např.: „(…) že bysme měli 

zajít na pivo (…).“ (#619 Že umřel Filip Topol; 21. 6. 2013),  

„(…) abysme si dneska ukázali (…).“ (#666 Bůh; 28. 8. 2013), „Přitom 

my chlapi bysme (…).“ (#571 Menstruace (mužský pohled); 12. 4. 2013); 

 přidávání souhlásky v (tzv. protetické v) před slova začínající  

na samohlásku o, např.: „(…) nevypadaj jako vostrý svalnatý černoši 

(…).“ (#499 „Dobře ty!“; 31. 12. 2012), „(…) než ho votevřete (…).“ 

(#282 Microsoft Word 2007; 11. 1. 2012). 

 

Zároveň je však s ohledem na výše zmíněné zajímavé, že autor v rámci jednoho 

příspěvku (mnohdy i v rámci jedné věty) kolísá mezi spisovnými a nespisovnými 

jazykovými prostředky. V jednom příspěvku tak můžeme vedle sebe nalézt 

morfologicky korektně vytvořené výrazy a výrazy kopírující spíše obecnou češtinu  

v mluvené formě, např.: „Všichni milují míčové hry. (…) Všichni uctívali ten olejzlej 

(…) volejbalovej míč (…).“ (#41 Vybíjená; 27. 1. 2011), „Nemám nic proti alkoholu 

jako takovému (…). Všechny ty třešňový, višňový a jinak ovocný, sladký, hnusný, 

lepivý likérečky (…).“ (#774 Mon Chéri a spol.; 11. 4. 2014). Tento fakt společně  
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s dalšími vlastnostmi autorů, kterými jsou například jejich profese či dosažené vzdělání, 

nasvědčuje spíše tomu, že volba substandardních jazykových prostředků je vědomá  

a neplyne z neznalosti spisovného jazyka. Jedná se tak spíše o autorský záměr působit 

na čtenáře skrze spíše neformální text. Prostřednictvím textu, který se svými 

jazykovými prostředky blíží mluvenému projevu, se autoři mohou snažit o snadnější 

porozumění čtenáře textu, zároveň ve čtenáři mohou skrze text probouzet pocity 

důvěrnosti a uvolněnosti. V neposlední řadě mohou autoři blogu volit své jazykové 

prostředky s cílem zaujmout svého čtenáře. 

4.3 Lexikální rovina 

Při pohlížení na příspěvky blogu 1000 věcí, co mě serou v rámci lexikologie je 

nutné si uvědomit, že se nejedná o blog s jednotným tematickým zařazením. Autoři 

blogu naopak ve svých příspěvcích reagují na různá společenská i individuální témata. 

Z toho důvodu není možné najít v používaných jazykových prostředcích jednotnou 

signifikantní slovní zásobu, která by byla blogu vlastní. Dá se však říci, že autoři volí 

jazykové prostředky pro psaní svých textů s ohledem na slovní zásobu, která je spíše 

moderní a zrcadlí běžnou mluvu současné mládeže. Do užívaných jazykových 

prostředků a slovní zásoby se do určité míry promítá i společenská či profesní oblast,  

ve které se autoři blogu pravidelně pohybují. V neposlední řadě slovní zásoba reflektuje 

i jazykové trendy, které jsou reprodukované hromadnými sdělovacími prostředky  

a médii obecně. 

Jak již bylo naznačeno v kapitole zabývající se morfologickou rovinou příspěvků 

na blogu 1000 věcí, co mě serou, autoři blogu při tvorbě svých příspěvcích inklinují  

k tendenci přibližovat podobu svých příspěvků mluveným projevům. V oblasti 

lexikologie lze zaznamenat podobné tendence. V mluvené formě komunikace se zcela 

běžně uplatňují procesy zkracování a univerbizace. Pod pojmem zkracování rozumíme 

mechanické zkrácení výrazu tak, aby z původního slova zbyl jen signifikantní kořen,  

ze kterého bude zcela jasné, co lexémem označujeme. Motivací pro využívání procesu 

zkracování je úspora času v mluveném projevu či místa v případě psaného projevu nebo 

aktualizace jazykových prostředků. [NOVOTNÝ, 1997: 120] Procesy zkracování 

využívají i autoři blogu 1000 věcí, co mě serou, např.: „(…) že přece útočník je stopro  

v ofsajdu (…).“ (#13 Zvedání ruky ve fotbale při ofsajdu; 17. 12. 2010), „(…) kterou 

tímhle bezva kouskem vyrobil.“ (#305 Psychopati na silnicích; 13. 2. 2012). Podobný 

motiv, tedy sdělit v co možná nejkratším čase co možná největší množství informací, 
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má i univerbizace. Tímto pojmem je označován proces nahrazování víceslovných 

pojmenování výrazy kratšími, nejčastěji jednoslovnými. [NOVOTNÝ, 1997: 121]  

Pro ilustraci uvádím několik příkladů použití univerbizace v příspěvcích na blogu  

1000 věcí, co mě serou: „(…) barely živý vody do pítek v zasedačkách nadnárodních 

korporací (…).“ (#86 Ostrovní; 31. 3. 2011), „(…) přes most kolem umprumky (…).“ 

(#196 Křídový nápis na Staroměstský; 6. 9. 2011), „(…) jestli je lepší hudebka nebo 

výtvarka.“ (#750 Že nemám (ani trochu) výtvarné nadání; 14. 2. 2014). Pro procesy 

zkracování a univerbizace platí, že v mluvené komunikaci se v dnešní době užívají 

naprosto standardně. I v psané formě komunikace na ně narazíme poměrně běžně, 

přesto je třeba mít na paměti, že tyto procesy posouvají jazykové prostředky za hranice 

spisovného standardu. 

 

Autoři blogu při psaní příspěvků volí takové jazykové prostředky, které jsou 

aktuální. Ve snaze používat slovní zásobu vlastní početné skupině z čtenářské základny 

volí autoři výrazy moderní, často spíše z oblasti nespisovné češtiny. 

V příspěvcích na blogu se objevují slova populární a módní, která jsou hojně používána 

v mluvené komunikaci mládeže, např.: „(…) největší vychytávka přišla, když ten nákup 

domarkovala.“ (# 533 Malý prostor na nákup za pokladnou v supermarketu;  

18. 2. 2013), „(…) začnu to hrotit a do týdne tu mám montéry (…).“ (#172 Nemít 

kuchyň; 3. 8. 2011), „(...) vymyslíme/uděláme nějakou tu vyfikundaci (…).“  

(#97 Vyfikundace; 15. 4. 2011). Zároveň se však v příspěvcích objevují poměrně 

kontrastní jazykové prvky, které jsou výrazně spisovné a v některých případech evokují 

knižní mluvu. Jedná se zejména o spojkové výrazy, jako jsou neb, leč, jelikož, nýbrž 

apod., které slouží v konkrétních příspěvcích jako stylotvorné prvky, jako součást 

ironie, humoru a mnohdy svérázného vyprávěcího stylu. 

V souladu se zmíněným jazykem mládeže se v jazykových prostředcích 

přítomných v příspěvcích blogu 1000 věcí, co mě serou objevují i intenzifikační výrazy. 

Jejich úkolem je zesílit základní význam obsažený ve sdělení. Mimo jiné se rovněž 

jedná o moderní a aktuální trend v komunikaci mluvené i psané. Intenzifikaci je možné 

použít jak pro superlativizaci, např.: „(…) klasický riegráče s mega zahrádkou (…).“ 

(#765 Zahrádky až od 1. dubna; 21. 3. 2014), tak pro využití opačného pólu 

intenzifikace, tedy zatracení konkrétní věci, např.: „Totální prefabrikáty typu Zákon  

a pořádek.“ (#725 Záplava kriminálních seriálů; 11. 12. 2013). S intenzifikací se pojí  

i vzrůstající míra expresivity. I expresivita se do psaného projevu dostává skrze snahu 
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přiblížit jej mluvenému projevu. V rámci expresivity je v případě blogu 1000 věcí,  

co mě serou nejviditelnější používání vulgarismů. Ty jsou přítomny v samotném názvu 

blogu, zároveň je lze objevit i v přezdívce jednoho z autorů, Achjo Bitch. Anglický 

výraz bitch je do češtiny překládán jako běhna, kurva, děvka, čubka, mrcha nebo 

potvora. Jedná se o výraz vulgární, nutno však uvést, že v současné době je mezi 

mladými lidmi hojně používaný a ne vždy ve své anglické podobě slouží jako nadávka. 

Samotné zaměření blogu, tedy témata každodenního života, která nás obtěžují, 

používání vulgarismů v jednotlivých příspěvcích spíše nahrává. Na blogu se objevují 

vulgarismy označující konkrétní osoby nebo expresivní výrazy dokreslující atmosféru 

příspěvku,  např.: „Alza kokot“ (#643 Mimozemšťan Alza; 26. 7. 2013), „Jenže hovno, 

hovno, zlatá rybko (…).“ (#775 iStyle.cz; 14. 4. 2014), „(…) narvu mu levou filánž do 

prdele.“ (#695 Prdy v uzavřenym prostoru; 8. 10. 2013). 

V příspěvcích blogu je rovněž patrné, že autoři při psaní využívají ve větší míře 

výrazy z cizích jazyků, zejména z angličtiny. Dokladem budiž samotné označení 

jednotlivých příspěvků na blogu jako hejtů. V tomto případě se jedná o anglicismus, 

který vznikl fonetickým přepisem anglického výrazu hate (podrobněji se vysvětlení 

tohoto pojmu věnuji v kapitole 2.4 1000 věcí, co mě serou). Autoři běžně v příspěvcích 

užívají anglické výrazy, které pojmenovávají určitý výrobek či věc, a automaticky 

předpokládají, že čtenáři blogu se v takových výrazech vyznají, např.: „Big Chilli  

v menu, s lehkou kolou (…).“ (#187 Obsluha v nadnárodních fast foodech; 24. 8. 2011). 

Autoři používají anglické výrazy v příspěvcích jak v originální (tj. bez zásahu češtiny) 

formě, např.: „Dalším levelem jsou komentáře (…).“ (#576 Okázalá lhostejnost;  

19. 4. 2013), tak anglické výrazy, které do češtiny transformovány,  

např. „(…) já se většinou pokusím stavit to zčekovat domů (…).“ (#214 „Vypla jsem ten 

sporák?“; 3. 10. 2011). 

 

Ačkoli většina textu příspěvků na blogu 1000 věcí, co mě serou je zákonitě 

tvořena výrazy z oblasti spisovné češtiny, přesto lze u autorů blogu pozorovat snahu  

o volbu neformálních jazykových prostředků a jejich častý výskyt. Zároveň je patrné, že 

se slovní zásoba a způsob jejího používání v příspěvcích na blogu blíží spíše 

mluvenému projevu.  
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4.4 Syntaktická a hypersyntaktická rovina 

Na rozdíl od roviny morfologické a lexikální, které svými prvky indikovaly 

přibližování psaného textu k podobě mluvené, z hlediska syntaktického příspěvky  

na blogu 1000 věcí, co mě serou do velké míry využívají spíše výhody psaného projevu. 

Na jednotlivých příspěvcích je patrné, že autoři blogu si na svých textech dávají záležet 

a důkladně je promýšlejí. Věty, ze kterých se příspěvky skládají, mají většinou podobu 

rozvitých souvětí, jejichž větná skladba je propracovaná a slovní zásoba bohatá. Pokud 

autoři využijí krátké a jednoduché věty, většinou to má opodstatnění v kontextu celého 

textu, např.: „Opak byl samozřejmě pravdou, páč v reálu se hodily leda pravidla první 

pomoci, věta Ich habe einen Haustausschlag und es tut mir weh a kvůli oblbování 

ženskejch pak i znalost Nezvalovejch veršů. A šmytec.“ (#776 Tělocvikáři; 17. 4. 2014) 

Velmi zřídka se v příspěvcích objevují nezamýšlené gramatické chyby či překlepy, 

stejně tak se zřídka vyskytuje chybná struktura věty či její slovosled. 

 

Text každého příspěvku je členěn do jednotlivých odstavců, přičemž jeden 

odstavec tvoří 5–10 vět. Jeden příspěvek je sestaven z přibližně 4–5 odstavců. Autoři 

blogu v prvních odstavcích příspěvku obecně nastíní téma příspěvku, v dalších 

odstavcích standardně vyjádří svůj názor na dané téma a následně se věnují 

argumentům, kterými zdůvodňují svůj názor. Nezřídka se v textu příspěvku objevují  

i odkazy na dřívější příspěvky, které se nějakým způsobem aktuálního tématu dotýkají, 

nebo odkazy na zajímavé stránky, které autora k rozebrání tématu podnítily nebo se  

k tématu rovněž vyjadřují. Na úplném konci některých z příspěvků autoři umisťují 

obrázky či videa, která se nějakým způsobem tématu dotýkají a většinou téma 

humorným způsobem doplňují. K obrázku nebo videu autoři standardně umisťují krátký 

popisek, tento prvek tak představuje jakousi vtipnou tečku za příspěvkem. 

Pro ilustraci standardní podoby příspěvků na blogu 1000 věcí, co mě serou, 

vkládám do příloh této bakalářské práce tři ukázky z příspěvků blogu, které reprezentují 

jak obecnou podobu hejtů, tak texty každého z autorů blogu. 

4.5 Stylistika 

Z hlediska stylistiky jsem se v rámci jazykové analýzy blogu 1000 věcí, co mě 

serou zaměřila nejdříve na slohotvorné činitele představující soubor komunikativních 

podmínek, za kterých v tomto případě písemný projev vzniká. [NOVOTNÝ, 1997: 
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129]. Na následujících řádcích postupuji podle základního rozdělení slohotvorných 

činitelů na objektivní a subjektivní dle Čechové, Krčmové a Minářové [2008]. 

4.5.1 Objektivní slohotvorní činitelé 

Jako objektivní slohotvorné činitele chápeme takové faktory, které stojí  

v procesu komunikace vně jejího autora či autorů. [ČECHOVÁ; KRČMOVÁ; 

MINÁŘOVÁ, 2008: 78] V případě blogu 1000 věcí, co mě serou, se jedná o ryze 

psanou formu komunikátu. Ačkoli Čechová, Krčmová a Minářová uvádí, že psané 

komunikáty zpravidla tíhnou k více formální podobě, v případě analyzovaného blogu 

lze jeho podobu vnímat jako spíše neformální. Zmíněná neformálnost je daná zejména 

celkovou podobou komunikační situace, prostředím, ve kterém se komunikace 

odehrává, a adresátem. Vzhledem k tomu, že jsou příspěvky blogu 1000 věcí, co mě 

serou publikovány pouze na internetu (opomineme-li dodatečnou knižní publikaci 

příspěvků, která však již skýtá možnost drobných oprav textů dle zaznamenaných reakcí 

internetových čtenářů), jehož prostředí je do velké míry anonymní a adresát 

komunikátu, tedy čtenáři blogu, není jeho autorovi fyzicky přítomný, nemusí autoři 

blogu při psaní příspěvků pociťovat přílišný tlak na obsah a formu sdělení. Ráz 

komunikátu v případě analyzovaného blogu osciluje na pomezí neoficiálnosti  

a oficiálnosti. Příspěvky na blogu jsou umístěny veřejně, jsou tedy volně přístupné  

k přečtení velkému množství uživatelů internetu, což autory zavazuje k jisté míře 

oficiality. Ta se projevuje zejména v minimu gramatických chyb a neúmyslných 

překlepů v samotném textu příspěvku a v celkové promyšlenosti stylizace příspěvků. 

Zároveň se však v případě blogu 1000 věcí, co mě serou nejedná o čistě oficiální 

mediální kanál, mezi autory a čtenáři naopak panuje spíše neoficiální atmosféra, která se 

projevuje například tykáním v komentářích pod jednotlivými příspěvky apod. 

Vedle základní funkce dorozumívání, kterou plní všechny komunikáty, lze  

v případě blogu 1000 věcí, co mě serou spatřit i další funkce. Neopomenutelnou funkcí 

blogu 1000 věcí, co mě serou je funkce zábavní, jelikož pravděpodobně primárním 

cílem autorů blogu je své čtenáře prostřednictvím pravidelných příspěvků pobavit.  

V pozadí některých příspěvků lze spatřit i funkci persvazivní, a to zejména u témat 

společensky závažných nebo v příspěvcích, ve kterých si jejich autor dává více záležet 

na uvedení pádných argumentů podepírajících jeho osobní názor. 
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4.5.2 Subjektivní slohotvorní činitelé 

Jako subjektivní slohotvorné činitele chápeme faktory, které jsou přímo spojené 

s osobami, které se účastní komunikace; v případě blogu 1000 věcí, co mě serou  

se subjektivní slohotvorní činitelé týkají zejména samotných autorů blogu. Dle 

Čechové, Krčmové a Minářové jsou subjektivní slohotvorní činitelé záležitostí čistě 

individuální. Na komunikaci každého z autorů blogu mají tedy vliv trochu jiné 

slohotvorné faktory a každý z autorů proto píše příspěvky na jiné bázi. 

Do zmíněných faktorů se promítají individuální zkušenosti každého z autorů, etické 

postoje, sociální postoje, estetické cítění, individuální záliby a koníčky, zvyklosti atd. 

Do velké míry závisí subjektivní slohotvorní činitelé i na intelektuální a rozumové 

vyspělosti autora a na míře schopnosti logického myšlení. [ČECHOVÁ; KRČMOVÁ; 

MINÁŘOVÁ, 2008: 87] Je jisté, že v některých typech komunikátů nehrají subjektivní 

slohotvorní činitelé výraznou roli, neboť v závislosti na jejich povaze převažuje vliv 

objektivních slohotvorných faktorů (např. administrativní dokumenty oficiální povahy). 

V případě blogu 1000 věcí, co mě serou je však zmínka o subjektivní slohotvorných 

činitelích namístě, neboť se do celkového stylu blogu promítá poměrně výraznou 

měrou.  

Z toho, co víme o jednotlivých autorech blogu 1000 věcí, co mě serou, lze  

o povaze subjektivních slohotvorných činitelů usuzovat zejména na základě faktorů 

biologických, tj. faktorů, které se týkají například věku a pohlaví autora. Zároveň jsou 

známy profese a vzdělání autorů blogu, které blíže popisuji v kapitole 2.4 této 

bakalářské práce. Právě tito činitelé mohou být významnými slohotvornými faktory, 

které se podílejí na finální slohové podobě blogu 1000 věcí, co mě serou. 

Z hlediska pohlaví autorů lze příspěvky rozdělit na ty, které napsala Achjo Bitch, 

a ty, které napsal Attila Bič Boží a Curvekiller. Vzhledem k tomu, že autoři si sami 

vybírají témata, na která budou psát příspěvky, nabízí se možnost srovnání témat: zda  

se nějak výrazněji liší témata, která ve svých příspěvcích rozebírá žena, a témata, 

kterým se věnují mužští autoři blogu. V takovém případě je však problémem rozlišit 

ženská a mužská témata. Pakliže bychom v případě příspěvku #31 Osvěžující stromečky  

do auta (13. 1. 2011) při uznání genderových stereotypů (téma z oblasti automobilů) 

automaticky přiznávali autorství jednomu z mužských autorů blogu, zmýlili bychom se, 

protože jej napsala žena. Zároveň na blogu 1000 věcí, co mě serou existuje příspěvek 

#465 Menstruace (8. 11. 2012), jehož autorkou je Achjo Bitch, ale také příspěvek  
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#571 Menstruace (mužský pohled) (12. 4. 2013), ve kterém se tomuto zdánlivě výsostně 

ženskému tématu věnuje Curvekiller. Pokud tedy připustíme existenci čistě mužských  

či ženských témat, lze konstatovat, že v případě analyzovaného blogu pohlaví autora 

výběr tématu spíše neovlivňuje. 

Stejně tak se z analyzovaných příspěvků na blogu nezdá, že by volbu tématu 

ovlivňoval věk autora blogu. Na co však pohlaví a věk vliv mohou mít, jsou volené 

jazykové prostředky a drobné stylové odchylky jednotlivých autorů. Lze si všimnout,  

že Curvekiller ve svých příspěvcích používá ze tří autorů nejčastěji expresivní výrazy, 

zejména ve smyslu vulgarit. V příspěvcích, které píše Attila Bič Boží, je naopak 

nejčastější výskyt knižních výrazů (zejména z oblasti spojovacích výrazů). Vzhledem  

k tomu, že věk obou ze zmíněných autorů se liší pouze o pět let, nelze výše zmíněném 

přikládat příliš velkou váhu. 

Které subjektivní slohotvorné faktory však mají na jazykový projev a styl psaní 

všech autorů blogu vliv zcela neodmyslitelně, je jejich profese. Attila Bič Boží  

se v současné době živí jako scénárista, i z minulosti má mnoho zkušeností s psaním. 

Curvekiller se donedávna živil psaním filmových recenzí. Oba z  autorů mají tedy 

poměrně velké zkušenosti s vlastní písemnou tvorbou a na jejich písemném projevu  

je to znát, zejména ve smyslu propracovanosti stavby textu a jeho struktury. Třetí  

z autorů, Achjo Bitch, se mimo jiné i v rámci svých vysokoškolských studií pohybuje na 

umělecké půdě, což výrazným způsobem ovlivňuje její písemný projev. 

4.5.3 Hejty jako fejetony 

Pro označení jednotlivých příspěvků na blogu 1000 věcí, co mě serou, tedy 

jednotlivých hejtů, je nejvýstižnější zvolit styl fejetonu. Ostatně i samotní autoři blogu 

se shodují, že žánr fejetonu je jejich tvorbě asi nejbližší
36

. Fejetonu odpovídá i podoba 

jednotlivých příspěvků. Délka jednotlivých příspěvků se sice může lišit, vždy  

ale v zásadě platí, že příspěvky jsou spíše kratšími textovými útvary členěnými  

do několika odstavců. Obsah příspěvků je ryze subjektivní; subjektivita se týká už 

samotné volby tématu. Zároveň je však nutné říci, že tato subjektivita je autorem 

přiznaná, většinou tím, že autor na začátku příspěvku uvede, jakým způsobem se jej 

konkrétní téma dotýká, jakou má s tímto tématem osobní zkušenost atd. 

                                                 
36

 Silný řeči 17. 10. - 1000 věcí, co mě serou. In: Youtube [online]. 21. 4. 2014 [cit. 2. 5. 

2014]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=6JI50jukZmc. Kanál uživatele 

SilnyReci. 

https://www.youtube.com/watch?v=6JI50jukZmc
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Témata příspěvků na blogu jsou různorodá, týkají se věcí, s nimiž se setkáváme 

na denní bázi, dále společenských událostí, osobních zkušeností a zážitků samotných 

autorů, známých osobností a celebrit. V některých příspěvcích se autoři zaměřují  

i na poměrně závažné společenské otázky a témata (např. #780 Hnutí proti potratům, 

#779 Chlapi, který mlátěj ženský, #148 „Nejsem rasista, ale...“ atd.). Nikdy se však 

neuchylují k osobnímu moralizování bez nadhledu, své názory prezentují v odlehčené 

formě, která je pro čtenáře příjemná. Častými prvky, které se v příspěvcích objevují, 

jsou humor, vtip, lehká ironie či satira, kritika, sarkasmus. Každý příspěvek nese svou 

pointu, která je poměrně lehce čitelná už od prvních řádků příspěvku (mnohdy je již od 

samotného názvu příspěvku jasné, o co v příspěvku půjde). Přesto je pointa mnohdy 

překvapivá a provokativní, pointa bývá zejména humorná. 

Autoři vybírají vhodné jazykové prostředky, spisovnou češtinu obohacují  

o češtinu obecnou. Používají jak expresivní výrazy, tak výrazy knižní, které pomáhají 

vystihovat téma nebo zdůrazňovat kritiku. Autoři příspěvků si často hrají s jazykem  

a slovy, používají obrazná pojmenování, přirovnání a metafory, např.: „(...) dívka, která 

měla vlnité havraní vlasy (...)“ (#451 Honza Volf (ten, co neumí hrát golf);  

19. 10. 2012), „Sere mě, že se furt cejtim jak mladej zobák (...)“ (#640 Že mi je třicet; 

23. 7. 2013), nebo „(...) obchodů provozovaných našimi pilnými asijskými anděly (...)“ 

(#32 Hulení bez papírků; 14. 1. 2011). Autoři pro vtipné a zajímavé vykreslení témat 

využívají postup originálního asociování zdánlivě nesouvisejících témat nebo slovních 

spojení, např. „(...) zasloužil by si (svět) jeden vydatnej atomovej klystýr.“ (#604 Lidi, 

který vymění teplý místečko za kolegu; 31. 5. 2013), „(...) sníme o tom, že by měla 

matka příroda reklamační oddělení.“ (#96 Návrat chladného počasí; 14. 4. 2011),  

„(...) já budu tak maximálně kalit čaj a fetovat knížku v posteli.“ (#311 Neplánovanej 

večírek v nevhodnou dobu; 21. 2. 2012). Jednotlivé příspěvky na blogu 1000 věcí,  

co mě serou jsou trefnými glosami komentujícími aktuální společenské dění. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zaměřila na používané jazykové prostředky a celkový styl 

vybraného blogu 1000 věcí, co mě serou, který píší jeho autoři od roku 2010. V době 

tvorby této bakalářské práce bylo na blogu publikováno téměř 800 samostatných 

příspěvků, v nichž autoři blogu popisovali věci, osoby a situace, které jim svým 

způsobem znepříjemňují život. 

Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený obraz o jazykových prostředcích 

používaných při tvorbě blogu a celkovém stylu blogu 1000 věcí, co mě serou.  

Při analýze jsem se zaměřila zejména na rovinu morfologickou, lexikální, syntaktickou 

a hypersyntaktickou, dále pak na styl psaného projevu autorů blogu. V oblasti 

morfologie lze na blogu 1000 věcí, co mě serou objevit poměrně velké množství 

substandardních a nespisovných prvků. Tento jev pravděpodobně souvisí se stále 

častějším pronikáním obecné češtiny do psaného projevu. Zmíněné substandardní prvky 

se objevují ve větách společně s morfologicky korektně utvořenými výrazy. Volba 

substandardních prvků proto s největší pravděpodobností nepramení z neznalosti autorů 

spisovné češtiny a gramatiky, jedná se spíše o jejich záměr utvořit své texty přístupnější 

a zajímavější pro čtenáře. Podobné tendence bylo možné najít i v rámci analyzování 

lexikální roviny blogu. I zde se objevuje jev pronikání mluvenosti do psaného projevu, 

konkrétně procesy zkracování a univerbizace. Kromě toho autoři blogu záměrně 

přizpůsobují slovní zásobu příspěvků čtenářům tím, že používají takové jazykové 

prostředky, které jsou moderní a populární. Autoři běžně ve svých příspěvcích volí 

intenzifikační a expresivní výrazy včetně vulgarismů. V příspěvcích se rovněž objevuje 

nemalé množství anglicismů a anglických výrazů, při jejichž uvedení autoři 

předpokládají, že jim čtenáři blogu budou rozumět. Volba neformálních jazykových 

prostředků opět indikuje přibližování psaného projevu k jeho mluvené podobě. 

Ze syntaktického a hypersyntaktického hlediska ke sbližování psaného  

a mluveného projevu spíše nedochází. Autoři si dávají na jednotlivých větách  

v příspěvcích i na příspěvcích celkově velmi záležet a využívají tak vlastnosti psané 

komunikace. Používají rozvitá souvětí s propracovanou větnou skladbou a bohatou 

slovní zásobou. Chybná struktura věty nebo slovosled se vyskytují zřídka. 

Z hlediska stylistiky lze na blog 1000 věcí, co mě serou nahlížet jako na spíše 

neformální mediální kanál. K neformálnosti blogu napomáhá částečná anonymita jeho 

autorů. Ráz příspěvků osciluje mezi oficiálností a neoficiálností; na jedné straně stojí 
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texty bez gramatických chyb a s výborně vystavěnou větnou i slohovou stavbou,  

na straně druhé substandardní výrazy, tykání v komentářích pod příspěvky apod. 

Hovoříme-li o funkci blogu, pak je jistě na místě blogu 1000 věcí, co mě serou 

přiřknout vedle základní funkce informační i funkci zábavní. Z hlediska subjektivních 

slohotvorných činitelů se analýzou neprokázalo, že by na podobu příspěvků a volbu 

témat mělo vliv pohlaví autorů. Neodmyslitelný vliv na jazykový projev a jeho styl 

naopak mají profese autorů, které se nějakým způsobem písemné tvorby dotýkají. 

Jednotlivé příspěvky na blogu mají podobu fejetonů. Autoři témata prezentují 

čtenářům v odlehčené formě, častými slohovými prvky užívanými v příspěvcích je 

ironie, humor, vtip, satira, kritika, sarkasmus. Autoři si v příspěvcích hrají s jazykem  

a slovy, používají obrazná pojmenování, využívají postupu originálního asociování 

apod. 

 

Vedle výše zmíněné jazykové analýzy blogu bakalářská práce nabídla definici 

pojmu blog za pomoci jeho základních charakteristik, kterými jsou minimální vstupní 

náklady a překážky, absence cenzury, anonymita autora blogu, velká pestrost a pluralita 

zaměření blogů atd. V kapitole, jejíž náplní jsou právě blogy, je přiblížen i historický 

vývoj blogů ve světě i v rámci České republiky. Zároveň jsem se pokusila o nastínění 

několika možných rozdělení blogů podle toho, kdo je jejich autorem či autory, podle 

tematického zaměření atd. 

 

V další kapitole bakalářské práce jsem se zabývala specifiky internetové 

komunikace obecně i specifiky jazykových prostředků v rámci blogů. Internetová 

komunikace se vyznačuje interakčním charakterem, pocitem blízkého kontaktu adresáta 

s příjemcem a sdílením komunikační situace a tématu. Internetová komunikace je díky 

vlastnostem prostředí, ve kterém probíhá, bohatá na jazykovou tvořivost. 

Trendem v internetové komunikaci je pronikání nespisovných prvků do psaného 

projevu, což souvisí s obecnou tendencí sbližování písemného projevu s projevem 

mluveným. Trend uvolněnosti, neformálnosti, nenucenosti a spontánnosti bývá 

odborníky nazýván kolokvializací. Vedle kolokvializace upozorňují odborníci i na trend 

konverzacionalizace, kterou je označováno pronikání neformálnosti a uvolněnosti  

do prostoru veřejného vyjadřování, který byl v minulosti spíše oficiální a neformální. 

Je patrné, že i blog 1000 věcí, co mě serou do určité míry koresponduje s výše 

popsanými trendy kolokvializace a konverzacionalizace. Autoři pravděpodobně 
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využívají neformálnosti projevu proto, že jej mohou tvořit přirozeněji a zachovává se 

tím pádem jakási spontánnost tvorby. Druhým důvodem neformálního projevu na blogu 

1000 věcí, co mě serou může být také snaha o přívětivost vůči čtenáři, snaha zachovat  

i v příspěvcích na blogu jazyk v jeho sugestivní podobě. Projev, který je napsán  

s pomocí takových jazykových prostředků, jež čtenáři užívají v běžné mluvě, je 

čtenářům blízký a lépe mu mohou porozumět. 

 

 

 

Summary 

Bachelor thesis is focused on using language tools and the overall style of the 

selected blog 1000 věcí, co mě serou (1000 Things I Hate). This blog is written by the 

authors since 2010 and during the time was published almost 800 individual posts,  

in which authors describe things, people and situations, which ruin our lives. 

The aim of this thesis was to provide a comprehensive picture of the linguistic 

tools used in writing posts on the blog and the overall style of the blog 1000 věcí, co mě 

serou (1000 Things I Hate). In the analysis I focused mainly on the morphological, 

lexical, syntactic and hypersyntactic level, as well as the style of writing authors of the 

blog. The morphological level shows a relatively large number of substandard linguistic 

elements. These substandard elements appear in sentences together with 

morphologically correctly formed expressions. Choice of substandard elements 

therefore most likely does not stem from ignorance of Czech grammar, it is more about 

their intention to form their texts more accesible and interesting to the reader. Similar 

tendencies can be found also in the lexical level analysis. Here appears penetration 

speaking into written expressions too, namely by processes of shortening and 

univerbisation. In addition, the authors adapt the vocabulary of single posts to readers 

using such language tools that are trendy and popular. In posts appears intensifications, 

expressions (vulgarisms including), anglicism etc. Choosing informal language tools 

indicates the approximation of writing to its spoken form. 

Convergence of written and spoken does not appear in syntactic and 

hypersyntactic level. The authors give great care to sentences in posts and also posts 

overall by using characteristics of written communication. The autors use sentences 



   

 

39 

  

with sophisticated syntax and a rich vocabulary. Bad sentence structure or word order 

are rare. 

At the level of stylistic analysis is blog 1000 věcí, co mě serou (1000 Things  

I Hate) rather informal media channel. Partial anonymity of its authors helps the 

informality of the blog. The character of posts oscillates between officialdom and 

unofficialdom; texts without grammatical errors, great exposure and stylistic sentence 

structure, but some substandard expressions and adressing in the comments below posts. 

The blog has informational and entertainment functions. Individual blog posts are  

in the form of columns. The authors present topics in the form of a lightweight, frequent 

stylistic elements used in the posts are irony, humor, wit, sature, criticism and sarcasm. 

Authors in contributions play with language and words, use metaphors etc. 

 

In addtion to the linguistic analysis above this bachelor thesis offered  

a definition of the term blog with the help of its basic characteristics, which are  

the minimum entry costs and barriers, absence of censorship, anonymity of the author  

of the blog, a large diversity and pluralism of the blogs etc. In chapter 2 is mentioned 

the historical development of blogs in the world and in the Czech Republic. I also tried 

to outline several possible division of blogs based on who is their author, according  

to the thematic focus, etc. 

 

In the next chapter of the thesis I deal with the specifics of internet 

communication in general and the specifics of the language tools within blogging. 

Internet communication is characterized by interaction character, feeling of close 

contact the adressee and the recipient of the communication with each other and sharing 

of issues and topics in communication. Internet communication is due to characteristics 

of the medium in whitch it takes place, rich in linguistic creativity. 

The penetration of substandard expressions in written expression is the trend  

of internet communication. This is related to the general trend of convergence of writig 

and speaking. Ease, informality and spontaneity is penetrating the written speech.  

It is obvious that blog 1000 věcí, co mě serou (1000 Things I Hate) corresponds to the 

above described trends. 
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Příloha č. 2: Příspěvek na blogu 1000 věcí, co mě serou autora Attila Bič Boží (#21 

Sójový maso; 30. 12. 2010) (text + obrázek) 

 

#21 SÓJOVÝ MASO 
Posted: Prosinec 30th, 2010 | Author: Attila, Bič Boží | Filed under: Attila Bič Boží | 2 Comments » 

Asi takhle. Sójový maso mě nesere. Klidně ho snesu i na talíři, holt ho prostě nesnim. 

Co mě sere, jsou lidi, kteří se snaží všechny okolo (a nejvíc sami sebe) přesvědčit, že sójový maso chutná 

stejně jako masový maso. „Já ti mám, Mařko, takovej recept, to nejdřív namočíš do vývaru a pak to dáš 

na pánev s cuketou a špetkou sádla a prosimtě jednim jabkem, a máš čínu, kterou nerozeznáš vod krůtí,“ 

notují si takhle vegekuchařky (druhá čeká jen na to, až se ta první nadechne, aby dala k lepšímu svůj 

recept na guláš sice nemasovej, ale stejně chutnej jako masovej). 

Snažil jsem se takové osoby vždycky vyhecovat k dvojitému slepému testu, ale málokdy byly schopné 

pochopit celkový koncept dvojitého slepého testu, takže k němu nikdy nedošlo. kusim to teda tady: 

proboha, vzpamatujte se, sójový maso nikdy nebude chutnat stejně jako maso. Takový to dobroučký, 

vopravdický maso má přirozeně vláknitou strukturu, takže sójový maso se může jít klouzat, protože 

vždycky bude chutnat jenom podobně, jako něco moc ňamý. Takže proč to žrát. 

 

 

 

Takovýhle tričko jsem míval taky, 

než jsem ho na sobě jednou ve víru divokého tance roztrhal.  

http://www.1000vecicomeserou.cz/21-sojovy-maso/
http://www.1000vecicomeserou.cz/author/attila/
http://www.1000vecicomeserou.cz/category/attila-bic-bozi/
http://www.1000vecicomeserou.cz/21-sojovy-maso/#comments
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Příloha č. 3: Příspěvek na blogu 1000 věcí, co mě serou autora Achjo Bitch (#174 

Obočí; 5. 8. 2011) (text) 

 

#174 OBOČÍ 
Posted: Srpen 5th, 2011 | Author: Achjo Bitch | Filed under: Achjo Bitch | 16 Comments » 

 

Obočí mě přirozeně nesere jen proto, že je. Některá obočí jsou dokonce moc krásná, ale s tímto 

fenoménem jako takovým, se spojujou hned tři hrůzy, o kterých se vůbec nebojím mluvit, natožpak psát. 

Tou první a mně nejbližší je samotná nutnost (potřeba, chtíč, povinnost, návyk) si obočí vytrhávat. Není 

to zrovna můj oblíbený způsob trávení času, ale co se dá dělat, když to roste prakticky před očima/nad 

očima?! Je to jedna z nejnudnějších a né úplně příjemných kosmetických činností vůbec a to nad tím 

můžu strávit času kolik chci, ale stejně mám na konci pocit, že to vypadá nějak divně a že jsem si to 

představovala jinak a vůbec, proč to nemůže bejt tak nějak celej život hezky upravené a člověk na to 

nemusel myslet, podobně, jako třeba nemyslí na to jakou má barvu očí? 

Jenže já si obočí upravovat musím, abych nedopadla jako věc, která mě děsí od školky, a tou je enormně 

srostlé obočí. Takový to úplně úplně prorostlý obočí, který leze až do čela, event. směrem na nos. 

Rozumím takovému tomu normálně pánskému klasicky decentně nevytrhanému obočí, to je jasný, ale 

takový to obočí, který občas potkám na veřejných prostranstvích a který je tak šílený, že se ani nedá 

vygooglovat, mě upřímně děsí. Navíc jsem si jako dítě dost frčela v šumavských pohádkách a tam se 

podle srostlého obočí dala identifikovat zlá postava, tzv. můra! 

A třetí věc, která se mi hnusí, je naopak úplně a zcela vytrhané obočí. Holky, co si dobrovolně vyrvou 

veškeré obočstvo, aby si tam pak mohly nějakou oslizlou hnědou či černou tužtičkou malovat tenkou 

nechutnou linku, mi sem poslalo snad samo peklo. Absolutní noukoment & achjo v jednom, tuhle parádu 

bych neodpustila snad ani tý nejlepší kamarádce. Jenže to by se stejně nestalo, moje kamarádky nejsou 

žádný sekretářky Ministerstva nevkusu, žejo… 

 

  

http://www.1000vecicomeserou.cz/174-oboci/
http://www.1000vecicomeserou.cz/author/achjobitch/
http://www.1000vecicomeserou.cz/category/achjo-bitch/
http://www.1000vecicomeserou.cz/174-oboci/#comments
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Příloha č. 4: Příspěvek na blogu 1000 věcí, co mě serou autora Curvekiller (#539 

Kauza Ornella Štiková; 26. 2. 2013) (text + obrázek) 

 

#539 KAUZA ORNELLA ŠTIKOVÁ 
Posted: Únor 26th, 2013 | Author: Curvekiller | Filed under: Curvekiller | 50 Comments » 

Hodně si píšete o hejt vůči Ornelle Štikový, leckdo slibuje i trojcifernej finanční příspěvek za článek na 

tohle téma, takže pokladník Attila na mě co chvíli tlačí, abych na onu osobu odflusnul nějakou tu 

jedovatou slinu. Ale, ty vole: Vypadám snad jako jukebox, do kterýho narvete nějakej ten peníz a on vám 

bude psát na přání? Snad ne. 

Jenže Ornella je prostě fenomén. Sleduju ji od prvních krůčků v českým showbyznysu a za tu dobu si 

získala veškerý moje sympatie. Je to dokonalej produkt další fáze éry celebrit, kdy nejen že nic nemusíte 

umět, vědět nebo dokázat, ale už nepotřebujete být ani krásná. Zlatý časy Agáty Hanychový, fakticky. 

Živě si vybavuju, když Agátě (i mně) bylo sedmnáct a po naší gymplácký třídě koloval plavkovej speciál 

s padesáti nejhezčíma mladejma kočkama republiky a jakási kudrnatá fešanda, prý dcera tý proslulý 

herečky Veroniky Žilkový, tam svoji krásou tak nápadně přebíjela veškerou konkurenci, že byla její 

dvojstrana s přibývajícím časem jednoznačně nejvíc ošoupaná. Dávno před tím, než si začala hrát na 

tupýho kačera, byla za masturbační idol. A proto jsme ji ve třídě měli radši i než Klárku z béčka, a že ta 

byla kousanec první jakosti, to vám taky jednou povim. 

Jenže Ornella je jiná: Nad tou nepohoníte. Přesto se zvládla mezi český celebrity prosouložit, což je u 

zjevu s fyziognomií rázný kojný a s intelektuální kapacitou rozbitýho tranzistoru obdivuhodnej výkon. 

Tuplem když vedle ní pózuje její matka, hrůzná to entita, jíž by si nezvládl vysnít ani ten nejoriginálnější 

scenárista, páč kombinace všeho zla z macechy v Popelce a Jabby Hutta ze Star Wars by mu určitě přišla 

za hranou lidskosti. Jedinou položkou v CVčku Ornelly je navíc to, že do ní svý sémě pumpnul manžel 

Gábiny Partyšový, jakejsi Pepa Kokta, ten nevzhlednej humpoláckej zbohatlík, co je proti němu i Jirka 

Pomeje definicí prvorepublikový noblesy. Za daný konstelace je pak prostě úctyhodný, že se taková 

dilinka zvládla prosadit a teď má vlastní rubriku i v Blesku, což se mně ani Achjo Bitch stoprocentně 

nikdy nepovede (a to si pište, že o to stojíme). 

Vážně, Ornella má můj nehynoucí respekt. Jak zvládla z ledabylýho zásunu uplést přinejmenším patnáct 

měsíců slávy a nasrat všechny ty celebritní jepice, který se léta poctivě prokopávaly showbyznysem, to je 

prostě paráda. Královsky jsem se bavil, když se lecjaká štětulka z českýho bulváru začala rozohňovat nad 

Ornellinou bezcharakterností, když se strhly facebookový války proti té podlé rozvracečce harmonické 

svátosti manželské a jako ochránkyně morálky vystoupily televizní moderátorky Eva Decastelo (jejíž 

pornohrátky s okurkama z doby, kdy si říkala Eva Major, hnaly účty za internetový připojení mejch 

rodičů do nekřesťanskejch výšin) nebo Martina Gavriely (kterou s trochou štěstí vygooglujete ještě v 

nějaký tý databázi luxusních společnic) a zuřily, že je strašný, aby přišla nějaká Ornella a pro kousek 

peněz a slávy se takhle veřejně prostituovala. V tu chvíli jsem si vzpomněl na svoji oblíbenou pokerovou 

scénu z Podrazu, ve který Paulu Newmanovi nafixlujou trojkovýho pokera, on se ale napálit nenechá a 

vytasí se rovnou se čtyřma klukama, vochčije tím hlavního padoucha a ten jen bezmocně prohodí „To mu 

http://www.1000vecicomeserou.cz/539-kauza-ornella-stikova/
http://www.1000vecicomeserou.cz/author/curvekiller/
http://www.1000vecicomeserou.cz/category/curvekiller/
http://www.1000vecicomeserou.cz/539-kauza-ornella-stikova/#comments
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mám říct, že podvádí líp než já?!“. Je to némlich stejný, jako když se tyhle top štětulky vztekaj, že je 

Ornella ještě o level větší bitch než ony, že je štětulí nový generace, štětulí verze 2.0, která má hranice 

prostě ještě o kus blíž posunutý k peklu. Já mám ale pokrok rád, takže ji za to naopak uznávám. 

Asi se ptáte, kde je ten hejt? Celou dobu jste v něm. Je to hejt na to, že si lidi nechávaj život zasírat 

takovejma banalitama, že řeší Agátu nebo Gábinu, že chtěj číst o hnidách, co si hrají na smetánku, a to i 

na intelektuální výspě, jakou je tento blog. A ještě se u toho naoko tváří, že je ty filcky nezajímaj, že jsou 

pod jejich úroveň a jen se baví na jejich úkor. Vymlouvaj se na oddych a vyčištění hlavy, přitom je tyhle 

bulvární zrůdy prostě voyeursky přitahujou. A neuvědomujou si, že nemaj právo posmívat se jejich 

blbosti, protože ony jsou chytřejší – dokázaly totiž obecní zájem o lobotomický bulvární zprávy přetavit 

ve svou slávu, ve svůj úspěch, ve svý prachy. Každý veřejný pohoršení nad jejich demencí je jejich 

výhrou, každý plkání ve stylu „ta Ornella je ale kráva, to je neuvěřitelný, Fando, pojď se podívat, ona je 

fakt na facku“ je jejich triumfem. A naším failem. Protože místo toho, aby řešili šaty Lucky Bílý, hříchy 

Dary Rollins a kila Elišky Bučkový, by se lidi měli podívat vedle sebe… a třeba se pro jednou zeptat 

svýho děcka, jestli je vlastně šťastný. 

 

 

Moje Ornellka šťastná je. 

 

 

 

 


