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Abstrakt: 

Práca sa venuje psychologickým súvislostiam používania akronymov anglických fráz 

u dospievajúcich, žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Snaží sa 

zodpovedať, aké akronymy dospievajúci poznajú a používajú, ako im rozumejú, ako ich 

používajú a vnímajú a napokon, aké sú špecifiká používania vulgárnych akronymov.  

Teoretická časť predstavuje akronym a zasadzuje ho do širšieho kontextu jazyka a špecificky 

jazyka elektronického. Ďalej sa venuje charakteristikám obdobia dospievania a špecifikám 

komunikácie dospievajúcich. Akronymy, ktoré dospievajúci najviac používajú, pochádzajú zo 

sveta elektronickej komunikácie, preto sa i tejto dostáva podstatnej pozornosti. 

Empirická časť prináša výsledky výskumu, ktorý prebiehal formou dotazníkového prieskumu, 

na potreby ktorého boli vytvorené dva dotazníky. Z výsledkov vyplýva, že dospievajúci 

intenzívne využívajú rôzne formy skracovania jazyka pre potreby elektronickej komunikácie. 

Najviac obľubujú akronymy, ktorých však používajú len obmedzený počet. Používajú ich 

takmer výlučne len medzi sebou, u dospelých očakávajú negatívne prijatie. Aj keď akronymy 

používajú takmer všetci, nie všetci ich hodnotia pozitívne. Vulgárne akronymy využívajú 

často a nepovažujú ich za také silné ako ich neskrátené verzie.    

 

Kľúčové slova:  
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Abstract: 

The thesis talks about psychological aspects of English phrases acronym usage among 

adolescent students of primary and secondary schools. It looks at which acronyms adolescents 

use, how they understand, use and perceive them and finally what are the specifics of vulgar 

acronym use.  

The theoretical part introduces the term acronym and sets it into a broader context of language 

and specifically e-language. It further talks about adolescence and specifics of adolescent 

communication. As acronyms that adolescents use the most come from electronic 

communication, it is also given a fair amount of attention.  

The empiric part offers research results of a survey consisting of two questionnaires. The 

results show that due to electronic communication adolescents abbreviate language 

intensively. The most popular way of abbreviating are acronyms. They use only limited 

number of selected acronyms though. Adolescents use acronyms exclusively among 

themselves. They expect rejection from adults. Even though almost all of them use acronyms, 

not all perceive them positively. Vulgar acronyms are used often and are not perceived as as 

strong as their unabbreviated versions.  
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Zoznam použitých skratiek 

 

ASEK - dotazník „Anglické skratky v elektronickej komunikácii“ 

JŠ VAGeS – Jazyková škola VAGeS 

SEKD - dotazník „Skratky v elektronickej komunikácii dospievajúcich“  

Zoznam jednotlivých akronymov je súčasťou Prílohy č.1.   
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Úvod 

Môže sa zdať, že téma používania akronymov anglických fráz na školách je veľmi špecifická 

a na katedre psychológie sa ťažko nájde študent, ktorého by mohla fascinovať. A predsa, keď 

som ju uvidela v zozname tém diplomových prác vypísaných pre rok 2014/15, podskočilo mi 

srdce a tému som si s radosťou zvolila. Spája sa v nej totiž niekoľko aspektov môjho 

profesijného života. Ako učiteľka angličtiny mám blízko k anglickému jazyku a v jazykovej 

škole bežne komunikujem s dospievajúcimi z rôznych prostredí. Mám teda možnosť priamo 

pociťovať špecifiká správania sa a komunikácie adolescentov v dnešnej dobe, ktorej dominujú 

sociálne siete a elektronický svet vôbec. Ako riaditeľka školy mám zároveň dostatočné 

kompetencie, prostriedky a možnosti, aby som mohla zrealizovať v škole výskum presne 

podľa vlastných predstáv.  

Potreba prebádať túto oblasť vychádza z faktu, že elektronická komunikácia, s jej špecifickým 

jazykom, ktorého súčasťou je i používanie akronymov, je doménou dospievajúcich a pre 

staršie generácie, najmä pre ich rodičov a učiteľov, je to sféra ťažko postihnuteľná a 

nezrozumiteľná. Keď akronymy presiaknu do komunikácie s dospelými, nevieme, často, ako 

im rozumieť a ako ich prijímať. V tejto práci sme sa teda pokúsili osvetliť, ako dospievajúci 

akronymy používajú a vnímajú, a tým prispieť k lepšiemu vzájomnému porozumeniu.    

V teoretickej časti predstavujeme akronym ako niečo viac než len skratku z prvých písmen 

určitého výrazu. Hovoríme o tom, že moderný akronym má mnoho podôb a možností 

využitia, a ako taký ho zasadzujeme do širšieho kontextu jazyka a špecificky jazyka 

elektronického. Keďže sa naša téma týka komunikácie detí na školách, venujeme sa v ďalších 

kapitolách charakteristikám obdobia dospievania a špecifikám komunikácie dospievajúcich. 

Akronymy, ktoré dospievajúci najviac používajú, pochádzajú zo sveta elektronickej 

komunikácie, preto sa i tejto dostáva podstatnej pozornosti. 

V empirickej časti práce prinášame výsledky vlastného výskumu, ktorý sa zameral na 

zmapovanie používania akronymov u dospievajúcich, žiakov druhého stupňa základných škôl 

a stredoškolákov. Snažili sme sa zodpovedať, aké akronymy dospievajúci poznajú 

a používajú, ako im rozumejú, ako ich používajú a vnímajú a napokon, aké sú špecifiká 

používania vulgárnych akronymov. Zvolili sme metódu dotazníkového prieskumu, na potreby 

ktorého sme vytvorili dva dotazníky. Prvý slúžil najmä na prieskum znalosti a používania 

akronymov a na selekciu dospievajúcimi najpoužívanejších akronymov pre ďalšie bádanie 

pomocou druhého, podrobnejšieho, dotazníku.  
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TEORETICKÁ ČASŤ 

1. Akronym 

1.1 Definícia pojmu akronym 

Pojem „akronym“ je v Merriam-Webster slovníku definovaný ako: 

„slovo (ako NATO, radar, či laser) vytvorené z počiatočného písmena či písmen každého z po 

sebe nasledujúcich častí alebo hlavných častí zloženého pojmu; tiež: skratka (ako FBI) 

vytvorená z prvých písmen: inicializmus“ (Acronym, n.d.). 

Táto definícia ponúka tri pojmy – akronym, skratka a inicializmus. Literatúra nie je 

jednotná v tom, aké sú medzi týmito pojmami presné vzťahy. Cannon (1989) uvádza, že vo 

vzťahu akronymu a skratky sa vyvinuli tri samostatné terminologické názory: akronymy 

a skratky sú samostatné kategórie; skratky sú podtriedou akronymov; alebo akronymy sú 

podtriedou skratiek. 

Zjednodušene však môžeme povedať, že skratkou sa myslí skrátenie slova alebo skupiny slov, 

pričom sa vytvorí slovo nové. Inicializmus je skratka vytvorená z prvých písmen viacerých 

slov, pričom sa jednotlivé písmená vyslovujú samostatne. Akronym sa naopak číta ako 

samostatné slovo (Pop & Sim, 2009). 

Typickými akronymami sú „NATO“ - The North Atlantic Treaty Organization a „laser“ – 

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ktoré sú vytvorené z prvých písmen 

jednotlivých slov. „Radar“ je príkladom spojenia viacerých prvých písmen jednotlivých slov 

a znamená „radio detecting and ranging“. Všetky tieto akronymy sa nehláskujú, ale čítajú ako 

celé slovo.  

Naopak, inicializmus „FBI“ - Federal Bureau of Investigation, sa hláskuje a číta sa ako 

anglické „ef“-„bí“-„aj“. 

Pôvodne sa za akronym považovalo iba také spojenie, ktoré sa čítalo ako samostatné slovo, 

ako je to i u príkladov „NATO“, „radar“ a „laser“. Baum (1962, s.48) poukazoval na to, že 

definícia v slovníku Merriam-Webster, ktorá v tej dobe znela „slovo vytvorené z počiatočných 

písmen či slabík z po sebe nasledujúcich častí zloženého pojmu (asdic, radar)“ implikuje, že 

akronym sa číta po slabikách a nie po jednotlivých písmenách. Pričom „asdic“ považuje za 

čistý akronym alebo akronym prvého rádu, nakoľko je zložený iba z počiatočných písmen 
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(Anti-submarine Detection Investigation Committee) a „radar“ za akronym druhého rádu, 

pretože z prvého slova sú použité prvé dve písmená. Slovné spojenia, ako „motel“ (motor 

hotel) či „minicam“ (miniature camera) boli neskôr nazvané akronymom tretieho rádu.  

Už v šesťdesiatych rokoch sa však pojem akronym používal voľnejšie a slovníky akronymov 

obsahovali i rôzne skratky a inicializmy (Baum, 1962). 

Ako je vidno i z aktuálnej definície pojmu v Merriam-Webster slovníku, v dnešnej dobe je 

prepojenie čistého akronymu a rôznych druhov skratiek jednoznačné, a za akronym môžeme 

považovať i skratky typu „FBI“, či „OK“, ktoré sa nečítajú ako celé slovo, ale sa hláskujú.  

Za významové rozšírenie pojmu akronym vďačíme i rýchlemu rozvoju informačných 

technológií. Cannon už v roku 1989 hovoril: „Počítačový svet, plodný tvorca inicializmov, 

zväčša nazýva všetky inicializmy ako akronymy, i keď sa jedná o čistú skratku“ (s.106). 

V niektorých prípadoch sa môže z akronymu vyvinúť samostatné slovo, tzv. pseudo-

akronym. Časté je to u názvov firiem. Príkladmi môžu byť Kentucky Fried Chicken, ktoré sa 

stalo KFC, alebo British Petroleum, ktoré zmenilo svoje meno na BP, pretože chceli 

zdôrazniť, že nie sú len olejárska spoločnosť (čo zachytili i vo svojom motte „beyond 

petroleum“). Taktiež DVD dnes nemá oficiálny význam, nakoľko nedochádzalo ku zhode, či 

znamená Digital Video Disc alebo Digital Versatile Disc (Pop & Sim, 2009). 

V tomto texte budeme pojem akronym používať v širšom zmysle slova, zahrnujúc nielen 

akronym v užšom poňatí, ako je popísaný vyššie, ale i rôzne iné skratky, vrátanie 

inicializmov.  

1.2 História akronymu 

Prax skracovania výrazov je stará tisícky rokov, so skratkami sa môžeme stretnúť už 

v sumerčine. Príkladmi starých akronymov sú: hebrejské „MILH“ – Mi Iolh Lnv Hshmilh 

(Kto za nás vstúpi na nebesá), rímske „SPQR“ – Senatus Populusque Romanuis a „INRI“ – 

Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. 

Akronymami sa však začali nazývať až v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Pojem 

akronym pochádza z Ameriky, kde bol zavedený v roku 1943 výskumníkmi z Bellových 

Laboratórií (v tlači bol prvý krát použitý v American Notes and Queries, Feb. 1943, 167/1). 

Do slovníkov sa dostal v roku 1947 (Cannon, 1989). 
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Akronymy sa hojne využívali v období druhej svetovej vojny a po nej, ako výhodný nástroj 

vyjadrovania multum in parvo (mnoho v malom).  Dlhé názvy sa dali efektívne skrátiť, ako 

napríklad: „CINCPOA“ - Commander in Chief, Pacific Ocean Area, „SHAPE“ – Supreme 

Headquarters of the Allied Powers in Europe, či „UNESCO“ – United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization (Baum, 1962). Popularita akronymov počas vojny 

vychádzala tiež z toho, že nepriateľ mohol len ťažko spoľahlivo rozpoznať význam 

jednotlivých akronymov. Po vojne sa používanie akronymov rozšírilo do technických, 

vedeckých a medicínskych odborov. Dnes sú akronymy veľmi často používané 

v informačných technológiách (Pop & Sim, 2009). 

1.3 Význam a použitie akronymov 

Rozsiahlejšie používanie akronymov a inicializmov je v anglickom jazyku relatívne novým 

fenoménom. Ako rástla gramotnosť a rozvíjala sa veda a technika, vznikali komplikované 

pojmy a koncepty, a tak sa skracovanie stalo nesmierne výhodným.  

Problém akronymov je, že sú do značnej miery mnohovýznamové. V mnohých prípadoch 

nemôže byť význam akronymu odvodený z jeho základu. Človek sa ho musí jednoducho 

naučiť. Napríklad, „ABA“ je pre amerického právnika American Bar Association, pre 

bankára American Banking Association a pre hráča bowlingu American Bowling Association 

(Pop & Sim, 2009). 

Akronymy sa hojne využívajú napríklad:  

 v armáde a štátnej správe 

Obrovské množstvo akronymov sa používa v americkej armáde. Príkladmi môžu byť: 

- „ATAM“ - Air-To-Air Missile, 

- „MIA“ – Missing in Action, 

- „MEDEVAC“ - MEDical EVACuation To An Aid Station Or Field Hospital. 

Zaujímavé je, že i v samotnej armáde nemusí mať akronym jednoznačný význam. Napríklad 

akronym „AOC“ môže mať tieto významy: Air And Space Operations Center; Air Operations 

Center; Army Operations Center; Air/Oil Cooler; Approach On Course; Auxiliary Output 

Chips; Aviation Ordnance Chief; Area Of Concentration (Us Army Acronyms (official), n.d.). 

Bežné je tiež skracovanie názvov štátnych a medzinárodných inštitúcií, ako napríklad: 

- „MVSR“ – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
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- „ÚPSVaR“ – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

- „EU“ – European Union, „EC“ – European Commission 

- „UN“ – United Nations 

- „WHO“ – World Health Organization 

 

 v rôznych profesijných odvetviach 

Ľudia z obchodných, medicínskych či priemyselných odvetví často používajú akronymy na 

urýchlenie komunikácie. Niektoré sú všeobecnejšieho charakteru, iné sú špecifické pre dané 

odvetvie, inštitúciu či firmu a ľudia mimo ne im nemusia rozumieť.  

Všeobecne známe sú akronymy používané v obchodnej korešpondencii, ako napríklad: 

- „FYI“ – For Your Information, 

- „ASAP“ – As Soon As Possible. 

Alebo akronymy pracovných pozícií vo firmách, ako: 

- „CEO“ – Chief Executive Officer, 

- „CFO“ – Chief Financial Officer. 

Príkladom špecifických akronymov môžu byť akronymy používané vo financiách 

a účtovníctve: 

- „RONA“ - (Return on net assets),  

- „FIFO“ - (First In, First Out). 

 

 vo vzdelávaní 

Sternberg (Sternberg & Williams, 2002) odporúča využívanie akronymov ako jednu 

z mnemotechnických pomôcok na zlepšovanie učenia sa a pamäti. Zdôrazňuje, že akronymy 

sa okrem použitia ako skratky, môžu využívať i na učenie sa rôznym konceptom. Ak si 

napríklad chceme zapamätať sedem mnemotechnických pomôcok, ktoré v danej kapitole 

spomína, môžeme si vytvoriť akronym „I AM PACK“, kde každé písmeno predstavuje prvé 

písmeno jednotlivých pomôcok: Interactive images, Acronyms, Method of loci, Pegwords, 

Acrostics, Categories, Keywords.  

Niektoré výskumy poukazujú na to, že používanie akronymov vo vzdelávaní významne 

zvyšuje vybavovanie si učiva (Nelson & Archer, 1972), najmä v situácii voľného 
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vybavovania si pri verbálnom učení sa (Blick & Kibler, 1972). Iné výskumy však 

spochybňujú efektivitu učenia sa pomocou akronymov. Vytýkajú im napríklad, že 

memorovanie je neefektívne, pretože akronymy nepridávajú učivu zmysluplnosť (Carlson, 

Zimmer, & Glover, 1981). Pokiaľ sa však akronymy používajú tak, aby boli zmysluplné 

(napríklad tak, že sa použije ako akronym reálne slovo tematicky prepojené s učivom), učeniu 

sa predsa napomáhajú. Študenti i učitelia ich považujú za nápomocné, študenti majú lepšie 

výkony na testoch, najmä v častiach týkajúcich sa učiva spojeného s akronymami a akronymy 

dokážu dokonca študentov motivovať, aby sa začali učivo učiť (Stalder, 2005).  

Akronymy preto nachádzajú uplatnenie v rôznych oblastiach vzdelávania. Vo výučbe 

angličtiny ako cudzieho jazyka sa akronymy využívajú napríklad v tzv. Delta prístupe (The 

Delta Approach to English Language Teaching) na výučbu gramatiky a diskurzu. Tento 

prístup hojne využíva akronymy na uľahčenie zapamätania si rôznych teoretických 

poznatkov. Tak napríklad akronym „VANPAPCI“ pomáha študentom zapamätať si anglické 

slovné druhy „verb, adverb, noun, pronoun, adjective, preposition, conjunction, interjection“, 

či akronym „DRICE“ päť základných druhov viet „declarative, requestive, interrogative, 

commandatory, exclamatory“ (Dhanavel, 2009). 

 v elektronickej komunikácií 

S rozvojom komunikácie na internete a prostredníctvom SMS sa v angličtine nesmierne 

rozšírilo používanie akronymov. U SMS je dôvod jasný. Pokiaľ chceme správu zmestiť do 

jednej SMS, musíme ju obmedziť na 160 klikov, a tak sa skracovanie stáva nesmierne 

prínosným. Pri on-line komunikácii je zase dôležitá rýchlosť písania, pokiaľ chceme tempo 

rozhovoru čo najviac priblížiť debate tvárou v tvár.  

Zdá sa, že sa v dennodennej komunikácii objavuje určitý kódovací jazyk. Pričom sú 

vyjadrované obavy o degeneráciu jazyka prílišným používaním skratiek. Rodičia sa obávajú, 

že ich detí stratia schopnosť správneho pravopisu. Učitelia dostávajú písomky s akronymami 

a váhajú, či ich majú uznávať, nakoľko i oni sami začínajú chápať a používať skratky ako „u“ 

(t.j. you). Lingvisti zvedavo sledujú najväčšiu lingvistickú revolúciu v histórii, za ktorú 

vďačíme elektronickým médiám (Naveen, 2012). 

Akronymy anglických fráz sa dostávajú i do slovenského, či českého prostredia. Niektoré sú 

už všeobecne známe (OK, WC), iné sa popularizujú najmä u mladšej generácie 

prostredníctvom medzinárodnej komunikácie na internete, on-line počítačových hier apod.  
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Na tomto mieste uvádzame niekoľko príkladov, pričom rozsiahlejší zoznam tvorí prílohu č.1. 

(Anglické zkratky v online komunikaci, n.d.; Najčastejšie anglické internetové skratky, n.d.):  

Pozdravy: 

- „CU“ – See you  

- „BB“ – Bye-bye 

- „TC“ – Take care 

- „xoxo“ – Huggs and kisses 

Vyjadrenie pocitov: 

- „ILU“ – I love you 

- „LOL“ – Laughing Out Loud 

- „ROFL“ – Rolling on the floor laughing  

- „OMG“ - Oh my god! 

- „GR8“ – Great! 

Nadávky: 

- „WTF“ – What the f**k! 

- „FU“ – F**k you! 

Vyjadrenie času: 

- „2DAY“ – Today 

- „2NITE“ - Tonight 

- „B4“ - Before 

- „L8R“ - Later  

- „WKND“ - Weekend 

Iné:  

- „THX“ – Thanks 

- „PLS“ - Please 

- „MSG“ - Message 

- „BRB“ – Be right back 

- „BTW“ – By the way 
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Podobné akronymy sa začali vytvárať i v českom a slovenskom jazyku. Niekoľko príkladov 

(Rusnák, 2007) (Sklenářová, 2007): 

- „Ď“ - ďakujem 

- „EE“ - nie 

- „MF“, „MFP“ - mám v paži, mám v p**i 

- „NZ“, „NZC“ - nie je zač  

- „PP“ - papa 

- „JJ“ - jo jo 

- „NN“ - ne ne 

- „NJ“ - no jo 

- „NJN“ - no jo no  

- „Z5“, „O5“ – zpět, opět 

- „MMCH“- mimochodom 

- „MMNT“ – moment 

- „MT“ – milujem ťa 

- „MTMR“ – mám tě moc rád/a 

- „W“ - ved vies 

V dostupnej literatúre sme nenašli informáciu o tom, ktoré akronymy sa používajú 

v elektronickej komunikácii špecificky medzi slovenskými dospievajúcimi. V Čechách sme 

narazili na prieskum Sklenářovej (2007), ktorá v rámci širšieho prieskumu o elektronickej 

komunikácii dospievajúcich skúmala i používanie akronymov. Výskum prebiehal medzi 

staršími dospievajúcimi, študentmi 9.ročníka základnej školy a stredoškolákmi (z gymnázia, 

strednej odbornej školy i stredného odborného učilišťa) a priniesol nasledovné výsledky: 
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Tabuľka 1 - Akronymy používané medzi českými dospievajúcimi. Zdroj (Sklenářová 2007)  

1.4 Akronymy ako súčasť jazyka 

1.4.1 Písanie a čítanie akronymov 

Akronymy sa zvyčajne píšu s veľkými písmenami. Avšak existujú slová, ktoré historicky 

vznikli ako akronymy, ale dnes sa už píšu malými písmenami a pre väčšinu ľudí už nie sú 

spojené so slovami, ktoré pôvodne skracovali (napríklad už spomínaný radar). 

Pokiaľ skracovaný výraz obsahuje číslicu, nezvykne sa používať prvé písmeno jej 

pomenovania, ale sa častejšie použije samotná číslica, ako napr. „G77“ (Group of 77). Veľké 

čísla môžu používať metrické predpony, ako napr. „K“ (ako kilo) vo „Y2K“ pre „Year 2000“. 

Niekedy sú čísla používané na vyjadrenie opakovania: „W3C“ (World Wide Web 
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Consortium), alebo sa vytvárajú numeronymy, ako „i18n“ – internationalization, pričom „18“ 

znamená osemnásť písmen medzi počiatočným „i“ a konečným „n“. Číslica môže byť 

použitá tiež ako samostatná skratka, ako napr. „2“ namiesto „to“ v „B2B“ (Business to 

Business), „B2C“ (Business to Customer).  

Akronymy môžu byť vyslovované: 

ako samostatné slovo – napr. „OPEC“ (/ˈəʊpek/, „oupek“; Organization of Petroleum 

Exporting Countries), SOHO (/səʊhəʊ/, „souhou“; Small Office/Home Office), FIFO (/ˈ

faɪfəʊ/, „fajfou“; First In, First Out),  

hláskovaním – C-E-O (/ˌsiː.iːˈəʊ/, „sí-í-ou“; Chief Executive Officers), C-P-A (/ˌsiː.piːˈ

eɪ/, „sí-pí-ej“; Certified Public Accountant),  

ako slovo alebo hláskovaním v závislosti od kontextu – IRS sa hláskuje pokiaľ sa jedná 

o Irish Republican Army a buď sa hláskuje, alebo číta ako slovo, pokiaľ ide o Individual 

Retirement Account (Pop & Sim, 2009). 

Určitú úlohu v spôsobe vyslovovania zohráva i konvencia a rovnaké akronymy sa môžu čítať 

rozdielne v jednotlivých spoločenstvách. Už spomínané FIFO sa podľa Cambridgeského 

slovníka (Cambridge University Press, 2016) vyslovuje celým slovom iba v USA a v Británii 

sa hláskuje.   

Dohľadať výslovnosť moderných akronymov pochádzajúcich z elektronickej komunikácie nie 

je jednoduché.  Niektoré z nich sa v slovníkoch ešte nenachádzajú (napr. „WTF“), u iných zas 

nie je uvedená výslovnosť, prípadne neexistuje presná zhoda v tom, aká by mala byť. 

Napríklad u akronymu ASAP uvádza slovník Merriam–Webster Learner’s Dictionary 

(Merriam Webster, 2016) výslovnosť hláskovaním (/eɪˌɛsˌeɪˈpiː/, „ej-es-ej-pí“), ako aj celým 

slovom (/ˈeɪˌsæp/, „ejsep“). Oxfordský (Oxford University Press, 2016) aj Cambridgeský 

slovník (Cambridge University Press, 2016) ponúkajú iba výslovnosť hláskovaním. Akronym 

„LOL“ sa podľa Oxfordského slovníka (Oxford University Press, 2016) vyslovuje buď ako 

celé slovo (/lɒl/, „lol“) alebo hláskovaním (/ɛləʊˈɛl/,„el-ou-el“), podľa Cambridgeského 

slovníka (Cambridge University Press, 2016) sa vyslovuje iba ako jedno slovo. Slovníky 

uvádzajú, že „BTW“ sa má čítať aké celé neskrátené „by the way“, avšak Cambridgeský 

slovník (Cambridge University Press, 2016) uvádza, že v britskej angličtine sa môže 

i vyhláskovať. Vzácna zhoda existuje aspoň u „OMG“, ktoré sa podľa všetkého hláskuje. 
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1.4.2 Akronymy a elektronický jazyk 

Táto práca sa prednostne zaoberá anglickými akronymami pochádzajúcimi a najviac 

používanými v elektronickej komunikácii. Pozrieme sa preto podrobnejšie na elektronický 

jazyk ako taký a na miesto akronymu v ňom.  

Šmahel (2003) uvádza, že komunikácia vo virtuálnom prostredí je, čo sa jazykových 

prostriedkov týka, veľmi špecifická. Prináša totiž do písaného slova nové prvky, ktoré boli 

do vzniku internetového sveta neznáme a jazyk používaný vo virtuálnom prostredí je tak 

svetom samým pre seba. Ako príklad používa práve zavádzanie akronymov do angličtiny 

a ich prenikanie i do českého prostredia.  

Zamýšľa sa nad tým, že postupne dochádza ku zmene, kedy sa presúva dôraz z formy správy 

na samotný obsah, čo považuje za prejav vývoja modernej, respektíve postmodernej 

spoločnosti.   

Vybíral (2009) uvádza, že pri elektronickej komunikácii dochádza k ochudobňovaniu jazyka 

a to z niekoľkých dôvodov: 

- účastníci komunikácie reagujú bez rozmýšľania a s menším množstvom korektúr 

v priebehu rečového aktu a po jeho skončení, 

- účastníci si osvojujú spoločne zdieľaný jazyk s obmedzenou a nedostatočnou 

kultivovanou slovnou zásobou, ovplyvňujú sa v tomto smere navzájom,  

- jazyk môže mať podobu „jazykového gesta“, môže byť výrazom odporu 

a vymedzením sa voči konformným užívateľom jazyka.  

Mochňacká (2012) vidí v súčasnej elektronickej komunikácii dve hlavné tendencie: 

- tendencia smerujúca k invariantnosti, stabilite, konvencionálnosti komunikácie: 

ustálenosť formy z hľadiska komunikovaného obsahu a typu komunikačnej situácie,  

- tendencia smerujúca k variantnosti, invenčnosti, experimentu: na lexikálnej rovine 

neustále pribúdanie nových (zväčša anglických) slov, okazionalizmov, na sociálnej 

úrovni ide o spôsob sebaprezentácie, experiment s identitou, gendrom a pod. 

e-Angličtina 

Zmeny v angličtine používanej pri elektronickej komunikácii (konkrétne chatovaní) 

skúmali Al sa’di a Hamdan (2005) . Tzv. e-angličtine pripisujú tieto špecifiká: 
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 Je hybridom medzi písanou a hovorenou angličtinou: je zjavné, že s písanou 

angličtinou má spoločné to, že e-angličtina má tiež písomnú formu. Avšak, je písaná 

a čítaná na obrazovke počítača, čiže nie ako tradičná písaná angličtina na papieri. Pri 

písaní sa normálne predpokladá, že druhá strana nie je prítomná. V e-angličtine je 

druhá strana síce fyzicky neprítomná, avšak sedí pri svojom počítači priamo 

v momente, keď je správa odoslaná. Písanie na chate je teda interakciou v reálnom 

čase. Ďalším aspektom písania je, že je realizované osamote. Pri chatovaní však 

človek hovorí s niekým, kto mu odpovedá, dáva otázky, dáva vedieť, či rozumie. 

Tento fakt posúva e-angličtinu bližšie k hovorenému slovu. Písanie dáva 

komunikujúcemu možnosť premýšľať, revidovať a upravovať text. Táto možnosť je 

pri chatovaní tiež prítomná, avšak iba do určitej miery, nakoľko chat vyžaduje určitú 

rýchlosť a plynulosť. Pri porovnaní e-angličtiny s hovorenou angličtinou narazíme na 

to, že jej chýba čosi podstatné a to je ľudský hlas. Účastníci rozhovoru sú úplne ticho, 

čím sa vytráca mnoho elementov konverzácie. Chýbajú napríklad neverbálne prejavy, 

ako gestá, kvalita hlasu, prízvuk, intonácia. Účastníci chatu sa snažia tieto nedostatky 

vyvážiť rôznymi spôsobmi, napríklad používaním emotikonov, písaním určitým 

fontom, farbou a veľkosťou, používaním zošikmeného či tučného písma, 

podčiarkovaním. Príkladom je písanie veľkými písmenami, ktoré môže znamenať 

hnev a rozčúlenie. 

 Používa krátke a jednoduché vety – aby sa zrýchlilo písanie a priblížilo sa tak 

rýchlosti osobnej komunikácie. 

 Skracuje slová – za účelom redukcie počtu úderov do klávesov, čím sa zrýchli písanie 

a chatovanie je plynulejšie. Účastníci chatu sú nesmierne kreatívni vo vymýšľaní 

spôsobov skracovania slov: 

o používanie jedného písmena alebo čísla namiesto slova, keď dané písmeno či číslo 

a dané slovo sú v reči homofónne: 

- ok y r my pms on? [y r namiesto why are] 

- what r u doing? [r u namiesto are you] 

o nahradenie slabiky vo viacslabičnom slove homofónnym písmenom alebo číslom: 

- 2morrow will come [2 nahrádza „to......“ v tomorrow] 

- u should’ve told me 15 mins b4 [b namiesto “be-,” 4 namiesto “-fore” v 

before] 

o vynechávanie jednej či viac samohlások zo slova dovtedy, než dokážu spoluhlásky 

jednoznačne vyjadriť zamýšľaný význam: 
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- to play bsketbll with baseball team [bsketbll namiesto basketball] 

- all the normal ones I have.. have other ppl in em [ppl namiesto people, em 

namiesto them] 

o použitie jedného písmena namiesto slova (väčšinou skôr funkčného než 

lexikálneho): 

- i start off long n slow than go short n fast [n namiesto and] 

o vynechávanie g v spojeniach s –ing: 

- u ignore the sufferin of the hungry [sufferin namiesto suffering] 

o používanie neformálneho či hovorového pravopisu, ak je tento kratší než 

štandardný pravopis daného slova: 

- oh cuz it’s vday and where’d he tell me he was going [cuz for because] 

- i just wanna know [wanna namiesto want to] 

o používanie iba prvého písmena slova, ak je z kontextu dostatočne jasné, aké slovo 

je tým zamýšľané: 

- in 2weeks is my bday i wanna go [bday namiesto birthday] 

o písanie slova tak, ako je vyslovované: 

- lata [lata namiesto later] 

- u remember our lil debates [lil namiesto little] 

- wots ur country? [wots namiesto What‘s] 

 

 Je v nej tendencia k chybnému písaniu slov – úmyselne či neúmyselne. 

 Dochádza k vytváraniu nových kybernetických slov (cyber-words): 

o zavádzanie novotvarov – jedným príkladom je „iggy“. Toto slovo vstúpilo do 

e-angličtiny ako podstatné meno s významom hlupák, debil, atď., a bolo 

používané najmä na označovanie nových účastníkov chatov, ktorí preukazovali 

precitlivené reakcie ohľadne ich neschopnosti používať softvér,  

o rozširovanie – počas používania sa význam iggy postupne rozšíril na celkovo 

nepriateľské slovo, ktoré sa používa na hromženie na akéhokoľvek účastníka 

chatu, ak je nováčik, alebo je vrcholne neskúsený v chatovaní, 

o konverzia – účastníci chatu začali čoskoro slovo iggy používať aj ako sloveso. 

Nepríjemných účastníkov chatu je možné „iggyovať“,  

o skrátenie nasledované konverziou – zaujímavým príkladom je slovo cyber, 

ktoré vzniklo skrátením z cybernetics. Následne bolo cyber konvertované na 

rôzne tvary: 
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- looking for a dream cyber guy [prídavné meno], 

- 5 minutes left. who wnts to cyber? [sloveso], 

o odvodzovanie – napríklad, pridaním prípony „–er“ k cyber  vzniká “cyberer“, 

čo v tomto kontexte znamená účastník chatu,  

o odstrihávanie – skracovanie slov, napr. skrátenie chatovej prezývky 

amyfoxxypretty na amy, 

o akronymizácia: 

- lol which game r u referin to? [lol ako laughing out loud – hlasný 

smiech] 

- brb [brb ako be right back – hneď som naspäť]. 

 Dochádza k voľnejšiemu používaniu tabuizovaných slov – za tabuizované slová tu 

považujeme slová urážajúce alebo vyvolávajúce rozpaky, ako napr. rúhavé slová 

(týkajúce sa boha v akomkoľvek náboženstve), nadávky, rasovo a nábožensky 

predpojaté slová, neslušné slová. Takéto tabuizované slová sa v chatoch vyskytujú 

veľmi často, pričom bežnejšie sú vo verejných chatových miestnostiach.  

e-Čeština, e-slovenčina 

Veľmi podobné jazykové javy môžeme pozorovať i v češtine a slovenčine. Jandová (2006) 

vo svojom rozbore češtiny na chate považuje za hlavné dôvody zmien jazyka to, že text 

vzniká v časovej tiesni a komunikujúci tak po sebe text nečítajú a neopravujú. Zároveň sa 

snažia imitovať hovorenú reč, a pretože nemajú nástroj, ktorým by hovorenú formu 

autenticky previedli na písomnú, robia tak najrôznejšími spôsobmi. Za typické považuje tieto 

javy: 

 Vynechávanie diakritiky - časté je vynechávanie diakritiky, čo môže byť 

pozostatkom z doby začiatkov elektronickej komunikácie, kedy sa text u príjemcu 

nemusel zobraziť správne, pokiaľ obsahoval špecifické národné znaky (v češtine 

diakritika). Taktiež písanie SMS je s diakritikou náročné, preto sa prakticky 

vynecháva.  

 Vynechávane interpunkcie - zápis repliky (v chate) obvykle začína malým 

písmenom, na konci sa nepoužíva interpunkčné znamienko, pokiaľ tam nie je 

výkričník alebo otáznik. Vety bývajú krátke a jednoduché, pokiaľ sa objaví súvetie, 

takmer nikdy sa v ňom nepoužije čiarka. Na vnútorné členenie bývajú používané tri 

bodky, otáznik alebo výkričník, ich opakovania a kombinácie alebo emotikon.  
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 Zamieňanie písmen - niektoré grafémy českej sústavy sa zamieňajú cudzími, akoby 

anglickými grafémami - v je nahradené w, š sa píše ako sh, ks ako x apod. Časté je 

nahrádzanie časti slov číslami – o5, z5. 

Mochňacká (2012) v tejto súvislosti uvádza ďalšie príklady z elektronickej slovenčiny: 

- zámena konsonantov - w/f/u namiesto v, q namiesto k, x namiesto ch, y 

namiesto j, 

- zámena vokálov - aa namiesto á, ii namiesto í, oo/uu namiesto ú, ee namiesto é, 

oo namiesto ó, j namiesto i. 

 Nespisovné zápisy - v snahe zápisom napodobniť hovorenú komunikáciu i s jej 

zvukovou stránkou sa objavujú: 

- zjednodušené prepisy skupín spoluhlások, napr. ňák namiesto nějak, jesi namiesto 

jestli, páč namiesto poněvadž, rači namiesto radši atď. ,  

- priznanie spodobovania – gdo, gdy, něgdo,  

- vynechávanie j na začiatku slova – sem namiesto jsem, ste namiesto jste,  

- me/mě/mně v slovách s vyslovovaným mňe - napr. zampomel, zapomnel, zapoměl, 

úsmněv,  

- pridávanie v – von, vokno, pridávanie s – bys, byls, vidělas,  

- vynechávanie l – řek, nedopad, 

- zmeny v koncovkách - kterej, celej, mý, napsaný, s váma, cizyma lidma. 

Svobodová (2006) ďalej hovorí okrem iného o  

- skracovaní slov (info, foun, odpo...),  

- používaní skratiek (PC, DVD, SMS),  

- univerbalizácii slov (fitko, služebka, heterák...),  

- používaní anglicizmov, výrazov z oblasti počítačového názvoslovia a slangu (chat, 

comp, nick...) a ich zmeny (podobne ako u Al sa’di a Hamdan (2005) v bode 

o vytváraní kybernetických slov),  

- jazykových hrách – napr. formou vytvárania rôznych anglických akronymov,  

- atď.   

Svobodová uvádza tiež, že je časté vyjadrovanie negatívnych emócií anglickými 

vulgarizmami (najčastejšie f**k, sh*t), ktorých význam nebýva pociťovaný tak silno, a to 

i napriek tomu, že ich význam je užívateľovi bezpečne známy, ale sa pravdepodobne spolieha 

na to, že ho nepozná jeho okolie.  
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V súvislosti s vyjadrovaním emócií sa tiež v českom jazyku vyskytujú javy ako je používanie 

emotikonov, písanie veľkými písmenami, opakovanie písmen (dlhé držanie jednej klávesy – 

jooooooooo...), používanie expresívnych výrazov atď. (Hoffmanová & Mullerová, 2006). 

Podobné fenomény popisuje v elektronickej slovenčine Mochňacká (2012). Okrem vyššie 

popísaného ešte hovorí o spôsoboch narúšania formálno-obsahovej nadväznosti replík 

v chate lexikálnym, zámenným opakovaním, flamingom (hrubé, urážlivé, vulgárne správy), 

trollingom (provokačné správy), floodingom („potopa“ / „zaplavenie“ chatovej 

miestnosti/fóra textom či emotikonmi), u asynchrónnych dialógov repliky offtopic (mimo 

témy).  

1.5 Psychológia akronymu 

1.5.1 Psychologické dôvody vytvárania akronymov 

Dôvodov, prečo ľudia vytvárajú akronymy, je iste mnoho, avšak pri štúdiu dostupnej 

literatúry sme narazili minimálne na tieto: 

 Urýchlenie komunikácie - jednoznačným dôvodom pre vytváranie akronymov je 

ekonomizácia jazyka. U všetkých predstavených spôsobov ich použitia sme mohli 

vidieť, že išlo o skracovanie názvov, viet (napr. v elektronickej komunikácii), či 

dokonca celých konceptov (vo vzdelávaní).  

 Kódovanie jazyka - v časti 1.2 sme uviedli, aký význam malo kódovanie 

prostredníctvom akronymov v druhej svetovej vojne. Výhody kódovania môžeme 

pozorovať i dnes, napríklad pri používaní akronymov v elektronickej komunikácii 

adolescentov, ktorí sa snažia skrývať časti svojej komunikácie pred dospelými. 

Dôkazom toho je vysoký počet akronymov, ktorými dokážu vyjadriť, že je rodič 

nablízku (Dixon Jr., 2011): 

- „9“ – parent is watching (rodič sa pozerá), „99“ – parent is no longer watching 

(rodič sa už nepozerá), 

- „AITR“ – adult in the room (tiež AIR, dospelý v izbe),  

- „C9“ - Code 9 (Kód 9 znamená, že rodič je v izbe),  

- „KPC“ - keeping parents clueless (rodičia o ničom nevedia), 

- „NP“ - nosy parent (rodič strká nos), 

- „PA“ - parent alert (tiež P911, Pozor rodič!), 

- „PAH“ - parent at home (tiež P@H, rodič je doma), 

- „PAL“ - parents are listening (rodičia počúvajú), 
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- „PBB“ - parent behind back (rodič za chrbtom), 

- „PIR“ - parent in room (tiež PITR, rodič v izbe), 

- „PLOS“ - parent looking over shoulder, „POS“ - parent over shoulder, „POMS“ - 

parent over my shoulder (rodič mi pozerá ponad plece), 

- „PRW“ - parents are watching (rodičia sa pozerajú). 

Do akronymov sa zvyknú zakódovať i vulgarizmy, i vďaka čomu dochádza k ich 

častejšiemu používaniu v elektronickej komunikácii (Al-sa'di & Hamdan, 2005).  

 Príslušnosť ku skupine - určité akronymy sú typické pre jednotlivé odvetvia, firmy, 

vekové skupiny atď. (Pop & Sim, 2009). Ich používaním vedome či nevedome 

vyjadrujeme svoju príslušnosť k danej skupine ľudí. Práve elektronický jazyk a s ním 

spojené používanie akronymov sa považuje za typický vekový štýl u mladých ľudí 

zúčastňujúcich sa na komunikácii na chatoch (Hoffmanová & Mullerová, 2006).   

1.5.2 Pôsobenie akronymov v komunikácii 

I keď sa akronymy objavujú najmä v neformálnej komunikácii, začali presakovať i do 

komunikácie formálnej, napríklad medzi študentmi a ich vyučujúcimi. Tu je nutné poukázať 

na to, že používanie akronymov v komunikácií môže vytvárať dojem, ktorý si človek nemusí 

uvedomovať.  

To, aký vplyv malo používanie akronymov v komunikácií s vyučujúcimi na vnímanie ich 

osobnosti, vynaloženej snahy, či udelenie známky, skúmali Lewandovski a Harrington 

(2006). Osemdesiatsedem študentov vysokej školy sa malo vžiť do role vyučujúceho, prečítať 

si email, ohodnotiť študentovu esej z filozofie, poskytnúť študentovi pomoc s určitými 

aspektmi eseje a nakoniec vyjadriť svoj dojem zo študenta. Študentov email bol 

manipulovaný tak, že jedna jeho verzia obsahovala skratky a akronymy a druhá bola napísaná 

správnou gramatikou. Skúmané bolo, ako vyučujúci vníma študenta, ako hodnotí mieru 

plagiarizmu v jeho eseji, nakoľko je ochotný mu pomôcť, ako vníma jeho snahu a akú mu 

udelí známku.  

Texty zneli nasledovne: 

„Hello, How are you? My name is Tina and you are my Professor for Philosophy. Because 

I want a good grade, I was hoping you could look over my essay before I turn it in. Is there 

anyway you could help me with this? By the way, please see below for a few questions. If you 
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could get this to me as soon as possible that would be great. If not, no big deal, but any help 

at all would be great. Thanks...see you in class! Tina“ 

„Hello, How R U? My name is Tina and UR my Prof 4 Philosophy. B/C I want a good grade, 

I was hoping you could look over my essay b4 I turn it in? Is there n-eway U could help me 

w/this? BTW, pls C below 4 a few questions. If U could get this 2 me asap that would B gr8. If 

not, NBD, N-E help @ all would B gr8. Thanx...c-u in class! Tina“ 

I keď sa nepreukázalo, že by štýl emailu mal vplyv na známku, ochotu pomôcť a vnímanie 

plagiarizmu, ukázalo sa, že používanie akronymov malo významný vplyv na vnímanie 

študenta a jeho snahy.  

Čo sa týka vnímania osoby študenta, email, ktorý predchádzal eseji, slúžil ako základ pre 

ďalšie zmýšľanie učiteľa. Je pravdepodobné, že skratky podvedome ovplyvňovali následné 

dojmy. Autori uvažujú, že štýl so skratkami iniciuje určitú „schému lenivosti“, ktorá vedie 

vyučujúceho k názoru, že študent sa málo snažil, je slabšie motivovaný, menej inteligentný či 

spoľahlivý.  

Naopak študenti, ktorí napísali email riadnou gramatikou, boli vyučujúcimi vnímaní ako viac 

snaživí. 
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2. Charakteristika dospievajúcich 

Práca sa venuje používaniu akronymov anglických fráz na školách, so zameraním na žiakov 

staršieho školského veku a študentov stredných škôl. Tomuto veku zodpovedá vývojové 

obdobie dospievania, ktoré si charakterizujeme v nasledujúcej kapitole.  

Obdobie dospievania je prechodnou dobou medzi detstvom a dospelosťou. Zahŕňa jednu 

dekádu života, od 10 do 20 rokov. V tomto období odchádza ku komplexnej premene 

osobnosti vo všetkých oblastiach: somatickej, psychickej i sociálnej. Je to obdobie hľadania 

a prehodnocovania, v ktorom má jedinec zvládnuť vlastnú premenu, dosiahnuť prijateľné 

sociálne postavenie a vytvoriť si subjektívne uspokojivú, zrelšiu formu vlastnej identity 

(Vágnerová, 2012). 

Ako samostatné vývojové obdobie sa dospievanie vyčleňuje len od konca 19. storočia. 

Predtým bol jedinec ponímaný ako závislé dieťa s veľmi obmedzenými právami 

a povinnosťami, alebo ako dospelý, ktorý už začal pracovať a zúčastňoval sa i celého života 

dospelých. Naopak, od počiatku minulého storočia, sa dospievanie ako samostatné obdobie 

stále rozširuje. Na jednej strane deti začínajú dnes skôr dospievať (sekulárna akcelerácia), 

na druhej strane sa stávajú plne ekonomicky a sociálne nezávislými neskôr vzhľadom 

k stúpajúcim nárokom spoločnosti (Langmeier, Langmeier, & Krejčířová, 1998).  

Dospievajúci navyše dávajú prednosť predĺženiu tohto prechodného obdobia, pretože 

štandardná dospelosť, spojená s definitívnou voľbou, sa im môže javiť príliš náročná. Tejto 

tendencii zodpovedá postoj označený Eriksonom (1963) ako adolescentné psychosociálne 

moratórium. Moratórium je prejavom potreby odložiť rozhodnutie, ktoré by bolo príliš 

závažné (Vágnerová, 2012). 

Vágnerová (2012) rozdeľuje obdobie dospievania na dve fázy: 

 ranná adolescencia - označovaná ako pubescencia, zahŕňa prvých 5 rokov 

dospievania, je lokalizovaná približne medzi 11.-15. rok, s určitou variabilitou,   

 neskorá adolescencia - zhŕňa ďalších päť rokov života, trvá približne od 15 do 20 

rokov, s určitou individuálnou variabilitou, najmä v oblasti psychickej i sociálnej.  

Langmeier, Lenagmeier a Krejčířová (1998) hovoria tiež o jednom období dospievania, delia 

ho však podrobnejšie na: 



29 

 

 fázu pubescencie – od 11 do 15 rokov u dievčat, o rok neskôr u chlapcov, delia 

ďalej na: 

o prepubertu – od 11 do 13 rokov u dievčat, 

o vlastnú pubertu, 

 fázu adolescencie – zhruba od 15 do 20-22 rokov. 

Říčan (2006) hovorí o dvoch samostatných obdobiach: 

 pubescencia – obdobie do 11 do 15 rokov,  

 adolescencia – obdobie od 15 do 20 až 22 rokov. 

Všetci autori zdôrazňujú individuálnu variabilitu dospievania. U rôznych jedincov 

nastupuje v rôznom čase a prebieha rôznym tempom. Zároveň jednotlivé oblasti dospievania 

(biologické, psychické, sociálne) nemusia prebiehať súbežne.  

V ďalších častiach tejto práce budeme pre zjednodušenie používať súhrnný pojem 

dospievanie prípadne adolescencia, dospievajúci či adolescent. Pojem pubescent sa bude 

viazať k rannejšej fáze dospievania.   

Pre adolescenciu sú charakteristické zmeny v rôznych oblastiach psychického vývoja, ktoré v 

nasledujúcich podkapitolách bližšie popíšeme. 

2.1 Výrazné telesné premeny 

Telesné dospievanie, spojené s pohlavným dozrievaním, tj. pubertou, je najnápadnejšou 

zmenou rannej adolescencie (Vágnerová, 2012). Dochádza k rastu do výšky i váhy, menia sa 

telesné tvary, dozrievajú pohlavné orgány, objavujú sa sekundárne pohlavné znaky, u dievčat 

sa dostavuje prvá menštruácia, chlapci mutujú.  

Telesné zmeny pôsobia i na psychiku dospievajúcich. Prejavuje sa väčšia zameranosť na 

vlastné telo, často spojená s pochybnosťami či nespokojnosťou. Spokojnosť s vlastným telom 

narastá zväčša až koncom neskorej adolescencie  . 

S pohlavným dozrievaním súvisí i oblasť sexuality. Počas obdobia dospievania sa platonické 

lásky menia v prvé reálne vzťahy. V tomto období zvykne dochádzať i k prvým skúsenostiam 

s pohlavným stykom (Vágnerová, 2012).  
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2.2 Zmeny v myslení 

Kľúčovou novinkou sú v tomto období formálne logické operácie – myslenie nezávislé na 

obsahu (Říčan, 2006). Myslenie sa postupne uvoľňuje zo závislosti na konkrétnej realite, 

dospievajúci je schopný uvažovať abstraktne, a to i o variantoch, ktoré reálne neexistujú 

(Vágnerová, 2012).  

Táto schopnosť podnecuje i mravné usudzovanie, pubescent rád porovnáva realitu 

s vyhlasovanými ideálmi. Uvažuje kriticky o zmysle hodnôt, ktoré mu spoločnosť vštepuje  

Zaujímavým novým javom je myslenie o myslení. Pubescent uvažuje nielen o skutočnosti, 

ale aj o svojich úsudkoch. (Říčan, 2006). 

Mení sa i vzťah k času. Abstraktné myslenie nie je viazané na konkrétnu realitu, a preto nie 

je obmedzené na súčasnosť či minulosť, tj. na vlastnú skúsenosť. Môže ísť o predvídanie či 

plánovanie budúcich udalostí, ktoré by mohli s určitou pravdepodobnosťou nastať 

(Vágnerová, 2012). 

Typické znaky spôsobu myslenia dospievajúcich môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov 

(podľa Keatinga, 1991 in Vágnerová, 2012): 

 Dospievajúci pripúšťajú variabilitu rôznych možností. 

To prispieva k rozšíreniu a obohateniu úvah. Je možné ho chápať i ako predpoklad k lepšiemu 

pochopeniu rôznorodosti názorov iných ľudí, prípadne rôznych teórií.  

 Dospievajúci dokážu uvažovať systematickejšie. 

Mení sa spôsob manipulácie s informáciami, starší adolescenti uvažujú o rôznych 

alternatívach už v rámci interpretácie problému. Sú schopní si stanoviť nejakú hypotézu 

a postupnými krokmi ju vylúčiť alebo potvrdiť. Dospievajúci akceptujú viac možností, a preto 

dokážu uvažovať o rôznych spôsoboch riešenia.  

 Dospievajúci dokážu experimentovať s vlastnými úvahami. 

Dokážu ich kombinovať a prepojovať, ich myslenie je flexibilnejšie. Experimentovanie 

s novou schopnosťou predstavuje štandardný prostriedok ich ďalšieho rozvoja.  

Nový pohľad na svet vedie podľa Vágnerovej (2012) k dočasnému posilneniu poznávacieho 

egocentrizmu a obranného redukcionizmu. Prejavuje sa to tak, že dospievajúci: 
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 bývajú nadmieru kritickí a majú sklon s kdekým polemizovať, 

 podliehajú klamu, že ich úvahy sú totálne výnimočné, a že premýšľajú inak, než 

ostatní ľudia,  

 ovplyvňujú ich aj výkyvy sebaponímania a kolísanie sebadôvery,  

 odmietajú výnimky a kompromisy,  

 dospievajúci bývajú radikálni. 

2.3 Emocionálne zmeny 

Hormonálne premeny stimulujú zmeny emočného prežívania, ktorého výkyvy majú 

subjektívny i objektívny dopad a môžu ovplyvňovať aktuálne hodnotenie dospievajúceho 

(Vágnerová, 2012). Jeho nálady bývajú labilné, nápadne často sa menia, prevládajú záporné 

emócie. Dospievajúci sám nerozumie tomu, čo sa s ním deje, vysvetlenie hľadá predovšetkým 

v tom, ako sa k nemu správa okolie. (Říčan, 2006) 

Typickými pre toto obdobie je emočný egocentrizmus, ale i nechuť prejavovať svoje city 

navonok. Častý je pocit neistoty. V období detstva saturovala potrebu istoty závislosť na 

rodine, teraz je však čas na emancipáciu, ktorá umožní rozvoj vlastných kompetencií, ktoré by 

dospievajúcemu slúžili ako obrana proti neistote.  

Ku konci adolescencie dochádza ku stabilizácii emočného prežívania, starší adolescenti 

nebývajú takí náladoví a citovo labilní. Dôvodom je hormonálne vyrovnanie, adaptácia 

organizmu na pohlavnú dospelosť a korigovanie citovej expanzie ranného dospievania 

skúsenosťou (Vágnerová, 2012). 

2.4 Sociálny vývoj 

Medzi hlavné vývojové úlohy obdobia dospievania patrí emancipácia od príliš úzkej 

závislosti na rodine, nadväzovanie vzťahov s vrstovníkmi rovnakého i opačného pohlavia, 

hľadanie vlastného postavenia (svojej „role“) v spoločnosti i hľadanie zmyslu vlastnej 

existencie (Langmeier, Langmeier, & Krejčířová, 1998).  

2.4.1 Dospievajúci a rodina 

Rodina poskytuje dieťaťu základnú citovú istotu a útočisko vo všetkých problémoch, 

s ktorými sa stretáva. Uvoľniť sa z tohto hniezda istoty nie je pre všetky deti jednoduché 

(Langmeier, Langmeier, & Krejčířová, 1998). Tento proces môže byť viac či menej bolestný, 

a to ako pre dospievajúceho, tak pre jeho rodičov.  
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Zmena postavenia príslušníkov rôznych generácií, vzťahov medzi nimi a vytvorenie novej 

rovnováhy je však významnou súčasťou vývoja. Prechodné štádium transformácie, 

uvoľňujúce už nefunkčnú závislosť dieťaťa na rodičoch, sa môže prejaviť zdanlivou negáciou 

všetkého, čo do tej doby platilo (Vágnerová, 2012). Říčan tu hovorí o „pubescentnom 

negativizme“. Pubescent sleduje chovanie rodičov, diskutuje o ich názoroch a niekedy až 

nápadne zastáva práve opačné stanovisko ako oni (Říčan, 2006). Podľa Vágnerovej (2012) sa 

tým učí kritickému prístupu k poznávaniu. Podobné výkyvy obvykle nemajú trvalejšiu 

platnosť, sú výrazom potreby dospievajúceho prekonať väzbu, ktorý by bola pre ďalší vývoj 

obmedzujúca. 

Proces separácie zo závislosti na rodine by mal byť v adolescencii ukončený. Vzájomné 

vzťahy by mali byť stabilizované vo svojej pozitívnej podobe a rodičia by mali akceptovať 

osamostatnenie svojho dieťaťa. 

2.4.2 Dospievajúci a vrstovníci 

Tak ako sa dospievajúci uvoľňuje z pút vlastnej rodiny, nadväzuje nové intenzívnejšie vzťahy 

k vrstovníkom – najprv obvykle k vrstovníkom rovnakého pohlavia (najprv k celej skupine, 

neskôr k jednému „najlepšiemu“ priateľovi), neskôr stále častejšie i k vrstovníkom opačného 

pohlavia (najprv rozkolísane strieda a hľadá, neskôr si nachádza stálejší vzťah) (Langmeier, 

Langmeier, & Krejčířová, 1998). 

Vzťahy s vrstovníkmi môžu uspokojovať rôzne psychické potreby (Vágnerová, 2012): 

 Potrebu stimulácie saturuje kontakt s vrstovníkmi, spoločné aktivity a zážitky.  

 Potreba zmysluplného učenia. V kontakte s vrstovníkmi získavajú dospievajúci 

mnohé skúsenosti, ktoré ich spájajú. Spoločne experimentujú s riešením rôznych 

situácii, učia sa rôznym sociálnym stratégiám a rozlišujú, akú majú v rôznych 

situáciách účinnosť.  

Vrstovnícka skupina má referenčný význam, tj. slúži ako základ pre porovnávanie 

skúseností, poskytuje dospievajúcim užitočnú spätnú väzbu. To je dôležité pre 

pochopenie seba i iných, sebapoznanie a reálnejšie sebahodnotenie.  

 Potreba istoty a bezpečia. Pri osamostatňovaní sa od rodiny hľadá adolescent oporu 

u vrstovníkov, ktorí sú v podobnej životnej situácii. Dospievajúci si môže skôr dovoliť 

postupné odpútavanie sa z pevných rodinných väzieb, pokiaľ má zázemie i inde. 

 Potreba byť akceptovaný a získať uspokojivú prestíž má v období dospievania ešte 

väčší význam ako skôr, pretože znižuje neistotu a tak pozitívne ovplyvňuje rozvoj 
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sebaponímania. Pozícia, ktorú dospievajúci vo vrstovníckej skupine získa, sa stane 

dôležitou súčasťou jeho identity. Aby dospievajúci dosiahol v skupine žiaduce 

postavenie, je nutná určitá konformita so skupinou. Prejavy konformity môžu byť 

veľmi rôzne, od požadovanej úpravy zovňajšku, až po nanovo modifikované hodnoty, 

uznávané normy a preferovaný štýl života.  

Říčan (2006) považuje vzťah k vrstovníkom za jednu z hlavných hybných síl 

pubescentného vývoja. Verejná mienka triedy alebo inej skupiny vrstovníkov je už taká 

silná, že ich odsúdenie predstavuje ťažkú hrozbu a pubescent radšej riskuje i dosť závažný 

konflikt s rodičmi a učiteľmi. Vrstovníci uľahčujú nevyhnutnú citovú emancipáciu od rodiny 

a získavanie nezávislosti, ich tlak však môže byť i príliš silný a dieťa sa tak ocitá v bolestnom 

konflikte. Vplyv vrstovníckej skupiny, ktorý je možné vyjadriť intenzitou obáv zo zavrhnutia, 

je na vrchole v 15-16 rokoch (Vágnerová, 2012). 

2.4.3 Priateľstvá dospievajúcich 

Pubescent obyčajne túži po vernom kamarátovi, s ktorým by si rozumel (Říčan, 2006). 

Priateľské vzťahy považujú dospievajúci za dôležitý zdroj emočnej opory a porozumenia. 

Priateľstvo je hlbším recipročným vzťahom, ktorý je charakteristický vzájomnosťou 

a intimitou (zahrňujúcou dôveru, potrebu blízkosti a zdieľanie zážitkov), pozitívnym 

hodnotením a bezpodmienečným prijatím.  

Podmienkou rozvoja priateľstva je zhoda v mnohých oblastiach. Za takých okolností je 

vzájomné porozumenie jednoduchšie a vzťah prináša viac uspokojenia. Priateľstvo s niekým, 

kto je príliš odlišný, potreby dospievajúcich väčšinou neuspokojuje.  

Priateľské vzťahy rozvíjajú a posilňujú niektoré sociálne schopnosti. Adolescentné 

priateľstvo zahŕňa ochotu pomôcť, jednať altruisticky, vzdať sa preň niečoho osobne 

dôležitého. Podpora priateľa môže prinášať väčšie uspokojenie ako chovanie zamerané 

egoisticky. Priateľ môže poskytnúť užitočnú korektívnu skúsenosť.  

Existencia blízkeho priateľa prispieva k osobnej vyrovnanosti, posilňuje sebavedomie 

a sebaistotu (Vágnerová, 2012). 

2.4.4 Partnerské vzťahy dospievajúcich 

Dospievanie je spojené s objavením sa erotických pocitov a experimentovaním 

s partnerskými vzťahmi. Prvé zamilovanie býva platonické (Říčan, 2006). Vágnerová 

(2012) uvádza, že skutočnému párovému kontaktu predchádza virtuálny, kedy skupina dáva 
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dvoch jedincov dohromady. Príťažlivosť, obvykle viazaná na atraktivitu zovňajšku či 

chovania, stimuluje tendenciu naviazať bližší kontakt, dosiahnuť schôdzku a tým považovať 

chodenie za potvrdené. O hlbší vzťah ešte nejde, skôr o potvrdenie efektivity použitých 

stratégií a vlastnej hodnoty, resp. prijateľnosti pre tento druh vzťahu.  

Subjektívny prežitok záujmu o vrstovníka opačného pohlavia môže mať charakter 

zamilovanosti, prejavuje sa emočnými výkyvmi, striedaním pocitov povznesenosti 

a trápnosti, rozpakmi, pocitom vysokej hodnoty milovanej bytosti a potrebou jej blízkosti.  

Čisto sexuálne záujmy pubescentov sa prejavujú predovšetkým zvedavosťou, ktorá je 

výrazom potreby orientácie. Dospievajúci dokážu hovoriť o sexe so svojimi kamarátmi, ale 

s partnerom (partnerkou) túto tému zvyčajne nepreberajú, pred nimi sa hanbia. Neskúsenosť 

vyvoláva neistotu, s ktorou sa môžu v tejto dobe vyrovnať len v rovine informácií. Sexuálna 

téma síce vyvoláva príjemné vzrušenie, ale pubescenti zatiaľ túto potrebu uspokojujú len 

v teoretickej rovine alebo autoerotickými praktikami, tj. masturbáciou. Tie nemožno 

považovať za prejav odchýlky, sú úplne prirodzené a normálne. Masturbácia je prvou 

sexuálnou skúsenosťou mladých adolescentov.  

Väčšina adolescentných lások má charakter experimentovania, a preto spravidla dlho 

nevydržia. Dosiahnutie naozajstnej intimity v partnerskom vzťahu je možné najskôr na konci 

adolescencie, kedy je človek zrelší a schopnejší zdieľať s partnerom jeho pocity, vzdať sa 

kvôli nemu aspoň občas uspokojenia vlastných potrieb a harmonizovať požiadavky oboch, 

bez toho, aby nimi cítil ohrozený. Potreba partnera opačného pohlavia už nie je len 

sekundárnym prejavom sociálneho tlaku a úsilia uchovať si demonštráciou takých kontaktov 

prestíž v skupine. Stáva sa skutočnou potrebou, ktorá ma niekoľko aspektov: psychický, 

sexuálny a sociálny (Vágnerová, 2012). Říčan (2006, s.185) to vyjadril krásnymi slovami: 

„Prúd milostnej, ale nie priamo sexuálnej nehy sa neskôr zblíži so sexualitou v užšom zmysle 

slova a oba prúdy sa spoja v zrelej, dospelej láske.“  

2.5 Dospievajúci a škola 

Počas obdobia dospievania prechádza adoslescent druhým stupňom základnej školy, strednou 

školou a nastupuje do zamestnania, alebo pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Počas tejto 

cesty vzdelaním sa jeho vzťah ku škole a vyučujúcim mení.  

Podľa Vágnerovej (2012) býva motiváciou mladších adolescentov k učeniu sa dosiahnutie 

konkrétneho, osobne významného cieľa, napríklad prijatia na vybraný odbor. Pubescent 

vynaloží väčšie úsilie iba vtedy, keď je presvedčený o zmysle takéhoto jednania. Pokiaľ začne 
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intenzívnejšie pracovať, deje sa tak obvykle v súvislosti s anticipovaným koncom povinnej 

školskej dochádzky a prijímacími skúškami na zvolený študijný odbor. Motivácia k učeniu 

závisí tiež na subjektívnom význame učiva. Ak sa javí nepotrebné a samoúčelné, klesá 

aj motivácia k práci.  

Motivácia stredoškolákov k učeniu sa býva podľa Vágnerovej (2012) taktiež pomerne slabá. 

Predpokladaná hodnota vzdelania ako prostriedku k dosiahnutiu lepšej profesijnej role 

a väčšej sociálnej prestíže nie je jednoznačná. Vyšší sociálny status a hlavne dobré 

ekonomické postavenie na kvalite vzdelania často vôbec  nezávisia.  

Starší adolescenti svoje schopnosti využívajú predovšetkým k tomu, aby sa vyhli problémom  

a udržali si určitý štandard, ktorý sa stabilizuje na počiatku stredoškolskej dochádzky. 

Dospievajúci skôr taktizujú, ako by sa snažili niečo naučiť. Dokážu však pracovať a nadchnúť 

sa  pre činnosť, ktorá má pre nich význam, obvykle väčší ako škola.  

Pokiaľ adolescent nastúpi do zamestnania, vymení rolu študenta za rolu profesijnú. Nástup 

do zamestnania prežívajú dospievajúci ambivalentne. Pozitívny význam má pre nich 

nezávislosť a ekonomická sebestačnosť, záťažou je naopak nízky sociálny status začiatočníka, 

rozpor medzi očakávaniami a skutočnosťou, stereotyp denného programu pracovného dňa 

(Vágnerová, 2012).  

2.5.1 Vzťah dospievajúcich k učiteľom 

O vzťahu dospievajúcich k učiteľom trefne vypovedajú Říčanove slová: „Pubescentná kritika 

učiteľov je taká bežná, že je skoro zbytočné sa o nej zmieňovať. Trieda je bystrým kolektívnym 

pozorovateľom: každú chybu, každý osobný nedostatok postrehne a pohotovo komentuje. 

Prezývky učiteľov bývajú neľútostne trefné. Kladný vzťah k učiteľom sa naopak dáva najavo 

len s ostychom a opatrnosťou, pubescent sa bojí, že jeho sympatie budú označené za 

šplhanie“ (2006, s.181). 

Bežné sú v tejto dobe negativizmus, odmietanie požiadaviek a provokovanie učiteľa, ako 

spôsob obrany dospievajúcich, ktorí nie sú schopní reagovať zrelším spôsobom. Kvôli 

formálnej moci učiteľa a možným sankciám sa kritizovanie nemusí vždy prejaviť v triede, ale 

dospievajúci svoje názory môžu prezentovať inde, napríklad vo vrstovníckej skupine, kde im 

žiadne problémy nehrozia. Tento spôsob vyjadrenia kritického postoja môžeme chápať ako 

symbolickú konfrontáciu. Prejavuje sa napríklad napodobovaním rôznych prejavov 

učiteľov, kreslením ich karikatúr, prezývaním apod. (Vágnerová, 2012).  
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Učiteľ podľa Vágnerovej (2012) stráca u pubescentov svoje výsadné postavenie. Tí ho 

akceptujú ako autoritu len ak im niečím imponuje a môžu si ho vážiť. Od učiteľa očakávajú: 

 Stabilitu názoru – spoľahlivosť a istota jeho nemennosti.  

 Stabilitu emócií a prevahu pozitívneho emočného ladenia.  

 Spravodlivosť – hodnotenie všetkých žiakov rovnakým spôsobom, podľa rovnakých 

kritérií. 

 Profesijné schopnosti – vedieť vysvetliť učivo a presne vymedziť, čo a ako bude 

skúšať.   

2.6 Formovanie identity 

Dôležitým aspektom obdobia adolescencie je vytváranie si vlastnej identity. Obrovské 

množstvo zmien telesných, duševných i sociálnych, v spojitosti s novo nadobudnutými 

kompetenciami v oblasti myslenia (introspekcia, metakognícia), privádza adolescenta do 

situácie, kedy musí nutne prehodnocovať kým je, aké miesto vo svete zastáva a kam bude 

v budúcnosti smerovať.  

Říčan (2006) spája hľadanie identity s: 

 Poznávaním samého seba, pričom sebapoznávanie býva spojené i s jednaním. 

Človek sa len výnimočne snaží jednoducho poznať sám seba, nech je aký je. Obyčajne 

sa snaží nejakým byť. 

 Experimentovaním – adolescent skúša, čo zo seba dokáže urobiť, akého 

sebaovládania je schopný, čo všetko si dokáže odriecť, ako radikálne dokáže opustiť 

konzumentský spôsob života, atď. 

 Zosilneným introvertným zameraním – pozornosť k vlastnej osobe si vynucujú 

telesné zmeny a milostný i mravný život vedú priamo k zameraniu na vlastné vnútro. 

Tiež emancipácia od rodičov, často spojená s citovým zmätkom, vedie k premýšľaniu 

o sebe.  

Vágnerová (2012) hovorí o dôležitosti vrstovníckej skupiny pri vytváraní individuálnej 

identity. Dospievajúci sa môže uspokojivo definovať príslušnosťou ku skupine, tzv. 

skupinovou identitou, ktorá mu pomáha prekonať neistotu v procese osamostatňovania, 

v jeho individuácii. Väzba na skupinu znižuje individuálnu zodpovednosť a zvyšuje pocit 

sebavedomia a sebaistoty, ktorých by jedinec inak veľmi pravdepodobne nedosiahol. 
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Vymedzenie samého seba príslušnosťou ku skupine je relatívne jednoduché a jedinec tak 

získa bez väčšej námahy uspokojujúci obraz samého seba. 

Proces formovania identity adolescenta popisuje Vágnerová (2012) nasledovne: 

 Fáza diferenciácie - pubescent si začína viac uvedomovať svoju odlišnosť od 

ostatných, oveľa viac sa s nimi porovnáva. Mení sa jeho vzťah k rodičom a ostatným 

dospelým, chce sa od nich odlíšiť. Spochybňuje a kritizuje rodičovské názory, 

hodnoty a normy.   

 Fáza experimentovania - je typická pre prelom rannej a neskorej adolescencie. 

V tomto období dospievajúci experimentujú s vlastnou emancipáciou. Odmietajú byť 

nadmerne podriadení dospelým a postupne sa stále viac viažu na vrstovníkov. V tejto 

fáze bývajú dospievajúci nekritickí, myslia si, že ich nič nemôže ohroziť, odmietajú 

rady a varovania rodičov. Budúcnosť je pre nich samozrejmosťou, zatiaľ sú všetky 

alternatívy aspoň hypoteticky dosiahnuteľné, plánujú len najbližší časový úsek.  

 Fáza postupnej stabilizácie - v období neskorej adolescencie dochádza k postupnému 

vyrovnaniu a stabilizácii vzťahov s rodičmi. Dospievajúci už dosiahol určitú 

samostatnosť, má zrelšie spôsoby uvažovania a chovania a nemá teda potrebu 

demonštratívnych prejavov odporu. I v tejto fáze však ešte môže dochádzať 

k výkyvom, keď dospievajúci kolíše medzi odmietaním a opätovným prijímaním 

väzby na rodinu. Nakoniec však adolescent nájde spôsob, ako si udržať samostatnosť, 

a pritom s rodičmi vychádzať. O budúcnosti má jasnejšiu predstavu, vie kým je, a kým 

by chcel byť.  

 Fáza psychického osamostatnenia - k ukončeniu separácie zo závislosti na rodine 

dochádza na konci adolescencie alebo až v mladej dospelosti. Takmer dospelý 

dosahuje úplnú samostatnosť a vytvorenie určitej podoby vlastnej identity, ktorá 

potvrdzuje jedinečnosť jeho osobnosti a zároveň ho úplne nevytrhne z predošlých 

väzieb, a ktorá môže pôsobiť ako integrujúci mechanizmus, regulujúci jeho budúce 

smerovanie i aktuálne prežívanie.   
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3. Špecifiká komunikácie dospievajúcich 

3.1 Komunikácia dospievajúcich s vrstovníkmi 

Komunikácia pubescentov s vrstovníkmi má svoju špecifickosť a líši sa od spôsobu, akým 

dospievajúci hovoria s dospelými (Vágnerová, 2012): 

 Snažia sa o originalitu – vytvárajú si vlastný štýl, ktorý je charakteristický užívaním 

určitých obratov, preferencií niektorých slov, špecifických oslovení, teatrálnosťou, 

ktorý ma na rečníka upriamiť pozornosť.  

 Radi používajú určité výrazové klišé, hrubšie slangové výrazy, sú hluční, 

hulákajú na seba, najmä pokiaľ sú v húfe.  

 Ich komunikácia má silne vyjadrenú neverbálnu zložku, najmä pre mladších 

dospievajúcich je typické hihňanie, robenie grimás, dotýkanie, strkanie sa apod. 

 Ich vzájomná komunikácia býva skratkovitá, pripomína kód, ktorému by nemal 

nikto nezasvätený rozumieť. Komunikačné skratky však nie sú na to, aby 

komunikovali nejaký obsah, ale aby potvrdzovali vzájomný vzťah.   

 Typické sú nekonečné a opakované telefonické rozhovory, prípadne posielanie 

SMS. Ich zmyslom je skôr potvrdenie existujúceho vzťahu, než potreba niečo aktuálne 

a konkrétne komunikovať. Takáto komunikácia uspokojuje potrebu udržania 

symbolického kontaktu, pre ktorý nie je významný samotný obsah rozhovoru, ale jeho 

dĺžka či frekvencia. Dospelí túto komunikačnú aktivitu považujú za nezmyselnú 

a snažia sa ju aspoň redukovať. Takto jednajú najmä dievčatá, chlapci bývajú 

aj v dobe dospievania vecnejší.  

Vybíral (2009) hovorí o fenoméne prezváňania, ktoré môže byť dohodnutým signálom 

pre „Ozvi sa mi, zavolaj mi Ty!“, či „Už som pred domom!“, ale môže byť 

i jednoduchých výrazom toho, že sa dospievajúci nudí, cíti sa sám, alebo si na niekoho 

spomenul. Prezváňaním symbolicky napĺňa potrebu blízosti a spolunáležitosti.  

V adolescentnej skupine sa tieto znaky začínajú pomaly vytrácať, uchovávajú si len generačne 

špecifický slovník a spôsob oslovovania (i keď možno už len zo zvyku) (Vágnerová, 2012). 

3.2 Komunikácia dospievajúcich s učiteľmi 

Vo všeobecnosti je komunikácia dospievajúcich s učiteľmi komunikáciou s dospelými, ktorá 

je najmä u pubescentov ohrozená väčším rizikom  vzájomného neporozumenia, a to 

z nasledovných dôvodov (Vágnerová, 2012): 
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 Uzavretosť dospievajúcich, ktorí dávajú navonok najavo len to, čo si myslia, že je 

pre dospelých prijateľné. Chovajú sa tak preto, aby nemali problémy, alebo aby 

neodkryli príliš mnoho zo svojho súkromia. Tém, ktoré by mohli s dospelými zdieľať 

ubúda a zaoberať sa tým, čo považujú za dôležité dospelí, nie sú pubescenti ochotní.  

 Prístup dospelých, ktorí sú netrpezliví, znechutení a unavení, kvôli čomu často riešia 

komunikačný problém autoritatívnou skratkou, ktorá k ničomu nevedie. Upínajú sa na 

nepodstatné detaily, ako je napríklad hudobný vkus, oblečenie a účes dospievajúcich, 

pre ktoré sa často nedostanú k významnejším témam.  

V období adolescencie sa komunikačný štýl dospievajúcich mení a začína sa približovať 

bežnému štandardu. Starší adolescenti sa snažia s dospelými skôr dohodnúť. Premenu 

komunikácie významne ovplyvňuje i vykanie, ktoré slúži ako symbolické potvrdenie zmeny 

sociálneho postavenia dospievajúcich, ktorí už nie sú považovaní za deti. Sami adolescenti 

naopak túžia po tom, aby mohli dospelým tykať a dokázať týmto spôsobom svoju 

rovnocennosť.  

3.2.1 Pedagogická a výučbová komunikácia 

Špecificky sa komunikácia dospievajúcich s učiteľmi uskutočňuje v rámci pedagogickej 

komunikácie, ktorú Mareš a Křivohlavý (1989) definujú ako vzájomnú výmenu informácií 

medzi účastníkmi výchovne vzdelávacieho procesu, ktorá slúži výchovne vzdelávacím 

cieľom. Informácie sú predávané jazykovými i nejazykovými prostriedkami a týkajú sa nielen 

vecnej stránky komunikovaných obsahov, ale i komunikácie emocionálnych stavov, postojov 

a pravidiel ďalšej komunikácie (Gillernová & Krejčová, 2012). 

Účastníkmi pedagogickej komunikácie sú obvykle dve skupiny: vychovávajúci 

a vychovávaní (Mareš & Křivohlavý, 1989), pričom vychovávajúcim bývajú najčastejšie 

dospelí ľudia s určitou pedagogickou kvalifikáciou, ale tiež školská trieda, skupina žiakov 

v triede, žiak v určitej roli (napr. predseda triedy). Vychovávaným býva žiak, skupina žiakov, 

trieda, niekoľko tried jedného ročníku atď. Počet účastníkov ovplyvňuje priebeh a výsledky 

pedagogickej komunikácie. So vzrastajúcim počtom osôb sa možnosti priamej medziľudskej 

komunikácie zužujú, preto všade tam, kde má pedagogická komunikácia plniť obzvlášť 

zložité úlohy, by sa mal počet účastníkov adekvátne znížiť.  

Na pedagogickú komunikáciu má významný vplyv zvolená organizačná forma vyučovania. 

Najčastejšie sú (Mareš & Křivohlavý, 1989): 
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 Hromadné vyučovanie, kde prevládajú tri komunikačné štruktúry: 

o obojsmerná komunikácia medzi učiteľom a jedným žiakom – typická pre dialóg 

pri opakovaní učiva či skúšaní,  

o jednosmerná komunikácia od učiteľa k triede – napr. monológ učiteľa pri výklade 

učiva, hodnotení triedy, oslovovaní všetkých žiakov,   

o jednosmerná komunikácia od učiteľa k jednotlivcovi – učiteľ dáva žiakovi pokyn, 

príkaz, kladie otázku, žiak však slovne neodpovedá. 

 Skupinové vyučovanie, kde prichádza do úvahy: 

o párové vyučovanie – jedná sa o spoluprácu vo dvojiciach sprevádzanú 

obojsmernou komunikáciou medzi žiakmi, kde žiaci pracujú relatívne samostatne, 

učiteľ ich činnosť obvykle navodí, kontroluje a hodnotí,  

o skupinové vyučovanie troch a viacerých žiakov. 

 Individualizované vyučovanie, ktoré môže mať formu napríklad: 

o individuálnej výučby – kedy sa jeden učiteľ venuje jednému žiakovi,  

o komunikácie učiteľa s žiakom na pozadí hromadného alebo skupinového 

vyučovania,  

o vyučovania bez osobného kontaktu s živým učiteľom – komunikácia s učiteľom je 

sprostredkovaná napr. učebnicou alebo počítačom.  

V užšom zmysle slova hovorí Šeďová, Švaříček a Šalamounová (2012) o výučbovej 

komunikácii, ako o výmene informácií medzi učiteľom a žiakmi v rámci vyučovacej 

jednotky. Ide teda o komunikáciu počas vyučovacej hodiny a nezahŕňa napríklad 

komunikáciu cez prestávky (aj keď i tá môže plniť výchovne vzdelávacie ciele).  

Výučbová komunikácia sa vyznačuje nasledovnými charakteristikami (Šeďová, Švaříček, & 

Šalamounová, 2012): 

 Prebieha prostredníctvom špecifického školského jazyka, ktorý je spisovný, 

gramaticky korektný, abstraktný a oprostený od kontextu, avšak zároveň veľmi 

explicitný, zahŕňa špecifickú slovnú zásobu, predovšetkým odbornú terminológiu.  

Ak napríklad deti v bežnej reči používajú lokálne nárečie, v škole prepínajú do 

spisovného jazyka. K nárečiu skĺznu len v situáciách, ktoré sa približujú ich 

mimoškolskému životu alebo sa ich osobne dotýkajú – napríklad vo chvíľach silného 

emocionálneho zaujatia. Naopak, školský jazyk majú silne spätý s prostredím školy 

a mimo ňu ho prakticky nepoužívajú.  
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 Výučbová komunikácia je utváraná špecifickými bázovými pravidlami, ktoré sú 

implicitné, ich nositeľom je učiteľ a žiak si ich musí v rámci socializácie osvojiť. 

Žiacka komunikácia by mala napĺňať tieto pravidlá: 

o  správne načasovanie – odpoveď má prísť v okamžiku, kedy jej učiteľ dáva 

priestor, 

o  spisovnosť a správna syntax, 

o  explicitnosť – vyjadrovanie má byť jasné a presné,  

o  dekontextualizácia - mimoškolské skúsenosti žiakov nemajú byť do 

komunikácie vťahované, reč má byť vedená na všeobecnej až abstraktnej 

rovine,  

o  relevancia vzhľadom k preberanej téme,  

o  stručnosť. 

 Učiteľ vo výučbovej komunikácii výrazne dominuje nad žiakmi. Flanders (1970) 

predstavil tzv. „pravidlo dvoch tretín“, pretože z jeho pozorovaní vyplynulo, že dve 

tretiny z priemernej vyučovacej hodiny sú tvorené verbálnou komunikáciou, dve 

tretiny tohto času hovorí učiteľ a dve tretiny učiteľskej reči predstavuje výklad či 

kladenie otázok.  

Šeďová a kol. (2012) vo svojom výskume u žiakov základných škôl zistili, že 

v českom prostredí zaberá učiteľ ešte viac priestoru, než sú tieto dve tretiny. V českej 

triede sa hovorí 80% času z vyučovacej hodiny, z toho 75% hovorí učiteľ a 25% žiak. 

Jedná sa však o priemerné čísla a tieto pomery sa z hodiny na hodinu líšia, existujú 

preto iste aj hodiny, kde komunikačne dominujú žiaci.  

 Výučbová komunikácia má pevnú štruktúru, ktorú Mehan (1979) pomenoval ako 

IRE štruktúru. Táto zahrňuje: 

o  iniciáciu – typicky otázkou učiteľa,  

o  repliku – odpoveď žiaka,  

o  evaluáciu – učiteľovo zhodnotenie repliky žiaka.   

V českej triede (Šeďová, Švaříček, & Šalamounová, 2012) v 73% iniciuje komunikáciu 

učiteľ. V jeho otázkach dominujú otázky uzavreté (75% prípadov) a nižšej kognitívnej 

náročnosti (61% prípadov). Prakticky to znamená, že učitelia nabádajú žiakov k tomu, aby 

zopakovali fakty v podobe, v akej im boli predtým prezentované.  
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Pokiaľ komunikáciu iniciujú žiaci, jedná sa väčšinou o otázky organizačného charakteru, 

zatiaľ čo otázky vzťahujúce sa k učivu, tzv. autonómne otázky sú zriedkavejšie (tvoria iba 

16% prípadov, čo predstavuje asi 3 otázky na vyučovaciu hodinu). Pokiaľ sa žiaci pýtajú 

otázky zo zvedavosti, či vyžadujú informácie alebo vysvetlenie, sú reakcie učiteľov pozitívne 

– snažia sa žiakom povedať či vysvetliť, čo potrebujú. Pokiaľ však žiaci konfrontujú svoje 

chápanie učiva s tým, čo o učive hovorí učiteľ, učitelia ich otázky buď ignorujú, alebo na ne 

reagujú negatívne. Je tomu tak preto, že v prvom prípade chápu žiacke otázky ako výraz 

snahy a v druhom ako nepozornosť alebo snahu o spochybnenie výkladu učiteľa.  

Druhým spôsobom, ktorým žiaci vstupujú do výučbovej komunikácie sú žiacke komentáre, 

najmä komentáre, ktorými sa žiaci snažia učiteľa upozorniť na to, akými vedomosťami 

disponujú, a ktorých funkciou je získanie pozitívnej spätnej väzby. Komentáre nestoja na 

začiatku komunikačného reťazca, ale vstupujú do všetkých častí komunikačných sekvencií, 

ktoré v školskej triede aktuálne prebiehajú. Učiteľmi nebývajú komentáre príliš často brané na 

vedomie, pretože narúšajú pravidlá komunikácie, nenapĺňajú správne načasovanie repliky, 

o ktorom rozhoduje učiteľ. 

Takmer automaticky po učiteľskej iniciácii nasleduje žiacka replika. Žiackych odpovedí 

býva omnoho viac než učiteľských otázok (v priemere 2,1 repliky na jednu učiteľské 

iniciáciu). Je to dané tým, že niektoré odpovede sú chybné a žiaci odpovedajú znova, a tiež 

tým, že u otvorených otázok učitelia obvykle vyčkávajú, kým odpoveď sformuluje väčšie 

množstvo žiakov. Žiacke odpovede bývajú krátke, uzavreté a nižšej kognitívnej náročnosti.  

Častým mechanizmom v žiackych odpovediach je osvojenie si stratégií, ktorými žiaci môžu 

prísť k správnej odpovedi bez toho, aby disponovali potrebnou znalosťou, alebo k nej dospejú 

na základe vlastného logického uvažovania. Učiteľské otázky, či spätné väzby, totiž často 

obsahujú nápovede k správnej odpovedi.  

Žiaci sa tiež snažia na otázky odpovedať v súlade s učiteľovým interpretačným rámcom 

a jeho definíciou situácie, a to i v prípadoch, kedy to otázkou nie je vyžadované.  

Ďalej v komunikačnom reťazci nasleduje spätná väzba učiteľa, ktorá býva v českých 

podmienkach väčšinou pozitívna (iba v 17% prípadov označili učitelia študentovu odpoveď 

za nesprávnu). Učitelia majú opatrný prístup k poskytovaniu (negatívnej) spätnej väzby 

žiakom, čím oslabujú svoje didaktické pôsobenie. Pritom z výskumu vyplýva, že kritickí 

učitelia môžu byť medzi žiakmi i obľúbení.  
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Najčastejšie učitelia používajú zamlčané hodnotenie, kedy žiakovu odpoveď nijako explicitne 

nehodnotia, ale po správnej odpovedi rovno pokračujú k ďalšej otázke. Spätnoväzbový prvok 

je spojený s nabádaním k ďalšej odpovedi, pričom nová otázka ani nemusí mať 

s predchádzajúcou priamu súvislosť, čím sa tento mechanizmus stáva neefektívnym 

z hľadiska prehlbovania porozumenia preberaného fenoménu.   

3.3 Elektronická komunikácia dospievajúcich 

Komunikácia cez internet sa medzi dospievajúcimi stala takým silným fenoménom, že sa tejto 

generácii detí hovorí internetová generácia (Tapscott, 1998). 

Je to práve internet, odkiaľ pochádza a kde sa najviac používa väčšina akronymov, ktoré 

dospievajúci používajú. Preto sa táto časť bude podrobnejšie venovať elektronickej 

komunikácii.  

3.3.1 Formy elektronickej komunikácie 

Jandová (2006) uvádza tieto možnosti komunikácie na internete: 

 WWW stránky (webové stránky) - dnes WWW stránky neposkytujú len informácie, 

ktoré na ne vkladá autor, ale sa stávajú prostriedkom interaktívnym. Mnohé stránky 

obsahujú emailové adresy s možnosťou priameho odoslania elektronickej pošty, 

diskusné fóra či chat. Komunikácia tak môže prebiehať medzi autorom stránok a ich 

čitateľom (one-to-one), ale i medzi návštevníkmi stránok a autorom (many-to-one) 

alebo medzi všetkými navzájom (many-to-many). 

 Elektronická pošta (e-mail) - podstatou elektronickej pošty je posielanie listov 

a krátkych správ napísaných na klávesnici počítača partnerovi prostredníctvom 

špeciálneho programu, ktorý je dnes súčasťou operačných systémov umožňujúcich 

prístup do siete. Je ňou možné posielať texty a ako prílohy súbory textové, zvukové, 

obrazové, ale i videosekvencie. Komunikácia môže prebiehať one-to-one, alebo one-

to-many, kedy autor elektronickej správy posiela svoj text viacerým adresátom.  

 Diskusná skupina (diskusné fórum, newsgroup) - v diskusných skupinách, niekedy 

tiež chápaných ako asynchrónny chat, prebiehajú diskusie účastníkov k zvolenej 

konkrétnej téme (napr. diskusie k filmom a programom na Lidé.cz v sekcii Film 

a televize). Časté sú tiež diskusie k článkom v internetových novinách a časopisoch. 

Účastníci diskusie sa po prihlásení k fóru môžu vyjadrovať k téme ako aj 

k príspevkom ostatných. Príspevky sú na obrazovke zobrazované buď v časovom 

slede tak, ako dorazili na server, alebo hierarchicky, kedy sú reakcie priraďované 
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k daným príspevkom a je možné sledovať vetvenie diskusie. Diskusia môže byť tiež 

moderovaná, kedy moderátor rozhoduje, v akom poradí budú príspevky zverejnené.  

 Talk - systém talk  je predchodcom chatu. Umožňuje synchrónnu komunikáciu iba 

dvoch partnerov (one-to-one), ktorí majú nainštalovaný príslušný program a sú on-

line. Zvláštnosťou tohto systému je, že sa autorov text zobrazuje na obrazovke 

príjemcu postupne znak po znaku tak, ako ho autor píše na klávesnici svojho počítača. 

Tento spôsob zverejňovania replík dialógu sa v modernejších systémoch už nepoužíva.  

 Chat - pri synchrónnom chate spolu simultánne komunikuje pomerne veľké množstvo 

ľudí, ktorí sa prihlásili do niektorej z miestností (chatroom, kanál) na jednom zo 

serverov, ktoré tento typ komunikácie umožňujú (napr. Centrum.cz, Seznam.cz, 

Atlas.cz). Užívatelia komunikujú anonymne pod prezývkou (nick) buď so všetkými 

účastníkmi chatu zároveň (many-to-many), alebo sa obracajú len k jednému z nich. 

Niektoré prostredia dovoľujú tzv. šepkanie, pri ktorom je vzájomná komunikácia 

partnerov (one-to-one) pre ostatných nedostupná.  Najčastejšia je čiastková 

komunikácia niekoľkých málo osôb, pričom týchto čiastkových dialógov môže 

prebiehať simultánne mnoho. Repliky sú pomerne krátke (jeden riadok), pretože text 

hovoru sa pohybuje na ploche obrazovky monitoru a pomerne rýchlo sa obmieňa.  

V histórii chatu existujú dva systémy, starší Internet relay chat a novší WWW chat 

o Internet relay chat (IRC) - pre používane Internet relay chatu je nutný špeciálny 

program. Jeho účastníci, nazývaní klienti (clients) sa pripojujú do rôznych 

kanálov, pred ktorých menom je znak mriežky (napr. #berlin). Programy sa kedysi 

ovládali súborom grafických príkazov formulovaných anglickými výrazmi 

zadávanými po lomítku (/join = vstup do miestnosti, /quit = odchod z miestnosti). 

Dnes sú programy ovládané i pomocou ikoniek, ktoré je možné aktivovať myšou. 

Vzhľadom na neskoršie pripojenie postkomunistických krajín k celosvetovej sieti 

sa u nás IRC príliš nerozšíril.  

o WWW chat (webový chat) - prostredie WWW chatu je podobné IRC, ale 

v niečom sa líši terminológia. Účastníci sa nerozprávajú na kanáloch, ale 

v miestnostiach (chatroom). I tu ide o komunikáciu množstva osôb (many-to-

many). V českom prostredí sú to napríklad servery Xchat.cz na portáli Centrum.cz 

a Lide.cz na portáli Seznam.cz. V niektorých obľúbených miestnostiach môže byť 

i dvesto chatujúcich. U dospievajúcich sú obľúbené napr. miestnosti 12-13-14-15-
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16, Abnormálne nejlepší pokecík! Pro 12-20 let. Veľké množstvo chatujúcich býva 

pravidelne v miestnostiach s erotickou a sexuálnou tematikou.  

Miestnosti môžu byť stále a nestále / dočasné. Dočasnú miestnosť môže založiť 

ktokoľvek a po ukončení komunikácie zaniká. Medzi stále môže byť zaradená po 

splnení určitých podmienok, napr. určitý počet chatujúcich alebo počet hodín 

trvania chatu.   

o Instant messaging - instant messaging (napr. ICQ) je ďalší systém, ktorý 

umožňuje synchrónnu komunikáciu najmä dvoch komunikujúcich prostredníctvom 

špeciálneho voľne dostupného programu. Túto komunikáciu je možné považovať 

za písomnú formu telefonovania. Ku správam je možné pripojiť i najrôznejšie 

súbory, posielať textové správy, hrať hry, telefonovať na telefón a tiež vytvoriť 

komunikáciu viacerých účastníkov (vlastne chat).   

o  MUD - je komunikáciou partnerov pripojených k internetu vo forme hry, ktorá 

prebieha v textovej forme a každý hráč v nej predstavuje nejakú postavu. Mnohé 

hry vychádzajú z prostredia sci-fi a fantasy. Hráči textom vytvárajú a ovládajú 

svoje postavy, menia prostredie a budujú celú hru.  

Suler (1998) uvádza okrem vyššie popísaných foriem elektronickej komunikácie ešte ďalšie 

formy typické pre dospievajúcich: 

 Hranie hier – hry okrem súťaženia a vyhrávania ponúkajú tiež priestor na 

socializáciu. Zo všetkých online miest, kam dospievajúci chodia, majú hry najväčší 

potenciál na vzbudzovanie ich pozornosti a to až do bodu obsesie a závislosti.  

 SMSkovanie – ktoré radí medzi synchrónne formy komunikácie (spolu s chatovaní, 

instant messagingom a MUDmi), ikeď priznáva, že sa dá využiť i na asynchrónny 

spôsob komunikácie.  

 Blogy – uvádza ako ďalší typ asynchrónnej písomnej komunikácie. Majú formu 

akéhosi online denníka. Dospievajúci ho často využívajú na zaznamenávanie tohto, čo 

si myslia a cítia. Prístup na blog je možné obmedziť tak, aby naň mali prístup iba 

priatelia, ale často bývajú otvorené i širokej verejnosti. Dospievajúci tiež môžu 

používať blogy na konverzáciu s priateľmi na spoločné témy.  

 Videokonferencie – za použitia videokamery a mikrofónu sa môžu komunikujúci 

navzájom vidieť.  
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Z nášho pohľadu sa dnes tieto formy komunikácie rôzne prekrývajú. Programy na instant 

messaging poskytujú možnosť skupinového chatu alebo videokonferencie apod. V dobe 

publikácie citovaných kníh tiež ešte neboli rozšírené sociálne siete, ktoré dnes predstavujú asi 

najčastejší spôsob on-line komunikácie mladých. Preto sme pre účely tejto práce a výskumu 

s ňou súvisiaceho, zvolili nasledovné kategórie písomnej elektronickej komunikácie: 

 SMS – v zmysle posielania správ cez mobilný telefón prostredníctvom mobilného 

operátora. 

 Email – ako ho popisuje Jandová vyššie. 

 Komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí – uverejňovanie príspevkov 

a písanie správ na Facebooku, zverejňovanie fotiek na Instagrame, tweetovanie na 

Twitteri atď.  

 Verejný chat – chatovanie vo verejných chatových miestnostiach. 

 Súkromný chat – instant messaging, chat one-to-one prostredníctvom programov ako 

ICQ, Skype, alebo v dnešnej dobe ľahko dostupných mobilných aplikácií ako Viber či 

WhatsApp. 

 Online hry – v zmysle popísanom Sulerom vyššie. 

 Blogy - v zmysle popísanom Sulerom vyššie. 

 Diskusie v diskusných fórach - v zmysle Jandovej diskusných skupín.  

 Diskusie na webových stránkach – ako ich popisuje Jandova v časti o WWW 

stránkach. 

3.3.2 Využívanie elektronickej komunikácie dospievajúcimi 

V Českej republike sú najintenzívnejšími užívateľmi internetu mladí vo veku 16 – 24 rokov. 

Podľa Českého statistického úřadu (Český statistický úřad, 2010) až 92,3% z nich používa 

internet, pričom až 75% každý alebo skoro každý deň. Na Slovensku je dostupná štatistika 

z roku 2015 a tam sa ukázalo, že dokonca až 98,8% mladých používa internet a až 92,7% 

z nich každý alebo skoro každý deň, pričom naň najčastejšie pristupujú z mobilných zariadení 

– 84,5% (Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015). U vyšších vekových skupín sú tieto 

percentá nižšie, pričom sa so stúpajúcim vekom znižujú.  

Sklenářová vo svojom výskume z roku 2007 uvádza, že českí dospievajúci trávia na internete 

priemerne 14,9 hodiny týždenne, z toho 5,6 hodiny cez víkend.  

Najmladšia skupina sledovaných používateľov internetu v Českej republike (a obdobne i na 

Slovensku) vedie takmer vo všetkých spôsoboch jeho použitia – posielanie emailov, 
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telefonovanie cez internet, videohovory, diskusné fóra, chatovanie, aktívna účasť na 

sociálnych sieťach, počúvanie rádia, pozeranie televízie, sťahovanie hudby a filmov, hranie 

online hier, vyhľadávanie informácií za účelom vzdelávania. Menej ako ostatní vyhľadávajú 

informácie iného druhu, čítajú noviny, nakupujú, komunikujú s úradmi apod.  

Najvýznamnejší je rozdiel v dátach o chatovaní, na ktoré internet využíva až 68,1% tejto 

mládeže, pričom v o stupeň staršej skupine 25  - 34 ročných je to už len 39,7% a v starších 

skupinách stále menej.  

Celkovo patrí práve komunikácia k najčastejším aktivitám na internete, pričom vedie 

komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty (Český statistický úřad, 2012). Mladí 

používatelia internetu však používajú okrem klasickej elektronickej pošty i ostatné spôsoby 

komunikácie a najradšej trávia svoj čas na internete komunikovaním najmä prostredníctvom 

chatu. Sklenářová hovorí, že u dospievajúcich tvorí elektronická komunikácia dve tretiny ich 

celkového času stráveného na internete (cca 8,4 hodiny týždenne).   

Napriek tomu sa našťastie nezdá, že by používanie internetu absolútne dominovalo 

voľnočasovým aktivitám mládeže. Rovnako často mládež trávi čas offline sociálnymi 

aktivitami, najmä trávením času spolu a vzájomným telefonovaním si (Greenfield, Gross, 

Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 2006). 

3.3.3 Dôvody atraktívnosti elektronickej komunikácie pre dospievajúcich 

Vágnerová (2012) vysvetľuje obľúbenosť komunikácie prostredníctvom internetu 

u dospievajúcich tým, že sa tam môžu prezentovať a prejavovať podľa svojho aktuálneho 

priania. Počítač je trpezlivým poslucháčom, reaguje predvídateľne a robí to, čo jeho majiteľ 

chce, čím sa pre neistých adolescentov stáva príťažlivejším partnerom než ľudia, u ktorých 

komunikácia nemá také jasné pravidlá a problém nie je tak ľahko identifikovateľný.  

Skupina zahraničných autorov (Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, & Shklovski, 2006) hľadá 

dôvody zvýšeného používania elektronickej komunikácie (tu najmä prostredníctvom instant 

messagingu) u dospievajúcich v tom, že im umožňuje uspokojovať potreby špecifické pre toto 

obdobie – zvýšená potreba komunikácie, priateľstva, príslušnosti ku skupine, formovania 

osobnej i skupinovej identity.  

Podobne Suler (1998) považuje za dôvody príťažlivosti kyberpriestoru pre dospievajúcich to, 

že im umožňuje: objavovať a experimentovať s identitou, nachádzať intimitu a pocity 

spolupatričnosti, odpútavať sa od rodiny, ventilovať frustrácie. 
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Autori sa teda zhodujú v tom, že internet a elektronická komunikácia apelujú na psychické 

oblasti dospievajúcich, ktoré sú pre nich vývojovo v danom období zásadné. O týchto 

charakteristikách dospievania sme hovorili v kapitole 2. Pozrime sa teraz na to, akú úlohu vo 

vybraných aspektoch zohráva elektronická komunikácia. 

3.3.4 Elektronická komunikácia a emócie dospievajúcich 

Riešenie problémov dospievajúcich 

Ukazuje sa, že elektronická komunikácia je vhodná pre riešenie problémov adolescentov. 

Súkromné chatovanie utrápených dospievajúcich s priateľmi im poskytuje emocionálnu úľavu 

a následne má významný vplyv na pozitívne zmeny v ich emocionálnom stave. Dá sa 

predpokladať, že chatovanie poskytuje dospievajúcim intímny súkromný priestor, kde môžu 

zdieľať svoje obavy a prejavovať svoje zlé nálady, kde môžu odhaliť svoje pravé ja, bez toho, 

aby boli niekým hodnotení (Dolev-Cohen & Barak, 2013).  

Vybíral (2009) na základe výskumov v českom prostredí tiež tvrdí, že v prípade mnohých 

osobných problémov sa virtuálne prostredie stáva bezpečnejším pre intímne zverovanie sa. 

Uvádza príklad výskumu diskusného fóra na tému mentálnej anorexie a bulímie (Sládková 

2004 in Vybíral, 2009), kde sa 240 dievčat a jeden chlapec delili o veľmi intímne detaily zo 

svojich životov, o chorobe, rodine a partnerských vzťahoch, pričom bolo zjavné, že otvorená 

a zverujúca sa virtuálna komunikácia im prinášala úľavu. Vybíral (2009) vyvodzuje, že 

virtuálny komunikačný priestor ponúka mnohým dospievajúcim miesto, kde nachádzajú 

podporu, pociťovaný záujem a dokonca i istú podobu „lásky“. 

Diskusie o citlivých témach 

Verejné chaty a diskusné fóra sú vhodným miestom pre dospievajúcich, aby otvorene 

diskutovali o citlivých témach. Dospievajúci majú rozpaky pýtať sa rodičov či priateľov 

napríklad otázky ohľadne sexu, avšak voľne sa na ne pýtajú v internetových skupinách. 

Zahraničné výskumy ukazujú, že otázky sexu sú na online diskusných fórach 

najpopulárnejšie. Sú to otázky o sexuálnom zdraví, romantických vzťahoch, tehotnosti 

a antikoncepcii, sexuálnych preferenciách a technikách. Veľké množstvo dospievajúcich tiež 

vyhľadáva tieto informácie aj bez toho, aby sa do diskusií zapájali. Anonymný internet sa tak 

stáva ideálnym miestom, kde dospievajúci môžu hľadať podobné informácie bez toho, aby 

museli odhaľovať svoju pravú identitu (Greenfield, Gross, Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 

2006). 
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Ventilovanie frustrácií, disinhibícia 

Keďže obdobie dospievania môže byť plné vzdoru a negativizmu, nároky kladené školou, 

rodinou i priateľmi môžu byť neúnosné. Anonymný a ľahko dosiahnuteľný internet poskytuje 

výbornú možnosť pre ventilovanie všetkých frustrácií, a to i sexuálnych a agresívnych 

(Suler, 1998). Vybíral (2009) tu hovorí o disinhibícii ako o jednom z najzjavnejších 

a najšpecifickejších znakov elektronickej komunikácie.  

Zaujímavé závery o prežívaní dospievajúcich na internete prináša Šmahel (2003). Z jeho 

výskumu vyplýva, že internet, ako prostredie bez zábran, prináša zmeny správaní a prežívaní 

adolescentov:  

 pociťujú menej úzkosti, strachu, obáv zo sankcií, menej napätia,  

 cítia sa v mnohých veciach otvorenejší, odvážnejší a trúfalejší,  

 pri elektronickej komunikácii sú komunikatívnejší a výrečnejší, 

 sú názorovo vyhranenejší - majú tendenciu byť provokatívni, stavajú sa do opozície 

i tam, kde by si to v bežnom živote nedovolili,  

 niektorí menia svoje ja vzhľadom k svojej prezývke,  

 niektorí sa na internete cítia lepší než v skutočnosti. 

Mnohí dospievajúci to vnímajú tak, že tieto zmeny im umožňujú byť samými sebou, že na 

internete dostáva priestor ich „naozajstné ja“. Šmahel (2003, s.62-63) uvádza výpoveď jednej 

účastníčky jeho výskumu, ktorá to vystihuje nasledovne: 

„... když sem jdeš, jsi čistý, mizí všechny chybičky, tvoje šišlání, tloušťka, výška, prostě 

všechno, zůstáváš jenom ty...tvoje já...“  

„...Kvůli své vadě můžeš mít různé mindráčky a tak, takže to ovlivňuje tvoje chování v životě, 

ale tady to mizí, tady žádnou vadu nemáš, žádný mindrák, nic, teď se může objevit tvoje pravé 

já (mám říct duše :o) to je sranda...“  

„...stáváš se tu nový člověkem :o)... jsem tu svobodná :o)...“ 

„ ... spíš osvobozená od skutečného světa... a sama od sebe :o)...“ 

 ...Tady je mé já opravdové. Tady se může naplno projevit, ve skutečností je tíženo okolím.“ 
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3.3.5 Elektronická komunikácia a rodina, priateľstvá a vzťahy dospievajúcich 

Separácia od rodiny 

Dôležitým aspektom dospievania je separácia od rodičov a rodiny. Z tohto hľadiska je 

internet príťažlivý preto, že umožňuje dospievajúcim na jednej strane nezávislosť, možnosť 

poznávať nové veci a ľudí (najmä ak rodičia toho o internete príliš veľa nevedia) ale zároveň 

im dovoľuje zostať v bezpečí domova a utíšiť tak prípadnú úzkosť, ktorú separácia so sebou 

prináša (Suler, 1998). 

Bezpečná komunikácia s rovesníkmi 

Keďže majú dospievajúci silnú potrebu komunikovať s rovesníkmi, vyhľadávajú 

elektronickú komunikáciu, ktorá im umožňuje súkromnú konverzáciu jeden na jedného 

v reálnom čase s priateľom, a zároveň trávenie času aj so širšou skupinou priateľov súčasne. 

Vždy je on-line niekto, s kým môžu komunikovať, čo dáva dospievajúcim pocit, že nie sú 

sami, aj keď sú fyzicky vzdialení od priateľov. 

Dospievajúci však potrebujú komunikovať s priateľmi, s ktorými sa cítia bezpečne. Napríklad 

komunikáciu prostredníctvom súkromného chatu považujú dospievajúci za bezpečnejšiu než 

verejné chaty, nakoľko tie považujú za miesto, kde často dochádza k zavádzaniu (Boneva, 

Quinn, Kraut, Kiesler, & Shklovski, 2006).  

Dospelí používajú elektronickú komunikáciu hlavne na udržiavanie osobných vzťahov 

s priestorovo vzdialenými osobami, avšak dospievajúci naopak komunikujú prevažne 

s miestnymi priateľmi. Elektronickú komunikáciu používajú na rozšírenie komunikácie 

s priateľmi, ktorých stretli v škole a bývajú neďaleko, ktorých poznajú dlho a často s nimi 

hovoria i osobne. S priateľmi, ktorých spoznali na internete, sa „stretávajú“ najmä v prostredí 

počítačových hier (Greenfield, Gross, Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 2006). 

Dospievajúci uvádzajú, že pri komunikácii cez internet pociťujú k druhým menšiu 

psychologickú blízkosť, než ako pri telefonovaní alebo osobnom rozhovore. Je to 

pravdepodobne tým, že výber komunikačného partnera na internete je menej starostlivý 

a dospievajúci často konverzujú s kýmkoľvek, kto je práve on-line (Boneva, Quinn, Kraut, 

Kiesler, & Shklovski, 2006). Takmer tri štvrtiny českých dospievajúcich považujú 

komunikáciu na internete za povrchnú a preferujú komunikáciu tvárou v tvár. Vnímanie 

komunikácie ako povrchnej sa oslabuje s počtom hodín strávených na internete. Čím viac 

dospievajúci komunikuje a stáva sa v komunikácii zručnejší, tým menej považuje 
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komunikáciu za povrchnú (Vybíral, 2009). Menšiu osobnosť elektronickej komunikácie môžu 

dospievajúci využiť i vo svoj prospech, a to napríklad pri komunikácii s opačným pohlavím, 

kde by pociťovali zábrany komunikovať tvárou v tvár (Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, & 

Shklovski, 2006).    

Priateľstvá a partnerstvá na internete 

Priateľstvá, ktoré vzniknú na internete, dospievajúci nepovažujú za pravé priateľstvá. 

Virtuálne vzťahy vnímajú ako povrchné, plytké, urýchlené a kratšie. Ak sa z virtuálneho 

vzťahu má stať ozajstné priateľstvo či partnerstvo, snažia sa ho preniesť do reality (Šmahel, 

2003).  

Napriek tomu je hľadanie si partnerských vzťahov na internete častým javom medzi 

dospievajúcimi. Je to pre nich príťažlivá možnosť, pretože sa tam nachádza veľké množstvo 

ľudí z rôznych miest sveta, ktorí môžu naplniť aj špecifické potreby. Nadviazať kontakt je 

navyše omnoho jednoduchšie ako v realite, niekedy stačí jedno kliknutie. Ťažšie je potom 

preniesť vzťah do reality. Internetové vzťahy sú totiž často založené na nesúrodých 

očakávaniach (napr. chlapci častejšie vyhľadávajú vzťahy erotického charakteru, dievčatá 

hľadajú porozumenie), fantáziách a projekciách dospievajúcich. Častým javom je potom 

určitá dezilúzia pri prvom stretnutí, kedy je rozdiel medzi vlastnou predstavou a realitou 

natoľko veľký, že je dospievajúci po zažitom sklamaní pred ďalšou podobnou skúsenosťou 

opatrný (Šmahel, 2003). 

Dospievajúci môžu na internete získavať aj prvé, i keď virtuálne, sexuálne skúsenosti. Suler 

(Suler, 1998) hovorí o tzv. kybersexe dospievajúcich ako o dobrodružstve, ktoré ide ruka 

v ruke so stúpajúcou hladinou hormónov a je tiež spôsobom, ako sa oddeliť od rodičov, ale 

tiež ich pohoršiť, znepokojiť či naštvať. Kybersex má formu písaného textu, ktorý do detailov 

popisuje vzájomné praktiky a prežívané pocity. Môže dochádzať i k výmene obrázkov, čo 

však zmenšuje priestor pre fantáziu. Popri tom môže dochádzať tiež k masturbácii.  

Názory na kybersex sa líšia. Niektorí ho považujú za umelý a neprirodzený, iným príde ako 

bezpečnejšia alternatíva nevyhnutného sexuálneho experimentovania dospievajúcich.  

3.3.6 Elektronická komunikácia a vzdelávanie 

Suler (1998) vyzdvihuje vzdelávacie aspekty internetu a elektronickej komunikácie. Pokiaľ 

chce byť adolescent aktívny na webe, núti ho to učiť sa stále novým a novým zručnostiam 

nielen zo sveta informačných technológií. Aj pokiaľ by sa uspokojil len s bežným 



52 

 

chatovaním s priateľmi, stále je donútený minimálne písať - zaoberať sa slovami, gramatikou, 

spôsobmi, ako sa vyjadriť – a tým vylepšovať svoj písomný prejav. 

Na tomto mieste Suler poukazuje na internetový jazyk (s jeho špecifikami, ako boli popísané 

v kapitole 1.4.2), ktorý u dospievajúcich podnecuje tvorivosť, robí ich komunikáciu 

efektívnejšou a podporuje ich identifikáciu s unikátnou skupinou s unikátnym jazykom.  

Internet je tiež bezhraničným zdrojom informácií a dospievajúci tam nachádzajú množstvo 

poznatkov o témach im blízkych, ktoré by ťažko hľadali v reálnom svete. Otázkou je kvalita 

týchto informácií a schopnosť adolescentov správne ju posúdiť. Minimálne sa však učia 

vyhľadávať informácie, o ktoré sa zaujímajú. A keďže musia sformulovať vhodné kľúčové 

slová, sú prinútení sa nad témou ich záujmu aspoň trochu zamyslieť.  

Elektronická komunikácia s priateľmi z rôznych kútov sveta podnecuje interkultúrne debaty, 

a tým prispieva k rozširovaniu svetového rozhľadu dospievajúcich. 

V neposlednom rade učí elektronická komunikácia dospievajúcich kontaktu s ľuďmi 

z rôznych miest a zázemí, čím prospieva k celkovému rozvoju ich komunikačných 

a ďalších sociálnych zručností.  

3.3.7 Elektronická komunikácia a hľadanie identity 

Anonymný internet s možnosťou rozsiahlej komunikácie, porovnávania sa medzi sebou, 

hrania rolí, experimentovania s identitami atď. poskytuje dospievajúcim lákavé a relatívne 

bezpečné prostredie pre budovanie si vlastnej identity.  

Virtuálna identita 

V prostredí internetu sa jedinec nenachádza ako fyzický subjekt, ale iba ako virtuálna 

reprezentácia samého seba, do ktorej projikuje časti svojho myslenia a pocitov, svojich 

fantázií, predstáv, nevedomých tendencií, prianí a komplexov. Virtuálna identita je oddelená 

od reálnej a má v niektorých prípadoch tendenciu vystupovať do určitej miery autonómne, 

nezávisle na jedincovej vôli a vedomí. Ako takú ju je možné na internete meniť a to napríklad 

i obyčajnou zmenou emailu, či chatovej prezývky  (Šmahel, 2003).  

Keďže pravá identita dospievajúceho môže zostať na internete skrytá, svoju virtuálnu identitu 

formuje napríklad prostredníctvom prezývok či obsahom debát. Prezývky v niečom 

nahrádzajú telo, ktoré vo virtuálnom svete chýba. Často signalizujú na určité aspekty 

požadovanej virtuálnej identity dospievajúceho, môžu vyjadrovať príslušnosť k vrstovníckej 

skupine či slúžiť na zaujatie potenciálneho partnera. V prostredí anglicky hovoriacich chatov 
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sa v súvislosti s odkrývaním identity vyvinul tzv. a/s/l kód, ktorý znamená age / sex / 

location, čiže o osobe prezradí jej vek, pohlavie a miesto odkiaľ píše. Tento kód vytvorili 

účastníci chatov za účelom poskytovania základných informácií o sebe a potenciálnom 

komunikačnom alebo romantickom partnerovi. Vek, pohlavie a miesto sa tak stali dôležitými 

elementmi identity dospievajúcich v chatových miestnostiach (Greenfield, Gross, 

Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 2006).  

Experimentovanie s identitami 

Internet človeku umožňuje experimentovať s aspektmi svojho Ja tak, ako sa to v reálnom 

svete nedá, pričom môže z experimentu kedykoľvek odstúpiť, bež závažnejších dôsledkov 

(Šmahel, 2003). 40% amerických dospievajúcich priznalo, že sa na internete vydávali za 

niekoho iného. Zaujímavé pritom je, že takto neexperimentujú s neznámymi ľuďmi, ale činia 

tak v rámci okruhu rodiny a priateľov. Mnohí priznali, že identitu falšovali vo 

fyzickej prítomnosti kamaráta zo školy, alebo že sa pri predstieraní zamerali na niektorého 

z kamarátov (Greenfield, Gross, Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 2006). 

Šmahel (2003) uvádza tieto dôvody experimentovania s identitami: 

 Obava z odhalenia - Dospievajúci menia svoju virtuálnu identitu, aby ich nebolo 

možné spoznať, či už v reálnom alebo virtuálnom svete. Pristupujú k zmene identity 

najmä vtedy, keď chcú robiť niečo, čo nie je v súlade s hodnotami, normami či 

pravidlami skupiny, alebo sa za niečo pred skupinou hanbia.  

 Zvýraznenie určitého rysu samého seba - V tomto prípade mení dospievajúci 

virtuálnu realitu, pokiaľ sa chce plne identifikovať so svojím konkrétnym aktuálnym 

pocitom, zvýrazniť a prežiť do extrému určitú svoju náladu, zdôrazniť určitý rys seba 

samého.  

 Zmena sexuálnej identity - V prostredí internetu sa dospievajúci mužského pohlavia 

môže nevedomky pokúšať identifikovať so svojou animou (a naopak). 

U dospievajúcich, ktorých sexuálna orientácia nie je ešte úplne vyhranená, môžu mať 

virtuálne experimenty vplyv na formovanie reálnej sexuálnej identity a môžu túto 

formáciu dokonca akcelerovať.  

 Zábava - Dospievajúci môže tiež meniť svoju identitu, aby sa odreagoval, zabavil, 

prípadne si urobil z niekoho žarty. 

 Stať sa ideálom - Virtuálny svet môže dospievajúcemu pomáhať hľadať ideálnu 

podobu seba samého. Adolescent si môže skúšať, aké by to bolo byť takým, akým by 
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v reálnom živote chcel byť – zábavným, vtipným, komunikatívnym, neodolateľným 

apod.   

Skupinová identita na internete 

Cez elektronickú komunikáciu sa vytvára spoločná kultúra, ktorá sa stáva súčasťou 

skupinovej identity a skupinových noriem. Ich súčasťou môže byť napríklad aj používanie 

skracovaného jazyka a multitasking, s viacerými internetovými oknami otvorenými naraz 

(Greenfield, Gross, Subrahmanyam, Suzuki, & Tynes, 2006). Komunikovanie cez internet 

môže byť tiež považované za „cool“ a kto ho nepoužíva, môže byť zo skupiny vylučovaný. 

(Boneva, Quinn, Kraut, Kiesler, & Shklovski, 2006). 

3.3.8 Kyberšikanovanie 

Neblahou súčasťou elektronickej komunikácie dospievajúcich je kyberšikanovanie. Jeho 

cieľom je niekomu ublížiť alebo ho zosmiešniť za použitia elektronických prostriedkov. 

U českých detí sa najčastejšie šikanuje prostredníctvom mobilného telefónu (68%), ďalej tiež 

chatu (30%), emailu (29%) a sociálnych sietí (14%)
1
. Kyberšikanovanie je úmyselné, 

nepriateľské chovanie, ktoré sa obvykle opakuje. Jednotlivec alebo skupina útočníkov 

ubližuje takým spôsobom, že sa obeť nemôže účinne brániť. Príkladmi prostriedkov 

kyberšikanovania môžu byť urážlivé správy prostredníctvom SMS, MMS, instant 

messagingu; zosmiešňujúce, ponižujúce videá šírené on-line; blogy a webové stránky slúžiace 

na zosmiešnenie niekoho; zosmiešňovanie na sociálnych sieťach; zneužitie identity na 

rozosielanie obťažujúcich a urážlivých správ (Nadace O2; Aisis, o.s., 2010).  

V rámci kyberšikanovania sa vyvinuli celé praktiky šikanovania, pre ktoré vznikli aj nové 

názvy. Príkladom je „outing“, čo znamená natáčanie obetí v intímnych a trápnych situáciách, 

napríklad pri prezliekaní alebo na toalete a následné zverejnenie takých materiálov na 

internete. Obeť môže byť agresormi dokonca vydieraná a donútená, aby chúlostivé informácie 

o sebe zverejnila sama. Ďalšou otrasnou praktikou je „happy slapping“, kedy je obeť 

napadnutá skupinou útočníkov a útok je natáčaný videokamerou v mobilnom telefóne. 

Záznam je potom šírený na internete, alebo posielaný na mobilné telefóny kamarátov 

agresorov i obeti. Obeť je tu traumatizovaná niekoľkonásobne, ako samotným útokom, tak aj 

následným ponižujúcim zverejnením videa. V súvislosti s kyberšikanovaním sa môžeme 

stretnúť i s pojmom „sexting“, čo je zloženie dvoch anglických slov „sex“ a „texting“. Jedná 

                                                 

1
 Čísla pochádzajú z výskumu z roku 2010, dá sa predpokladať, že pomer sociálnych sietí v kyberšikanovaní sa 

od vtedy podstatne zvýšil.  
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sa o rozosielanie vlastných polonahých fotografií, alebo fotografií samého seba v rôznych 

sexuálne dráždivých polohách apod. Dospievajúci „sextujú“, keď chcú niekoho nalákať, 

vzbudiť dojem, alebo dať partnerovi najavo svoju oddanosť. Po skončení vzťahu sa však 

takéto fotografie stávajú vďačným prostriedkom kyberšikanovania
2
. (Národní centrum 

bezpečnějšího internetu, n.d.) 

Kyberšikanovanie môže začínať ako tradičné šikanovanie, niekedy sa ich prejavy prelínajú 

a doplňujú. Kyberšikanovanie má však určité špecifiká (Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace, PdF UP V Olomouci, 2009): 

 Anonymita útočníkov - vo virtuálnom prostredí útočníci vystupujú pod prezývkou, 

používajú neznámu e-mailovú adresu, telefónne číslo, ľahko si vytvárajú nové 

identity. Obeť má tak len malú šancu prísť na to, kto na neho útočí. Anonymita tiež 

posilňuje agresorovu odvahu skúšať drsnejšie metódy a formy útoku.  

 Špecifický profil útočníka  a obeti – u kyberšikanovania nezáleží na sile agresora, 

ale na jeho schopnosti využívať informačné a komunikačné technológie, a tak sa ním 

môže stať prakticky ktokoľvek. Páchatelia kyberšikanovania bývajú aj pôvodcami 

tradičného šikanovania, alebo bývajú sami obeťami kyberšikanovania. Obeťou sa 

najčastejšie stávajú deti, ktoré sú na internete alebo mobilnom telefóne závislé, 

pretože sociálne kontakty nadväzujú predovšetkým vo virtuálnom svete.  

 Nezávislosť na mieste a čase – pred kyberútokom sa dá len ťažko schovať, 

dospievajúci sú zraniteľní vždy, keď sú pripojení na internet, alebo pri sebe majú 

mobilný telefón.   

 Zmena človeka vo virtuálnom prostredí – útočníci a obete kyberšikanovania sa na 

internete chovajú inak ako v reálnom živote. Útočníci môžu meniť svoju identitu 

a zámerne tak manipulovať s tými, s ktorými komunikujú. Keďže je menšia šanca ich 

odhalenia, majú viac odvahy útočiť, vyhrážať sa, vydierať. Potenciálne obete 

neuvážene poskytujú osobné údaje, odkrývajú citlivé témy, komunikujú bez zábran 

apod.  

 Široké publikum – správa alebo nahrávka publikovaná na internete sa veľmi ľahko 

šíri ďalej. Mnohopočetné internetové publikum umožňuje zvyšovať intenzitu útoku 

a zhoršuje dopad na obeť.  

                                                 

2
 Ďalšou nástrahou pre dospievajúcich na internete, aj keď sa netýka priamo kyberšikanovania, je 

„kybergrooming“, pri ktorom si páchateľ vytipuje na internete obeť, snaží sa získať jej dôveru, vybudovať s ňou 

blízky vzťah a vylákať ju na osobnú schôdzku. Cieľom stretnutia je obeť zneužiť. 



56 

 

 Ťažko rozpoznateľné dopady na obeť – kyberšikanovanie je väčšinou spojené 

s psychickým týraním obeti, ktoré je ťažké rozpoznať. Obeti sa často uzatvárajú do 

seba a o svojich problémoch s okolím nekomunikujú, čo môže viesť k tomu, že 

situáciu nezvládnu.  

 Kyberšikanovanie môže byť aj neúmyselné – môže byť výsledkom toho, že niekto 

nesprávne odhadne situáciu alebo reakciu daného človeka a svojím žartom mu môže 

spôsobiť bolesť.  

Podľa celoštátneho výskumu v Českej republike z roku 2010 sa až 10% detí stalo obeťami 

kyberšikanovania (Nadace O2; Aisis, o.s., 2010). Deti sa to snažia riešiť najčastejšie tak, že 

agresora ignorujú a odrežú sa od neho (výmeny SIM karty, zmena emailu... – 37%), alebo sa 

s ním snažia dohodnúť (34%). 24% detí sa snaží zaútočiť naspäť a kyberšikanovanie vrátiť. 

V 26%tách prípadov rieši problém rodič a iba v 10%tách škola. Pritom až v 78%tách 

prípadov pochádza agresor zo školy obete (51% priamo z triedy). Mnohé deti sa však 

o kyberšikanovaní učiteľom nezveria (urobí tak iba 8%). Väčšinou to povedia kamarátom 

(40%), rodičom (31%), alebo si to veľmi často ponechajú pre seba (37%). Obeťami 

kyberšikanovania sa môžu stať i učitelia. Až 31% detí niekedy videlo video zosmiešňujúce 

učiteľa a 22% detí si myslí, že natáčanie učiteľa je veľká zábava. 

Najdôležitejšou v boji proti kyberšikanovaniu je prevencia. Preto je nutné aby dospievajúci, 

rodičia i učitelia tento pojem poznali, hovorili spolu o nástrahách virtuálneho sveta, aj 

o tom, ako sa im brániť. Pokiaľ však už ku kyberšikanovaniu dôjde, malo by sa postupovať 

podľa nasledujúcich krokov, ktoré môžu odraziť ďalšie útoky, alebo znížiť ich intenzitu či 

dopad (Člověk v tísni, o.p.s; Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, 2009): 

 Ukončenie komunikácie – s útočníkom sa nesmie komunikovať, snažiť sa ho 

odradiť, pomstiť sa mu. Cieľom útočníka je vyvolať v obeti reakciu. Ak u obeti 

nenachádza odozvu, môže svoje snahy vzdať.  

 Blokovanie útočníka – útočníkovi treba zamedziť prístup k účtu alebo telefónnemu 

číslu obeti, a ak je to možné, tiež k nástroju, či službe pomocou ktorej svoje útoky 

realizuje.  

 Oznámenie útoku – obeť by mala útok oznámiť niekomu blízkemu, kto jej môže 

pomôcť. 

 Uchovanie dôkazov – pre potreby prípadného vyšetrovania je dobré uchovať si 

zosmiešňujúce SMS, emailové, chatové správy, videá, odkazy na webové stránky atď.  
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EMPIRICKÁ ČASŤ 

4. Výskumné ciele a otázky 

Cieľom výskumu v rámci empirickej časti tejto práce bolo zmapovať používanie 

akronymov anglických fráz u dospievajúcich - žiakov základných a stredných škôl.  

Zamerali sme sa na akronymy ponímané v širokom zmysle slova, ako skratky rôznych druhov 

a tvarov, pochádzajúce a používané najmä v elektronickej komunikácii dospievajúcich 

Našou úlohou bolo preniknúť do sveta akronymov, ktorý je pre staršie generácie, najmä pre 

rodičov a učiteľov, oblasť ťažko postihnuteľná a nezrozumiteľná. Snažili sme sa osvetliť to, 

aké akronymy dospievajúci používajú, ako im rozumejú, ako ich používajú a vnímajú 

a pozreli sme sa tiež na fenomén vulgarizmov medzi akronymami.  

Na začiatku výskumu sme si položili niekoľko výskumných otázok: 

1. Aké akronymy dospievajúci používajú? 

Tu nás bližšie zaujímalo, aké rôzne formy skracovania a ktoré z nesmierne veľkého množstva 

existujúcich akronymov anglických fráz dospievajúci reálne využívajú v ich bežnej 

komunikácii.  

2. Ako dospievajúci akronymom anglických fráz rozumejú? 

Poznajú dospievajúci anglický význam akronymov a ako ho prekladajú do slovenčiny? 

V akých situáciách akronymy používajú? 

3. Ako dospievajúci akronymy používajú a ako ich vnímajú? 

Ako a s kým dospievajúci akronymy používajú? Použili by ich i s dospelými? A čo so vôbec 

o používaní akronymov myslia?  

4. Aké sú špecifiká používania vulgárnych akronymov? 

Ako dospievajúci používajú vulgárne akronymy a je ich použitie v skrátenej forme odlišné od 

používania anglických vulgarizmov ako takých?  

  



58 

 

5. Výskumný súbor 

Respondentmi vo výskume boli dospievajúci vo veku 10 až 20 rokov. Ako vysvetlíme ďalej 

v kapitole 6, výskum sme rozdelili na dve časti. V prvej časti výskumu boli respondentmi 

priatelia Jazykovej školy VAGeS (ďalej len „JŠ VAGeS“) na Facebooku a ich priatelia. 

Respondenti v druhej, hlavnej, časti výskumu, pochádzali z radov študentov JŠ VAGeS.  

JŠ VAGeS je súkromná vzdelávacia inštitúcia zameriavajúca sa na výučbu cudzích jazykov 

u detí i dospelých. V rámci voľno-časových aktivít ju navštevuje asi 200 detí z Nitry a okolia. 

Zruba polovica z nich spadá do požadovaného vekového rozpätia. JŠ VAGeS bola pre 

výskum zvolená ako vhodná preto, že sa tam stretávajú deti rôzneho veku, pochádzajúce 

z rôznych škôl, čím sa vytvára priestor pre vytvorenie rôznorodej výskumnej vzorky. Zároveň 

je autorka tejto práce v JŠ VAGeS riaditeľkou, čo jej umožnilo zorganizovať výskum 

dôsledne podľa zvoleného plánu bez väčších organizačných problémov.  

5.1 Počet, vek a vzdelanie respondentov 

Dotazník ASEK, ktorý tvoril prvú časť výskumu, vyplnilo 30 respondentov vo veku 12 až 20 

rokov. Dotazník ASEK vypĺňali skôr starší respondenti, až 80% z nich je starších než 15 

rokov a 77% navštevuje strednú školu (gymnázium, strednú odbornú školu, vyššie ročníky 

osemročného gymnázia). 13% navštevuje základnú školu alebo nižšie ročníky osemročného 

gymnázia a 10% už naopak pracuje
3
.   

Dotazník SEKD, použitý v druhej časti výskumu, vyplnilo 55 respondentov vo veku 10 až 18 

rokov. Tu mala naopak väčšina respondentov (84%) do 15 rokov (vrátane) a 75% navštevuje 

základnú školu alebo jej ekvivalent. 25% navštevuje rôzne stredné školy.  

Dohromady respondenti pokrývajú celé vekové spektrum 10 až 20 rokov, avšak väčšina 

z nich (88%) spadá do veku od 11 do 17 rokov. V rámci tejto skupiny sú z hľadiska veku i 

vzdelania relatívne rovnomerne rozdelení. 

Rozdiely medzi dvoma výskumnými súbormi treba mať na pamäti pri interpretácii výsledkov. 

Výsledky dotazníku ASEK, a teda prieskumu znalosti akronymov, pochádzajú skôr od 

starších respondentov, väčšinou študentov stredných škôl. Vo výsledkoch z dotazníku SEKD 

                                                 

3
 Keďže bol dotazník ASEK určený pre vekovú kategóriu dospievajúcich, ako sme ich definovali v kapitole 2, 

čiže vo veku 10 až 20 rokov, bolo vo výbere i možnosti štúdia na vysokej škole a práce, pretože dospievajúci 

z hornej časti vekového spektra sa už môžu venovať i týmto činnostiam.   
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budú mať naopak väčšiu váhu starší žiaci základných škôl. Vo vzorku sa vôbec nenachádzajú 

študenti odborných učilíšť, preto táto skupina študentov nebude výskumom zmapovaná.  

Spoločné počty respondentov z oboch dotazníkov majú význam pri hodnotení návykov 

v elektronickej komunikácii dospievajúcich, pretože otázky s týmto súvisiace boli použité 

identicky v oboch dotazníkoch.   

Respondenti – vek 

  

dotazník 

ASEK dotazník SEKD SPOLU 

Vek Počet v % Počet v % Počet v % 

10  0 0% 1 2% 1 1% 

11  0 0% 6 11% 6 7% 

12 1 3% 9 16% 10 12% 

13  0 0% 12 22% 12 14% 

14 2 7% 8 15% 10 12% 

15 3 10% 10 18% 13 15% 

16 8 27% 3 5% 11 13% 

17 9 30% 5 9% 14 16% 

18 2 7% 1 2% 3 4% 

19 3 10% 0 0% 3 4% 

20 2 7% 0 0% 2 2% 

Spolu 30 100% 55 100% 85 100% 
Tabuľka 2 - Respondenti podľa veku 

Respondenti – vzdelanie 

  ASEK SEKD Spolu 

Typ školy Počet v % Počet v % Počet v % 

Základná škola 3 10% 33 60% 36 42% 

Osemročné gymnázium (nižšie) 1 3% 8 15% 9 11% 

Osemročné gymnázium (vyššie) 4 13% 7 13% 11 13% 

Gymnázium 14 47% 5 9% 19 22% 

Stredná odborná škola 5 17% 2 4% 7 8% 

Učilište 0 0% 0 0% 0 0% 

Vysoká škola 0 0% 0 0% 0 0% 

Práca 3 10% 0 0% 3 4% 

Spolu 30 100% 55 100% 85 100% 
Tabuľka 3 - Respondenti podľa vzdelania 

5.2 Pohlavie respondentov 

Dotazník ASEK vyplnilo 20 dievčat a 10 chlapcov a dotazník SEKD 29 dievčat a 26 

chlapcov. U dotazníku ASEK teda prevládali v odpovediach dievčatá (tvorili dve tretiny 

respondentov) a v dotazníku SEKD boli počty u oboch pohlaví obdobné.  
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Graf 1 - Pohlavie respondentov 

5.3 Elektronická komunikácia respondentov 

Z hľadiska zamerania výskumu sme považovali za dôležité zistiť o respondentoch i to, aké sú 

ich návyky v oblasti elektronickej komunikácie.  

Valná väčšina respondentov z oboch dotazníkov, až 81%,  najčastejšie elektronicky 

komunikuje prostredníctvom mobilného telefónu. 8% používa najčastejšie notebook, 7% 

stolový počítač a 4% tablet. Výsledky sa medzi jednotlivými dotazníkmi príliš nelíšili. 

Výnimku tvorilo používanie stolového počítača, ktoré sa vyskytlo výlučne u respondentov 

dotazníku SEKD, a to u chlapcov vo veku 13 až 17 rokov, ktorí ako svoju najčastejšiu 

elektronickú aktivitu označovali hranie on-line hier.  

Takmer všetci komunikujú elektronicky v slovenčine (95%), viac ako polovica občas 

i v angličtine (55%), takmer tretina (28%) komunikuje v angličtine často a niektorí (15%) 

komunikujú občas i iným cudzím jazykom.  

  



61 

 

Charakteristiky elektronickej komunikácie respondentov 

Najpoužívanejší prostriedok el. komunikácie 

Dotazník Spolu 

ASEK SEKD 

Mobilný telefón 25 86% 44 80% 69 82% 

Notebook 4 14% 3 5% 7 8% 

Stolový počítač   0% 6 11% 6 7% 

Tablet 1 3% 2 4% 3 4% 

Spolu 29 100% 55 100% 84 100% 

Používaný jazyk el. komunikácie             

Slovenčina 28 93% 53 96% 81 95% 

Angličtina - občas 16 53% 31 56% 47 55% 

Angličtine - často 10 33% 14 25% 24 28% 

Iný cudzí jazyk - často 4 13% 9 16% 13 15% 

Iný cudzí jazyk - občas   0% 0 0% 0 0% 
Tabuľka 4 - Charakteristiky elektronickej komunikácie respondentov 

Absolútne najčastejším spôsobom elektronickej komunikácie je komunikácia cez Facebook. 

Denne, alebo takmer denne ju využíva 73% respondentov (u respondentov dotazníku ASEK 

to bolo až 93%). Cez SMS komunikuje aspoň niekoľkokrát za týždeň 73% respondentov (z 

toho 49% každý deň) a populárne je tiež súkromné chatovanie, ktoré aspoň niekoľkokrát do 

týždňa využíva 60% respondentov (z toho 42% denne).  

Žiaden iný ďalší spôsob elektronickej komunikácie sa neteší takej hromadnej obľúbenosti. 

Takmer nikto nepíše blogy (nikdy - 90%) a menej sa tiež diskutuje na diskusných fórach 

(nikdy – 70%), webových stránkach (nikdy – 65%), či chatuje na verejných chatoch (nikdy – 

53%).  

Niekde v strede sa nachádza hranie on-line hier a emailovanie. 22% respondentov hrá denne 

on-line hry, niekoľkokrát do týždňa hrá potom ešte ďalších 12%. Častejšie hrajú chlapci – 

50% z celkového počtu chlapcov hrá denne alebo niekoľkokrát do týždňa, dievčat takto hrá 

20%.  

Len málo (5%) respondentov využíva denne email, niekoľkokrát do týždňa 24%. Častejšie je 

emailovanie u starších, z tých respondentov, ktorí emailujú aspoň niekoľkokrát do týždňa je 

75% nad 15 rokov.  

Podrobnejšie výsledky prezentuje nasledovný graf: 
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Graf 2 - Respondenti podľa foriem elektronickej komunikácie 

6. Výskumné metódy a spôsob zberu dát 

Výskum prebiehal formou dotazníkového šetrenia. Keďže nám nie je známa existencia 

dotazníku použiteľného pre naše účely, vytvorili sme si dotazníky vlastné.  

Pri príprave výskumu sme narazili na to, že akronymov anglických fráz existuje veľké 

množstvo a nebolo nám známe, ktoré sa reálne medzi dospievajúcimi u nás používajú. Aby 

sme zamedzili tomu, že budeme pracovať s akronymami, ktoré sú pre respondentov 

nezrozumiteľné, rozhodli sme sa výskum rozdeliť do dvoch krokov. V prvom kroku nám išlo 

o to, vyselektovať z množstva anglických akronymov tie, ktoré sú dospievajúcim známe 

a s tými potom v ďalšom kroku pracovať a podrobnejšie ich preskúmavať.  

6.1 Dotazník „Anglické skratky v elektronickej komunikácii“ - ASEK 

Pre prvú časť výskumu sme vytvorili dotazník „Anglické skratky v elektronickej 

komunikácii“ (ďalej len „ASEK“), ktorého účelom bola identifikácia akronymov 

používaných v kruhoch dospievajúcich.  

Dotazník bol vytvorený prostredníctvom aplikácie Google Forms a celý bol administrovaný 

on-line. Je dostupný na http://goo.gl/forms/uAyfLGDu2k a jeho tlačová podoba tvorí prílohu 

č.2.  
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V úvode dotazník vysvetľuje účel výskumu, dáva inštrukcie na vyplnenie a nabáda 

respondentov, aby pri vypĺňaní dotazníku nepoužívali slovníky, internet, neradili sa 

s kamarátmi.  

Ďalej nasledovala časť zameraná na zber údajov o respondentoch: pohlavie, vek, vzdelanie 

a návyky v oblasti elektronickej komunikácie – aké formy a nástroje elektronickej 

komunikácie využívajú a v akých jazykoch elektronicky komunikujú.  

Napokon nasledovala prezentácia 95tich akronymov, u ktorých mali respondenti označiť 

jednu z troch možností: 

- poznám a používam, 

- poznám, ale nepoužívam, 

- nepoznám. 

Pre lepšiu prehľadnosť a uľahčenie vypĺňania boli akronymy zoskupené do 7 kategórií, ktoré 

sa zobrazovali postupne na samostatných stránkach, pričom sa vždy zobrazovalo percento už 

vyplneného dotazníku, a tak respondent vedel, koľko vypĺňania ho ešte čaká:  

- pozdravy, rozlúčenia, priania - kategória obsahovala 20 akronymov, ktoré sa 

používajú pri začatí, prerušení a ukončení komunikácie („RU there?, Sup?, WUZUP?, 

HRU?, BB, BB4N, CU, CUL8R, GN, zzz, TC, TTUL, GTG, BRB, BBL, MMNT, 

H/O, W8, AFK, WB“),  

- skratky týkajúce sa emócii a vzťahov - celkovo 17 akronymov vyjadrujúcich 

smiech, plač, nenávisť, priateľstvo, lásku atď.  („ LOL, ROFL, FOFL, LMAO, LTIC, 

TNTL, CRBT, I h8 it, GR8, x, xoxo, XLNT, LGBT, ILU, WUWH, BF, BFF“),  

- nadávky - 12 akronymov, ktoré v sebe skrývajú vulgarizmy („BS, FU, SH, OMG, 

MYOB, PITA, SU, STFU, WTF, WTH, WYFP, RTFM“),  

- vyjadrenie času - 6 akronymov sa spájalo s vyjadrovaním času („2DAY, 2MORO, 

2NITE, B4, WKND, L8R“),  

- komunikačné frázy - kategória obsahovala 12 akronymov, ktoré sa používajú rôzne 

v priebehu komunikácie na jej riadenie, alebo sa jednalo o skratky celých viet často 

používaných v komunikácii („ASAP, FYI, AFAIK, BTW, IMHO, KISS, TMI, RBTL, 

WRU, WRUD, WDYM, RUOK?, OK“), 

- skratky týkajúce sa elektronickej komunikácie, IT, apod. - 10 akronymov – „Adr, 

Msg, Cx, DL, EML, FAQ, ICQ, Q/A, Re:, SME“,  
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- iné skratky - celkovo 18 rôznych akronymov, ktoré sme nezaradili do žiadnej 

z predošlých kategórií („POS, PRW, TRW, B/C, Coz, F2F, IDK, M2, U2, NP, PLS, 

PIX, SRY, TGIF, THX, U8?, Y“).  

Akronymy do dotazníku boli čerpané z nižšie uvedených zdrojov, pričom vybrané boli 

akronymy, ktoré sa v zoznamoch vyskytovali najčastejšie, alebo ktoré podľa nášho názoru 

typicky reprezentovali jednotlivé kategórie: 

- Článok „Texting, Tweeting, and Other Internet Abbreviations“  (Dixon Jr., 2011),  

- „Anglické zkratky v online komunikaci“ – článok na www.ajslovicka.cz,  

- „Najčastejšie anglické internetové skratky“ – článok na www.best-english.sk, 

- „Internetový slang (najpoužívanejšie skratky v e-komunikácii)“ - Článok na blogu 

Alana Rusnáka  (Rusnák, 2007), 

- Slovník anglických skratiek (Rákoš, 2001). 

Dotazník ASEK bol zverejnený na webovej stránke http://goo.gl/forms/tb2D6uvXzd, odkiaľ 

bol prístupný respondentom v období od 2.3. do 11.3.2016.  

Informácia o zverejnení dotazníku so žiadosťou o jeho vyplnenie bola zverejnená 2.3. 

a 7.3.2016 na facebookovej stránke JŠ VAGeS - https://www.facebook.com/vages.js.7. 

Zároveň sme vyzvali k vyplneniu a ďalšiemu šíreniu dotazníka facebookových priateľov JŠ 

VAGeS, spadajúcich do potrebnej vekovej kategórie, súkromnou správou. 

Odhadujeme, že vyplnenie dotazníku trvalo respondentom od 10 do 15 minút. Dáta boli 

vyzbierané automaticky aplikáciou Google Forms, z ktorej boli následne prevedené do 

programu Excel na ďalšie spracovanie.  

6.2 Dotazník „Skratky v elektronickej komunikácii dospievajúcich“ – SEKD 

V druhom kroku výskumu sme vytvorili podrobnejší dotazník „Skratky v elektronickej 

komunikácii dospievajúcich“ (ďalej len „SEKD“). Účelom tohto dotazníku bolo 

podrobnejšie preskúmať praktiky skracovania jazyka a využívania akronymov v elektronickej 

komunikácii dospievajúcich i mimo ňu.  

Tento dotazník bol vytvorený v programe Word a prezentovaný respondentom v papierovej 

podobe. Dotazník tvorí prílohu č.3. 

V úvode sme, podobne ako v dotazníku ASEK, vysvetlili účel dotazníku a poskytli poučenie 

o vypĺňaní.  

http://www.ajslovicka.cz/
http://www.best-english.sk/
http://goo.gl/forms/tb2D6uvXzd
https://www.facebook.com/vages.js.7
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V prvej časti „Údaje o mne“ sme zbierali dáta ohľadne pohlavia, veku a vzdelania 

respondentov. Po nej nasledovalo 5 úloh: 

Úloha č.1 mapovala návyky v elektronickej komunikácii respondentov, rovnako ako 

v dotazníku ASEK. Tí študenti, ktorí vyplnili i dotazník ASEK, boli požiadaní, aby túto časť 

nechali nevyplnenú, aby sa tak odlíšilo, či sa jedná o nového respondenta.  

Úloha č.2 sa venovala praktikám úpravy jazyka pri elektronickej komunikácii. Postupne bolo 

prezentovaných 12 spôsobov upravovania a respondenti mali na štvorstupňovej škále (veľmi 

často – často – občas - nikdy) označiť, ako často daný spôsob využívajú. Spôsoby 

upravovania jazyka vychádzali z teoretických východísk prezentovaných v kapitole 1.4.2.  

Úloha č.3 obsahovala 29 akronymov vyselektovaných prostredníctvom dotazníku ASEK, 

pričom respondenti u nich mali napísať význam skratky po anglicky a po slovensky tak, ako 

ho oni poznajú.  

29 akronymov bolo vybraných podľa nasledovného kľúča: 

- akronym musí poznať aspoň polovica respondentov (čiže aspoň 15 respondentov 

označí „Poznám a používam“, alebo „Poznám, ale nepoužívam“) – toto kritérium 

splnilo 52 skratiek, 

- a zároveň aspoň šestina respondentov (5) musí akronym používať – celkovo 42 

skratiek, 

- keďže sa stále jedná o značne vysoký počet, boli vylúčené skratky, ktoré môžeme 

považovať za navzájom zastupiteľné, ako napríklad:  

o do dotazníka sme dali samostatné akronymy Y, R a U a akronymy na nich 

založené sme vynechali,  

o W8, U8?, 2DAY a U2 zastupujú i ostatné akronymy s číslicami,  

o  z obdobných akronymov sme vždy použili len jeden (napr. BFF i za BF, WTF 

i za WTH),  

o  vynechali sme akronymy technického charakteru – FAQ, ICQ, Q/A. 

Týmto spôsobom boli vyselektované tieto akronymy: „LOL, ROFL, LMAO, ILU, BFF, W8, 

Y (ako napr. „Y do u do that?“), U (ako napr. „Y do u do that?“), R (ako napr. vo „RU 

there?“), CU, GN, BTW, OK, IDK, PLS, SRY, THX, U2, U8?, Coz/Cos, 2DAY, WKND, 

KISS, WTF, OMG, FU, SH, x, xoxo“. 
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V úlohe č.4 bolo postupne prezentovaných 5 akronymov vybraných z najčastejšie 

používaných akronymov dotazníku ASEK – „LOL, BTW, ASAP, OMG a WTF“.   

V prvom kroku sme vyberali z akronymov, ktoré používa aspoň polovica respondentov 

(„LOL, BTW, OMG a WTF“). Vynechali sme akronym „OK“, ktorý je všeobecne známy 

a zdvorilostné akronymy „PLS, SRY, THX“, ktoré tiež považujeme za zrejmé.  

Do výberu sme zaradili ešte jeden z menej používaných akronymov (nad jednu tretinu 

respondentov) - akronym ASAP, ktorého vyššie skóre nás prekvapilo, pretože patrí skôr do 

sveta obchodnej komunikácie a zaujímalo nás, či jeho význam dospievajúci interpretujú 

správne.  

U všetkých akronymov mali respondenti uviesť ako často daný akronym používajú (opäť na 

štvorstupňovej škále) a popísať situácie, kedy ho využívajú a nakoniec vyznačiť, ako ho 

vyslovujú.  

U piateho vulgárneho akronymu WTF mali navyše vyznačiť na štvorstupňovej škále, ako 

vnímajú silu nadávky (jedna z najhorších – veľmi zlá – dosť zlá – nie až taká veľmi zlá), či 

vnímajú ako horšiu neskrátenú, skrátenú verziu nadávky, alebo im prídu rovnaké, či je pre 

nich jednoduchšie použiť skratku, celú nadávku, alebo je to rovnaké a či je ich vybitie 

silnejšie pri použití skratky, celej nadávky, alebo je to rovnaké. Nakoniec mali označiť, či 

tieto tvrdenia možno použiť i pre iné vulgarizmy v akronymoch.  

Posledná úloha č.5 preskúmavala použitie skratiek – kde ich respondenti používajú, v akých 

jazykoch, kde sa ju naučili, prečo ju používajú a ako ich používanie hodnotia. Nakoniec sme 

sa respondentov spýtali, či by použili akronymy i v komunikácii s dospelými a akú reakciu by 

očakávali.  

Dotazník SEKD bol prezentovaný respondentom z radov študentov JŠ VAGeS v papierovej 

forme v období 10.3. – 16.3.2016. Vybrané boli výučbové skupinky angličtiny, ktoré 

navštevujú dospievajúci od piateho ročníka základnej školy (prípadne prímy osemročného 

gymnázia) po posledný ročník strednej školy. Celkovo sa jednalo o 11 skupín s počtom 

študentov od 4 do 8. Vypĺňanie respondentom trvalo od 20 do 30 minút.  

Dotazník bol prezentovaný vždy na úvode hodiny. Najprv bol u respondentov vzbudený 

záujem o tému otázkami, či používajú mobily, Facebook, či cez ne komunikujú s kamarátmi 

a či pri tom používajú rôzne skratky atď. Následne im bolo vysvetlené, že sa budú 

zúčastňovať výskumu o týchto skratkách a boli poučení, ako majú dotazník vyplniť.  
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Dotazníky boli následne vyzbierané a dáta prepísané do elektronickej podoby do programu 

Excel na ďalšie spracovanie.  
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7. Výsledky výskumu 

V nasledujúcej kapitole budeme prezentovať výsledky výskumu v takej štruktúre, aby sme 

postupne poskytli odpovede na naše výskumné otázky.  

7.1 Aké akronymy dospievajúci používajú? 

7.1.1 Používané formy úprav jazyka 

Zaujímalo nás, aké rôzne formy upravovania jazyka dospievajúci používajú. Z odpovedí 

respondentov v dotazníku SEKD vyplýva, že častým javom je skracovanie jazyka, po ktorom 

v nejakej forme siaha až 89% opýtaných. 

Najčastejší spôsob skracovania jazyka je práve formou použitia akronymov anglických 

(ako aj slovenských) fráz. 36% respondentov uviedlo, že akronymy používa veľmi často, 

ďalších 24% často, 29% ich použije občas a iba 11% respondentov sa im úplne vyhýba.  

Zdá sa, že akronymy sa častejšie objavujú u užívateľov súkromných chatov (existuje slabšia 

korelácia medzi týmito dvoma javmi – r = 0,52).  

Tí respondenti, čo častejšie používajú akronymy, využívajú zároveň častejšie i ďalšie spôsoby 

skracovania, najmä vynechávajú hlásky v slovách (korelácia r = 0,62), ale tiež nahrádzajú 

slovo písmenom (r = 0,48), skracujú slová (r = 0,45), či vynechávajú interpunkciu (r = 0,41). 

Čo sa týka ďalších foriem úprav jazyka, tak pomerne časté je tiež vynechávanie časti slov 

(napr. psycho). Aspoň občas tak činí 87% respondentov, z toho 13% veľmi často, 42%  často 

a 33% občas. Po vynechávaní alebo zamieňaní hlások v slovách (napr. WKND, Thx) aspoň 

občas siahne 80% respondentov, aj keď iba 34% to robí častejšie (veľmi často + často).  

Menej populárne sú potom nahrádzanie slov jedným písmenom (napr. U, R; nikdy 45%, 

občas 40%), nahrádzanie slova alebo časti slova číslom (napr. U2, B4; nikdy 65%, občas 

22%) a hovorový pravopis (napr. wanna, coz; nikdy 56%, občas 27%). 

Pri písaní v slovenčine naši respondenti najčastejšie vynechávajú diakritiku (veľmi často – 

33%, často – 22%, občas – 27%), interpunkciu (veľmi často – 29%, často – 16%, občas – 

36%) a nepíšu veľké písmená na začiatku viet a v menách (veľmi často 22%, často 22%, 

občas 36%). Menej často nedodržujú správny pravopis (nikdy – 22%, občas 42%).  

Takmer vôbec (nikdy – 75%) nepíšu dve krátke samohlásky namiesto jednej dlhej (napr. aa 

namiesto á), ani nezamieňajú hlásky (napr. sh namiesto š, x namiesto ch; nikdy – 85%). 
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Graf 3 - Formy úpravy jazyka v elektronickej komunikácii dospievajúcich 

7.1.2 Známe akronymy 

Ďalej sme sa pozreli na to, ktoré konkrétne akronymy dospievajúci poznajú a reálne 

používajú.  

Z 95tich akronymov prezentovaných v dotazníku ASEK bolo respondentom pomerne 

známych 52 (poznala ich aspoň polovica respondentov): 

 Najznámejšími akronymami, ktoré poznali všetci respondenti, sú „OK“ („0 killed“ 

používané v zmysle right, dobre, v poriadku) a „LOL“ (Laughing Out Loud, smejem 

sa nahlas).  

Z akronymov s významom smiechu ďalej poznali „ROFL“ (Rolling On the Floor 

Laughing, váľam sa na zemi od smiechu) a „LMAO“ (Laughing My As* Off, "idem sa 

popučiť od smiechu").  

 29 respondentov z 30tich tiež poznalo akronym „WKND“ (weekend, víkend), BFF 

(Best Friends Forever, najlepší kamaráti navždy) a vulgárny akronym „WTF“ (What 

The F**k, Čo to do r**i / p**i je?! Čo sa deje? O čo ide?).  

Pomerne známe boli tiež niektoré ďalšie vulgarizmy – „OMG“ (Oh My God!, 

Preboha!), „FU“ (F**k You!, Po**b sa!, Choď do ...!), „SH“ (Sh*t, sh* Happens, 

H**no / To sa stáva...) a „WTH“ (What The Hell!, Čo do pekla!).  

 Skupinou ďalších najznámejších akronymov sú zdvorilostné slovíčka „PLS“ (please, 

prosím), „SRY“ (sorry, prepáč) a „THX“ (thanks, ďakujem). Pozná ich 90% 

respondentov. 
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 Takmer všetci poznajú symboly „x“ (kiss, bozk) a „xoxo“ (hugs and kisses, bozky 

a objatia) a „zzz“ (sleeping, bored, tired, Zaspávam, nudím sa, som unavený/á). 

 Známe sú tiež akronymy obsahujúce čísla, ako napríklad „2DAY“ (today, dnes), „B4“ 

(before, predtým), „U2“ (you too, ty tiež), „GR8“ (great, skvelé), „W8“ (wait, počkaj) 

atď. Mnohé z nich poznali viac ako dve tretiny respondentov.  

 Respondenti často rozpoznávali tiež akronymy obsahujúce náhrady slov are formou 

„R“, you formou „U“  alebo „Y“ a why formou „Y“. 

 Medzi ostatné známejšie akronymy patria: „BTW“ (By The Way, mimochodom), 

„CU“ (See You, vidíme sa), „GN“ (Good Night, dobrú noc), „Coz“ (because, pretože), 

„IDK“ (I Don’t Know, neviem), „ILU“ (I Love You, ľúbim Ťa) a takmer všetky 

akronymy týkajúce sa elektronickej komunikácie, IT apod. („Adr, Msg, FAQ“...). 
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Výsledky – ASEK 

Pozdravy, rozlúčenia, priania  
Skratky týkajúce sa emócií a 

vzťahov  

Nadávky 

  

Akronym PP PN P N 

Akronym PP PN P N 

 

Akronym PP PN P N 

 

BS 3 9 12 18 

RU there? 6 20 26 4 

 

LOL 15 15 30 

  

FU 3 19 22 8 

Sup? 3 11 14 16 

 

ROFL 5 11 16 14 

 

SH 5 14 19 11 

WUZUP? 2 14 16 14 

 

FOFL 1 9 10 20 

 

OMG 20 4 24 6 

HRU? 4 16 20 10 

 

LMAO 6 19 25 5 

 

MYOB 0 6 6 24 

BB 4 12 16 14 

 

LTIC 0 6 6 24 

 

PITA 0 6 6 24 

BB4N 1 13 14 16 

 

TNTL 0 7 7 23 

 

SU 2 7 9 21 

CU 7 12 19 11 

 

CRBT 1 6 7 23 

 

STFU 5 5 10 20 

CUL8R 1 14 15 15 

 

I H8 IT 7 21 28 2 

 

WTF 19 10 29 1 

GN 8 9 17 13 

 

GR8 7 15 22 8 

 

WTH 7 8 15 15 

Zzz 9 14 23 7 

 

X 8 14 22 8 

 

WYFP 1 3 4 26 

TC 0 5 5 25 

 

XOXO 11 16 27 3 

 

RTFM 2 3 5 25 

TTUL 0 7 7 23 

 

XLNT 1 5 6 24 

      GTG 3 11 14 16 

 

LGBT 5 6 11 19 

 
Vyjadrenie času 

BRB 7 3 10 20 

 

ILU 6 13 19 11 

 
Akronym PP PN P N 

BBL 4 8 12 18 

 

WUWH 1 7 8 22 

 

2DAY 8 20 28 2 

MMNT 4 9 13 17 

 

BF 13 15 28 2 

 

2MORO 7 20 27 3 

H/O 0 6 6 24 

 

BFF 12 17 29 1 

 

2NITE 7 20 27 3 

W8 5 14 19 11 

       

B4 7 16 23 7 

AFK 9 1 10 20 

 
Komunikačné frázy 

 

WKND 8 21 29 1 

WB 1 8 9 21 

 
Akronym PP PN P N 

 

L8R 5 11 16 6 

      

ASAP 11 7 18 12 

      Iné skratky 

 

FYI 1 5 6 24 

 
Skratky týkajúce sa 

elektronickej komunikácie, 

IT, apod. 

Akronym PP PN P N 

 

AFAIK 0 4 4 26 

 POS 0 4 4 26 

 

BTW 18 6 24 6 

 PRW 0 3 3 27 

 

IMHO 4 3 7 23 

 
Akronym PP PN P N 

TRW 0 3 3 27 

 

KISS 8 14 22 8 

 

Adr 1 20 21 9 

B/C 2 8 10 20 

 

TMI 1 3 4 26 

 

Msg 4 17 21 9 

Coz 8 9 17 13 

 

RBTL 0 5 5 25 

 

Cx 0 5 5 25 

F2F 1 7 8 22 

 

WRU 10 15 25 5 

 

DL 0 7 7 23 

IDK 10 5 15 15 

 

WRUD 1 13 14 16 

 

EML 2 13 15 15 

M2 8 11 19 11 

 

WDYM 2 12 14 16 

 

FAQ 5 11 16 14 

U2 11 13 24 6 

 

RUOK? 7 10 17 13 

 

ICQ 5 15 20 10 

NP 6 6 12 18 

 

OK 27 3 30 

  

Q/A 6 11 17 13 

PLS 25 3 28 2 

       

Re: 4 11 15 7 

PIX 2 11 13 17 

 
Legenda: 

     

SME 3 12 15 15 

SRY 16 11 27 3 

 
PP = poznám a používam 

       TGIF 1 10 11 19 

 
PN = poznám, ale nepoužívam 

 
vybrané do úlohy č.3 SEKD 

THX 15 12 27 3 

 
P = poznám (PP+PN) 

   
vylúčené z úlohy č.3 SEKD, aj 

keď spĺňa kritériá U8? 7 8 15 15 

 
N = nepoznám 

    Y 10 11 21 9 

       
vybrané do úlohy č.4 SEKD 

Tabuľka 5 - Výsledky dotazníku ASEK 
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V dotazníku SEKD sme sa explicitne pýtali iba na známosť a používanie akronymov „LOL, 

BTW, ASAP, OMG, WTF“ a výsledky sú nasledovné: akronym „OMG“ pozná 98% 

respondentov, akronymy „LOL“ a „WTF“ 91%, akronym „BTW“ 65% a akronym „ASAP“ 

25% respondentov.  

U ostatných akronymov môžeme implicitne usudzovať, že ich respondenti poznajú, pokiaľ 

vyplnili ich význam v angličtine alebo slovenčine. Zahrnuli sme sem i tie prípady, keď ku 

akronymu priradili nesprávny význam, pretože predpokladáme, že respondenti danému 

akronymu tak rozumejú, prípadne ho tak i používajú.  

 Nad 90% respondentov pozná akronym „OK“ (50 respondentov z 55tich), 

 Medzi 89% a 80% spadajú akronymy „BFF“ (49), „PLS“ (49), „SRY“ (45),  

 79 – 70% - „THX“ (40).  

 69 – 60% - „U2“ (33),  

 59 – 50% - „WKND“ (30), „2DAY“ (29).  

Keďže boli do dotazníku SEKD vyberané len akronymy, ktoré v ASEK poznalo aspoň 50% 

respondentov, tak prekvapivo mnohé akronymy tu zostali pod hranicou 50%: 

o  49 - 40% respondentov poznalo „U“ a „R“,  

o  39 – 30% - „W8, Y, IDK, Coz, FU“,  

o  29 – 20% - „xoxo, KISS, ILU, SH“,  

o  19 – 10% - „CU“ 

o a menej ako 10% poznalo „ROFL, GN, LMAO, x a U8?“. 

U oboch dotazníkov sa zhodne objavovali tie isté akronymy na prvých priečkach známosti. 

Môžeme teda zhrnúť, že medzi najznámejšie akronymy u dospievajúcich patria (v tomto 

poradí): „OMG, LOL, WTF, OK, BFF, PLS, SRY, THX, BTW, U2, WKND, 2DAY“. 

U niektorých akronymov sme však zaznamenali veľmi veľké rozdiely medzi jednotlivými 

dotazníkmi. Napríklad akronym „LMAO“ pozná podľa ASEK 83% respondentov, podľa 

SEKD však iba 7%, alebo „U8?“ s 50% v ASEK a 2% v SEKD.  Akronym „ASAP“ malo 

v ASEK 60% v SEKD len 25%. I u ďalších akronymov môžeme pozorovať rozdiely – „x“ 

73% vs. 7%, „GN“ 56% vs. 9%, „ROFL“ 53% vs. 9%, atď.  
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7.1.3 Používané akronymy 

Podľa dotazníku ASEK patria k najpoužívanejším akronymom „OK“, používa ho 90% 

respondentov.  

Ďalším najpoužívanejším akronymom bolo „PLS“, ktoré používa 83% opýtaných. Spolu 

s ostatnými akronymami zdvorilostných slovíčok tvoria skupinu jedných z najpoužívanejších 

akronymov („SRY“ a „THX“ používa zhruba polovica respondentov). 

Nadpolovičná väčšina respondentov ďalej označila, že používa akronymy: „OMG, WTF, 

BTW, LOL“ a aspoň tretina respondentov ešte používa: „IDK, U2, Y, xoxo, BF, BFF, WRU“. 

Ostatné akronymy boli označené ako pomerne málo používané, aj keď niektoré z nich boli 

respondentom známe (typicky napr. akronymy týkajúce sa elektronickej komunikácie, 

vyjadrujúce čas, niektoré nadávky – viac viď tabuľka č.5) 

Dotazník SEKD sa bližšie pozrel na vybrané akronymy „LOL, BTW, ASAP, OMG, WTF“. 

Najpoužívanejší z nich je „OMG“, ktorý používa 78% respondentov. Je to zároveň 

najčastejšie používaný akronym – veľmi často ho používa 22% respondentov, často ďalších 

16%.  

V používanosti nasleduje „WTF“ so 65%, „LOL“ so 62% a „BTW“ s 51%. U všetkých týchto 

akronymov je ich používanie časté či veľmi časté u cca. 30% respondentov. 

Pri porovnaní výsledkov SEKD a ASEK si „polepšili“ „OMG“ a „LOL“, ktoré v používanosti 

podľa ASEK skórovali 67% (tu 78%) a 50% (tu 62%).   

Naopak „ASAP“ sa ukázalo ako omnoho menej používané, než ako vyplynulo z výsledkov 

ASEK, podľa ktorého ho používa 36% respondentov. Medzi respondentmi SEKD ho používa 

iba 13%.   

Používanie akronymov 

  Používa 

Nepoužíva 

  Nepozná Celkovo 

  
veľmi 

často Často občas 

Celkovo 

používa           

LOL 8 15% 9 16% 17 31% 62% 16 29% 5 9% 55 

BTW 8 15% 10 18% 10 18% 51% 8 15% 19 35% 55 

ASAP 1 2% 4 7% 2 4% 13% 7 13% 41 75% 55 

OMG 12 22% 9 16% 22 40% 78% 11 20% 1 2% 55 

WTF 6 11% 11 20% 19 35% 65% 14 25% 5 9% 55 
Tabuľka 6 - Používanie akronymov "LOL, BTW, ASAP, OMG, WTF" 
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V oboch dotazníkoch dostali respondenti možnosť uviesť ďalšie akronymy, ktoré používajú 

a neboli v zoznamoch. Zaujímavý je okruh akronymov, zjavne používaných v on-line hrách, 

ktoré sme v práci vôbec nepostihli – GG (good game, dobrá hra), GJ (good job, dobrá práca), 

WP (well played, dobre zahraté), surr at 20 (surrender at 20, vzdaj sa na 20).   

Z prostredia sociálnych sietí pochádzajú akronymy „FB“ (Facebook), „F4F“ (Follow for 

follow, Sledovanie za sledovanie) a „SFS“ (Share for share, zdieľanie za zdieľanie). „F4F“ a 

„SFS“ sa používajú na získavanie nových sledovateľov a zvyšovanie počtu zdieľaní svojich 

príspevkov na sociálnych sieťach tým, že vyzývame k recipročnému sledovaniu či zdieľaniu.   

Relatívne často sa objavovali akronymy slovenských slov a fráz. Zdá sa, že celkom rozšírené 

je „NWM“ (neviem), „NZ“ (nemáš za čo), „jj“ (áno, akronym pochádza z českého jo jo), „nn“ 

(nie). 

Zaujímavý je akronym „JBMNT“, ktorý zjavne odkazuje na vulgarizmus „Je**m na teba!“, 

ale jeho „oficiálny“ význam je „Jedine boh môže napĺňať túžby.“. 

U jedného respondenta sa objavili akronymy názvov slovenských politických strán. 

Dotazníky totiž boli vypĺňané v čase parlamentných volieb. Predpokladáme, že to bolo 

myslené ako vtip, ale i tak je to cenný jediný príklad akronymov používaných mimo 

elektronickú komunikáciu.  
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Ďalšie akronymy používané dospievajúcimi 

Akronym Anglický význam Slovenský význam 

Počet 

použití 

YOLO You Only Live Once Žiješ len raz 3 

HF Have Fun Zabávaj sa 3 

FB Facebook  Facebook 3 

RN Right Now Práve teraz  3 

GG Good Game  Dobrá hra 3 

GL Good Luck Veľa šťastia 2 

BRB Be Right Back Hneď som späť 2 

IDC I don't care Nezaujíma ma to 2 

jopp, yop Yes áno, jasné 2 

K OK Dobre 2 

JK Just Kidding Robím si srandu 2 

GJ Good Job Dobrá práca 2 

RIP Rest In Peace Odpočívaj v pokoji 1 

m8 Mate Kámo 1 

TY Thank You Ďakujem 1 

Wut What Čo 1 

SRSLY Seriously To vážne 1 

GH  Good Half Drahá polovička 1 

SWAG Secretly We Are Gay Tajne sme homo 1 

MTFKA Motherf**ka Zku***syn 1 

F4F Follow for Follow Sledovanie za sledovanie 1 

SFS Share for Shar Zdieľanie za zdieľanie 1 

WP Well Played Dobre zahraté 1 

surr at 20 surrender at 20 Vzdaj sa na 20 1 

        

Slovenské       

NWM   Neviem 6 

NZ (NMZ)   Nemáš za čo 4 

Jj   Áno 4 

Nn   Nie 3 

Ee   Nie 2 

JBMNT   Jedine boh môže napĺňať túžby 2 

DK   Ďakujem 1 

kks    Kokos 1 

CRBS   Čo robíš 1 

DJTMU   Daj tému 1 

KDH   

Kresťansko demokratické 

hnutie 1 

SNS   Slovenská národná strana 1 

SMER-SD   SMER-sociálne demokracia 1 

SAS   Sloboda a Solidarita 1 

OĽaNO   

Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti 1 
Tabuľka 7 - Ďalšie akronymy používané dospievajúcimi 
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7.2 Ako dospievajúci akronymom anglických fráz rozumejú? 

Zaujímalo nás, či dospievajúci rozumejú akronymom, ktoré používajú. Či vedia, čo 

znamenajú v angličtine, a či ich správne prekladajú do slovenčiny. Ďalej tiež, v akých 

situáciách ich používajú. 

U mnohých skúmaných akronymov platí, že im respondenti priraďovali správny význam 

v angličtine i v slovenčine. Za správnu odpoveď sme považovali i anglické odpovede 

napísané nesprávnym pravopisom, či málinko sa  odlišujúce od presného výrazu, pokiaľ 

zostával rovnaký zmysel. Napríklad u laughing out loud sme uznali i laugh out loud, loughing 

out loud apod., avšak už nie lot of laugh, pretože význam „veľa smiechu“ sa odlišuje od 

„smejem sa nahlas, hlasný smiech“. 

U akronymu „Y“ sme uznávali tiež významy you a yes, pretože sa tento akronym takto tiež 

používa, i keď my sme tu mali na mysli jeho význam why, čo malo byť evidentné z príkladu – 

Y (ako napr. „Y do u do that?“). 

Akronym „OK“ nemá v angličtine reálnu dlhšiu verziu, uznávali sme teda, ak respondent 

napísal OK, okay, okey atp.  

Nadávka „what the f**k“ nemá v slovenčine presný ekvivalent, môže sa prekladať rôznymi 

spôsobmi, preto sme za správne považovali rôzne preklady akronymu „WTF“, ako „Čo (to) 

do kelu, pr***e, r**i, pi**...“, „Čo ti je**“, ale tiež jemnejšie „Čo preboha?!“, „Čože?!“. 

Ako môžeme vidieť v tabuľke č.6, u väčšiny akronymov sa objavuje 0 nepresných odpovedí: 
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SEKD - významy akronymov 

Skratka Význam v angličtine 

Počet 

odpovedí 

Z toho 

nepresne Význam v slovenčine 

Počet 

odpovedí 

Z toho 

nepresne 

LOL Laughing Out Loud 23 12 Smejem sa nahlas 36 3 

ROFL 

Rolling On the Floor 

Laughing 5 4 

Váľam sa na zemi od 

smiechu 5 1 

LMAO 

Laughing My As* 

Off 5 0 

Idem sa popučiť od 

smiechu 4 0 

ILU I Love You 13 0 Ľúbim Ťa 12 0 

BFF Best Friends Forever 49 0 

Najlepší priatelia 

navždy 47 0 

W8 Wait 21 0 Počkaj 20 0 

Y Why (tiež You a Yes) 19 0 Prečo (tiež ty a áno) 18 0 

U You 22 0 Ty 21 0 

R Are 23 0 Si, ste 21 0 

CU See you 10 0 Vidíme sa 10 0 

GN Good Night 5 0 Dobrú noc 5 0 

BTW By The Way 29 2 Mimochodom 29 0 

OK   36 0 Dobre, v poriadku 50 0 

IDK I Don't Know 19 3 Neviem 17 3 

PLS Please 49 0 Prosím 49 0 

SRY Sorry 45 0 Prepáč 44 0 

THx Thanks 39 0 Ďakujem 40 0 

U2 You too 33 2 Ty tiež 30 2 

U8? You ate? 1 1 Jedol si? 1 1 

Coz Because 18 0 Pretože 17 0 

2DAY Today 29 6 Dnes 29 6 

WKND Weekend 30 0 Víkend 30 0 

KISS 

Keep It Short and 

Simple 13 13 

(povedz, urob to) 

rýchlo a jednoducho 15 15 

WTF What The F**k?! 43 0 

Čo to do r**i / p**i 

je?!  40 0 

OMG Oh My God! 51 0 Panebože! 53 1 

FU F**k you 17 0 Choď do r**i 14 0 

SH Sh*t happens / Sh*t 11 2 H**no / To sa stáva... 8 2 

X Kiss 5 0 Pusa 4 1 

Xoxo Hugs and kisses 12 4 bozky a objatia 15 8 
Tabuľka 8 - Významy akronymov z dotazníka SEKD 

Komentár si zaslúžia tie akronymy, kde k nepresnostiam dochádzalo: 

 „LOL“ – respondenti správne spájajú akronym s hlasným smiechom (60% 

respondentov uviedlo správny slovenský význam), aj keď väčšina z nich nepozná 

správne jeho neskrátenú anglickú verziu (správne ju uviedlo 38%). Medzi 
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nesprávnymi odpoveďami dominovala lot of laugh (7x), ale tiež League of Legends 

(4x), čo je názov počítačovej hry. 

 „ROFL“ – aj tento akronym je už známejší, než jeho neskrátená verzia. Respondenti 

správne určili význam, aj keď nevedeli, čo presne sa pod písmenkami v skratke 

skrýva.  

 „BTW“ – tu sa v dvoch prípadoch objavil anglický význam between, ale pritom 

slovenský význam bol správne uvedený ako „mimochodom“. 

 „IDK“  - bol nesprávne zamenený s akronymom „IDC“ (I don’t care, je mi to jedno). 

 „U8?“ – malo jedinú odpoveď a i to nesprávnu, respondent si akronym zamenil s „U 

H8“ – „nenávidíš“.  

 „2DAY“ – u tohto akronymu dochádzalo k viacerým nepresnostiam. Niektorí ho 

považovali za „dva dni“ alebo tiež „dvakrát za deň“.  

 „KISS“ – tento akronym všetci respondenti, ktorí ho komentovali, interpretovali ako 

slovo kiss – „bozk, pusa“. V skutočnosti je to akronym z Keep It Short and Simple – 

„(povedz, urob to) rýchlo a jednoducho“.  

 „WTF“, „FU“ i „SH“ respondenti správne identifikovali ako nadávky, ktoré rôzne 

ostro prekladali do slovenčiny. Avšak u všetkých troch sa objavila i „nevinná“ 

interpretácia akronymu, väčšinou ako ďalšia alternatíva prekladu daného akronymu 

(bolo teda jasné, že respondent vie, že ide o nadávku). U „WTF“ to boli napr. „What’s 

The Fashion”, “aká je móda” alebo “Where’s The Food”, “kde je jedlo”. U “FU” – 

“For You”, “pre teba” a u “SH”- “shhh”, “tíško“.  

 „x“ – jedna respondentka tvorivo interpretovala tento akronym ako neznámu z rovnice 

(potom, čo význam bozk už pridelila akronymu „KISS“). 

 „xoxo“ – väčšina respondentov vedelo, že sa tento akronym píše na konci 

komunikácie ako rozlúčka, aj keď nie všetci uviedli presný význam hugs and kisses – 

„bozky a objatia“ (objavili sa „bozky“, ale tiež „ahoj, mojko“). Traja respondenti však 

úplne nesprávne interpretovali akronym ako smiech.  

Na vybrané akronymy „LOL, BTW, ASAP, OMG, WTF“ sme sa pozreli podrobnejšie. Na 

tomto mieste uvedieme určité zhrnutie zistení: 

„LOL“ 

Ako už bolo povedané vyššie, akronym „LOL“ pozná 91% a používa 62% respondentov 

(SEKD). Respondenti zhodne správne spájajú akronym „LOL“ so smiechom, aj keď nie 

všetci presne ovládajú jeho anglickú neskrátenú formu.  



79 

 

Keď boli respondenti požiadaní, aby popísali, v akých situáciách by akronym použili, učinilo 

tak 40 respondentov, z ktorých väčšina (31) priliehavo popísala situácie, keď je niečo 

smiešne, vtipné, prípadne trápne (3).  

6 respondentov (15% z odpovedajúcich / 11% zo všetkých respondentov) však popísalo 

situácie, v ktorých použitie „LOL“ vhodné nie je, ako napr. situácie úspechu, prekvapenia, 

klamstva, atď. 

LOL – významy 

Keď je niečo smiešne, vtipné. 31 

V trápnej situácii. 3 

Keď sa niekomu podarí niečo skvelé a zaujímavé, skoro 

nemožné. 2 

Keď sa mi niečo páči.  1 

Keď ma niečo prekvapilo. 1 

Keď niekto klame a nehovorí pravdu. 1 

Hocikedy. 1 

Celkový počet odpovedí 40 
Tabuľka 9 - Významy priraďované akronymu "LOL" 

„BTW“ 

Akronym „BTW“ pozná 65% a používa 51% respondentov SEKD. Takmer všetci, čo uviedli 

významy akronymu v angličtine aj slovenčine, tak učinili správne. Tomu zodpovedá aj popis 

situácií, kedy by skratku použili. Padlo celkovo 32 odpovedí, z ktorých 27 môžeme bezpečne 

označiť, že priliehajú skutočnému zmyslu akronymu. Sú to konverzačné situácie odbočenia 

od témy, dodatku, uvedenia repliky a použitie skratky ako slovenského „mimochodom“. Štyri 

odpovede boli nejasné („neviem“, „keď sa mi nechce rozpisovať...“) a iba jedna odpoveď 

značí o nesprávnom pochopení akronymu: "Keď sa niečo stane, alebo keď je niekto dobrý.". 

BTW – významy 

Keď chcem odbočiť od témy. 12 

Keď chcem niečo dodať. 7 

Uvedenie repliky - keď chcem niečo povedať, keď ma 

niečo napadne. 5 

Keď chcem použiť slovo "mimochodom". 3 

"Keď sa niečo stane, alebo keď je niekto dobrý." 1 

"Keď sa mi nechce rozpisovať a viem, že to adresát 

pochopí." 1 

Neviem 3 

Celkový počet odpovedí 32 
Tabuľka 10 - Významy priraďované akronymu "BTW" 
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„ASAP“ 

Keďže akronym ASAP patrí skôr do sveta obchodnej komunikácie, prekvapilo nás jeho 

vyššie skóre v dotazníku ASEK, čo bolo dôvodom zaradenia ho i medzi vybrané akronymy 

v SEKD. Výsledky SEKD jednak poukazujú na to, že akronym nie je medzi dospievajúcimi 

až taký známy (25%) ani používaný (13%), ako sa zdalo podľa ASEK. Zároveň aj 

interpretácia jeho významu nie je príliš presná. Z ôsmych respondentov, ktorí sa podujali 

popísať použitie akronymu, traja nedokázali identifikovať správny význam. Jeden respondent 

priznal, že nevie, čo akronym znamená a dvaja poskytli nesprávne odpovede: 

ASAP – významy 

Keď sa má niečo vybaviť hneď ako to bude možné. 5 

"Keď chcem niekoho pozdraviť." 1 

"Len tak pre trápne ticho." 1 

Neviem 1 

Celkový počet odpovedí 8 
Tabuľka 11 - Významy priraďované akronymu "ASAP" 

„OMG“ 

Akronym „OMG“ je najznámejším (98%) a najpoužívanejším (78%) akronymom z piatich 

vybraných. Respondenti spoľahlivo poznajú jeho neskrátenú anglickú verziu i slovenský 

preklad. Význam „OMG“ popísalo až 45 respondentov, pričom nikto z nich neposkytol úplne 

nesprávnu interpretáciu. „OMG“ sa však môže použiť v rôznorodých situáciách, čomu 

zodpovedá i dlhší zoznam poskytnutých odpovedí. Najčastejšie dospievajúci používajú 

„OMG“ v situácii prekvapenia (24% všetkých opýtaných), pomerne často tiež v prípade 

úžasu, trápnosti, hnevu a údivu. Niektorí tiež používajú „OMG“ na vyjadrenie smútku 

a nezdaru.  

OMG – významy 

Keď ma niečo prekvapí. 13 

Keď mi niečo príde úžasné, neuveriteľné, super. 8 

Keď niekto povie alebo spraví hlúposť.  6 

Keď ma niečo naštve, otravuje 5 

Keď sa čudujem.  4 

Keď chcem povedať "ó môj bože", "preboha" 3 

Keď sa mi niečo nepodarí.  2 

Keď sa stane niečo smutné. 2 

Keď nechcem povedať celý výraz 1 

"Vo zvolacích vetách pri chate so spolužiakmi." 1 

Celkový počet odpovedí 45 
Tabuľka 12 - Významy priraďované akronymu "OMG" 

 



81 

 

„WTF“ 

WTF zastupuje v našom zozname vulgárne akronymy. Podľa dotazníku SEKD ho pozná 91% 

a používa 65% respondentov, pričom bezpečne poznajú jeho anglickú neskrátenú formu. 

Keďže možností prekladu do slovenčiny je mnoho, o to viac nás zaujímalo, aký význam 

akronymu dospievajúci pripisujú.  

Význam akronymu popísalo 38 respondentov, z ktorých až polovica ho považuje za 

vyjadrenie údivu a prekvapenia. U 5 respondentov sme z popisu nedokázali identifikovať, ako 

akronym chápu („Je to nadávka.“,  "Hocičo", "Prečo nie, keď sa dá", ..., „Neviem“). 

Ostatných 14 respondentov uviedlo rôzne významy – nepochopenie, hnev, pobavenie: 

WTF – významy 

Keď sa niečomu čudujem, niečo ma prekvapí.  19 

Keď niečomu nerozumiem, nechápem.  5 

Keď sa hnevám, zúrim.  4 

Keď je niečo vtipné.  3 

Keď niekto povie, alebo robí, hlúposti.  2 

Ako nadávku. 1 

"Hocičo" 1 

"Prečo nie, keď sa dá" 1 

... 1 

Neviem 1 

Celkový počet odpovedí 38 
Tabuľka 13 - Významy priraďované akronymu "WTF" 

7.3 Ako dospievajúci akronymy používajú a ako ich vnímajú? 

7.3.1 Používanie akronymov – formy komunikácie, jazyk, výslovnosť 

Podľa odpovedí respondentov SEKD sa akronymy najviac používajú pri komunikácii na 

Facebooku (60% respondentov), pri chatovaní (55%) a pri SMSkovaní (42%). Keďže naši 

respondenti vo všeobecnosti menej emailujú a inak trávia čas na webe (diskusie, blogy), 

menej často touto formou používajú i akronymy. Položka „Inde na webe“ je pravdepodobne 

do určitej miery sýtená hráčmi on-line hier, nakoľko to traja respondenti uviedli do kolónky 

„Iné“.  

Zaujímavé je, že sa akronymy dostali i do hovorenej reči. 33% respondentov uviedlo, že ich 

používa aj v reálnej ústnej komunikácii. Pritom pri písaní na papier využívané nie sú.    

Akronymy anglických fráz respondenti používajú nie len v angličtine (53%), ale dokonca ešte 

častejšie v slovenčine (78%).  
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Používanie akronymov 

Forma komunikácie Jazyk komunikácie 

SMS 23 42% V slovenčine 43 78% 

Email 8 15% V angličtine 29 53% 

Chat 30 55% V iných jazykoch 2 4% 

Facebook 33 60%       

Inde na webe 11 20%       

Pri reálnom písaní na papier 2 4%       

V reálnej ústnej reči 18 33%       

Iné: 5 9%       

Nikde, nikdy 2         

Hry 3         
Tabuľka 14 - Používanie akronymov - formy komunikácie a jazyk 

Z výsledkov dotazníku SEKD, týkajúcich sa vybraných piatich akronymov, vyplýva, že len 

málokto vyslovuje anglické akronymy po anglicky.  

Respondenti najčastejšie vyslovujú akronymy po slovensky, alebo povedia celý neskrátený 

výraz.  

Tam, kde sa to dá, prečítajú akronym po slovensky ako jedno slovo, napr. „LOL“ vyslovujú 

ako „lol“, „ASAP“ ako „asap“, dokonca i „OMG“, ktorý sa v slovenčine ťažko vyslovuje ako 

jedno slovo, pretože je to sled spoluhlások, vyslovuje väčšina ako „omg“. Ani u akronymov 

„BTW“ a „WTF“, kde nie je možné vysloviť ich po slovensky ako celé slová, nesiahajú 

respondenti k anglickej výslovnosti, ale volia skrátené slovenské hláskovanie „b-t-v-„ a „v-t-

f“ (čítajúc pritom písmenká krátko, nie „bé-té-ef“, „vé-té-ef“). 
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Spôsob vyslovovania akronymov 

  LOL BTW ASAP OMG WTF ∑ 

Hláskujem po anglicky el-ou-el 2 

bí-tí-

dabljú   ej-es-ej-pí 3 ou-em-dží 3 

dabljú-

tí-ef   8 

Hláskujem po 

slovensky el-o-el 1 bé-té-vé 2 á-es-á-pé   ó-em-gé   vé-té-ef   3 

Hláskujem po 

slovensky - vyslovujem 

písmenká oddelene l-o-l 1 b-t-v 17 a-s-a-p   o-m-g 8 v-t-f 36 62 

Prečítam po slovensky, 

celé ako jedno slovo Lol 44     Asap 5 omg 22     71 

Poviem celý neskrátený 

výraz   1   17   4   16   11 49 

Prečítam po anglicky, 

celé ako jedno slovo
4
         ej-sep 1         1 

Nevyplnil/a   1       1   1   3 6 

Celkovo   50   36   14   50   50   
Tabuľka 15 - Výslovnosť akronymov 

7.3.2 Dôvody a hodnotenie používania akronymov 

62% respondentov uvádza, že používa akronymy, pretože to šetrí čas. 13% uvádza, že preto, 

že je to originálne, alebo preto, že ich používajú kamaráti. 11tim percentám sa páči, že im 

nerozumejú ostatní, napríklad dospelí. Medzi inými dôvodmi sa objavili vyjadrenia, že sa už 

jedná o zvyk a že je to menej namáhavé, človek nemusí toľko veľa vypisovať.  

Dôvody používania akronymov 

Šetrí to čas 34 62% 

Je to originálne, cool 7 13% 

Používajú ich kamaráti 7 13% 

Ostatní (napr.dospelí) im 

nerozumejú 6 11% 

Iné dôvody (uveď):    

menšia námaha 2 4% 

Zvyk 2 4% 

"používa ich napr. moja frajerka a 

nalepilo sa to na mňa" 1 2% 

"nepoužívam skratky pretože to 

nemá ten správny feel" 

3 5% "nepoužívam ich, lebo je to trápne" 

"vôbec to nepoužívam. Raz som sa 

niekoho spýtala, že čo to znamená." 
Tabuľka 16 – Dôvody používania akronymov 

                                                 

4
 Táto možnosť nebola v dotazníku, ale jeden respondent ju uviedol ako vlastnú odpoveď.  
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V hodnotení používania akronymov nie sú respondenti jednotní. 61% opýtaných hodnotí 

používanie akronymov pozitívne - pre 16% je ich používanie „super“, pre ďalších 45% je 

„celkom dobré“. Ako dôvody uvádzajú, že ich používanie šetrí čas, stojí to menej námahy, je 

to zábavné, dodá to komunikácii určitý punc.  

Naopak 37% respondentov hodnotí ich používanie skôr negatívne – 24% ho považuje za 

„skôr hlúpe“ a 13% za „totálne otrasné“. Niektorí z týchto respondentov vyjadrujú obavu 

o osud slovenského jazyka. Jeden z respondentov uviedol, že používaním akronymov „zaniká 

slovenský jazyk“, iný hodnotí ich používanie negatívne, „lebo slovenčina je pekný jazyk (hoci 

strašne ťažký) a treba si ho vážiť“. Ďalší respondenti si myslia, že keď človek používa 

akronymy, prestáva byť schopný „normálne sa vyjadrovať“.   

Hodnotenie používania akronymov 

Super 9 16% 

celkom dobré 25 45% 

skôr hlúpe 13 24% 

totálne otrasné 7 13% 

nevyplnil/a 1 2% 

Spolu 55 100% 

Dôvody 

super lebo skôr hlúpe, lebo 

šetrí to čas 1 

ľudia sa potom 

nevedia vyjadrovať 2 

menej námahy 2 je to detinské 1 

"Lebo mačka je chlpatá" 1 je to otrasné 1 

celkom dobré, lebo totálne otrasné, lebo 

šetrí to čas 6 

lebo zaniká 

slovenský jazyk 2 

menej námahy 1 

"nadávky sú totálne 

otrasné" 1 

"dodá to taký punc, 

trblietku" 1 

"nepáči sa mi, keď to 

niekto používa" 1 

"Je to zábava." 1     

"lebo som povedal" 1     
Tabuľka 17 - Hodnotenie používania akronymov dospievajúcimi 

Až 87% respondentov si myslí, že použitie akronymov nie je vhodné pre komunikáciu 

s dospelými. Nedá mi necitovať jedného z respondentov, ktorý vtipne vystihol dôvody, pre 

tento názor: „Ak by ich nepoznali, mysleli by si že som nejaký čudák, čo hádže náhodné 

písmená. Ak by ich poznali, mysleli by si, že som neslušné hovado.“ 
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Graf 4 - Použitie akronymov v komunikácii s dospelými 

Väčšina respondentov si myslí, že by používanie akronymov v ich komunikácii s dospelými 

nebolo prijaté pozitívne. Domnievajú sa, že dospelí by akronymom nerozumeli, že by si 

pomysleli, že je to nejaká „blbosť“. Dospelí by si tiež pomysleli, že je dnešná mládež 

nevychovaná, drzá, že sú to pubertiaci, čo sa snažia byť „cool“.   

Je však i zopár takých respondentov, čo si myslia, že by akronymy nemuseli byť dospelými 

prijaté negatívne, že záleží na konkrétnom jedincovi. Jeden z respondentov doslova uviedol: 

„Záleží od učiteľa. O 20 rokov to bude absolútne normálne.“ 

Očakávaný názor dospelých na používanie 

akronymov 

Neviem 7 

Že sme drzí, nevychovaní, neslušní 6 

Nerozumeli by mi 5 

Ach, tá dnešná mládež... 4 

Že je to blbosť, že sme hlúpi 4 

Ako kto 3 

Že chceme byť cool.  2 

Že je to detinské.  2 

Že sa neviem vyjadrovať. 2 

Nič 2 

Nič pekné 2 

Nič také zlé 2 

"keby mi rozumeli, tak by ma poslali kade lachšie" 1 
Tabuľka 18 - Očakávaný názor dospelých na používanie akronymov 

O tom, že dospievajúci používajú akronymy najmä medzi sebou svedčí i to, že väčšina z nich 

(62%) sa ich naučila od svojich kamarátov. Iba jeden respondent uviedol, že by sa nejaký 

akronym naučil od dospelých, pričom podčiarkol, že to bol učiteľ. Ďalšími zdrojmi poznania 

áno 
13% 

nie 
87% 

Použitie akronymov v komunikácii 
s dospelými 
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sú web, on-line hry, sociálne siete atď. Pár respondentov uviedlo, že si už ani nepamätajú, kde 

sa akronymy anglických fráz naučili.   

Zdroj poznania akronymov 

Kamaráti 34 62% 

Rodičia, učitelia 1 2% 

Cudzí ľudia (napr. web) 20 36% 

Iné:     

Hry 4 7% 

nepamätám si, neviem 3 5% 

hudba, videá, nápisy, sociálne siete, ja 1 2% 
Tabuľka 19 - Zdroj poznania akronymov 

7.4 Aké sú špecifiká používania vulgárnych akronymov? 

V dotazníku SEKD sme sa zamerali na vulgarizmus „WTF“, ktorý je pre dospievajúcich 

najznámejší. 55% respondentov však uviedlo, že ich tvrdenia platia i pre iné vulgárne 

akronymy.  

„WTF“ je najpoužívanejším vulgarizmom v našom výskume. Podľa oboch dotazníkov nám 

zhodne vyšlo, že k nemu aspoň občas siahne až 65% dospievajúcich. Vďaka dotazníku SEKD 

môžeme upresniť, že 11% tak činí veľmi často, 20% často a 35% občas. Používaný je 

i ekvivalent „WTH“ (What The Hell, Čo do pekla!), ktorý podľa ASEK používa 23% 

dospievajúcich. Z ďalších vulgarizmov sa používajú ešte: „STFU“ (Shut The F**k Up!, Zavri 

tú po****nú hubu), ktorý je v takejto vulgárnejšej podobe známejší a používanejší než  „SU“ 

(Shut Up!, Zavri hubu), „FU“ (F**k You!, Po**b sa!, Choď do ...!), „BS“ (Bull Sh*t, 

„hovadina“) a „SH“ (Sh*t / Sh*t happens, h**no / To sa stáva...). Podľa výsledkov v SEKD 

sa „SH“ u nás používa skôr vo význame (Sh*t, h**no).  

Respondenti nehodnotia akronym „WTF“ ako príliš silnú nadávku. Až 62% označilo spodné 

dva body štvorstupňovej škály, ktorá merala silu nadávky (33% - „nie až taká veľmi zlá“, 

29% „dosť zlá“). Iba 9% z nich uviedlo, že sa jedná o jednu z najhorších nadávok, ďalších 

20% ju považuje za veľmi zlú.  

Zdá sa, že skracovanie oslabuje vnímanú silu nadávky a podporuje jej používanie. 51% 

respondentov priznalo, že akronym nepovažujú za takú zlú nadávku, ako je celý výraz a pre 

45% z nich je jednoduchšie ju v skrátenej podobe použiť.  



87 

 

Keďže je však vnímaná sila skrátenej nadávky slabšia, jej použitím nedôjde k takému istému 

silnému vybitiu, ako pri použití celého výrazu. 56% respondentov priznáva, že si „lepšie 

zanadáva“, keď použije celý výraz.  

Hodnotenie nadávky WTF 

Sila nadávky   Sila nadávky v skrátenej forme 

Jedna z najhorších 5 9%   

WTF horšie ako celá 

nadávka  1 2% 

Veľmi zlá 11 20%   Je to rovnaké 17 31% 

Dosť zlá 16 29%   

Celá nadávka je horšia ako 

WTF 28 51% 

Nie až taká veľmi zlá 18 33%   Nevyplnilo 9 16% 

Nevyplnilo 5 9%         

Pripravenosť použiť nadávku   Vybitie 

Jednoduchšie je použiť WTF 25 45%   Vybitie lepšie pri WTF 6 11% 

Je to rovnaké 17 31%   Je to rovnaké 13 24% 

Jednoduchšie je použiť celú nadávku 8 15%   

Vybitie lepšie pri celej 

nadávke 31 56% 

Nevyplnilo 5 9%   Nevyplnilo 5 9% 
Tabuľka 20 - Hodnotenie nadávky WTF 
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8. Diskusia 

Počas nášho výskumu sme našli mnoho odpovedí na naše otázky, ale zároveň sa objavili 

aj problémy a vynorilo sa množstvo otázok nových.  

Potvrdilo sa nám, že skracovanie jazyka, a najmä používanie akronymov, je pre 

dospievajúcich atraktívne. Dospievajúci používajú pri elektronickej komunikácii mnohé 

formy upravovania jazyka, o ktorých hovoria Al sa’di a Hamdan (2005), Jandová (2006), 

Svobodová (2006) či Mochňacká (2012), a to i mimo jazyk chatu, ktorý majú títo autori 

prednostne na mysli. Zdá sa, že dnes sa už „e-jazyk“ používa častejšie na sociálnych sieťach 

ako na chate. Zaujímavé je, že akronymy sa z elektronickej komunikácie presúvajú postupne 

i do hovorenej reči, kde ich používa 33% našich respondentov.  

Ako prínos nášho výskumu vidíme, že osvetľuje mieru využívania jednotlivých spôsobov 

úpravy jazyka. Dostupná literatúra sa zatiaľ vždy vyjadrovala iba o tom, že sa určitý jazykový 

jav v elektronickej komunikácii vyskytuje, ale nikde sme nenarazili na informáciu do akej 

miery. Medzi slovenskými dospievajúcimi je najpopulárnejšie používanie akronymov 

(používa ich až 89% respondentov) a hojne sa využívajú i ďalšie formy, ktoré jazyk skracujú 

(vynechávanie časti slov - 87%, a vynechávanie či zamieňanie hlások v slovách - 80%, v 

slovenčine vynechávanie diakritiky, interpunkcie, veľkých písmen, nedodržiavanie pravopisu 

- všetky okolo 80%). Prekvapivo málo je však využívané zdvojovanie samohlások (nepoužíva 

75%) a nahrádzanie hlások v slovách (nepoužíva 85%), ktoré sú podľa Mochňackej (2012) 

taktiež typickými fenoménmi v elektronickej komunikácii. Myslíme si, že je to tým, že tieto 

praktiky neprispievajú jednoznačne ku skracovaniu či zjednodušovaniu jazyka.  Písanie „aa“ 

namiesto „á“ (napr. naadhera) vyžaduje o jeden klik navyše a dospievajúci radšej napíše 

samotné „á“, alebo najradšej „a“ bez diakritiky. Taktiež písanie „sh“ namiesto „š“ predlžuje 

písanie. Rôzne zamieňanie hlások, ako je písanie „w/f/u“ namiesto „v“, „q“ namiesto 

„k“ apod., písanie skôr komplikuje, ako by ho zjednodušovalo. 

Ako vidíme, skracovanie jazyka je veľmi silným fenoménom vo vyjadrovaní sa 

dospievajúcich.  Môžeme to, v súlade s Vybíralom (2009), vnímať ako ochudobňovanie 

jazyka. I medzi samotnými dospievajúcimi sa našli takí, čo vyjadrovali obavy o osud 

slovenčiny. My by sme, ale, tak ako Suler (1998), radšej vyzdvihli fakt, že pri upravovaní 

jazyka v rámci elektronickej komunikácie dochádza k významnému tvorivému procesu, ktorý 

je plný invencie a experimentu. Pri zvážení prínosov takejto tvorivosti pre dospievajúcich, 

nám dodržovanie správneho pravopisu pri elektronickej komunikácii nepríde natoľko 
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dôležité. Ako problematické vidíme to, že si dospievajúci zvyky z elektronického sveta 

prenášajú i do toho reálneho a nemusia si to ani uvedomovať. Naši respondenti napríklad 

uvádzajú, že pravopis príliš neporušujú (22% tvrdí, že neporušuje pravopis nikdy, 42%, že ho 

porušuje iba občas), realita v odovzdaných dotazníkoch však bola úplné iná. Prakticky vo 

všetkých dotazníkoch sa vyskytovalo množstvo pravopisných chýb. Dospievajúci nepísali 

v celých vetách, ale iba v akýchsi heslách, bez interpunkcie (najmä bez čiarok), nedodržiavali 

gramatické pravidlá (najmä týkajúce sa písania ypsilonov a mäkkých „i“). Ich písomný prejav 

na papieri sa nápadne podobal typickému elektronickému písaniu.  

Bolo pre nás náročné zorientovať sa v tom, ktoré akronymy dospievajúci u nás poznajú 

a používajú. Pred uskutočnením výskumu boli určitým vodítkom verejné diskusie 

dospievajúcich na Facebooku, či výskum Sklenářové (2007). Väčšina akronymov však zostala 

skrytá v súkromných komunikáciách dospievajúcich. Navyše sme v našom výskume narazili 

na to, že u niektorých akronymov nám vyšli rozdielne výsledky v jednotlivých dotazníkoch. 

V prvom rade by sme celkovo očakávali relatívne vyššiu znalosť akronymov vyselektovaných 

pomocou ASEK, keďže sme vyberali akronymy známe aspoň polovici respondentov. To sa 

nám však nepotvrdilo a vo výsledkoch SEKD sa prekvapivo veľa akronymov ukázalo ako 

málo známych. Vysvetľujeme si to tým, že výskumné súbory oboch dotazníkov sa odlišovali 

vo veku i vo vzdelaní. Respondenti ASEK boli starší, najmä študenti stredných škôl, ktorí 

mali možnosť poznať väčšie množstvo akronymov ako mladší respondenti SEKD. Toto 

mohol byť dôvod napríklad u akronymu „ASAP“, ktorý mohli starší respondenti spoznať 

v emailovej formálnej komunikácii, ktorej mladší respondenti zatiaľ vystavení neboli.  

Zavážiť mohol tiež fakt, že v dotazníku ASEK mali respondenti len jednoducho vyznačiť, či 

akronym poznajú, pričom v SEKD mali uvádzať jeho význam. Respondenti v ASEK preto 

mohli „ľahkovážnejšie“ označovať i tie akronymy, ktoré im boli od pohľadu známe, avšak 

keď boli v SEKD požiadaní, aby vyjadrili ich význam, neboli toho schopní. Typickými 

predstaviteľmi by tu mohli byť akronymy „ROFL, LMAO, U8?...“. Keďže akronymy bývajú 

nejednoznačné, mohlo tiež dochádzať k ich nesprávnej interpretácii. To sa určite udialo 

s akronymom „KISS“, ktorý v ASEK označilo ako známy 73% respondentov, ale v SEKD sa 

ukázalo, že ani jeden ho neinterpretoval správne. Následne to iste malo vplyv na nízky počet 

odpovedí u akronymu „x“. Keďže jeho význam je „kiss, bozk“ a tento význam už predtým 

nesprávne priradili ku „KISS“. Zároveň respondenti uvádzali i iné anglické akronymy, ktoré 

sme do výberu nezaradili a môžu byť u dospievajúcich obľúbené. Viackrát boli uvedené 

napríklad akronymy „YOLO, HF, Fb, RN, GG, GL“. Toto považujeme za metodologické 

nedostatky, ktoré patria k limitom nášho výskumu.  
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Niekoľko tvrdení napriek tomu považujeme za dostatočne preukázané. Sme si istí, že 

dospievajúci viac akronymov poznajú, než ich aktívne používajú. V dotazníku ASEK bolo až 

52 akronymov (z 95tich) známych viac ako polovici respondentov. Iba 8 akronymov však 

takéto množstvo respondentov používa.  U piatich vybraných akronymov v dotazníku SEKD 

tiež vždy používanosť zaostávala za známosťou.  

Ďalším tvrdením, ktorým sme si istí, je, že existuje relatívne úzka skupina najpoužívanejších 

akronymov. Oba naše dotazníky sa zhodujú v tom, že sa jedná o akronymy (v poradí 

používanosti): „OK, PLS, OMG, WTF, LOL, BTW, SRY a THX“. Presne tieto akronymy sa 

objavili aj vo výskume Sklenářovej (2007), aj keď v inom poradí. Naše zistenia však 

nepotvrdzujú používanie ďalších dvoch akronymov z tohto výskumu - „ROFL“ a „BRB“. 

Zamýšľali sme sa nad tým, prečo dospievajúci volia práve tieto akronymy. „OK“ sa už stalo 

súčasťou slovenského jazyka a snáď nie je ani vnímané ako anglický akronym, dôkazom čoho 

môže byť i to, že už existuje aj akronym z „OK“, a to „K“. U akronymov „PLS, SRY, THX“ 

prípadne i „BTW“ vidíme ich obľúbenosť v ich účelnosti.  Prvé tri sú zdvorilostné slovíčka, 

ktorých význam je jednoznačný, pritom sa v komunikácii objavujú často, a tak je účelné ich 

skrátiť. Ušetríme tak čas a môžeme sa viac menej spoľahnúť na to, že nám druhá strana bude 

správne rozumieť. „BTW“ je tiež veľmi užitočná fráza, ktorá sa dá použiť na rôzne spôsoby 

riadenia komunikácie (odbočenie od témy, dodatok, poznámka), a môže tak byť v rýchlo 

plynúcej elektronickej komunikácii značne nápomocná. Zložitejšie je pre nás vysvetliť časté 

používanie akronymov „OMG“, „WTF“, „LOL“. Ich významy sú nejednoznačné, 

u posledných dvoch dokonca nemáme slovenský ekvivalent. Prečo si dospievajúci vybrali 

práve tieto akronymy, zostáva otázkou pre ďalšie bádanie. Bližšie preskúmanie by si zaslúžilo 

i vytváranie a používanie akronymov v rodnom jazyku. V zozname akronymov vo výskume 

Sklenářovej (2007) sa nachádza dvojnásobne viac českých akronymov než anglických. I naši 

respondenti uvádzali v otvorených otázkach množstvo slovenských akronymov, najčastejšie 

„NWM“
 
(neviem)

5
, „NZ“ (nemáš za čo), „jj“ (áno, akronym pochádza z českého jo jo), „nn“ 

(nie). Dá sa predpokladať, že akronymy v rodnom jazyku budú dokonca obľúbenejšie ako tie 

anglické.  

U mnohých známych akronymov platí, že im dospievajúci v našom výskume priraďovali 

správny význam v angličtine i v slovenčine. Zaujímavé však pre nás boli tie prípady, kde 

                                                 

5
 U akronymu „NWM“ oceňujeme kreatívny prvok použitia „W“. Vo forme „NVM“ by totiž dochádzalo 

k zamieňaniu s anglickým akronymom s významom „nevermind, nevadí“. 
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dochádzalo k chybám a nepresnostiam. Pop a Sim (2009) hovoria o probléme 

mnohovýznamovosti jednotlivých akronymov, kde jeden akronym môže mať pre rôzne 

skupiny rôzne významy. Tak bol akronym „LOL“ pre väčšinu respondentov hlasným 

smiechom, pre hráčov hier to však bol názov hry „League of Legends“. V našom výskume sa 

navyše ukázalo, že i v rámci jednej skupiny, môže byť problém s jednoznačným pochopením 

akronymu. U nás sa akronymy používajú naprieč jazykmi a je nutný ich jazykový preklad, 

a v niektorých prípadoch („LOL, WTF“) i pochopenie akronymu pochádzajúceho z iného 

kultúrneho prostredia a nájdenie vhodnej alternatívy pre naše prostredie. Toto môže vytvárať 

väčší priestor pre rôznorodé interpretácie, zámeny či pochybenia. Príkladom  chaosu, ktorý 

takto môže vzniknúť je „xoxo“ (hugs and kisses, bozky a objatia). V angličtine „x“ znamená 

„kiss, bozk“ a „o“ „hug, objatie“. V slovenčine sa však zvykne „x“ používať v elektronickej 

komunikácii namiesto „ch“. A tak sa aj u našich respondentov stalo, že si poplietli anglické 

„xoxo“ so slovenským „xixi“  („chichi“) a priradili mu význam smiechu. Podobný zmätok 

nastal pri „IDK“, ktoré bolo interpretované ako „I don’t care”, pretože si respondent 

neuvedomil, že care sa síce vyslovuje s „k“, ale v angličtine sa píše s „c“. 

Z výsledkov podrobnejšieho skúmania významov priraďovaných vybraným akronymom 

„LOL, BTW, ASAP, OMG a WTF“ súdime, že u každého akronymu sa vytvorí jeden 

dominantný spôsob, ako mu dospievajúci rozumejú a ako ho používajú. U niektorých 

akronymov sa dospievajúci zhodujú na ich význame a používajú ich iba jedným spôsobom. 

Pokiaľ sa objavili odlišujúce sa odpovede, boli to rôzne izolované nesprávne odpovede, ktoré 

vyplývali z nedostatočnej znalosti akronymu. Takýmito akronymami sú „LOL“ a „ASAP“. 

U ostatných akronymov sa vždy vyskytoval jeden dominantný a viacero ďalších spôsobov, 

akými ich respondenti chápali a používali. Dominantným spôsobom použitia „BTW“ bolo 

odbočenie od témy (13 respondentov), ale niektorí respondenti ho tiež používajú na uvedenie 

dodatku k predošlej replike (7), alebo na všeobecné uvedenie repliky (5). Akronymu „WTF“ 

priraďovali dospievajúci najčastejšie význam začudovania (19), menej výrazné boli spôsoby 

použitia vo význame nepochopenia, hnevu, vtipu, kontaktu s „nejakou hlúposťou“  (2 až 5 

respondentov). Najširšia bola paleta významov „OMG“, kde dominovalo prekvapenie (13), 

nasledované úžasom (8), reakciou na hlúposť (6), hnevom, začudovaním, nezdarom, smútkom 

(2 – 5). Zamýšľame sa nad tým, či je rôznorodosť používania niektorých akronymov ich 

stálou vlastnosťou, alebo sa časom stále viac vyostruje význam akronymu v prospech 

dominantného významu. Je pre nás lákavá hypotéza, že častejším a dlhším používaním 

určitého akronymu v určitej skupine, postupne dochádza k významovému konsenzu 

a ustáleniu jedného väčšinového spôsobu používania.  
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Prekvapilo nás, že aj keď skúmané akronymy skracovali anglické frázy, ich použitie bolo 

častejšie v komunikácii v slovenčine než v angličtine. Pop a Sim (2009) hovoria o tom, že sa 

z niektorých akronymov stávajú bežné slová. Zaujímavé je, že sa to deje i naprieč jazykmi 

a anglické akronymy sa udomácňujú v slovenčine. Napríklad slovenský význam akronymu 

„LOL“ pozná omnoho viac dospievajúcich, než koľko pozná jeho neskrátenú anglickú formu. 

To znamená, že vedia, že „LOL“ predstavuje „hlasný smiech“, prípadne voľnejšie „smiech“, 

aj keď nevedia, čo jednotlivé písmenká znamenajú. Vyslovujú ho po slovensky ako „lol“, čím 

sa z neho vlastné stáva nové poslovenčené slovo. Niečo podobné sme pozorovali 

i u akronymu „ROFL“ a čiastočne i u „BTW“.  

S fenoménom „poslovenčovania“ súvisí i fakt, že valná väčšina dospievajúcich vyslovuje 

akronymy po slovensky („ASAP“ prečíta ako „asap“ a nie po anglicky ako „ej-es-ej-pí“ alebo 

„ejsep“, prípadne „WTF“ vyhláskuje po slovensky ako „v-t-f“ nie po anglicky „dabljú-tí-ef“ 

apod.). Tak ako v angličtine i v slovenčine sa využívajú všetky spôsoby vyslovovania, ktoré 

uvádzajú Pop a Sim (2009) a jednotlivé slovníky. Niektoré akronymy sú hláskované, iné 

vyslovované ako celé a slovo, a u niektorých sa objavuje i vyslovenie celého neskráteného 

výrazu. Tam, kde je to možné („LOL, ASAP“), volia dospievajúci vyslovovanie celým 

slovom a tam, kde je akronym sledom spoluhlások, ktoré sa v slovenčine nedajú prečítať ako 

celé slovo („WTF“, „BTW“), volia hláskovanie. Usudzujeme, že preferovaná je výslovnosť 

celým slovom, pretože je častejšia i u „OMG“, ktoré sa dá po slovensky vcelku vysloviť len 

ťažko.  

Dospievajúci používajú akronymy takmer výlučne len na komunikáciu medzi sebou. 62% 

respondentov uvádza, že sa akronymy naučili od svojich kamarátov a až 87% by ich 

nepoužilo v komunikácii s dospelými. Súhlasíme teda s Vágnerovou (2012), že skratkovitosť 

je jedným zo špecifík vzájomnej komunikácie dospievajúcich. Nemyslíme si však, že by 

skratky neslúžili na to, aby komunikovali obsah, ale len aby potvrdzovali vzájomný vzťah. 

Iba málo respondentov používa akronymy preto, že ich používajú ich kamaráti, alebo preto že 

je to „cool“ (13%). Oveľa viac dospievajúcich (62%) je v tomto omnoho pragmatickejších, 

ako by sme predpokladali, a akronymy používajú, pretože jednoducho šetria ich čas. 

Umožňujú im komunikovať obsah na menšom priestore (menej klikov, menej miesta na 

displeji, monitore) a rýchlejšie. Šetrenie času je najčastejšie uvádzaný dôvod, pre ktorý 

dospievajúci akronymy používajú a obľubujú. Tí dospievajúci, čo prídu na chuť používaniu 

akronymov (inicializmov), častejšie siahajú i po iných formách skracovania (vynechávajú 
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hlásky, nahrádzajú slovo písmenom, skracujú slová, vynechávajú interpunkciu), čím sa z nich 

stávajú akísi komunikační „skracovači“. 

Nepotvrdilo sa nám, že by slovenskí dospievajúci používali akronymy na kódovanie svojho 

jazyka za účelom skrývania sa pred dospelými v takom rozsahu, ako o tom hovorí Dixon Jr. 

(2011). Kódovanie ako jeden z dôvodov používania akronymov priznáva iba 11% 

respondentov. Taktiež Dixonom uvádzané akronymy („POS, PRW, TRW“) im neboli známe 

a ani neuviedli žiadne podobné ekvivalenty.  

Dospievajúci si sú vedomí toho, že používanie anglických akronymov je ich doménou. 

Považujú ho za záležitosť ich generácie a myslia si, že dospelí by akronymom nerozumeli, 

a keby ich v komunikácii s nimi použili, ich reakcia by nebola pozitívna. Nemali sme 

príležitosť skúmať vnímanie používania akronymov dospievajúcimi u ich učiteľov, ako to 

robili Lewandowski a Harrington (2006), a tak sme sa spýtali aspoň dospievajúcich, akú 

reakciu by od dospelých očakávali. Mnohí sa boja, že by si dospelí o nich pomysleli, že sú 

nevychovaní, neslušní, že sa nevedia vyjadrovať apod. Myslíme si preto, že v tomto prípade 

platí, ako hovorí Vágnerová (2012), že dospievajúci sa uzatvárajú a komunikujú iba to, čo je 

pre dospelých prijateľné a z čoho nebudú mať problémy. Vyvodzujeme, že sa akronymy u nás 

zatiaľ nestali bežnou súčasťou pedagogickej komunikácie. Rozhodne nie sú súčasťou 

školského jazyka, a keď sa vo výukovej komunikácii objavia, pravdepodobne iba v rámci 

žiackych komentárov a sú formou istej pubertálnej provokácie.   

Z pohľadu zvonku je používanie akronymov charakteristické pre vek dospievania. Zaujímalo 

nás, ako sa k ich používaniu vzťahujú samotní dospievajúci a zistili sme, že prekvapivo 

mnoho z nich (37%) nehodnotí používanie akronymov pozitívne. Mnoho autorov (napr. 

Greenfield, Gross, Subrahmanyam, Suzuki & Tynes, 2006) hovorí o tom, že prostredníctvom 

elektronickej komunikácie sa vytvára spoločná kultúra, ktorá je súčasťou skupinovej identity 

dospievajúcich. Po našich zisteniach spytujeme, či môžeme v tejto súvislosti hovoriť o celej 

skupine dospievajúcich, či netreba vyčleniť skupinu „skracovačov“, ktorí skracovanie 

používajú často a radi. Alebo máme skupinu nespokojných, najmä tých, čo akronymy 

považujú za „totálne otrasné“ a zdôrazňujú, že oni takéto skratky nepoužívajú, považovať za 

súčasť procesu diferenciácie sa  od skupiny v rámci hľadania si vlastnej identity.  

Posledná otázka, ktorá nás vo výskume zaujímala sa týkala používania vulgarizmov. Pri snahe 

o interpretáciu výsledkov sme si uvedomili, že naše otázky boli nedostatočne formulované 

a naše zistenia sú tak obmedzené. Zistili sme, že anglické vulgarizmy vo forme akronymov 
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nie sú dospievajúcimi považované za príliš zlé, ale nevieme, či je to preto, že sú v angličtine, 

alebo preto, že dospievajúci akceptujú vulgarizmy vo všeobecnosti. Spoliehame v tomto na 

tvrdenie Svobodovej (2006), že význam anglických vulgarizmov býva pociťovaný slabšie ako 

v rodnom jazyku. Zistili sme, že 65% dospievajúcich používa vulgarizmus „WTF“, z toho 

33% často. Považujeme to za vysoké číslo, ale chýba nám porovnanie s používaním 

neskrátených vulgarizmov, prípadne vulgarizmov v rodnom jazyku. Dokázali sme aspoň 

porovnať používanie skrátenej a neskrátenej formy vulgarizmu. 51% respondentov potvrdilo, 

že akronym nepovažujú za taký zlý, ako je celá neskrátená nadávka a pre 45% je 

jednoduchšie ho taký použiť. To určite prispieva k disinhibícii v rámci komunikácie na 

internete, o ktorej hovorí množstvo autorov (Suler 1998; Šmahel, 2003;  Al-sa'di & Hamdan, 

2005; Vybíral, 2009). Vulgarizmy sa podľa nich vo všeobecnosti používajú na internete 

voľnejšie a z našich zistení vyplýva, že zakódovanie vulgarizmu do akronymu jeho použitie 

ešte viac uľahčuje. Možnosť vybitia sa v prostredí internetu, ktorú zdôrazňuje Suler (1998), je 

však použitím vulgarizmu v podobe akronymu obmedzená. Z tvrdení našich respondentov 

totiž vyplýva, že väčšina ľudí sa vybije lepšie, keď použije vulgarizmus celý. Na tomto mieste 

je ešte treba spomenúť fenomén hranej „devulgarizácie“ vulgárnych akronymov, kedy 

dospievajúci úmyselne priraďujú vulgárnym akronymom nevulgárne interpretácie („WTF“ = 

Where’s The Food, „JBMNT“ – Jedine Boh Môže Napĺňať Túžby). Myslíme si, že toto môže 

byť pre dospievajúcich obzvlášť lákavé, pretože im to dáva priestor vulgarizmy použiť 

i v situáciách, kde by nemali (napríklad s učiteľom v škole), ale pri napomenutí majú 

výhovorku, ktorá ich môže zbaviť viny.  

Už v texte práce sme prezentovali limity nášho výskumu, preto ich tu len v krátkosti 

zosumarizujeme. Náš výskumný súbor nemal ideálne rozloženie veku a vzdelania 

respondentov a úplne opomenul študentov stredných odborných učilíšť. Prácu nám 

skomplikovali metodické nedostatky dotazníkov, v ktorých chýbali niektoré akronymy a 

niektoré otázky neboli dostatočne dobre sformulované. Keďže sa však jednalo o prvý pokus 

zmapovať túto oblasť, veríme, že naše výsledky sú pre základnú informáciu dostačujúce 

a otázky, ktoré vyplynuli, môžu inšpirovať k ďalšiemu výskumu. Zaujímavé by bolo 

preskúmať a porovnať s našimi výsledkami používanie akronymov dospelými a používanie 

akronymov v rodnom jazyku. Bližšie by sme sa pozreli na dôvody popularity jednotlivých 

akronymov, preskúmali hypotézu „dominantného významu“ akronymov, preverili ich miesto 

v rámci skupinovej identity dospievajúcich, prešetrili používanie akronymov ako formy 

provokácie dospievajúcich voči dospelým, ktorí  im nerozumejú, či dôslednejšie sa pozreli na 

používanie vulgárnych akronymov. Súčasne si myslíme, že by bolo žiaduce sledovať vývoj 
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používania akronymov a ich psychologických súvislostí aj pomocou longitudinálnej štúdie na 

vybraných skupinách žiakov až do ich dospelosti.  
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Záver 

Používanie akronymov anglických fráz medzi dospievajúcimi nie je v našich podmienkach 

veľmi prebádanou oblasťou, a preto veríme, že náš výskum prináša niekoľko cenných 

základných poznatkov. 

Upravovanie jazyka pre potreby elektronickej komunikácie je fenoménom dnešnej doby 

a najmä dospievajúci v ňom excelujú. Až 89% respondentov v našom výskume priznáva, že 

nejakú jeho formu používa. Najobľúbenejšie je používanie akronymov vo forme inicializmov, 

populárne sú tiež vynechávanie častí slov, či vynechávanie alebo zamieňanie hlások. 

V slovenčine je bežný prejav bez diakritiky a interpunkcie, vety začínajú malými písmenami 

a nedodržuje sa pravopis. Tieto javy majú tendenciu objavovať sa súčasne, a z niektorých 

dospievajúcich sa tak v komunikácii stávajú akísi „skracovači“. V súvislosti s tým sa objavujú 

isté obavy o osud jazyka, ktoré považujeme za oprávnené iba pokiaľ je narušená schopnosť 

dospievajúcich vyjadrovať sa správne mimo elektronický svet. V jeho rámci však 

elektronický jazyk poskytuje priestor pre kreativitu a experiment, ktorý môže byť pre 

dospievajúcich naopak veľmi prospešný.  

Dospievajúci poznajú množstvo akronymov anglických fráz, aktívne však používajú len 

niekoľko z nich. Medzi najpoužívanejšie akronymy patria „OK, PLS, OMG, WTF, LOL, 

BTW, SRY a THX“. Mnohým akronymom dospievajúci dobre rozumejú a používajú ich 

viac-menej vo vzájomnej zhode. Sú však i také prípady, kedy je význam akronymu 

nejednoznačný, a môže sa tak stať potenciálnym zdrojom nedorozumenia v komunikácii. Toto 

môže byť posilnené faktom, že sa jedná o akronymy anglických fráz, ktoré je nutné nielen 

preložiť ale i aplikovať do nového kultúrneho prostredia.  

Akronymy sú dospievajúcimi používané najmä v komunikácii na Facebooku, v súkromných 

chatoch a pri písaní SMS. Postupne sa však dostávajú i do komunikácie tvárou v tvár, kde ich 

využíva až 33% dospievajúcich. Bežne ich používajú v komunikácii v slovenčine a rovnako 

ich aj vyslovujú po slovensky. Môžeme tak sledovať postupné začleňovanie sa anglických 

akronymov do slovenského jazyka.  

Keď sa dospievajúcich spýtame, prečo akronymy používajú, až 62% nám odpovie, že to šetrí 

čas. Praktická možnosť písať svoje správy rýchlejšie je teda pre nich najdôležitejšia. Len málo 

dospievajúcich po akronymoch siaha z dôvodu pôsobenia skupiny, či túžby skryť svoju 

komunikáciu pred dospelými, alebo sa zablysnúť a byť originálnym. Aj keď ich používajú 
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takmer všetci, nie všetci akronymy hodnotia pozitívne. Až 37% respondentov k nim má skôr 

negatívny vzťah.  

Dospievajúci používajú akronymy takmer výlučne na komunikáciu medzi sebou a 

v komunikácii s dospelými by ich nepoužilo až 87% z nich. Myslia si, že dospelí by 

akronymom nerozumeli a ich by považovali za drzých pubertiakov, čo sa nevedia vyjadrovať. 

Usudzujeme, že pokiaľ akronymy v komunikácii s dospelými použijú, bude sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou jednať o istú formu adolescentnej provokácie.  

Na provokáciu môžu byť ľahko využiteľné i vulgárne akronymy, keďže je vulgarizmus v nich 

zakódovaný a dospievajúci ho nemusia vysloviť celý. Náš výskum potvrdzuje, že 

dospievajúci považujú akronymy vulgarizmov za menej silné ako ich neskrátené alternatívy 

a sú tiež pripravenejší ich použiť. Až 65% dospievajúcich priznalo, že používa vulgarizmus 

„WTF“ a mnohí z nich ho ani nepovažujú za príliš zlú nadávku.  

Veríme, že týmito zisteniami sme aspoň základným spôsobom naplnili cieľ práce - zmapovať 

používanie akronymov anglických fráz na školách. Ako to však už býva, čím viac sa človek 

určitej téme venuje, tým viac zisťuje, čo všetko o nej ešte nevie. A tak sa aj nám popri 

zisteniach vynorilo aj mnoho otázok, na zodpovedanie ktorých bude ešte potrebné ďalšie 

bádanie.  
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Prílohy 

Príloha 1 – Slovník akronymov anglických fráz 

Slovník akronymov anglických fráz 

Skratka Neskrátená verzia Preklad do slovenčiny 

9 Parent is watching Rodič sa pozerá 

99 Parent is no longer watching Rodič sa už nepozerá 

2DAY Today Dnes 

2MORO Tomorrow Zajtra 

2NITE Tonight Dnes v noci 

ADR Address adresa 

AFAICT As far as I can tell Pokiaľ viem 

AFAIK As far as I know Pokiaľ viem 

AFAIR As far as I remember Pokiaľ si dobre pamätám 

AFAIU As far as I understand Pokiaľ tomu dobre rozmiem 

AFAP As far as possible Pokiaľ je to možné 

AFJ April Fool's joke Prvý apríl! 

AFK Away from keyboard Nie som pri klávesnici 

AIMB As I mentioned before Ako som už spomínal/a 

AIMP Always in my prayers Navždy v mojich modlidbách 

AISB As I said before Ako som už hovoril/a 

AITR / AIR Adult in the room Rodič v izbe 

AML All my love Všetka moja láska 

AOAS All of a sudden Zrazu 

ASAP As soon as possible Hneď ako to bude možné 

ATB All the best Všetko najlepšie 

AWOL Absent without leave Neprítomý bez povolenia 

B&F Back and forth Sem a tam 

B/C Because Pretože 

B4 Before Pred, Predtým 

B4N Before now / Bye for now Predtým / Zatiaľ sa maj 

BAU Business as usual Ako obyčajne 

BB Bye bye Maj sa 

BBBG Bye bye be good Maj sa dobre 

BBFN / BB4N Bye bye for now Zatiaľ sa maj 

BBL Be back later Budem späť neskôr 

BD Big deal To je toho... 

BF Boyfriend / best friend Priateľ / najlepší priateľ 

BFF Best friends forever Najlepší kamaráti navždy 

BION / BON Believe it or not Ver či never 

BRB Be right back Budem hneď späť 

BS Bull s**t Hovadina 

BTDT Been there done that To poznám 

BTN Better than nothing Lepšie než nič 
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BTW By the way Mimochodom 

BYOB 
Bring your own bottle / Bring 

your own beer Prines si vlastnú fľašu / pivo. 

Bz Busy Nemám čas 

C/S Change of subject Zmena témy 

C9 
Code 9 (meaning parents in 

the room) Kód 9 (znamená rodič v izbe) 

CID Crying in disgrace Plačem hanbou 

COB Close of business Koniec debaty 

COZ Because Pretože 

CRBT Crying real big tears Nariekam naozaj veľké slzy 

CRS Can't remember s**t Nepamätám si ani h***o 

CUL8R See you later Vidíme sa neskôr 

CUS See you soon Uvidíme sa čoskoro 

CWOT Complete waste of time Totálne mrhanie časom 

Cx Canceled Zrušené 

CYA / CU See ya (see you) Vidíme sa 

CYT / CUT See you tomorrow  Vidíme sa zajtra 

Def Definitely Určite 

DGT Don't go there Nechoď tam 

DKDC Don't know don't care Neviem a nezaujíma ma to 

DL Download Stiahnuť (súbor) 

DNBL8 Do not be late Nemeškaj 

DQMOT Don't quote me on this V tomto ma necituj (mimo zápis) 

DTRT Do the right thing Urob správnu vec 

DUH Did you hear? Počul si? 

DUI Driving under the influence Šoférujem pod vplyvom 

DWI Driving while intoxicated Šoférujem intoxikovaný 

EMA E-mail address Emailová adresa 

EMFBI Excuse me for butting in Prepáčte, že skáčem do vášho rozhovoru 

EML E-mail me later Napíš mi (email) neskôr 

EMSG E-mail message Emailová správa 

EOD 
End of day, also End of 

discussion Koniec dňa, koniec debaty 

ETA Estimated timy of arrival Predpokladaný čas príjazdu (pristátia) 

F2F Face to face Tvárou v tvár 

FAQ Frequently asked questions Často kladené otázky 

FC Fingers crossed Držím palce 

FF Friends forever Kamaráti navždy 

FFS For f*ck's sake To snáď nie je pravda 

FOFL Falling on floor laughing Padám na zem od smiechu 

FOMCL Falling off my chair laughing Padám na svoju stoličku od smiechu 

FOS Full of s**t Plný h****n 

FTW For the win Chvála niečoho 

FU F**k you Po**b sa, choď do r**i 

FUD 
Fear, uncertainty, and 

disinformation Strach, neistota, dezinformácia 
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FWIW For what it’s worth Či už to má význam alebo nie 

FYI For your information Pre tvoju informáciu 

GAL Get a life Začni žiť 

GL Good luck hodně štěstí 

GL&HF Good Luck & Have Fun veľa šťastia a príjemnú zábavu 

GMTA Great minds think alike Veľké mysle myslia rovnako 

GN/NN Good night/nighty night Dobrú noc 

GNSD Good night sweet dreams Dobrú noc a sladké sny 

GOI Get over it Prenes sa cez to 

GR8 Great Skvelé 

GTG Got to go Musím ísť 

H/O Hold on Počkaj 

H/P Hold please počkaj, prosím 

HAND Have a nice day Prajem pekný deň 

HRU / HAU? How are you? Ako sa máš? 

HUD How you doing? Ako sa máš? 

I H8 it I hate it Neznášam to 

ICQ I seek you Hľadám ťa 

IDK I don't know neviem 

IIABDFI 
If it ain't broke, don't fix it 

Ak to nie je pokazené, neopravuj to 

("Nehas, čo nepáli") 

IIRC If I recall correctly pokiaľ si dobre pamätám 

IITM It's in the mail Je to v maily 

ILU / ILY I love you Ľúbim ťa 

IMAO In my arrogant opinion Podľa môjho neskromného názoru  

IMHO In my humble opinion Podľa môjho skromného názoru 

IMO In my opinion Podľa môjho názoru 

IYD In your dreams Snívaj... 

JW Just wondering Len sa čudujem 

K, KK OK Dobre 

KISS Keep it short and simple / 

Keep it simple stupid 

(povedz, urob to) rýchlo a jednoducho, 

(povedz, urob to) jednoducho, hlupák 

KIT Keep in touch Sme v kontakte 

KPC Keeping parents clueless rodičia o ničom nevedia 

L4 Looking for Hľadám 

L8 Late Neskoro 

L8R Later Neskôr 

LGBT 
Lesbian, gay, bisexual, 

transgender 

lesbický, gay, bisaxuálny, 

transgenderový  

LMAO laughing my ass off "Idem sa popučiť od smiechu" 

LOL Laughing out loud Smejem sa nahlas 

LTIC Laughing 'til I cry Smejem sa až k slzám 

LU / LY Love you Ľúbim ťa 

M2 Me too Ja tiež 

MF My friend Môj priateľ 

MIA Missing in action Nezvestný 
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MLAS 
My lips are sealed 

Moje ústa sú zapečatené (nepoviem ani 

muk) 

MSG Message Správa 

MYOB Mind your own business To nie je tvoja vec 

N/M Nothing much Nič moc 

NIMBY Not in my backyard Nie na mojom dvore 

NM U? Not much, you? Nič moc a ty? 

NO1 Noone Nikto 

NOYB None of your business To sa ťa netýka, nestaraj sa 

NP No problem V pohode 

NP Nosy parent rodič strká nos 

NVM Nevermind Nevadí 

OAO Over and out Prepínam a končím 

OFC Of course Samozrejme 

OIC Oh, I see Aha, rozumiem 

OMG Oh, my God! Preboha! 

OT Off topic Mimo témy 

OTH 
Off the hook (great or 

outstanding) Parádne 

PA / P911 parent alert Pozor rodič! 

PAH / P@H,  Parent at home Rodič je doma 

PAL Parents are listening Rodičia počúvajú 

PBB Parent behind back Rodič za chrbtom 

PCM Please call me Prosím, zavolaj mi 

PDS 
Please don't shout (stop 

writing in all capital letters) 

Prosím, nekrič (prestaň písať veľkými 

písmenami) 

PIR / PITR Parent in room Rodič v izbe 

PITA Pain in the ars Tŕň v zadku 

Pix  Pictures or photos Obrázky, fotky 

PLOS / POS / 

POMS 

Parent looking over my 

shoulder / Parent over 

shoulder / Parent over my 

shoulder Rodič mi pozerá ponad plece 

PLS / PLZ Please Prosím 

PRW / PAW Parents are watching Rodičia sa pozerajú 

Pw Password Heslo 

Q Question Otázka 

Q/A Question and answer Otázka a odpoveď 

R Are Si 

R U Are you Si ty 

R U there? Are you there? Si tam? 

RBTL Read between the lines Čítaj medzi riadkami 

Re: Regarding Ohľadom 

RLF Real-life friend Naozajstný priateľ (z reálneho života) 

ROFL Rolling on the floor laughing Váľam sa na zemi od smiechu 

RTFM Read the f**king manual prečítaj si ten p****aný manuál  

RUOK? Are you ok? Si v poriadku? 
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RUS Are you serious? Myslíš to vážne? 

S2U Same to you Aj tebe 

SB Stand by Vydrž, počkaj 

SH Sh*t / Sh*t happens H**no / To sa stáva... 

SHB Should have been Malo sa stať 

Shhh Quiet Ticho 

SIL Sister-in-law Švagriná 

Sk8er Skater Skater 

SLAP Sounds like a plan To znie ako plán 

SME Send me e-mail Pošli mi email 

SMIM Send me an instant message Napíš mi na messangeri 

Smt Something Niečo 

SOK It's OK To je OK 

SOM1 Someone Niekto 

SOT Short of time Mám málo času 

SPK Speak Hovoriť 

SRY Sorry Prepáč 

STFU Shut the fuck up Zavri tu po****nú hubu 

Str8 Straight Priamo, tiež heterosexuál 

SU Shut up Zavri hubu 

Sup? What's up? Čo je? 

SWAK Sealed (or sent) with a kiss Spečatené (alebo poslané s) bozkom 

SWIM See what I mean Vidíš, čo tým myslím? 

SYL / SUL See you later Vidíme sa neskôr 

TC Take care Drž sa 

TCOY Take care of yourself Drž sa 

TGIF 
Thank God (or goodness) it's 

Friday Vďaka bohu, že je piatok 

THX, TU, TY Thanks, Thank you Ďakujem 

TLC Tender loving care S jemnou láskavou starostlivosťou 

TMI Too much information Príliš veľa informácií 

TNTL Trying not to laugh Snažím sa nesmiať 

TRW / TAW Teachers are watching Učitelia sa pozerajú 

TTFN Ta-ta for now Zatiaľ papa 

TTUL Talk to you later Pohovoríme si neskôr 

TYCLO Turn your caps lock off Vypni si písanie veľkými písmenami 

TYVM Thank you very much Ďakujem veľmi pekne 

U You Ty 

U2 You too Ty tiež 

U8? You ate? Jedol si? 

UNPC un-politically correct Politicky nekorektný 

UOK? Are you OK? Si OK? 

UWMA Until we meet again Než sa znovu uvidíme 

VIP Very important person Veľmi dôležitá osoba 

W8 Wait Počkaj 

WAN2 Want to Chcieť 
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WAYD? What are you doing? Čo robíš? 

WAYN? Where are you now? Kde si teraz? 

WB Welcome back Vítaj späť 

WDYM? What do you mean? Čo tým myslíš? 

WITW? What in the world? Čo na svete...? 

WKND Weekend Víkend 

WRU? Where are you? Kde si? 

WTF What the f*ck?! 
Čo to do r**i / p**i je?! Čo sa deje? O čo 

ide? 

WTG Way to go Spôsob, ako niečo urobiť 

WTH What the hell Čo do pekla! 

WUZUP What's up? Čo je? 

WYFP What's your f**king problem? Aký máš problém? 

WYRN What's your real name? Aké je tvoje pravé meno? 

WYWH / WUWH  Wish you were here Chcel/a by som aby si bol/a tu 

X Kiss Bozk 

XLNT Excellent Výborne 

XOXO Kisses and hugs bozky a objatia 

XOXOZZZ 
Hugs and kisses and sweet 

dreams bozky a objatia a sladké sny 

Y Why Prečo 

YR / UR Your Tvoj 

YSDIW8 Why should I wait? Prečo by som mal/a čakať? 

YW You're welcome Nie je zač 

ZZZ Sleeping, bored, tired Zaspávam, nudím sa, som unavený/á 
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Príloha 2 – Dotazník „Anglické skratky v elektronickej komunikácii“ – ASEK 
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Príloha 3 – Dotazník „Skratky v elektronickej komunikácii dospievajúcich“ – SEKD
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