UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Diplomová práce

2018

Aneta Rybová

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Dichotomie mluvenosti a psanosti v internetové komunikaci

Diplomová práce

Autor práce: Aneta Rybová
Studijní program: Mediální studia
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Rok obhajoby: 2018

Prohlášení

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne

Aneta Rybová

Bibliografický záznam
RYBOVÁ, Aneta. Dichotomie mluvenosti a psanosti v internetové komunikaci. Praha, 2018.
71 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce prof.
PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

Rozsah práce: 147 946 znaků

Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá mluveností a psaností a jejich vzájemným prolínáním, a to
zejména v elektronické komunikaci. Její první část je věnována vymezení termínů mluvenosti
a psanosti na základě k odborné literatury. Pozornost je věnována tomu, jak se proměňovalo
vnímaní této dichotomie v čase, a do kontrastu jsou zde postaveny i různé přístupy k dané
problematice. Mluvenost a psanost jsou v této práci posuzovány na základě dichotomických
aspektů, kterými jsou především možnost/nemožnost přípravy, monologičnost /dialogičnost,
spisovnost/nespisovnost a soukromost/veřejnost. Krátce jsou zde shrnuta i specifika jazyka na
internetu. Vzhledem k tomu, že jako vzorek k analýze ve druhé části této práce posloužil
internetový blog, závěr teoretické části je věnován všeobecné charakteristice blogů. V úvodu
druhé části je představen zkoumaný vzorek, kterým jsou texty jednoho internetového blogu.
Tyto texty jsou podrobeny analýze ve všech jazykových rovinách. Pozornost je kladena
zejména na prvky indikující prolínání mluvenosti a psanosti, tedy konkrétně se v těchto
graficky utvářených textech zaměřuje na prostředky typické pro mluvenost. V poslední části
práce je na pozadí podrobné charakteristiky jazyka kmenových textů blogu věnován prostor
také specifickým jazykovým prostředkům užívaným v diskuzním fóru, které je tohoto blogu
součástí.

Abstract
This diploma thesis discusses the topic of spoken and written language forms and their mutual
blending, especially in internet communication. The first part defines the terms of spoken and
written language based on specialised literature. The focus is on how perception of this
dichotomy has changed over time and the different approaches to the matter will be
mentioned. Spoken and written language in this thesis are based on dichotomic aspects such
as possibility/impossibility of preparation, monologic/dialogic signs, standard/substandard
language and private/public tone. The specifics of the language on the Internet will be also
shortly summarized. Since the sample analyzed in the second part of this thesis is an internet
blog, the conclusion of the theoretical part contains also characteristics of blogs in general. In
the introduction of the second part the analyzed sample is presented – that is texts of one
internet blog. These texts are analyzed on all language levels. The focus is aimed especially on
the signs indicating blending of spoken and written language, more precisely on those means

that indicate spoken language in these graphically formed texts. The last part of the thesis is
dedicated to the specific language means used in discussion forum that is a part of the blog,
on background of the thorough characteristics of the main blog texts.
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Úvod
Tato diplomová práce pojednává o mluvenosti a psanosti a jejich vzájemném prolínání.
V první části práce se zaměříme na počátky zkoumání mluvené a psané řeči jakožto dvou
aspektů jednoho systému a představíme jednotlivé přístupy k této problematice. Na pozadí
tradičního vymezení rysů komunikátů mluvených a psaných, jak je definoval strukturalistický
lingvista Josef Vachek, se pokusíme shrnout základní dichotomické aspekty, které utváří
výslednou podobu každého komunikátu. Podrobněji se budeme zabývat možností a
nemožností přípravy, monologickými a dialogickými rysy, spisovností a nespisovností a
familiárností a oficiálností. Následující část pojednává o neostrých hranicích výše zmíněných
kategorií a potažmo nemožnosti aplikovat striktní teoretické vymezení mluvenosti a psanosti
na běžnou komunikaci. Rozostřování hranic mezi oběma kategoriemi bylo ještě více
umocněno příchodem digitální revoluce a novými možnostmi komunikace, které s sebou
přinesla. Jedna kapitola této práce je tak věnována i specifikům jazyka elektronicky
zprostředkovaných komunikátů. Na závěr teoretické části práce bude všeobecně představen
blog jakožto jeden z elektronických komunikačních kanálů a pozornost bude věnovaná i
diskuzním fórům, která jsou obvykle součástí blogů.
V úvodu druhé části je představen blog s názvem Dom by Dom autorky Dominiky
Lukášové, jehož texty budou analyzovány, a to zejména po stránce jazykové. Tento blog byl
vybrán jako relevantní reprezentativní vzorek z toho důvodu, že patří mezi nejčtenější české
blogy, jeho autorka byla roku 2017 nominována v rámci Czech Blog Awards na ocenění
Blogerka roku1 a prestiž mu dodává i zastřešení agenturou Elite Bloggers.2 Texty tohoto blogu
budou analyzovány postupně na rovině fonologické a morfologické, lexikální, syntaktické a
stylistické, sémantické a na závěr i grafické, se zaměřením na znaky prolínání mluvenosti a
psanosti. Středem zájmu budou tedy takové prostředky, které jsou typické pro komunikaci
mluvenou a v tradičních psaných textech jsou substandardní, příznakové. V závěrečné části
podrobíme stručnější analýze také texty diskuzní fóra, které je součástí zkoumaného blogu.
Cílem této práce bude na konkrétních případech ukázat, jakým způsobem se kategorie

1

Blogerka roku. Czech Blog Awards [online]. [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
https://www.czechblogawards.cz/kategorie/blogerka-roku
2
Team Czech Republic. Elite Bloggers [online]. [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
https://www.business.elitebloggers.cz/team-elite-bloggers
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mluvenosti a psanosti prolínají, a zároveň to, že striktně vymezené kategorie mluvenosti a
psanosti nejsou aplikovatelné na veškeré komunikáty.
Veškeré citované příklady z blogu jsou ponechány v původní grafické úpravě (včetně
tučného písma, verzálek apod.) a s veškerými překlepy i chybami. Analyzované články jsou
k diplomové práci přiložené včetně příspěvků v diskuzích a fotografií, avšak pouze těch, ke
kterým odkazují některé části textu. Fotografie čistě ilustračního charakteru nebyly z důvodu
jejich přílišného množství a nulové výpovědní hodnoty do přílohy diplomové práce začleněny.
Výsledná struktura práce se z důvodu větší logičnosti výstavby textu mírně odlišuje od
předpokládané, jak byla nastíněna v tezích, jedná se však spíše o minoritní rozdíly, například v
pořadí kapitol.
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1 Mluvenost x psanost
Mluvený a psaný kód lze na první pohled oddělit zcela jednoznačně, a to na základě
způsobu jejich utváření, tedy prostřednictvím hlasu, nebo písma. 3 Specifické soubory
vlastností, které tradičně vykazují typologizované komunikáty psané a mluvené, jsou poté
shrnuty pod zastřešující pojmy psanost a mluvenost. V následujících odstavcích budou
zmíněny různé možnosti přístupu k dichotomii psaného a mluveného slova a následně se
konkrétněji zaměříme na specifické rysy každé z těchto dvou kategorií podle tradičního
přístupu.
Ferdinand de Saussare přišel v moderní lingvistice jako první s teorií, že mluvená a
psaná řeč jsou dva oddělené systémy, přičemž mluvená řeč je psané nadřazená a psaná řeč je
sekundární, tedy je jen záznamem řeči mluvené.4 Písmo je podle Saussura nepřirozeným
konstruktem sloužícím pouze k reprezentaci řeči. Z fonocentrické teorie vycházeli i další
lingvisté, například Edward Sapir, který psaní nazývá „vizuálním symbolismem řeči“,5 nebo
Leonard Bloomfield, podle kterého psaní slouží jen k uchovávání vyřčených mluvených
promluv pro budoucnost.6 Proti fonocentrické teorii se naopak vymezoval Jacques Derrida,
podle kterého by měla sémiotika vycházet ze studia písma, které je v jeho pojetí nesekundární
a neodvozenou konstantou bytí.7 Někteří lingvisté však pracují i s teorií, že psaný a mluvený
jazyk nejsou dva různé systémy, nýbrž dvě varianty systému téhož – příkladem uveďme práci
německé lingvistky Elisabeth Feldbuschové.8
V současné lingvistice přetrvává názor, že mluvená a psaná podoba jazyka jsou dva
různé módy téhož systému, přičemž ale jeden druhému nelze nadřazovat. Vztah psaní a
mluvení shrnula Světla Čmejrková jako „dva rovnocenné systémy, což znamená, že se písmo

3

MÜLLEROVÁ, Olga. Ke vztahu mluveného a psaného textu (srovnání mluveného a psaného vypravování). Slovo
a slovesnot, Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, roč. 50 (1989), č. 3, s. 205-216.
4
DE SAUSSURE, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1568-6
5
SAPIR, Edward. Language. An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace and Company,
1921, s. 21.
6
BLOOMFIELD, Leonard. Language. New York: Henry Holt and Co. 1933, s 282.
7
DERRIDA, Jacques. L'écriture et la différence. Paris: Éditions du Seuil, 1967.
8
FELDBUSCH, Elisabeth. Geschriebene Sprache: Untersuchungen Zu Ihrer Herausbildung Und Grundlegung Ihrer
Theorie. Berlin: Walter de Gruyter, 1985. ISBN 3110102196
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nepovažuje jen za služebný nástroj využívaný k uchování slova, nýbrž za systém ztvárňující
komunikovaný obsah jiným způsobem než mluvená řeč“. 9
V české jazykovědě se vztahem mluvenosti a psanosti zabývali mnozí. Miroslav Grepl
ve své stati pojednávající o rysech psanosti a mluvenosti zdůrazňuje jako nejdůležitější rys
mluvené komunikace, který utváří její celkový charakter, situační zakotvenost, tedy nutnou
přítomnost adresáta a často i objektu komunikace.10 Nejucelenější pohled na problematiku
nabízí ve svých pracích strukturalistický lingvista Josef Vachek.11 Podle něj písmo a řeč naplňují
různé sociokulturní funkce a mají odlišné normy, ale vzájemně se doplňují. Zatímco mluvenost
nám umožňuje okamžitě reagovat na podněty, díky psaní můžeme tyto podněty či události
trvale uchovávat.
Vachek funkce obou řečových módů shrnul následovně: „Funkcí mluvenosti je reagovat
na daný stimul (který je zpravidla urgentní) dynamicky, tj. způsobem pohotovým a
bezprostředním, vyjadřujícím nejen prostě sdělovací, ale i emocionální hledisko reagujícího
jazykového uživatele“ zatímco „funkcí psané normy je reagovat na daný stimul (který zpravidla
není urgentní) staticky, tj. způsobem trvalým a snadno přehlédnutelným, který se soustřeďuje
zejména na prostě sdělovací komunikativní přístup uživatele jazyka.“ 12
Psanost tedy z průřezu lingvistickými pracemi vychází jako systém vytvořený pro
kompenzaci pomíjivosti mluvenosti. Zdůrazňován bývá ale fakt, že v případě psané
komunikace jsou kladeny větší nároky na její autory i recipienty, ať už se to týká pozornosti,
nutnosti soustředění se či odbornosti.
Při pozorování obou rovin jazyka je zřejmé, že je lze vydělit nejen na základě zcela
očividného rozdílného způsobu realizace, tedy vokálně-akustického, nebo graficky-optického,
ale i s přihlédnutím ke specifickým komunikačním situacím a potažmo konkrétním (jazykovým)
strukturám, které jsou pro dané situace charakteristické. Veškeré vnější aspekty utváření

9

ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANOVÁ, Jana. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia,
2011. ISBN 978-80-200-1970-7
10
GREPL, Miroslav. K podstatě a povaze rozdílů mezi projevy mluvenými a psanými. In Otázky slovanské
syntaxe I, sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Praha: Pedagogické nakladatelství, 1962, s.
342–345.
11
VACHEK, Josef. Selected Writings in English and General Linguistics. Praha: Academia 1976, s. 412–413.
12
VACHEK, Josef. Two Chapters on Written English. Brno: BSE, 1959, s. 7–38.
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mluvených a psaných komunikátů a zároveň konkrétní (nejen) jazykové projevy způsobu
utváření shrnula Jana Hoffmannová do následující tabulky:

Tabulka 1 Rysy psaného a mluveného textu 13

Psaný text

Mluvený text

připravenost, plánovitost, formálnost

nepřipravenost, spontánnost, neformálnost

dominantní orientace na obsah

orientace na pragmatické složky komunikace

složitější tematika

jednodušší tematika

dekontextualizace

kontextualizace

statičnost

dynamičnost

retrospektivní zaměření

prospektivní zaměření

integration

involvement

abstraktnost, racionálnost, analytičnost,
logičnost

konkrétnost, subjektivnost, emotivnost

organizovanost, uspořádanost

neorganizovanost, neuspořádanost

komplexnost

fragmentárnost

explicitnost

implicitnost

určitost

neurčitost

komplexnější syntaktické struktury
(subordinace atd.)

koordinace, juxtapozice, eliptičnost, neúplná
realizace syntaktických konstrukcí

kondenzace, nominalizace, pasivum

opakování, korektury a rektifikace, false starts,
návraty, frekvence deiktik, osobních a
ukazovacích zájmen, vycpávkových výrazů,
členících signálů

interpunkce

parajazykové a mimojazykové prostředky

spisovnost

nespisovnost

monolog

dialog

13

HOFFMANNOVÁ, Jana. Mluvené a psané texty ve vzájemných citacích (aluzích). In Česká stylistika. Praha:
Academia, 1992, s. 67–69. ISBN 80-200-0020-8
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2 Rysy komunikátů psaných x rysy komunikátů mluvených
V následující části se pokusíme shrnout jednotlivé aspekty, které spoluutváří charakter
mluvených a psaných projevů.
Vyjdeme-li z tradičního pojetí dichotomie promluv psaných a mluvených, všeobecně
vzato se u každé z těchto kategorií dají vysledovat charakteristické rysy. Mnohé z nich plynou
již ze samotné podstaty způsobu utváření promluv, tedy za použití hlasu, nebo grafických
prostředků. Autoři mluveného projevu mají díky zvukové povaze komunikátu k dispozici
mnohé komunikační nástroje, které autor projevu psaného postrádá. Prvním z těchto nástrojů
je intonace, která má sice svá ustálená pravidla v závislosti na typu věty (oznamovací,
rozkazovací, tázací), avšak mluvčí ji může modifikovat tak, že má finální věta různá vyznění.
Například imperativní věta může za pomoci odpovídající intonace vyznít spíše jako prosba.
V psaném projevu je k dosažení stejného cíle nezbytné použít dalších prostředků, jakými jsou
například přidání dalších explicitních výrazů, modifikování slovesa, emotikony, interpunkční
znaménka a jejich kombinování či zmnožování apod.
Obdobným faktorem, který může ovlivňovat vyznění mluveného komunikátu a kterým
psaná komunikace nedisponuje, je důraz. Pisatel má však k dispozici různé grafické prostředky
k naznačení důrazu, například odlišné typy písma, velká písmena užitá v textu psaném písmeny
malými, tučné písmo, proložení znaků mezerami, použití jiné barvy písma nebo podtrhávání.
Dalším prvkem, který schází v psané komunikaci, avšak disponuje jím komunikace
mluvená, jsou významotvorné pauzy, tedy pauzy mezi slovy a větami, které mluvčí udělal
záměrně. Prostřednictvím pauz se dá v mluvené komunikaci snížit tempo promluvy a dodat jí
tak na informační závažnosti, popřípadě slavnostnosti. V psané komunikaci může do jisté
(nevelké) míry suplovat funkci pauz interpunkce, avšak je třeba podotknout, že český
interpunkční systém je syntaktického rázu, tudíž se interpunkční znaménka v promluvě psané
s pauzami v promluvě mluvené ne vždy překrývají. Jistou výhodou psané komunikace je však
možnost volby ze škály interpunkčních znamínek, která jsou však opět vázána na syntaxi.
Důležitou okolností mluveného projevu jsou kontaktní prvky, které má mluvčí na rozdíl
od pisatele k dispozici k navázání přímého kontaktu s příjemcem. Jsou jimi například

14

gestikulace a mimika.14 V psaných textech mohou být nahrazeny kontaktními prvky
verbálními, popřípadě obrazovými.

2.1 Možnost x nemožnost přípravy
Jedním ze zásadních faktorů, které určují charakter komunikátu, je délka času, kterou
má autor k dispozici na to, aby obsah svého vědomí zformuloval prostřednictvím výrazových
prostředků, ať už psaných, nebo mluvených. 15 Všeobecně se má za to, že při psaném projevu
je většinou možnost delšího, uvážlivého vybírání z konkurenčních množin prostředků a oproti
tomu v případě projevu mluveného je čas minimální. Postavíme-li tedy do protikladu typické
formy mluveného a psaného projevu, skutečně můžeme říct, že například při psaní dopisu má
jeho autor obvykle na pečlivý výběr z konkurenčních množin prostředků v podstatě
neomezený čas, zatímco v případě spontánního mluveného projevu tento čas postrádá. Jeho
absenci pak mluvčí často kompenzují vkládáním pauz, hezitačních zvuků, případně
vycpávkových slov, díky kterým získají alespoň krátký čas na formování myšlenek a správný
výběr prostředků pro jejich formulaci.16 Důsledkem náhlé ztráty výpovědní perspektivy,
typické pro nepřipravený mluvený projev, jsou tzv. false starts neboli falešné začátky, kdy
mluvčí začne svou výpověď, avšak v jejím průběhu se rozmyslí, vrátí se zpět a svou výpověď
započne znova.17
Mluvená komunikace vykazuje známky nejen nemožnosti přípravy, ale i ubíhajícího
času a jeho tlaku na mluvčího. V důsledku toho dochází k přeřekům a zadrhnutím. Vedle toho
autorovi psaného textu poskytuje dostatek času možnost vše si pečlivě rozmyslet, případně se
v textu vracet zpět a editovat ho, což v případě digitálně tvořených textů nemá jejich recipient
možnost rozpoznat.18 Textové editory přinesly nové možnosti v technikách zaznamenávání
psaného projevu. Při tvorbě psaných projevů má autor možnost vracet se v textu zpět, znovu
ho promýšlet, upravovat a přepisovat – to bylo samozřejmě v případě textů psaných rukou
nebo na stroji možné také, avšak se značně většími komplikacemi. Psaní na počítači odstraňuje
strach z definitivnosti zapsaného a poskytuje autorovi textu svobodu v počtu a velikosti úprav,
14

VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-128-0
GREPL, Miroslav – KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – RUSÍNOVÁ, Zdenka. Příruční mluvnice češtiny. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 706. ISBN 978-80-7106-980-5
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ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANOVÁ, Jana. Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia,
2011, s. 34. ISBN 978-80-200-1970-7
17
Tamtéž.
18
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jeho postupném vybrušování, stejně jako možnost zabývat se jeho grafickou stránkou až na
úplný závěr.19
V důsledku autorova rozsáhlejšího časového fondu při tvorbě psaných komunikátů se
výsledné texty vyznačují vyšší kondenzací, což poté klade větší nároky na soustředění příjemce
při jejich dekódování. Ten má však opět dostatek času na jeho dešifrování a psaná forma
projevu mu případě umožňuje se v textu vracet a číst ho opakovaně.20
Digitalizace komunikace však kompletně změnila možnosti a formy komunikace a
potažmo komunikaci samotnou. Například e-mailová korespondence, která v pracovním
prostředí v podstatě nahradila formu tradičního dopisu, se obvykle vyznačuje vyšší mírou
oficiálnosti, a tudíž jeho autor bude vybírat z množiny prostředků rozvážlivěji a výsledný
komunikát v tomto ohledu standardně naplní spíše charakteristiky psané komunikace.
Oproti tomu promluvy zprostředkované komunikačními aplikacemi (tradičně vysoce
familiární povahy) bývají často absolutně spontánní bez potřeby či důvodu přemýšlet o volbě
jazykových prostředků. Často se jedná o nepřetržitý proud myšlenek formulovaný do těch
mluvčímu nejpřirozenějších konstrukcí, které jsou často odesílané okamžitě – bez zpětného
přečtení či editace. Adresát (pokud mu to jeho časové dispozice dovolují) obsah zprávy
okamžitě přečte a vzápětí spontánně odpovídá, čímž tato konverzace v podstatě naplňuje
charakteristiky mluveného dialogu, ač realizovaného graficky.
To, kolik času má mluvčí/pisatel na přípravu, se poté odráží v samotném komunikátu.
Nejmarkantnější rozdíly jsou viditelné ve volbě lexikálních prostředků, tedy v tom, jaká slova,
respektive slovní variety mluvčí/pisatel užívá.21 S délkou časového fondu často (i v závislosti
na komunikační funkci) roste spisovnost projevu – ubývá například obecněčeských koncovek
přídavných jmen či nářečních prvků. Další zásadní rozdíl mezi psaným a mluveným (respektive
připraveným a nepřipraveným) projevem, který opět plyne z časové dotace, je syntaktická a
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2011, s. 34. ISBN 978-80-200-1970-7
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textová složitost a zároveň koherence.22 Tím se rozumí to, jak složité (popřípadě do jaké míry
správné, soudržné) větné konstrukce mluvčí/pisatel používá, jak vzájemně navazují, jestli jsou
ucelené, či nedokončené atp. Ve spontánní mluvené komunikaci nalezneme spíše krátké
jednoduché věty, často neukončené, elipsovité, promluva bývá nesoudržná, neúplná,
útržkovitá.23 Podle Urbanové jsou příčiny (sémantické) neurčitosti mluveného projevu dvě, a
to zaprvé spontánnost na straně mluvčího, zadruhé předpoklady posluchače – neočekává, že
bude vystaven příliš lexikálně či syntakticky složitému sdělení, tudíž komplexnější konstrukce
by snižovaly efektivitu komunikace.24
Nutno dodat, že na míru pečlivosti při volbě lexika, užívání obecněčeských či nářečních
variet i utváření větných konstrukcí mají zásadní vliv i další činitelé, jako je třeba závažnost
promluvy. Zpravidla existuje přímá úměra mezi tím, jaký význam je komunikaci přikládán, a
mezi mírou pečlivosti při volbě prostředků.

2.2 Monologičnost x dialogičnost
Na konkrétní podobě projevů psaných a mluvených se do velké míry podílí také počet
účastníků, kteří tyto promluvy utváří, tedy to, jedná-li se o monolog, nebo dialog. 25 Monolog
se stává dialogem s přítomností adresáta a s průběžným střídáním rolí autora a recipienta.
Otázku, kde je hranice, za kterou se dialog stává spíše několika nezávislými monology,
ponechme stranou (problematikou se zabývali např. Sacks, Schegloff a Jefferson)26. Jisté je, že
tradičně býval dialog téměř výhradně záležitostí mluveného projevu, avšak s příchodem
digitálních technologií (zejména chatů a komunikačních aplikací) se dají i mnohé promluvy
zprostředkované písmem považovat za dialogické. Vedle toho monolog v mluvené komunikaci
je forma netypická, příznaková – například se jedná o veřejné projevy apod. S dialogickou a
monologickou formou promluvy úzce souvisí i přítomnost/nepřítomnost adresáta. Přítomnost
adresáta v dialogické situaci typické pro mluvenou komunikaci skýtá pro autora tu výhodu, že

22
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může formu i obsah promluvy v reálném čase upravovat podle jeho reakcí. Tedy například
dodat více doplňujících podrobností při neporozumění, zatímco v případě monologu
utvářeném graficky, kde jsou autor s příjemcem obvykle vzájemně místně i časově vzdáleni,
se pisateli nedostává okamžité zpětné vazby, tudíž musí reakce recipientů do jisté míry
předjímat, respektive recipient ho musí dešifrovat bez dodatečného zásahu autora.
S přítomností/nepřítomností adresáta promluvy úzce souvisí také tzv. ukotvenost
v komunikační situaci. Je-li adresát přítomen, mluvčí nemusí být ve svém projevu zdaleka tak
explicitní jako v případě, že adresát přítomen není. Zejména v mluveném hovoru pak může
mnohé konkrétnější výrazy nahrazovat pouhými indexy, tedy gestikulací ukazovacími zájmeny
neurčitými příslovci apod., kterými odkazuje k situaci, ve které se oba (autor i recipient)
nacházejí. Mluvený text je tak s touto situací úzce provázán, je do ní otevřen a ta ho doplňuje,
díky čemuž nemusí samotný verbálný projev být zcela úplný. Vedle toho text psaný tuto
provázanost postrádá, je uzavřen sám do sebe, vyžaduje tudíž větší komplexnost, konkrétnost,
explicitnost a úplnost a je budován z gramaticky ucelených konstrukcí.27

2.3 Spisovnost x nespisovnost
Tradičně se uvádí, že psané komunikáty si vesměs udržují spisovnou jazykovou normu,
zatímco nespisovnost je doménou mluvenosti. Spisovnou složku lexikální jazykové roviny
vymezuje Slovník spisovného jazyka českého který „podává obraz živé slovní zásoby
současného spisovného jazyka“.28 Základem spisovné slovní zásoby jsou neutrální slova
s pojmenovávací funkcí, bez dalších stylových příznaků. Jde také o slova, „kterých užívají
příslušníci celého národa“.29 Chloupek definuje spisovný jazyk následovně: „Spisovný jazyk je
nástrojem vyjadřování nevázaného a nezávislého na bezprostřední komunikační situaci v
prostoru a času dyadické komunikace. On sám dovede vyjadřovat situace nové, na situaci hic
et nunc zcela nezávislé. Hlavním kritériem spisovnosti zůstává pro širokou veřejnost
kodifikovaný pravopis.“30 Do spisovného lexikonu spadají i slova hovorová a knižní. Vedle toho
nespisovná slovní zásoba je diferenční složkou, přičemž většina nespisovných výrazů se svou
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významovou složkou váže na odpovídající spisovné výrazy.31 K nespisovným výrazům se řadí
např. slova obecná, oblastní, nářeční a slangová.32
Je nutné říci, že současné verze spisovné a nespisovné češtiny jsou si poměrně
vzdálené, v podstatě se jedná o dvojí normu, diglosii. František Daneš dokonce hovoří o stále
výraznější stylistické příznakovosti spisovného jazyka, která vede k jeho decentralizaci, nebo
dokonce rozplývání.33 František Čermák zmiňuje, že „většina Čechů vnímá spisovnou češtinu
jako cosi umělého, naučeného, popř. vnuceného“.34 Iva Nebeská jako jeden ze zásadních
činitelů rozrůzňování spisovné a nespisovné češtiny (potažmo psané a mluvené formy jazyka)
vidí „odlišné vztahy mezi normami komunikačními a normami jazykovými v komunikaci psané
a v komunikaci mluvené“.35 Jazykovou normu zmiňuje pouze jako jednu z norem podřízených
normám komunikačním, přičemž v komunikaci psané celá tíha komunikační funkce leží na
textu. Proto jsou i normy upravující výběr jazykových prostředků v psané komunikaci
závaznější než v komunikaci mluvené. Jazykové prostředky psané komunikace se tak velice
blíží spisovné normě, jejíž uplatňování je v psaných textech považováno za vysoce funkční.36
Naproti tomu mluvené komunikaci dominuje nikoliv norma jazyková, ale norma chování, které
se přizpůsobují veškeré řečové aktivity účastníků komunikace.
Nebeská zmiňuje také nestejnou míru sepjetí psané češtiny se spisovnou normou a
mluvené češtiny s nespisovným jazykem.37 Zatímco psaný text je podle ní ve vztahu ke
spisovnému jazyku relativně homogenní, v případě mluvené češtiny jazykové prostředky
oscilují na škále od spisovných (dokonce knižních) až po zcela nespisovné (třeba i vulgární).
Nebeská uvádí, že „hustota nespisovných prvků narůstá se snižující se sebekontrolou mluvčích:
tedy v situacích méně oficiálních až neoficiálních, méně veřejných až soukromých, v projevech
méně připravených až nepřipravených“.38 Ovšem co se zmíněné homogennosti užití
spisovných prostředků v psaných komunikátech týče, k jejímu narušení přece jen dochází, a to
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zejména v digitálně zprostředkované komunikaci. Jak říká Lišková, v nových médiích „se
oslabuje celistvost a vnitřní jednotnost, příznačná pro klasický psaný text“.39 Petr Peňáz
dokonce vyjádřil názor, že „pravopis získal v řadě webových žánrů vlastní pravidla, nezávislá
na Ústavu pro jazyk český“.40
Velice častým jevem zejména mluvených projevů je také tzv. mísení či střídání kódů,
kdy v rámci jedné promluvy (věty nebo často i jednoho slova) dochází k užívání prostředků
spisovných i nespisovných.41

2.4 Familiárnost (soukromost) x oficiálnost (veřejnost)
Charakter promluvy (ať už psané, nebo mluvené) je do velmi značné míry utvářen i tím,
v jakém vzniká prostředí, tedy zda se jedná o prostředí familiární (soukromé), nebo oficiální
(veřejné).42 Tento činitel se pak otiskuje do všech jazykových vrstev promluvy. Všeobecně
vzato familiární prostředí neklade (na rozdíl od toho oficiálního) nároky na spisovnost
komunikátu. S narůstající oficialitou komunikačního prostředí standardně vzrůstá i spisovnost
volených komunikačních prvků. Nejvýrazněji se pravděpodobně opozitnost familiárního a
oficiálního prostředí projevuje ve volbě lexika. I co se týče větných schémat, vykazují v užitích
v těchto vzájemně opozitních rovinách rozdíly. V soukromé, familiární komunikaci jsou
užívány obvykle větné konstrukce kratší a jednodušší, zatímco v projevech veřejných,
oficiálních se tyto stávají delšími a komplexnějšími. S nižší mírou oficiálnosti projevu klesá také
míra jeho koherentnosti a naopak narůstá míra expresivity.
Tradiční psaný projev má díky rysu trvalosti v čase ze své podstaty standardně vyšší
míru oficiálnosti než projev mluvený. Jazykové prostředky familiární psané komunikace jsou
tak obvykle bližší spisovné normě, než jsou jazykové prostředky familiární mluvené
komunikace. Avšak s příchodem digitálních technologií se tento rozdíl stírá – příkladem je
(typicky familiární) komunikace prostřednictvím mobilních aplikací, která se často svým stylem
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přibližuje spíše familiární mluvené konverzaci, a tudíž se od spisovné normy stejně tak
vzdaluje.
Unikátním úkazem jsou z pohledu veřejnosti (oficiálnosti) versus soukromosti
(familiárnosti) internetové blogy. Ve své původní formě je blog vlastně deníčkem, tedy esencí
soukromosti a krystalickou podobou familiárnosti. S publikováním online nabývají však tyto
deníčky veřejného charakteru, a tak dochází ke kontrastu obsahů soukromého rázu, které jsou
dostupné veřejně. Přestože blogy mají veřejnou povahu, vzhledem ke sdělovaným obsahům
se nedají nazvat oficiálními. Míra jejich oficiálnosti se samozřejmě liší případ od případu, ale
všeobecně vzato se dá říct, že s jejich profesionalizací a komercializací roste.

Shrnutí
V této kapitole byly shrnuty jednotlivé faktory, které bývají tradičně spojovány buď
s mluveným, nebo s psaným projevem. V první části byly vyjmenovány nástroje, které má
k dispozici hlasem utvářená komunikace tváří v tvář – intonace, důraz, pauzy, gestikulace,
mimika – a následně byly rovněž zmíněny možnosti, prostřednictvím kterých je možné tyto
nástroje alespoň částečně nahradit v komunikaci psané, například interpunkční znaménka a
jejich kombinování či zmnožování, stejně tak zmnožování hlásek, využití různých druhů písma,
prokládání znaků, emotikony apod.
Ve druhé části této kapitoly byly zmíněny dichotomické rysy komunikace, na základě
kterých je možné jednotlivé komunikáty charakterizovat spíše jako mluvené, nebo spíše jako
psané. V jazyce každého komunikátu lze odhalit jazykové prvky vypovídající buď o tom, že byl
tento pečlivě připraven, nebo že byl naopak utvářen spontánně. Při pozorování jazykové
roviny a posouzení míry její spisovnosti můžeme každý komunikát vyhodnotit i jako pohybující
se spíše v oficiální, nebo naopak familiární rovině. Stejně tak můžeme podle formálního
utváření komunikátu vyhodnotit, jestli se jedná spíše o dialogickou, nebo monologickou
situaci. Soubor všech těchto jazykových aspektů udává výslednou povahu každého
komunikátu, která se jeví jako mluvená, nebo psaná.
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3 Prolínání mluvenosti a psanosti
Jednotlivé dichotomické rysy mluvenosti a psanosti přehledně uspořádané v tabulce
od Hoffmannové se od sebe samozřejmě vzájemně svou povahou liší. Jsou zde vedle sebe
kladeny vnější okolnosti komunikace a více či méně konkrétní projevy a důsledky těchto
okolností přímo v jednotlivých komunikátech. Například pojmy involvement a integration
užívané Chafem specifikují míru zaujetí autora v daném projevu, kde involvement naznačuje
vysokou angažovanost a osobní vklad autora v komunikátu mluveném a integration zastřešuje
osobní distanc autora, ale naopak vysokou kompaktnost a soustředěnou vypracovanost textu
psaného.43 Vedle této poměrně abstraktní dichotomie pak v tabulce stojí položky jako
komplexní versus rozvolněné syntaktické struktury, což je již zcela konkrétní jazykový projev
souboru okolností, za kterých komunikát vzniká.
Již Grepl upozorňoval na potřebu rozlišovat podmínky, za kterých komunikát vzniká, od
konkrétního odrazu těchto podmínek v komunikaci: „Je žádoucí, abychom v charakteristice
mluvených projevů vždy náležitě rozlišovali činitele (podmínky) jazykové výstavby mluvených
projevů (např. situační zakotvenost, nedostatek větné perspektivy, improvizovanost atd.) od
jejich konkrétního odrazu v promluvě, tj. od v l a s t n í c h jazykových rysů ve stavbě promluvy
(např. eliptičnost, dodatkové připojování, expresivita a citové zabarvení, častý „subjektivní"
slovosled apod.).“44
Nutnost nahlížet na problematiku psanosti a mluvenosti v celé její komplexnosti
shrnula Světla Čmejrková slovy: „V úvahách o mluvenosti a psanosti se vlastně stále
pohybujeme po oblouku od vnějších rysů mluvených a psaných komunikátů k prototypickým
vlastnostem kulturně-sociálních aktivit mluvení a psaní a zase zpět. Oba pohledy je těžké od
sebe oddělit, neboť prototypické situace, v nichž mluvené a psané projevy vznikají, ukazují
oběma směry: jak k vnějším, tak vnitřním vlastnostem komunikátů.“ 45Jedním dechem však
dodává, že je vhodné vnější a vnitřní faktory rozlišovat.
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Do problematiky mluvenosti a psanosti se snažili proniknout mnozí a vznikla tak celá
řada konceptů a přístupů. Na jedné straně stojí pevné metodologické jazykové rozčlenění
Vachkovo,46 na straně druhé například Gumperzovo sociálně-kulturní pojetí psanosti a
mluvenosti, které vychází z pojmů kontextualizace a dekontextualizace.47 Už roku 1989
František Daneš ve své stati Existenzmodi des Textes v rámci vymezení protikladu mluvenosti
a psanosti upozornil na velké množství komunikačních situací, které se pohybují na hranici
mluvenosti a psanosti.48

S příchodem masového rozšíření digitálních technologií a

komunikace jimi zprostředkovávané se hranice mezi psaností a mluveností ještě více rozostřily
a dochází tak k jejich vzájemnému prostupování.
Jako nejdůležitější dva faktory, které dále způsobují konkrétní odlišnosti ve výstavbě
komunikátů mluvených od výstavby komunikátů psaných, bývají tradičně zmiňovány jednak
situační zakotvenost, a jednak spontánnost mluvených projevů. Jak již bylo řečeno výše,
důležitost situační zakotvenosti u mluvené komunikace zdůrazňoval ve své práci například
Miroslav Grepl.49 Olga Müllerová vyzdvihuje jako zásadní faktor mající vliv na výstavbu
komunikátů provázanost mluvenosti s dialogičností a psanosti s monologem.50 Setkat se
můžeme i s názorem, že diferenciace na mluvenost a psanost je přežitkem, právě kvůli
vykonstruovanosti těchto konceptů, které v reálném světě nemají zastoupení, nebo lépe
řečeno reálné komunikáty nabývají zároveň rysů obou těchto kategorií. Marie Krčmová proto
mluví spíš a protikladu spontánnosti a připravenosti, přičemž spontánnost je podle ní hlavním
důvodem specifické výstavby mluvených komunikátů oproti komunikátům psaným.51
Je zcela zřejmé, že Vachkovo striktní dělení rysů psanosti a mluvenosti není na
komunikáty dnešní doby beze zbytku aplikovatelné, a to už jen proto, že tato teorie vznikala
za jiných podmínek, tedy před digitální revolucí a možnostmi elektronické komunikace, které
46
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s sebou přinesla. Jan Chromý proto nastiňuje potřebu redefinovat Vachkovo pojetí psanosti a
mluvenosti52 a jako jednu z možných metodologických uchopení navrhuje teorii Debory
DuBartellové, která sestavila pro popis komunikátů čtyři parametry, kterými jsou: substance
(psaná x mluvená), materiál/médium (např. rukou psané písmo, tisk, obrazovka počítače…),
modalita (připravenost x nepřipravenost) a varieta (standardizovaná x nestandardizovaná). 53

Shrnutí
Psané a mluvené komunikáty často neodpovídají prototypickým situacím. Psané texty
mohou vykazovat prvky mluvenosti a naopak. Kategorie komunikátů mluvených a psaných
nejsou homogenní, naopak jsou vysoce rozmanité a jednotlivé komunikáty mluvené i psané
tak mohou nabývat do různé míry vlastností obou těchto kategorií. Proto je dobré konkrétní
komunikáty posuzovat na základě více jednotlivých aspektů a jejich konkrétních jazykových
projevů a přistupovat k nim jako k celku tvořenému souborem mnoha dílčích okolností.
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4 Specifika jazyka na internetu
Příchod digitální revoluce kompletně proměnil tvář komunikace. Internet je
elektronickou alternativou nejen k papírovému světu (např. tištěným médiím, dopisům) ale i
ke světu reálnému. Jen stěží lze tedy charakterizovat jazyk na internetu jako celek, jelikož
nabývá nejrůznějších forem a naplňuje rozmanité funkce, stejně jako ve světě reálném a
tištěném. Jak zmiňuje Světla Čmejrková: „Elektronická média někdy přejímají funkci
komunikátů psaných, jindy mluvených, a není proto divu, že styl, který v těchto médiích vzniká,
představuje symbiózu stylových rysů příznačných pro komunikaci psanou i mluvenou.“ 54
Světla Čmerjková pro účely své práce s názvem E-čeština rozdělila internetové texty
jakožto projevy specifických diskurzních praktik na dvě kategorie.55 Diskurzní praktiky
internetové komunikace mohou být podle ní „institucionální, oficiální, veřejné“ (tedy spjaté
s institucí, například školou, zaměstnáním nebo státem a jeho orgány), nebo „opoziční,
neoficiální, soukromé → veřejné“.56 Oficiální texty spjaté s institucionalizovanými diskurzními
praktikami jsou stále vnímány jako centrální a na internetu se jich vyskytuje velké množství.
Tyto texty nabývají tradičně vysoce formální podoby, využívají spisovné prostředky,
neodchylují se od norem oficiálních textů a naplňují obvykle většinu rysů psanosti v tradičním
pojetí. Tato kategorie internetových komunikátů nebude předmětem zkoumání této
diplomové práce. Věnovat se zde naopak budeme komunikátům opozičním, které mají
neoficiální povahu a nesou rysy původně soukromé komunikace, která se však díky
zprostředkování internetem stává veřejnou (viz „soukromé → veřejné“ u Čmejrkové).
Interpersonální komunikace na internetu může být zprostředkovaná nepřeberným
množstvím komunikačních nástrojů, webových stránek, sociálních sítí a mobilních aplikací.
Stejně, jako se od sebe v různých aspektech odlišují tyto komunikační nástroje, i u jazykových
prostředků, které těmito kanály protékají, by se dala vysledovat jistá specifika. Digitálně
zprostředkovaná mezilidská komunikace se dá rozdělit do dvou skupin – synchronní a
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diachronní (asynchronní).57 Synchronní komunikace je taková, která v podstatě nahrazuje
reálnou dialogickou konverzaci. Účastníci jsou oba (všichni) v daném čase konverzaci přítomni
a věnují se jí, časové prostoje mezi jejich promluvami jsou tedy minimální. Tato komunikace
pak nabývá převážně rysy mluvenosti. Příkladem je internetový chat. Diachronní komunikací
se rozumí taková, která nevyžaduje účast komunikantů v reálném čase, mezi jejich
promluvami tedy uplyne delší čas. Tato forma komunikace nabývá obvykle spíše rysů psanosti.
Příkladem je e-mailová korespondence.
Na pomezí stojí komunikační aplikace jako například Facebook Messenger nebo
WhatsApp, které mohou dle aktuální situace a potřeby naplňovat charakteristiky obou
zmíněných skupin. Světla Čmejrková vyjádřila názor, že dynamické napětí, které existuje mezi
psaností a mluveností v tradičním pojetí, se v elektronickém světě stírá, vyrovnává, a
specifický jazyk vytvářený online se následně z elektronického světa přenáší i do světa
reálného (jako příklad uvádí reklamní billboardy).58 Zmiňuje také, že hovoří-li o „češtině v síti“,
míní tím nejen síť elektronickou, ale i „síť napjatou mezi póly mluvenosti a psanosti, stejně tak
jako monologického grafomanství a vypjaté dialogické interakčnosti, solitérismu a hledání
spřízněných duší, síť sociálních vazeb simulující kontakt mezi vzdálenými a často neznámými
pisateli, kteří spolu vedou paradoxně intimní dialog“.59
Jak bylo řečeno výše, digitálně zprostředkovaná komunikace je co do stylů i forem
velice diferenciovaná, avšak i přesto vykazuje jistá specifika jako celek.
Jana Hoffmannová jako jeden z charakteristických rysů komunikace mladých zmiňuje
ironii, a to ironizaci a „shazování“ sebe sama, komunikačního partnera, popřípadě dalších
objektů. Ironií se zde rozumí to, že „se liší význam doslovný od zamýšleného, implikovaného,
intendovaného“.60 Hoffmannová tvrdí, že všudypřítomné ironizujícího zabarvení je v podstatě
obligatorní součástí jazykového stylu mladých a je předpokladem pro vydobytí si místa
v komunitě.61 Ironizující jazyk je typický rovněž pro neoficiální internetovou komunikaci,
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přičemž jeho nosiči jsou „na jedné straně nadsázka, hyperbola, vyjádření expresivní,
bombastická, intenzifikovaná, na druhé straně pak ‚skromná '“. 62
Podobnou tendencí, která se čím dál tím silněji projevuje v komunikaci (zejména
mladých) všeobecně, a kterou digitalizace ještě umocňuje, je užívání anglicismů (respektive
internacionalismů) nebo začleňování anglických slov či frází do českých komunikátů. Důvodem
toho je podle Svobodové to, že anglické výrazy jsou vnímány jako „moderní organická, nedílná
součást komunikace“ a jeví se zároveň jako „atraktivnější, výstižnější a významově ,silnější'“
než jejich české ekvivalenty.63
Dalším z typických prvků digitální komunikace jsou tzv. emotikony neboli „smajlíci“,
například 😊. Dá se říct, že se jedná o grafické znázornění emočního rozpoložení autora textu
na podobném principu, jako otazník graficky naznačuje specifickou intonaci otázky a potažmo
požadavek na odpověď. Emotikona je však významově daleko zatíženější, jedná se o „znak
blízkého kontaktu na velkou vzdálenost“.64 Může vyjadřovat výraz autorovy tváře nebo
odkazovat k jeho náladě a nahrazovat tak jeho mimické výrazy, které běžně dotvářejí
mluvenou komunikaci tváří v tvář. Zároveň jsou emotikony návodem pro recipienta na žádoucí
interpretaci textu, který mohou do jisté míry i významově dotvářet, respektive mu dodávat
různé významové nuance, například ironický nádech, viz výše. To platí zejména v poslední
době, kdy nejrůznější komunikační aplikace nabízejí vskutku nepřebernou škálu emotikon
vyjadřujících pravděpodobně veškeré možné emoce. V interpersonální elektronické
komunikaci (zprostředkované zejména sociálními sítěmi a mobilními aplikacemi) není
výjimkou ani komunikace nejen prostřednictvím emotikon, ale i obrázků, „memů“65 a „gifů“,66
které se mohou vyskytovat až v takové míře, že se zřetězí v celou „konverzaci“ zcela bez použití
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verbálních prostředků. Není tedy s podivem, že se setkáváme s názory, že nová média stírají
hranice nejen mezi psaností a mluveností, ale i mezi verbální a nonverbální komunikací. 67
Obraz a propojení obrazu s textem je však důležitou součástí internetové komunikace
všeobecně. Interaktivita a možnost začleňování obrázků, fotografií, videí a zvukových záznamů
přímo do textu jsou charakteristickými rysy elektronické komunikace.

Shrnutí
Přestože jazyk na internetu se nedá kvůli své rozmanitosti charakterizovat jako celek,
v množině elektronických textů charakterizovaných jako „opoziční“ se dají vysledovat jazyková
specifika, kterými se tyto komunikáty odlišují od tradičních textů oficiální povahy a kterými se
od nich vydělují. Tato jazyková (i mimojazyková) specifika jsou jedním z důvodů, proč velké
množství graficky utvářených elektronických komunikátů může být řazeno spíše do kategorie
mluvenosti než do kategorie psanosti.
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5 Blog
Vzhledem k tomu, že za jazykový vzorek analyzovaný ve druhé části této diplomové
práce poslouží texty z internetového blogu, věnujme se nyní krátce jejich charakteristice.
Blog je formou internetové komunikace, která na sebe tradičně bere podobu osobního
deníku, který je však ale veřejně přístupný všem uživatelům internetu. Výraz blog, užívaný
tradičně v českém jazyce, vznikl zkrácením anglického weblog, což je složenina výrazů web –
charakterizující platformu, na které jsou texty v digitální podobě publikovány – a log z angl.
„záznam, zápis“.68
Terry Flew definoval blog ve své publikaci New Media jako „webové stránky
generované buď individuálními uživateli, nebo jejich skupinami, psané v neformálním
deníkovém stylu a zobrazované v opačném chronologickém pořadí.“69 Jako další klíčové
charakteristiky blogu se zpravidla uvádějí hypertextovost a přítomnost diskuzního fóra. 70
Hypertextovostí se zde rozumí uspořádání obsahů nelineární podoby, kdy se mezi jednotlivými
texty přechází pomocí odkazů, tzv. hyperlinků, čímž se vytváří síť.71
Blogy lze rozlišovat na základě nejrůznějších kritérií, která nejsou nijak oficiálně
stanovena, a zároveň hranice mezi jednotlivými skupinami v rámci kategorií nejsou pevně
dané. Blogy se dají dělit například podle vlastnictví, tedy na blogy v tradičním slova smyslu –
osobní deníčky individuálních autorů – a blogy obchodních či mediálních společností, které
užívají blog jako jeden ze svých publikačních kanálů. Dále se dají blogy rozlišovat dle
tematického zaměření, například na vzdělávací blogy, blogy sloužící jako platformy pro
publikování fiktivních příběhů, módní blogy, blogy zabývající se zdravým životním stylem,
cestováním, vařením apod. V neposlední řadě lze blogy posuzovat podle míry jejich
profesionality/profesionalizace.
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V poslední době se blog stal fenoménem, zejména v komunitě mladých lidí. Psát blog
může v podstatě každý, avšak jen zlomek autorů se dostane do veřejného povědomí a stane
se tak novodobou celebritou. Popularita blogerů a blogerek je umocňovaná množstvím
mediálních kanálů, prostřednictvím kterých mohou své obsahy předávat adresátům. Jedná se
nejen o jejich domovské platformy – blogy, ale i o facebookové a instagramové profily,
případně

videokanály na

YouTube. K pomyslné

„institucionalizaci“ blogů

jakožto

respektovaných mediálních platforem přispělo i založení soutěže Czech Blog Awards, v rámci
které se vyhlašují každoročně nejlepší blogy v několika různých kategoriích.72
Jak již bylo řečeno, nejúspěšnější blogerky a blogeři nabývají statusu celebrit. Čtenářské
základny daných blogů se transformují v základny fanouškovské a utvářejí tak komunity, které
pojí společný zájem. Autor je v této interakci pasován do role vůdce, modly či ikony hodné
následování a recipienti komunikátů jsou následovateli. Autoři blogů ze své nadřazené pozice
nechávají své následovatele nahlížet do vlastních životů a zprostředkovávají jim tak zkušenosti,
nabízejí rady, doporučení a návody. Proto bývají blogeři často označováni také jako influenceři
(od angl. influence, tj. „vliv, ovlivnit“) nebo trendsetteři (doslova možno přeložit jako
„udavatelé trendů“). Nutno dodat, že v posledních letech si obchodní společnosti uvědomily
marketingový potenciál blogerek a blogerů sledovaných desetitisíci, v některých případech i
statisíci fanoušků a začaly je využívat jako jeden z (velice účinných) marketingových nástrojů.
S (někdy přiznanou, jindy skrytou) komercializací blogů se tak do jisté míry proměňuje jejich
původní charakter osobních deníků.
Světla Čmejrková žánr blogu poměrně výstižně charakterizuje následovně: „vypjatá
sebestřednost a verbální exhibicionismus, nejasná identita autora a mystifikace čtenáře,
potřeba oslovit a zaujmout, vytvořit alternativní, institucím vzdálený diskurz, šokovat
individuálním prožitkem. Blog, to je životní výstřednost i každodenní banalita, zaujetí i
nezaujatá ležérnost povýšená na pozoruhodný předmět zobrazení, samoúčelná soukromá,
lokální grafomanie schopná dotyku s uměním.“73
Blogy ve své současné podobě balancují na pomezí publicistických článků a
interpersonální komunikace, s možným estetizujícím nádechem nebo marketingovým
podtextem. Ponecháme-li prozatím stranou diskuzní fóra, jedná se o disproporční,
72
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jednostranný komunikační kanál, kdy monologické obsahy formulované jedním autorem míří
k velkému množství vzájemně nezávislých recipientů, kteří se však mohou na základě
společného zájmu sdružovat do komunit. Přestože autor blogu je z povahy jednosměrnosti
komunikace příjemcům nadřazen, povaha komunikátu má obvykle pozitivní charakter. Ladění
komunikátů je přátelské, čímž autoři umocňují dojem blízkého kontaktu, který je
charakteristický pro mluvenou dialogickou komunikaci tváří v tvář. Vybudovaný „přátelský
vztah“ poté čtenářům navozuje pocit, že blogera/blogerku dobře znají a tím více se zajímají o
jeho/její soukromí – sledují každý jeho krok v reálném čase prostřednictvím sociálních sítí a
odmlku v přísunu informací ze soukromí považují za nestandardní, stejně jako odmlčení se
v ústní komunikaci.
Světla

Čmejrková

v souvislosti

s internetovou

komunikací

hovoří

o

tzv.

kvazisoučasnosti, kdy jsou jednotliví komunikanti prostorově odděleni a jednotlivé repliky
komunikace se mohou odehrávat s různě dlouhými časovými intervaly.74 Tato proměnlivá
časová (ne)ukotvenost upevňuje pozici formy komunikace pohybující se na hranici mezi
psaností a mluveností. Velká stylová a estetická diferenciace jednotlivých blogů nasvědčuje
tomu, že sami autoři hledají rovinu, do které blog umístit, a prostředky, které k tomu využít.
Tedy že vnímání míry oficiálnosti blogu jako útvaru není homogenní. V důsledku toho texty
některých autorů obsahují složité syntaktické konstrukce, spisovné jazykové prostředky, texty
s velmi vysokou úrovní formální úpravy a všeobecně vykazují spíše znaky psaného, důkladně
připraveného projevu. Vedle toho nalezneme blogy, jejichž texty vykazují spíše známky
spontánního záznamu myšlenkového proudu bez přílišné autorovy potřeby zpětné editace.

5.1 Diskuzní fóra
Diskuzní fóra jsou jedním z typických znaků blogů. Umožňují čtenářům vkládat
komentáře k publikovaným článkům, reagovat na ně, klást doplňující otázky, vyjádřit svůj
názor a poskytnout tak zpětnou vazbu autorům či debatovat mezi sebou vzájemně. Autoři mají
následně možnost čtenářům opět odpovědět, což jim mimo jiné pomáhá budovat a udržet
čtenářskou základnu. Díky diskuzním fórům se komunikační kanál mezi autorem a recipientem
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stává obousměrným. Vstoupením do této interakce čtenáři přispívají k utváření blogů, stávají
se spoluautory jejich obsahů.
Diskuzní fóra jsou typ diachronní internetové komunikace, který by se dal přirovnat ke
skupinové debatě v reálném světě. Fóra existují v zásadě dvou druhů.75 V prvním případě
poskytuje podnět k diskuzi jeden z jejích účastníků komentářem nebo otázkou – paralelou
z reálného světa by byla taková diskuze, kdy jeden účastník položí otázku zbytku skupiny, aniž
by ji cílil na konkrétního adresáta. Zeptá se na zkušenosti či názor a odpovědi se mu dostane
od libovolného člena skupiny, který zná na položenou otázku odpověď, respektive má na
předložené téma názor. Nezřídka se pak dialog přerodí ve skupinovou debatu, kdy jednotliví
účastníci komunikace vzájemně reagují na své repliky.
V druhém případě je spouštěčem diskuze článek. Taková diskuze by se v reálném světě
dala přirovnat spíše k „debatě s autorem“, například po autorském čtení knihy nebo po
premiéře filmu. Vztah mezi účastníky debaty je tedy v tomto případě (na rozdíl od případu
předchozího) disproporční. Dotazy či komentáře obvykle reagují výhradně na článek, případně
směřují k jeho autorovi, který má poté možnost na jednotlivé komentáře/dotazy odpovědět,
čímž vzniká spíše několik nesouvisejících drobných dialogů. Ostatní účastníci diskuze však mají
možnost na výroky ostatních komunikantů reagovat, pociťují-li tu potřebu. V naší diplomové
práci se budeme zabývat pouze druhým typem diskuzních fór.

Shrnutí
Blog jakožto populární mediální platforma posledních let je příkladem formy
elektronické komunikace, která osciluje na hranici mezi mluveností a psaností. To, do jaké míry
se konkrétní komunikáty jeví spíše jako mluvené než jako psané, se v jednotlivých případech
liší a závisí to z velké části na tom, jakou míru oficiálnosti této platformě autoři konkrétních
textů přikládají. Ve druhé části této práce se na základě rozboru jazykových i mimojazykových
prvků používaných na jednom z internetových blogů pokusíme ukázat, v jakých ohledech
můžeme dané komunikáty považovat za psané a v čem naplňují spíše charakteristiky
mluvenosti.
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6 Analytická část
6.1 Vymezení analyzovaného vzorku
Jako vzorek k analýze použijeme obsahy blogu s názvem Dom by Dom blogerky
Dominiky Lukášové.76 Jedná se o blog zabývající se módou a životním stylem, avšak jak
z deníkové povahy blogu vyplývá, veškeré obsahy jsou filtrovány subjektivní optikou autorky.
Obsahy se tedy skutečně týkají módy a životního stylu, primárně se však týkají Dominiky
Lukášové samotné. Tento blog je zastřešen agenturou Elite Bloggers, která sdružuje úspěšné
české a slovenské blogerky a je jejich prostředníkem ve styku se společnostmi za účelem
marketingové spolupráce.77 V textech na blogu Lukášové se tak vyskytuje častá reklama, za
kterou získává finanční ohodnocení, jak sama přiznává: „tohle členství (v Elite Bloggers, pozn.
aut.) mi takříkajíc převrátilo život vzhůru nohama a blog se stal výdělečným“.78 S komercializací
blogu souvisí i jeho profesionalizace a s jeho zařazením mezi „prestižní“ autorské stránky
seskupené pod agenturou Elite Bloggers nabývá na zdání institucionalizovanosti. Lukášová
patří mezi nejúspěšnější české blogerky, o čemž svědčí i to, že byla v roce 2017 nominována
na vítězství v anketě Czech Blog Awards v kategorii Blogerka roku.79
Přestože blog Dom by Dom jako celek působí velice profesionálním dojmem (například
grafickým zpracováním nebo vysokou kvalitou fotografií), texty samotné vykazují velkou míru
neformálnosti, charakteristickou spíše pro mluvenost. Pro texty Lukášové je typické časté
užívání prvků nejen hovorové, ale i obecné češtiny, které jsou obvykle spojovány s mluveným
jazykem. Užívání neformálních jazykových prostředků je pro autorku bezpochyby přirozeným
způsobem vyjadřování, avšak předpokladem je, že má na blogu i svou funkci. Tou může být
snaha o zdání navození bližšího, přátelského kontaktu s publikem a zároveň potřeba zaujmout
a přitáhnout mladé čtenáře80 pro ně charakteristickou mluvou, jejíž užívání je, jak jsme zmínili
výše, předpokladem pro pocit sounáležitosti, příslušnosti ke komunitě.
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Je nutné říci, že jednotlivé články na blogu Dom by Dom se od sebe vzájemně svou
povahou liší a pro analýzu byly vybrány texty tak, aby pokrývaly co nejvíce rovin, do kterých
Lukášová svou tvorbu umisťuje. Soustředit se budeme na celkem devět článků, z toho jeden
je z března 2016, jeden z dubna 2017 a zbylé články byly publikovány v únoru a březnu 2018.
Články lze rozdělit především podle toho, zda vznikaly ve spolupráci s konkrétní společností, a
tudíž se jedná o texty marketingového charakteru (marketingová spolupráce je v některých
případech explicitně přiznaná, v jiných však nikoliv), a na ty, které marketingový potenciál
nemají.
Jednotlivé články se však vzájemně odlišují i svou formou a potažmo mírou
„uměleckosti“, od čehož se odvíjí i použité jazykové prostředky. Některé články mají reportážní
charakter (JAK JSEM SI POPRVÉ UŽILA FASHION WEEK81 a VYHLÍDKA MÁJ A PRŮHONICKÝ
PARK82), účelem jiných je pouze předat zkušenosti s konkrétním produktem a jejich charakter
je primárně marketingový (BEAUTY TIP: BOURJOIS VELVET EDITION83 a PRODLOUŽENÝ
VLASY),84 v některých Lukášová zachycuje své pocity a nálady a texty tak téměř naplňují formu
povídky (STŘIHY II.85 a PRÁZDNO),86 setkáme se však i s kompilačními články, shrnujícími
obvykle například události jednoho měsíce autorčina života (LEDNOVÉ STŘÍPKY)87 nebo její
oblíbené kosmetické produkty daného období (ZIMNÍ BEAUTY OBLÍBENCI).88 Devátý článek,
nesoucí název KOLIK FAILŮ STOJÍ ZA JEDNOU DOBROU FOTKOU,89 má (nepřiznaný)
marketingový charakter a kombinuje v sobě prvky reportáže a groteskní povídky dokreslené
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fotodokumentací. Fotografie jsou nedílnou součástí každého z článků a text k nim ve větší či
menší míře vždy odkazuje.
V následujících kapitolách se budeme soustředit na specifické jazykové jevy a další
komunikační prostředky jednotlivých rovin jazyka, přičemž se zaměříme především na takové
prvky, které se svou povahou vymykají standardu (tedy standardnímu spisovnému
písemnému projevu) nebo jsou v jistém ohledu příznakové a odpovídají spíše neformálnímu
(neoficiálnímu) spontánnímu mluvenému projevu.

6.2 Fonologicko-morfologická rovina
V rovině hláskoslovné nalezneme v textech Dominiky Lukášové nezřídka hovorové i
obecněčeské variety. Prvním případem je -í namísto -é po hlásce -l uvnitř slovních kmenů,
například líp („Neměla jsem teda možnost se s tím nějak piplat a ve finále to ještě líp ukazuje,
že ty pásky vidět nejsou.),90 polívka nebo mlíko („…pochutnávám si na pálivý polívce z
kokosovýho mlíka…“).91 K tomuto jevu je však nutné říct, že přestože se jedná u zmíněných
příkladů o kmenovou alternaci stejného typu, spadá každé z těchto slov do stylově odlišné
jazykové vrstvy. Slovo polívka vede Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český jako
plnohodnotnou, plně spisovnou variantu slova polévka,92 jakkoliv se může zdát stylově nižší.
O varietě líp namísto lépe hovoří Příručka jako o hovorové,93 zatímco tvar mlíko z důvodu jeho
nespisovnosti Internetová jazyková příručka vůbec neuvádí.
Dalším, velice častým nespisovným hláskoslovným jevem je zaměňování spisovné
koncovky -é u adjektiv a pronomin za obecněčeskou koncovku -ý, například připravený téma
(„Dnes mám totiž připravený téma, který vás posledně dost bavilo a tím jsou beauty
oblíbenci.“),94 svý oblíbený voňavky („Roky jsem si jela dvě svý oblíbený voňavky pořád dokola
a málokdy se zamilovala do něčeho novýho.“), 95 obdivuju každýho („Obdivuju každýho, kdo
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dokáže vůni popsat slovy…“),96 volný pánský triko („Na sobě jsem měla tenkrát černou mini,
volný pánský triko a STRAŠNĚ jsem to pak schytala v komentářích od anonymů…“) 97 apod.
Příkladem nespisovných prostředků v rovině fonologické je i nahrazování -ý
nespisovnou varietou -ej, a to v prvním případě v koncovkách adjektiv, deadjektivních
substantiv, případně u pronomin adjektivní formy, například „vhodnej a světobornej outfit“98
nebo „nějakej dost silnej pocit“. 99 Druhá možnost užití nespisovné dvojhlásky -ej namísto -ý je
přímo v kmenové části slova, například bejt („Jak moc chceš bejt svá, jenže vlastně nevíš, co to
přesně znamená.“). 100
Dalším případem nespisovné hláskoslovné variace je tzv. krácení. Nejčastějším
příkladem, který nalezneme u Lukášové, je krácení -ú na u, zejména ve slově uplně („Troufám
si říct, že jsem uplně jinde, než před tím půl rokem.“101 nebo „Když už jsem se s myšlenkou
dlouhých vlasů málem rozloučila, objevila jsem uplně jinou metodu aplikace.“). 102 Zmíněnou
nespisovnou varietu však autorka neužívá důsledně, v některých případech dokonce
nalezneme spisovnou a obecněčeskou varietu v rámci jednoho souvětí („Nebylo to vůbec nic
šílenýho, v podstatě uplně obyčejný věci, co bych si mohla vzít úplně kamkoliv a nevypadal bych
jako blázen…“).103
K častému krácení dochází i v případě samohlásky -í, zejména ve čtvrtém pádě
osobních a přivlastňovacích zájmen. Nalezneme zde například mojí místo moji („The Balm
patří mezi mojí topku už několik měsíců a v tomhle přirozeně červeným odstínu jsem jednu
dobu málem i spala.“),104 svojí namísto svoji („Jestli jste teda nenašli ještě tu svojí dokonalou
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matnou, mrkněte právě na Smashbox.“) 105 nebo jí místo ji („Prvním produktem je jílová maska
Pure Clay, kterou jsem si ze třech existujících variant zamilovala nejvíc a používám jí naprosto
pravidelně…“).106
V hláskoslovné rovině můžeme upozornit rovněž na absenci hlásky -i po hlásce -j nebo
její nahrazení hláskou jinou. Jedná se nejčastěji o chybějící koncové -í u sloves ve třetí osobě
plurálu, například dělaj („Nepotřebovala jsem kombinovat věci, co bych si nikdy jindy nevzala
jen proto, že ostatní to dělaj.“)

107

nebo maj opět v rámci jednoho souvětí společně se

spisovnou varietou mají („Co se týká rozdílu mezi klasickou velikostí a tou mini, tak mini je spíš
pro lidi, co maj jemný vlasy a mají jich třeba míň…“).108
Příkladem druhého zmiňovaného případu může být nahrazení hlásky -i hláskou -c po j, třeba ve slově obyčejnějc místo spisovného obyčejněji („Přišlo mi, že se tam každej přišel jen
ukázat, nahodit co nejokázalejší nebo nejšílenější outfit a kritickým okem hodnotit každýho,
kdo to vzal obyčejnějc.“).109
Zcela typickým jevem mluvené komunikace je unifikace koncovek instrumentálu
plurálu u všech vzorů na obecněčeské -ma, a to nejen u substantiv, ale u všech sklonných
slovních druhů. V textech Lukášové je možné najít velké množství takových případů, například
mezi těmahle lidma („Ještě před první přehlídkou jsem ale měla na krajíčku a chtěla odejít a
už nikdy se mezi těmahle lidma neobjevit.“),110 všema odstínama i dýlkama („Kdo už tady se
mnou nějak dobu jste, víte, že jsem si prošla skoro všema odstínama i dýlkama, jaký existujou
a pořád bych s vlasama vymýšlela něco novýho…“)111 nebo mezi všema těma fashionistama
(„Zabalená do šály, s čepicí klasicky naraženou do půlky obličeje probíhám mezi všema těma
fashionistama a kroutím nad tím očima i hlavou.“).112
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U Lukášové se typicky vyskytuje hovorová koncovka -u místo koncovky -i u sloves vzoru
krýt a kupovat v nominativu singuláru a koncovka -ou namísto -í v dativu plurálu, pociťované
jako méně formální a stylově nižší. Nalezneme zde tak například tvary jako pamatuju („Svůj
první Fashion Week – asi rok a půl zpátky – si pamatuju, jako by to bylo včera.“),113 miluju
(„Studenej zimní vzduch a přesně to měkký světlo, který miluju.“) 114 nebo existujou („… víte,
že jsem si prošla skoro všema odstínama i dýlkama, jaký existujou…“).115

6.3 Lexikální rovina
6.3.1 Ukazovací zájmena
Jedním z rysů mluvenosti je časté užívání (až nadužívání) ukazovacích zájmen, které
díky situační ukotvenosti mluveného hovoru mohou odkazovat jak k entitám reálného světa,
tak k pojmenováním v komunikátech již dříve použitým. Funkce ukazovacích zájmen se s jejich
užitím v hovorové mluvě proměňuje – neplní už pouze zástupnou funkci „za jména“ (odtud
pojmenování zájmena) nýbrž odkazují – odtud mnohými jazykovědci preferovaná označení
deiktická slova nebo identifikátory.116 V textech Lukášové najdeme mnoho případů užití
deiktických slov, pomocí kterých odkazuje ke skutečnostem již dříve v textu zmíněným
(„Každopádně ten první Fashion week jsem si fakt neužila, ač jsem se možná nakonec tvářila
že jo. Ten další jsem trávila s berlema, takže jsem šla asi jen na jednu přehlídku a zase jsem z
toho byla tak akorát rozhozená.“). 117 Pomocí zájmen se setkáme i s častým odkazováním ke
konkrétním entitám, které jsou však na blogu oproti reálnému světu nahrazeny fotografiemi,
například „O týhle paletce značky Make-Up Revolution, jsem vám už jednou psala.“118 nebo
„Tenhle make-up ale nejenže krásně přirozeně kryje, ale opravdu vás rozsvítí a to rozsvícení
vydrží celej den.“.119
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6.3.2 Citoslovce
Dojem mluvenosti v textech Lukášové navozuje mimo jiné i časté začleňování citoslovcí
do textu. Prvním příkladem je hovorový povzdych Achjo, nesprávně napsaný bez mezery, který
je typický pro mluvenost. Jedná se o subjektivní pocitové citoslovce,120 kterým tradičně mluvčí
hodnotí situaci jako neuspokojivou, avšak v tomto případě se jedná o součást ironizujícího
komentáře k fotografii, která má společně s popiskem vyvolat u čtenářů smích: „Achjo, kdyby
mě tak viděla moje trenérka krasobruslení!“.121
Citoslovce panebože může rovněž nabírat jak pozitivní, tak negativní konotace, zde
však je jeho funkcí intenzifikace pozitivních emocí: „Vůni Chloé Nomade jsem dostala možnost
vyzkoušet v rámci spolupráce s Notinem, šla jsem si ji očuchat a spolupráci pak nadšeně
potvrdila, protože - panebože - to je tak krásná vůně, že se to rozhodně nedalo odmítnout.“.122
Další případ je rovněž příkladem subjektivního pocitového citoslovce, tentokrát však
s inherentní pozitivní konotací: „Zapadám do rohovýho místa ve Starbucksu, vybaluju
notebook, papíry, tužku a po chvíli mi na stole přistává ještě latté posypaný čokoládou i
skořicí, mňam.“.123 Příkladem subjektivního pocitového citoslovce je i haha vložené do
následující věty: „Jednou jedinkrát jsem je vzala do kanclu a víckrát to neudělám,
haha, produktivita na nule, stres na sto.“.124
Příkladem obecně kontaktového citoslovce125 je zmnožené ahoj, které Lukášová
používá v úvodní frázi jednoho ze svých článků: „Ale no ahoj ahoj!“.126 Forma indikující
spontánní pozdrav, příznačně sestávající z uskupení citoslovcí a částic, společně s navozením
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pocitu dialogičnosti tím, že se autorka familiárním pozdravem obrací přímo na čtenáře,
umocňují zdání mluvenosti.
Za kontaktní citoslovce můžeme považovat i vložené prosim vás v následujícím úryvku:
„Největší a nejlepší omeleta v Praze opět v akci. Na fotku sice nic moc, ale prosim vás,
schválně si na ni do Styl a Interiér zajděte, ručím za ni.“127 a stejně tak dovětek žejo – opět
s chybějící mezerou – ve větě: „Obdivuju každýho, kdo dokáže vůni popsat slovy, protože já
bych vám k tomu nejradši napsala jen to, ať si ji prostě zkusíte vyzkoušet, protože to tak dělám
já, žejo.“.128 Naposledy zmíněným obratem si Lukášová zdánlivě říká čtenáři o přitakání, avšak
stejně jako v předchozím případě se jedná spíše o aktualizační jazykový prvek, který ve čtenáři
budí dojem, že se autorka obrací přímo k němu, čímž vzniká těsnější a familiárnější vztah mezi
komunikanty.
6.3.3 Anglicismy
V jazyce Dominiky Lukášové je možné nalézt velké množství slangových jazykových
prostředků (příznačných pro mluvenost), a to zejména v rovině lexikální. Slovník nespisovné
češtiny charakterizuje slang v širším smyslu jako „mluvu lidí stejného zájmového nebo
pracovního prostředí“,129 v užším smyslu pak pouze jako „mluvu lidí spjatých stejným
zájmem“.130 Profesní mluva, která je součástí slangu v širším pojetí, „vzniká z potřeby
pojmenovat nové, speciální pojmy“,131 zatímco slang v užším smyslu „vzniká z potřeby
expresivního překódování již známých pojmů a jevů, jejich hodnocení a přehodnocení“.132
V textech Lukášové můžeme najít množství výrazů, které by se daly charakterizovat
jako slang (případně profesní mluva) blogerské a módní komunity. Tyto výrazy velice často
vycházejí z angličtiny, je však nutné podotknout, že mnohé z nich se již dočkaly kodifikace
v českém lexikonu a dostaly se tak do roviny spisovného jazyka. Příkladem může být třeba
slovo outfit („Nebylo to vůbec nic šílenýho, v podstatě uplně obyčejný věci, co bych si mohla
vzít úplně kamkoliv a nevypadal bych jako blázen, což pro naprostou většinu fashion
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weekových outfitů neplatí a cítila jsem se dobře.“)133 a slova od něj odvozená, jako například
outfitovky, tj. „fotografie zachycující outfity“ („Nakonec jsem si řekla někomu, kdo si myslím,
že to pojme uplně jinak, než klasický blogerský outfitovky.“)134 nebo adjektivum outfitový,
v tomto případě ve spojením s dalším anglickým slovem, kterým je post, znamenající zde
„příspěvek na blogu“ – outfitovým postem se zde tedy rozumí „příspěvek na blogu zabývající
se výlučně oděvem (zpravidla jeho autorky)“ – „Outfitový posty mě teď fakt nebavěj.“. 135
Podobného charakteru je i slovo showroom, které je rovněž anglického původu a ve
své originální anglické, nepozměněné formě se integrovalo do českého slovníku a stalo se jeho
plně spisovným prvkem. Stále se však dá říct, že podobně jako slovo outfit spadá do specifické
profesně/zájmově sémanticky definované skupiny slov (přestože se nejedná o slang) a v textu
může působit příznakově, respektive je jedním z mnoha prvků, které utváří specifické stylové
a sémantické naladění celého článku („S Kristý jsme nechodily jen na párty a snídaně, ale i po
blogerských akcích. Třeba showroom Tezenis/Calzedonia/Intimissimi neměl chybu.“).136 Do
stejného tematického okruhu anglických výrazů integrovaných do spisovného českého
lexikonu spadá pak i třeba slovo look ve smyslu „vzhled“ (Rtěnky miluju, fakt strašně moc,
dokážou úžasně pozvednout každej look a já se v nich cítím hrozně dobře.“).137
Na rozdíl od předchozích výrazů, které jsou již součástí spisovné češtiny, další obrat je
nespisovným výrazem módně-blogerského slangu, opět přejatým z angličtiny. Jedná se o slovo
streetstyle, tzv. „styl ulice“, tedy specifický styl oblékání inspirovaný ulicí. Zde byl tento pojem
použit jako přídavné jméno ve spojeních streetstyle fotky („Bylo mi uplně jedno, že nebudu na
žádných streetstyle fotkách a že se někomu může zdát, že jsem do Clam-Gallasova paláce
zabloudila omylem.“)138 nebo streetstyle fotograf („Aby bylo vidět co nejvíc z jejich outfitu a
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aby to nějakej streetstyle fotograf zachytil.“),139 jde tedy o význam „fotografie (potažmo
fotograf) zachycující streetstyle, tj. módu ulice“.140
Mezi další anglické výrazy spadající do nespisovné profesně-zájmové mluvy patří
například slova jako fashionista, tj. „osoba, která sleduje nejnovější trendy v oblékání a
svědomitě se jimi řídí“141 – „Zabalená do šály, s čepicí klasicky naraženou do půlky obličeje
probíhám mezi všema těma fashionistama a kroutím nad tím očima i hlavou.“),142 slovní
spojení beauty oblíbenci,143 které nejen v nadpisu článku označuje „oblíbené produkty
dekorativní kosmetiky“ nebo nude odstín,144 který by se stejně dobře dal nazvat tělovým nebo
pudrovým.
Vliv angličtiny je značný nejen v rámci mluvy specifické pro komunitu sdružující se
kolem módních blogů, ale projevuje se i mnoha dalšími přejatými slovy, která by se dala
zahrnout do kategorie „mluvy mladých“. Některé z těchto termínů jsou již plně integrovanou
součástí českého lexikonu, přestože si třeba zcela ponechávají svou původní anglickou
podobu. Jedná se například o slovo playlist („V metru pak nasazuju sluchátka se svým
aktuálním playlistem a po chvíli si uvědomuju, že to byl po dlouhý době nějakej dost silnej
pocit.“).145
Nalezneme zde však i anglická slova, která jsou ve slovníku mladých velice
frekventovanými obraty, ale kodifikovanou součástí českého lexikonu nejsou, avšak české
ekvivalenty v podstatě nemají nebo sice český překlad existuje, ale používá se velice zřídka
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nebo vůbec. V tomto případě se jedná o slova související se sociální sítí Instagram a jako první
příklad můžeme uvést slovo stories, čímž jsou myšleny Instagram Stories neboli Instastories.146
V samotné české verzi aplikace nalezneme u dané sekce nadpis Příspěvky a dále v možnostech
nastavení aplikace je k nalezení odrážka Nastavení příběhů, přičemž příběh je z těchto dvou
možností jednoznačně přiléhavější označení, neboť se jedná o doslovný překlad, avšak ani
jeden z těchto termínů není v českém prostředí běžně užívaný. Druhým příkladem v téže větě
je obrat swajpnu. Jedná se o fonetický zápis anglického slova swipe, který se překládá
nejčastěji jako „přetáhnout prstem“, avšak v českém neformálním prostředí se opět překlad
spíše nepoužívá. V neoficiálním psaném textu nalezneme nejčastěji právě počeštěnou,
foneticky zapsanou verzi, velice často s uvozovkami. („Bezmyšlenkovitě projíždím stories a u
jednoho odkazu swajpnu nahoru a nechávám video přehrát.“)147
Posledním výrazem souvisejícím s aplikací Instagram je slovo direct, které zde
reprezentuje slovní spojení direct message – doslovně přeloženo jako „přímá zpráva“148
(„Občas jsem takhle něco nahodila na stories a po pár dnech jsem měla plnej direct proseb, ať
to dávám pravidelně.“)149 Oproti dvěma předchozím výrazům není slovo direct ve významu
„soukromé zprávy“ v českém nespisovném slovníku tolik ukotveno a předpokladem je, že
český ekvivalent bude v užití frekventovanější.
V textech najdeme například anglická frázová slovesa, která nejsou standardně
součástí českého lexikonu a která díky své údernosti plní funkci ozvláštnění, oživění textu,
například come on („Uznávám, že to nebyl uplně vhodnej a světobornej outfit, ale come on, v
těch komentářích jsem dostala fakt šílený psycha a nechápu, že jsem se z toho tenkrát
nesesypala.“).150 V tomto případě je očividné, že užití anglického termínu se jeví jako
nejvýstižnější a nejúdernější a český ekvivalent by se hledal obtížně. Primární význam fráze
come on je ve smyslu „pospíšit si“, avšak také se tento v hovorové angličtině hojně užívaný
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výraz dá přeložit jako „Ale no tak!“, což je bezpochyby ten význam, který měla ve svém textu
na mysli Lukášová a pro který nenalezla vhodnější český ekvivalent.
Pravděpodobně podobné důvody vedly autorku k použití anglického slova fail, které
v české substantivní plurálové formě začlenila do nadpisu jednoho ze svých článků: „KOLIK
FAILŮ STOJÍ ZA JEDNOU DOBROU FOTKOU“.151 Přestože článek by se dal stejně dobře
pojmenovat například „Kolik selhání stojí za jednou dobrou fotkou“, česká varianta nezní
zdaleka tak výstižně – postrádá údernost a konotace odkazující ke specifickému vyjadřování
mladých. Stejně tak „fotky ze zákulisí“ by na danou čtenářskou základnu nepůsobily stejným
dojmem, jaký zanechávají backstage fotky („Je to totiž dost vtipný a tyhle backstage fotky už
tady dlouho nebyly.“),152 a ani „zpomalený záběr“ nepokrývá významové nuance, které v sobě
zahrnuje obrat slowmotion – chybně bez mezery („Jediný, o co jsem málem přišla, byl můj
telefon, kterej se mi při šplhání nahoru vysoukal z kapsy a jako ve slowmotionu pomalu padal
z jedný skály na druhou…“).153
Na blogu Dom by Dom však najdeme i takové případy, ve kterých v důsledku autorčiny
snahy vtisknout textu kýžený styl došlo k duplicitnímu a významově zela nadbytečnému
označení téže skutečnosti českým i anglickým termínem. Například ve větě „…já si navíc vzala
na starosti takeover jejich Instagramu…“154 by se slovo takeover (tj. „převzetí“) dalo zcela
vypustit – věta „já si navíc vzala na startost jejich Instagram“ by čtenáři po významové stránce
předala totožnou zprávu.
Anglickým obratem, který zastřešuje fenomén, který mezi mladými nabírá na stále
větší popularitě, je slovo brunch. Jedná se o spojení slov breakfast (angl. „snídaně“) a lunch
(angl. „oběd“), tedy zpravidla vydatný pokrm, který se konzumuje obvykle o víkendu během
celého dopoledne (případně i po poledni) a nahradí tak jak snídani, tak oběd. Brunche se
zpravidla praktikují v kavárnách a jsou úzce spjaté s trendem „estetizace jídla“, jeho
fotografováním a sdílením online, zejména na Instagramu. V českém lexikonu pro tento
fenomén doposud nemáme pojmenování, avšak anglický výraz brunch je v hovorovém jazyce
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(alespoň mladé generace) běžně používaný a s narůstající popularitou „brunchů“ se dá
očekávat i následná kodifikace jejich označení. U Lukášové například: „Konečně mám čas zajít
na dlouhej brunch s holkama nebo vyrazit někam na výlet.“ 155
Mezi výrazy přejatými z angličtiny nalezneme i takové, u kterých v analyzovaných
textech proběhl expresivní sémantický posun. Prvním příkladem může být slovní spojení
mramorový kombo ve větě: „Mramorový kombo jsem vám totiž už musela ukázat a nejradši
bych nenosila nic jinýho.“.156 Slovo kombo je sice kodifikovanou jednotkou českého lexikonu,
avšak jedná se o substantivum označující výhradně kytarový zesilovač. Význam, jaký použila
Lukášová, je obecněčeskou verzí anglického výrazu combo, který je zkratkou pro slovo
combination (česky „kombinace“). Podobným případem, který je však příkladem spíše
inherentní expresivity, je slovo topka ve větě „The Balm patří mezi mojí topku už několik
měsíců…“.157 Slovo top je v češtině kodifikováno ve dvou významech, a to jako substantivum
označující zpravidla „dámský vrchní díl oděvu“ a jako adjektivum s významem „vrcholný“ či
„špičkový“. Od druhého významu si Lukášová odvodila prostřednictvím koncovky expresivní
substantivum.
Specifickým případem anglicismu je konstrukce „asi rok a půl zpátky“,158 která je
v hovorové češtině pod vlivem angličtiny stále používanější ve významu „asi před rokem a půl“.
6.3.4 Expresivní slovní zásoba
Typickým znakem hovorového vrstvy jazyka jsou expresivní výrazy, kterých v textech
Lukášové najdeme velké množství. Prvním typem jsou slova tzv. inherentně expresivní, u
kterých je jejich expresivita patrná i mimo kontextové zařazení, expresivita je jejich
neoddělitelnou součástí a obvykle vyplývá už ze samotného slovního tvaru. 159 V textech
Lukášové se inherentně expresivní slova nevyskytují hojně – články sice zpravidla vykazují
vysokou míru expresivity, ta však nejčastěji vyplývá z kontextu, respektive z konkrétních
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slovních spojení. Pro příklad však můžeme uvést slova kancl („Jednou jedinkrát jsem je vzala
do kanclu a víckrát to neudělám, haha, produktivita na nule, stres na sto.“),160 dobrodrůžo,
pejsci („S pejskama to bylo docela dobrodrůžo - aby nespadli oni nebo třeba my.“),161 hitovky
(„Poslouchám potichu puštěný hitovky, co v kavárně hrajou a skvěle dokreslujou tu večerní
atmosféru, kdy si sem tam přijde někdo pro něco na zub, ale všude panuje klid.“)162 nebo parťák
(„O několik hodin později pak po cestě z práce píšu děkovnou zprávu svýmu parťákovi…“). 163
Na lexikální rovině nalezneme také expresivní výrazy vycházející z jiných jazyků než z
angličtiny. Například slovo kérka je slangovým označením pro tetování – vychází z romštiny a
jeho původ najdeme ve vězeňském argotu 164 („Tahle kérka, kterou si nechávám dělat, je pro
mě symbolem tohohle mýho ztracenýho období, kdy spoustu věcí vidím jinak, než reálně jsou
nebo než jak je viděj ostatní.“). 165
Specifickým případem expresivity je slovo zrcadlovky ve větě „Následuje outfitové
okénko, respektive pracovní záchodový zrcadlovky.“.166 Tímto univerbizovaným termínem se
tradičně označuje zrcadlový fotoaparát, avšak u Lukášové zde dochází k významovému posunu
a zrcadlovkami označuje „fotografie sama sebe v zrcadle“. Expresivních výrazů vzniklých
univerbizací však můžeme najít víc, například fitko („Jedna vzpomínka na první polovinu ledna,
kdy jsem normálně fungovala a trávila večery ve fitku.“)167 nebo mini („Na sobě jsem měla
tenkrát černou mini, volný pánský triko a STRAŠNĚ jsem to pak schytala v komentářích od
anonymů…“).168 Některá slova nabývají expresivity i prostřednictvím zkracování, například
neva („Ale neva, čas od času mě život v časovým presu baví a naplňuje.“)169 nebo spoko
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(„Tohle je přesně ten spoko obličej, když máš v ruce dobrý kafe chai latte a přes sebou voňavou
snídani.“).170
Druhou skupinou jsou slova, která můžeme nazvat adherentně expresivní. Tyto
lexikální jednotky nabývají své expresivity sémantickou změnou, tedy užitím v jiném kontextu,
než je pro ně obvyklé/primární.171 U Lukášové nalezneme velké množství adherentně
expresivních příslovcí, která pozbývají svých původních významů a mají pouze funkci
intenzifikační. Přestože se jedná o lexikální jednotky spadající do slovní zásoby, kterou lze
označit jako „morbidní“172 nebo „hororovou“, užívají se nejčastěji ke zintenzivnění pozitivních
skutečností. U Lukášové v četnosti užití dominuje slovo strašně („Byla jsem v Praze teprve
chvíli, blog byl relativně v rozjezdu, učila jsem se fungovat v blogerský komunitě a strašně se
na tu událost těšila.“),173 nalezneme ale i výrazy děsně („Měli jsme totiž čas jen na tu nejkratší
trasu, ale určitě bych se tam někdy prošla mnohem víc, jsou tam nádherný zákoutí a všechno
je to děsně fotogenický.“)174 nebo hrozně („Rtěnky miluju, fakt strašně moc, dokážou úžasně
pozvednout každej look a já se v nich cítím hrozně dobře.“).175
Druhým velice výrazným projevem hovorové expresivity na blogu Dom by Dom je
významový posun slova milovat. Lukášová nepoužívá toto slovo v jeho primárním významu,
ve kterém se tradičně váže pouze k osobám (případně ještě ke zvířatům), ale (zřejmě pod
vlivem hovorové angličtiny) ho používá ve významu „mít rád“ nebo „líbit se“ v souvislosti
s neživými entitami, např. „Studenej zimní vzduch a přesně to měkký světlo, který miluju.“.176
Za pozornost stojí i to, jakým způsobem Lukášová nakládá se slovy odvozenými. Zatímco
v souvislosti s osobami se tradičně užívá jak akuzativní vazba zamilovat si někoho (ve smyslu
„oblíbit si“), tak genitivní vazba zamilovat se do někoho (ve významu „romantické, partnerské
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lásky“), v souvislosti s neživými entitami se zpravidla používá pouze výraz první, tedy zamilovat
si něco. U Lukášové však najdeme obojí, přičemž druhá z možností je vysoce příznaková:
„Prvním produktem je jílová maska Pure Clay, kterou jsem si ze třech existujících variant
zamilovala nejvíc a používám jí naprosto pravidelně…“ 177 versus „Roky jsem si jela dvě svý
oblíbený voňavky pořád dokola a málokdy se zamilovala do něčeho novýho.“.178
V naposledy zmíněném příkladu nalezneme ještě druhý příklad hovorového
významového posunu, a to u slovesa jela jsem si ve smyslu „používala“. Obdobně jako
s výrazem milovat zachází Lukášová i s výrazem zbožňovat, například „Cobru zbožňuju, zažila
jsem tam totiž tolik fakt různorodejch posezení (ve dne i v noci), že má pro mě tohle místo uplně
neskutečnou energii a atmosféru.“.179
Podobných expresivních slovních spojení, ve kterých dochází k sémantické aktualizaci
a významovému posunu, najdeme na blogu velké množství. Některé jsou již relativně
zakotvené v úzu a běžně užívané v hovorové mluvě, například sesypat se ve smyslu
„nervového zhroucení“ („…v těch komentářích jsem dostala fakt šílený psycha a nechápu, že
jsem se z toho tenkrát nesesypala. ),180 jiné jsou méně běžné a o to příznakovější. Můžeme se
tak dočíst například, že „v Grébovce byl naprosto kouzelnej západ slunce“,181 že autorka byla
„po stopadesáti skocích splavená jak po šíleným kardiu“,182 že čekala v kavárně na „kousek
toho geniálního chleba s máslem“183 nebo že „měla nohu vystřelenou tak vysoko, že kdyby
takhle někdy fakt běžela do schodů, tak se slušně rozbije“.184 Expresivní významový posun
nejčastěji nastává u spojení adjektivních přívlastků se substantivy nebo adverbiálních
příslovečných určení s verby, ani jiné případy však nejsou ojedinělé. Například spojením
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„největší a nejlepší omeleta v Praze opět v akci“185 v popisku fotografie jistě autorka
nemyslela, že by zmíněná omeleta byla ve slevě.

6.4 Syntakticko-stylistická rovina
Po syntaktické stránce texty Dominiky Lukášové vykazují spíše známky psanosti –
zejména proto, že se skládají převážně z delších a komplexnějších souvětí. Tato souvětí jsou
obvykle promyšleně vystavená a vyšinutí z větné vazby (která jsou častým jevem mluvenosti)
se v nich nevyskytují. V syntaxi však můžeme ze všech jazykových rovin nalézt nejvíce chyb,
konkrétně ve špatně užitých interpunkčních znaménkách, zejména v chybějících čárkách mezi
větami v souvětí, např. „Nevěděla jsem ani, jaká instalace tam je a proto bylo i logický se sladit
do černobíla.“.186
Mezi delšími souvětími občas nalezneme i krátkou větu jednoduchou, která je ze
stylistického hlediska pravděpodobně užita účelně jako údernější prvek v plynoucím textu
(„Nebylo to vůbec nic šílenýho, v podstatě uplně obyčejný věci, co bych si mohla vzít úplně
kamkoliv a nevypadal bych jako blázen, což pro naprostou většinu fashion weekových outfitů
neplatí a cítila jsem se dobře. Byla jsem v klidu.“).187
V některých článcích, zejména v těch, ve kterých se autorka zcela zjevně pokouší o vyšší
estetickou úroveň a „uměleckost“ textu, pak můžeme nalézt řetězení krátkých, úderných vět
jednoduchých („Něco mi slib. Pouštím si to dodnes. Abych si vzpomněla. Abych sama sobě
něco slíbila.“).188
V článcích nalezneme mezi dlouhá souvětí vsazené i krátké fráze, které působí až
dialogicky nebo jako jakýsi vlastní komentář autorky při opakovaném čtení textu. Například v
úryvku „To přece nebude tak těžký, stačí vyskočit a Kuba trefí ten správnej moment, kdy budu
mít nohu vy výšce schodu. Hahahaha, TO JO!“189 autorka předestírá svoji původní domněnku
a formou krátkého ironizujícího komentáře se jí následně sama vysměje, přičemž se snaží
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smích verbalizovat a graficky zaznamenat zmnoženým citoslovcem a ironické vyznění
podtrhuje užitím verzálek.
Lukášová používá mnohé syntaktické prvky, které napodobují mluvenou řeč. V textech
mají aktualizační funkci, ubírají jim na formálnosti a dodávají jim zdání spontánní promluvy.
Například „Ale... Ale no.“190 působí jako větný fragment, jehož autor si v průběhu promluvy
své vyjádření rozmyslel a raději ho nedokončil. Zasadíme-li ho však do širšího kontextu článku
Lukášové, zjistíme že se sémanticky podílí na sdělení: „Jsem ráda, že můžu předběhnout frontu,
že mám jistý svý místo, že na týhle akci jsem. Ale... Ale no.“191
Dalším syntaktickým jevem, který se často objevuje v textech Lukášové, jsou otázky.
Otázková větná konstrukce je pro psaný monologický text spíše neobvyklá, zde je však jejich
zařazení do textu účelné a plní v různých případech mírně odlišné funkce. Prvním příkladem je
klasická řečnická otázka, na kterou si autorka vzápětí hned odpovídá: „A letos? Troufám si říct,
že jsem uplně jinde, než před tím půl rokem.“192 V tomto případě je otázka pouhým formálním
ozvláštněním a nenaplňuje žádnou další funkci. Příklad následující je jakýmsi přepisem
vnitřního dialogu autorky v reakci na vnější podnět: „Po prvním cvaknutí přijedou policajti - jak
jinak. Tady se přece fotit nemůže, jezděj tady auta i tramvaje a ne uplně pomalu. Je to
nebezpečný? Nemyslim si a jen kroutím očima.“.193
Nalezneme i otázky, které se podílí na textové koherenci – odkazují dále do textu a
předjímají, čeho se budou týkat následující odstavce. Jedná se o jakési formální i významové
pojítko mezi jednotlivými částmi článku, například: „I díky spoustě blogerských spoluprácí v
beauty sektoru toho můj toaletní stolek (kterej je momentálně reálně spíš krabice pod
zrcadlem) obsahuje spoustu, stále přibývají nové věci a s tím se samozřejmě rodí i noví
oblíbenci. Takže co jsou ti nejaktuálnější?“.194

190

LUKÁŠOVÁ, Dominika. Střihy II. In Dom by Dom [online]. 25. 3. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.dombydom.cz/2018/03/strihy-2.html
191
Tamtéž.
192
LUKÁŠOVÁ, Dominika. Jak jsem si poprvé užila Fashion Week. In Dom by Dom [online]. 21. 3. 2018 [cit. 18. 4.
2018]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2018/03/jak-jsem-si-poprve-uzila-fashion-week.html
193
LUKÁŠOVÁ, Dominika. Prázdno. In Dom by Dom [online]. 8. 3. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.dombydom.cz/2018/02/prazdno.html
194
LUKÁŠOVÁ, Dominika. Zimní beauty oblíbenci. In Dom by Dom [online]. 19. 3. 2018 [cit. 18. 4.
2018]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2018/03/zimni-beauty-oblibenci.html

50

Další ukázka obsahuje otázky hned dvě, přičemž každá je jiné povahy. První z nich
navazuje na předchozí část textu, ve které autorka čtenářům přibližuje svůj vřelý vztah ke
zmíněnému gastronomickému zařízení, a dialogickou otázkou pak cílí přímo na čtenáře a
vyvolává v nich tak pocit, že se očekává odpověď (kterou mohou autorce poskytnout
prostřednictvím diskuzního fóra). Druhá otázka je spíš řečnické povahy a je vyústěním volného
myšlenkového proudu autorky, kdy jí vytvářený text přinesl nečekanou inspiraci a
prostřednictvím otázky se snaží čtenářům svůj nápad přiblížit. („Cobru zbožňuju, zažila jsem
tam totiž tolik fakt různorodejch posezení (ve dne i v noci), že má pro mě tohle místo uplně
neskutečnou energii a atmosféru. Máte to tak s nějakým místem taky? Teď mě napadlo - víte,
jak jsem psala před pár dny ten článek "Střihy"? Možná ho jednou napíšu celej jen z prostředí
Cobry.“).195
Poslední příklad pochází z jednoho z méně konkrétních a informativních článků. Jedná
se spíše o jakousi sondu do autorčina aktuálního emočního rozpoložení, přičemž
prostřednictvím krátkých útržkovitých popisů různých životních událostí vyvolává
melancholickou atmosféru, která po přečtení dopadá i na čtenáře. Funkci poslední zmíněné
otázky můžeme nazvat jako plně estetizující. „Ráno se stejně každej bude tvářit, že tam nebyl.
A ty? Ty přece taky.“196

6.5 Sémantická rovina
Jak bylo zmíněno výše, typickými jevy ve vyjadřování mladých jsou ironie, nadsázka,
intenzifikace a zdánlivě skromná vyjádření. Z analýzy textů na blogu Dom by Dom vyplývá, že
nástroji pro zmíněná sémantická vyznění jsou expresivita a další jevy, kterým byly věnovány
předchozí oddíly této práce a které se odchylují od norem spisovné jazykové vrstvy.
Například k intenzifikaci prohlášení dochází u Lukášové nejčastěji prostřednictvím
adherentně expresivních výrazů, které byly popsány výše. V některých případech je efekt ještě
umocněn duplikací intenzifikačních prostředků, například ve větě: „A tuhle změnu sama v
sobě jsem hrozně moc ocenila…“.197 Nalezneme i případy, kdy v textu dochází k postupné

195

LUKÁŠOVÁ, Dominika. Lednové střípky. In Dom by Dom [online]. 9. 2. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.dombydom.cz/2018/02/lednove-stripky.html
196
LUKÁŠOVÁ, Dominika. Střihy II. In Dom by Dom [online]. 25. 3. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.dombydom.cz/2018/03/strihy-2.html
197
LUKÁŠOVÁ, Dominika. Jak jsem si poprvé užila Fashion Week. In Dom by Dom [online]. 21. 3. 2018 [cit. 18. 4.
2018]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2018/03/jak-jsem-si-poprve-uzila-fashion-week.html

51

sémantické gradaci až k absolutnímu zveličení, například ve větě: „Jasně, bavilo mě to
pozorovat - úplně jsem ty šílenosti hltala…“,198 nebo také příklady, kde dojde
k několikanásobnému umocnění pozitivního vyznění mnoha superlativy napříč celým
souvětím, ale hned věta následující intenzifikuje do extrému negativa téhož: „Rtěnky miluju,
fakt strašně moc, dokážou úžasně pozvednout každej look a já se v nich cítím hrozně dobře.
Občas jsou ale STRAŠNĚ nepraktický.“.199 Vedle adherentní expresivity utvářené sémantikou
vzájemných propojení adjektiv a substantiv či adverbií a verb jsou nástrojem intenzifikace také
citoslovce, například: „Vůni Chloé Nomade jsem dostala možnost vyzkoušet v rámci spolupráce
s Notinem, šla jsem si ji očuchat a spolupráci pak nadšeně potvrdila, protože - panebože - to je
tak krásná vůně, že se to rozhodně nedalo odmítnout.“.200
Velice častým (až nadužívaným) prostředkem intenzifikace jsou u Lukášové modální
částice fakt, například: „fakt šílený psycha“,201 „Outfitový posty mě teď fakt nebavěj“,202 „fakt
podle předpisů nejezděj“,203 „fakt divnej pocit“,204 „jsem teď fakt vděčná“,205 a slovo dost, které
je v některých příručkách hodnoceno jako příslovce míry,206 v jiných jako intenzifikační
částice:207 „je to totiž dost vtipný“,208 „byl to dost náročnej úkol“,209 „vypadá to dost dobře“210
apod.
Vedle expresivity nalezneme v textech i příklady hyperboly realizované za pomoci užití
nadsazené konkrétní číslovky, například „Trojskej most, na kterým jsem chtěla fotit už
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stokrát“211 nebo „po stopadesáti skocích, kdy jsem byla splavená jak po šíleným kardiu a stále
bez jediný povedený fotky jsem začínala být trochu v depresi.“.212
Co se ironie týče, Lukášová ji zpravidla užívá jako nástroj k vlastní degradaci, avšak
s přídechem humoru, jak je pro ironii všeobecně typické. Například ve větě: „Toť moje
"modely" a následují ty opravdový modely bez uvozovek, který podle mě fakt stojej za to.“ 213
degraduje sama sebe prostřednictvím uvozovek a opozice „vlastní“ a „cizí“. V následujícím
příkladu je pro změnu nositelem sebeironie přeškrtnutý „dodatečný komentář k příliš vážně
sama sebe beroucí myšlence“: „Dřív by mě taková věc štvala a radši bych chodila někam, kde
si můžu pokaždý dávat to svý oblíbený, ale nějak jsem asi už víc dospělá. Hahaha, to jo.“.214
V komentáři k vlastní fotografii „Homeless Domča s Prahou za zády.“215 příznakově užitým
anglickým slovem nespadajícím do spisovného českého jazyka svůj vzhled přirovnává ke
vzhledu osoby bez domova a celé souvětí: „Většinou jsem skákala jak jelen, na schod jsem se
zásadně netrefila a druhou nohu jsem měla vystřelenou tak vysoko, že kdybych takhle někdy
fakt běžela do schodů, tak se slušně rozbiju.“ 216 je pak výsměchem vlastním pokusům o
elegantní skok, který měl být zachycen na fotografii.

6.6 Grafická stránka
Po grafické stránce zaujme na textech Lukášové na první pohled časté používání
tučného písma, kterým zvýrazňuje části vět, celé věty nebo i souvětí. Tučné vyznačení může
v grafické formě komunikátu nahrazovat důraz v řeči či intenzitu hlasu. Je očividné, že takto
odlišené části se autorka snaží zdůraznit, možná proto, že jsou považovány za významově
nosné a posouvají celý článek vpřed. V mnoha případech se však klíč, na základě kterého
blogerka vybírá věty, které zvýrazní, zdá být nejasný. Pravdou však je, že čtenáři grafické
rozrůznění usnadní orientaci v textu a na první pohled si nepřipadá zahlcen souvislou textovou
masou. Jako příklad můžeme uvést: „Vzhledem k tomu, že s obočím už nemám tolik práce jako
211
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dřív a nemusím si ho ničím malovat, lovila jsem nějakou dobu ideální fixátor. Takovej, kterej
by obočí vyčesal nahorů, dodal mu lesk a držel.“.217
Ozvláštňujícím grafickým prvkem blogu Dom by Dom je občasné užívání přeškrtnutého
písma, které v jednotlivých situacích plní různou funkci. V prvním příkladu se jedná o
přeškrtnutí krátké věty, která budí opět dojem osobního komentáře při zpětné editaci a má
ironizující nádech. Přeškrtnuté písmo má zřejmě umocnit efekt poznámky na okraj, která do
vlastního textu vlastně nepatří, ale významově i graficky ho má odlehčit. („Dřív by mě taková
věc štvala a radši bych chodila někam, kde si můžu pokaždý dávat to svý oblíbený, ale nějak
jsem asi už víc dospělá. Hahaha, to jo.“)218 V druhém případě se jedná spíš o navození dojmu
autorčiny sebeopravy po vzoru škrtání a přepisování v ručně psaném textu, ve kterém napsala
automaticky první možnost, která ji napadla, avšak zpětně si uvědomila, že neodpovídá realitě:
(„Tohle je přesně ten spoko obličej, když máš v ruce dobrý kafe chai latte a přes sebou voňavou
snídani.“).219
Jak bylo zmíněno výše, grafickým prvkem charakteristickým pro elektronickou
komunikaci jsou emotikony a jiné symboly začleněné do textu. Přestože v článcích Dominiky
Lukášové se nevyskytují příliš hojně, několik případů je možné nalézt. V prvním příkladě se
jedná o popisek k fotografii, která zobrazuje autorčin neúspěšný pokus o zachycení konkrétní
polohy těla ve skoku. Komentářem obsahujícím smějícího se „smajlíka“ se sama sobě vysmívá
a prostřednictvím emotikony poskytuje čtenáři návodný impuls, že se mají fotografii rovněž
zasmát. („Jakoby nevim, jak jsem si myslela, že by tohle mohlo vypadat věrohodně :D“)220
Vedle emotikony symbolizující smích nalezneme i symbol pro úsměv, například: „Na
závěr vám ještě můžu slíbit, že únorový střípky budou fakt koncem února. Už teď do nich mám
totiž slušnou dávku fotek a tenhle měsíc bude asi zase všechno, jen ne odpočinkovej. A vlastně
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proč ne! :))“.221 V tomto případě autorka prostřednictvím emotikony dává čtenáři najevo, že
přestože bude velice vytížená, přistupuje ke své situaci optimisticky.
Mezi grafické symboly, které autorka používá, nalezneme i srdce (♥), prostřednictvím
kterého chce dát čtenáři najevo své pozitivní emoce v souvislosti s objektem, kterého se týká
daná část textu, případně který je vyobrazen na fotografii. Oba příklady jsou součástí popisků
fotografií, přičemž první z nich zachycuje autorčiny psy a v komentáři se dočteme: „Protulili
jsme spolu dlouhý hodiny, prozkoumali okolí Korunní, vyřádili se na Parukářce a prostě
byli pořád spolu. ♥“.222 Pod druhou zmíněnou fotografií, zobrazující naservírované pokrmy
v restauraci, stojí popisek: „Testování nového menu v Cacau. ♥“.223 Symbolem srdce se tedy
patrně Lukášová snaží sdělit čtenáři, že jí pokrm z nového menu chutnal.
Dalším dříve zmíněným prvkem, který v psané komunikaci supluje možnost zdůraznění
slova prostřednictvím prodloužení tónu u samohlásek v komunikaci mluvené, je zmnožení
písmen, jaké vidíme například zde: „Schválně mrkněte na fotky a dejte mi do komentářů nějaký
doporučení, kam ještě takhle v Praze na výlet - děkujuuuu!“.224 Jiným způsobem grafického
znázornění důrazu může být i užití verzálek, jako třeba zde: „Občas jsou ale STRAŠNĚ
nepraktický.“.225
Příznakově působí i vícenásobné užití interpunkčních znamének, které je u Lukášové
zpravidla významově nosné a nezřídka nahrazuje například celou pomyslnou větu nebo
reprezentuje názor autorky, který by bylo v případě mluvené komunikace možné vyčíst z
výrazu její tváře nebo z intonace. Jako příklad můžeme uvést „??? :D“226 místo popisku
fotografie zachycují Lukášovou v komické póze – ze tří otazníků ve spojení s emotikonou
znázorňující smích a celkovým sebezesměšňujícím a sebeironizujícím vyzněním článku
můžeme z tohoto komentáře vyčíst nevyřčenou otázkou ve smyslu „Co to má být?“.
Podobným příkladem je i „(?!)“ za větou „Viděla jsem i případy, kdy to i v rozpuštěných vlasech
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bylo vidět na první pohled a bylo to strašný, protože si to člověk nasazoval sám (?!).“.227 Toto
zdvojené interpunkční znaménko by se dalo interpretovat jako nechápavé zvolání „Jak je něco
takového vůbec možné?!“.
Co se interpunkce týče, za zmínku stojí i fakt, že Lukášová používá ve všech případech,
kde by měla být pomlčka, spojovník. Toto chybné užití nesprávného interpunkčního znaménka
jistě nenese žádný specifický význam, spíše je dokladem nižší formální úrovně textů.

6.7 Diskuzní fóra
Diskuzní fóra na blogu dávají možnost čtenářům reagovat na články autorky a
komunikační kanál se tak stává obousměrným, dialogickým. S nabývajícím počtem mluvčích
samozřejmě dochází k diverzifikaci textů ve všech jazykových rovinách a diskuzní fóra se tak
nedají posuzovat jako jeden homogenní celek. Jazyková úroveň jednotlivých příspěvků je
závislá na mnoha dílčích faktorech, jakými jsou například věk a vzdělání pisatelů, časová dotace
pro napsání komunikátu nebo například i to, jakou váhu pisatelé přikládají sebeprezentaci ve
fóru. Příspěvky se tak vykazují různými úrovněmi spisovnosti a gramatické správnosti.
Všeobecně se však dá říct, že v porovnání s kmenovými texty blogu autorky Dominiky
Lukášové je jazyková úroveň příspěvků nižší, a to pravděpodobně z toho důvodu, že diskuzní
fóra v povědomí jejich uživatelů vykazují nižší míru oficiality. Přibližují se tak mnohem více
mluvenosti.
Komunikáty budí ve velkém množství případů dojem zcela spontánní reakce na
přečtený text, často se jedná jen o jakési nekoncepční výkřiky, například: „Jeeee, to ti moc
preju! Jsem rada, ze sis to tak moc uzila. <3“.228 Drtivá většina příspěvků má obdobný
charakter, jsou tedy jen jakousi bezprostřední reakcí na přečtené, krátkým vyjádřením názoru
nebo poděkováním. Pro příklad uveďme následující: „Fakt jako dobrý :D“,229 „Děkuju za tenhle

227

LUKÁŠOVÁ, Dominika. Prodloužený vlasy. In Dom by Dom [online]. 8. 3. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.dombydom.cz/2018/03/prodlouzeny-vlasy.html
228
Sandra Slušná. Re: Jak jsem si poprvé užila Fashion Week [příspěvek v diskuzním fóru]. In Dom by Dom
[online]. 22. 3. 2018 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2018/03/jak-jsem-si-poprveuzila-fashion-week.html
229
GabcaH rnusccnm. Re: Kolik failů stojí za jednou dobrou fotkou [příspěvek v diskuzním fóru]. In Dom by Dom
[online]. 11. 4. 2017 [cit. 18. 4. 2018]. Dostupné z: http://www.dombydom.cz/2017/04/kolik-failu-stoji-zajednou-dobrou.html

56

článek Domčo....“,230 „Paráda. Ten konec mě dostal. :')“.231 Na úrovni syntaktické tak můžeme
oproti článkům pozorovat výrazné zjednodušení konstrukcí, které tak odpovídají spíše
spontánnímu mluvenému projevu. Často se nejedná ani o celé věty, nýbrž jen o větné
fragmenty, nebo dokonce o příspěvky sestávající se pouze z jedné emotikony („:-D“),232
vyjadřující, že čtenářku článek pobavil.
Pro diskuzní fóra všeobecně je charakteristická vysoká koncentrace emotikon – jen
málokterý příspěvek neobsahuje alespoň jednu – a specifické užívání interpunkce, které se
zdánlivě neřídí českými syntaktickými pravidly. Často dochází k úplnému vypouštění
interpunkčních čárek a teček, případně i zaměňování velkých písmen na začátcích vět za malá
(„všechyn odstíny ti sluší:) ja bych sama nevěděla který si vybrat“)233 a naopak se setkáme
s nadměrně často užitými vykřičníky („Krasnej clanek i fotky jsou bozi! Tyhle povidani me moc
bavi cist, jen tak dal! Sandra“),234 případně s nestandardním množstvím teček, např. „Děkuju
za tenhle článek Domčo....“235 nebo „nevím, kde tahle "móda" nabrala grády, ale mám pocit,
že do teď se tam většina chodí jen ukázat.. a dost divně.“.236 Setkáme se i s replikami, ve kterých
jejich pisatelé nahrazují interpunkční znaménka emotikonami nebo symboly, například „Ty
fotky jsou božíí :-) Už se těším na další článek ♥“.237
Mnozí uživatelé ve svých komentářích nepoužívají diakritiku – pravděpodobně z toho
důvodu, že své příspěvky píšou na mobilních telefonech, kde psaní textů s diakritickými
znaménky zabírá nepoměrně více času než psaní textu bez nich, například „Pani, to vypada
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skvele!!! Moc diky za tip. Doufam, ze jste si vylet uzili.“.238 Nepoužívání diakritiky svědčí o tom,
že přispěvatelé nepřikládají svým příspěvkům velkou váhu a nepovažují tak za nezbytné se
diakritickými znaménky zabývat. Z podobného důvodu velké množství pisatelů zcela rezignuje
na sebeopravu, takže se v textech vyskytují překlepy („Tady máš ty vlasy úplně boží! Snad ještě
hezčí než celá vyhlídla a to je co říct haha ❤“239) a pravopisné chyby – ty však mohou být
opodstatněny i neznalostí autorů a ve zkoumaných příspěvcích se nevyskytují hojně.
Příspěvky v diskuzi vykazují velkou míru expresivity, která se projevuje mimo jiné i
užíváním již zmíněných emotikon, vedle toho však i častým zmnožováním hlásek a
interpunkčních znamének („Jeeeee, super inspirace!!! <3“)240 a v neposlední řadě specifickým
lexikem. Velice často narazíme v příspěvcích na adjektiva a adverbia vyjadřující vysoce
pozitivní emoce v reakcích na články a fotografie, zejména slovo boží se jeví jako velmi
oblíbené, například „Boží článek, hned jak jsi dávala tu fotku na insta, tak jsem si říkala, na
kolikátej pokus to asi bylo :D Jo a to oblečení je dokonalý!“.241
Dojem mluvenosti umocňují i často užívaná subjektivní pocitová (popřípadě
kontaktová) cistoslovce, kterými jsou mnohdy celé výpovědi započaty, například „Tyjo, mne to
prijde uprimne hrozne poznat, ale podle komentaru jsem jedna z mala, tak asi dobry :D
Verca“.242
Vzhledem ke všem zmíněným aspektům se dá říct, že diskuzní fórum se mluvenosti
přibližuje ještě více než články na blogu.
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Závěr
Cílem této práce bylo na konkrétním případu internetového blogu vysledovat, jakým
způsobem dochází k prolínání rysů mluvenosti a psanosti v neoficiální internetové komunikaci.
Na všech jazykových úrovních graficky utvářených textů jsme zkoumali, jestli a nakolik jsou
v nich používány prostředky, které jsou typické spíše pro mluvenu komunikaci.
První rovina, kterou jsme se zabývali, byla rovina fonologicko-morfologická. Zkoumali
jsme, do jaké míry se autorka řídí pravidly spisovné češtiny, jak je běžné při tvorbě psaných
textů, a nakolik začleňuje hovorové a obecněčeské hláskoslovné variety, kterými se tradičně
vyznačují spíše spontánní mluvené projevy. Třemi dominantními rysy na hláskoslovné rovině,
které posouvají komunikáty spíše do kategorie mluvenosti, jsou zaměňování koncovky -é za
koncovku -ý u adjektiv, stejně tak užívání variety -ej namísto -ý v koncovkách adjektiv a
v neposlední řadě unifikace koncovek v plurálu instrumentálu na -ma. Všechny zmíněné rysy
spadají do nespisovné jazykové vrstvy a předpokladem je, že jejich užívání v textu je jednou
z největších příčin pocitového posunu textu do neoficiální roviny. Užívání obecněčeských
hláskových variet rovněž navozuje dojem spontánního utváření komunikátu.
V rovině morfologické jsme si dále všímali dvou slovních druhů, a to konkrétně
ukazovacích zájmen a citoslovcí. Nadužívání ukazovacích zájmen je charakteristické pro
spontánní projev mluvený z toho důvodu, že mluvčí, recipient i komunikát jsou zakotveni
v téže situaci, tudíž pomocí ukazovacích zájmen může autor projevu odkazovat do reality
namísto užívání explicitních pojmů. Vzhledem k tomu, že psané komunikáty tuto situační
zakotvenost obvykle postrádají, větší explicitnost vyjadřování je v nich žádoucí. V textech
Lukášové se setkáváme s častějším užíváním ukazovacích zájmen – odkazuje jimi jak do textu,
tak k přiloženým fotografiím, tak například i ke skutečnostem vlastního života, se kterými jsou
její čtenáři již obeznámeni.
Druhým zkoumaným slovním druhem byla citoslovce, která bývají tradičně spojována
rovněž s mluveností. V analyzovaných textech nalezneme mnohá citoslovce kontaktová, a
především subjektivní pocitová. Zejména druhá zmíněná kategorie citoslovcí dodává textům
na expresivitě a familiárnosti. Texty často díky jejich užití budí dojem spontánního emotivního
projevu.
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V rovině lexikální jsme se soustředili na dvě hlavní skupiny slovní zásoby, a to
anglicismy a expresivní slova. V textech najdeme velké množství anglicismů, a to jednak
takových, které se již integrovaly do českého lexikonu a jsou prostředkem spisovné jazykové
vrstvy, ale i takových, které součástí spisovného slovníku nejsou. Vysoká frekvence užívání
anglicismů je typická pro vyjadřování mladých všeobecně, avšak v elektronicky
zprostředkované komunikaci se zdá být ještě vyšší. Anglicismy jsou součástí specifické mluvy
mladých, jejíž užívání se zdá být předpokladem pro pocit přináležitosti ke komunitě.
Předpokladem je, že užívání těchto prostředků je u autorky jednak projevem spontánnosti
utváření textů, jednak nástrojem k přiblížení se čtenáři dané věkové skupiny. Velkým
množstvím užitých anglicismů rovněž narůstá familiárnost komunikátu. Ta je umocňovaná i
vysokou expresivitou článků, která je nesena buď inherentně, nebo adherentně expresivními
lexikálními jednotkami. Zejména adherentně expresivních výrazů se v článcích vyskytuje
abnormálně velké množství.
Po syntaktické stránce se jeví texty spíše jako tradiční psané komunikáty. Články jsou
utvářeny převážně delšími, složitějšími a pečlivě vystavěnými konstrukcemi bez vyšinutí
z vazeb. V textech je sice možné odhalit poměrně časté odchýlení se od standardních
interpunkčních pravidel, avšak jedná se pravděpodobně spíše o neznalost autorky než o
účelnou aktualizaci textu. Mezi dlouhá souvětí jsou místy vložené krátké, úderné věty
jednoduché, které připomínají mluvenou řeč, ty jsou však pravděpodobně použity se záměrem
estetizace textu. V článcích nalezneme i velké množství otázek, a to nejen řečnických, ale i
takových, které se podílejí na textové koherenci nebo které vybízejí čtenáře k dialogu
prostřednictvím diskuzního fóra.
Po stránce sémantické se texty dají rovněž označit jako vysoce familiární – autorka
hojně užívá ironii, extrémně intenzifikovaná, hyperbolická vyjádření, falešně skromná
prohlášení a podobně. Tento způsob komunikace je opět příznačný pro mladší věkovou
kategorii.
Autorka ve svých textech využívá velké množství grafických prostředků, které suplují
nástroje, které psanost na rozdíl od mluvenosti postrádá. Pracuje zejména s tučným písmem,
které nahrazuje důraz v řeči, popřípadě jím označuje významově nosné části a čtenáři
usnadňuje orientaci v textu. Spíše jako s ozvláštněním textu se setkáme i s písmem
přeškrtnutým. Po sémantické stránce pomáhají články dotvářet i často užívané emotikony,
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další symboly a specificky užitá interpunkce. Délka hlasem formovaných hlásek je
v analyzovaných textech místy naznačena zmnoženými písmeny.
Diskuzní fórum vnáší do blogu faktor dialogičnosti. Vzhledem k množství
přispěvatelů není jazyková úroveň jednotlivých komunikátů homogenní, avšak všeobecně se
dá říct, že se texty v diskuzi přibližují mluvenosti ještě více než články samotné. Ve většině
případů se jedná o spontánní, bezprostřední reakci na přečtený článek, a to obvykle v krátkých
jednoduchých větách s obvykle spíše sporadicky užívanou interpunkcí, avšak s o tom více
emotikonami. Lexikum je vysoce expresivní s častými subjektivními pocitovými citoslovci.
Některé příspěvky jsou pravděpodobně z důvodu časové úspory zcela bez diakritiky a výjimkou
nejsou ani překlepy. Veškeré zmíněné faktory nasvědčují tomu, že tyto dialogické texty jsou
zcela neformální, familiární povahy, v mnoha případech jsou spontánně utvářené a využívají
spíše prostředky nespadající do spisovné roviny jazyka, čímž je v podstatě beze zbytku
naplněna charakteristika mluvenosti.
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Summary
This paper discussed the relationship between spoken and written language within the
medium of internet communication. Based on specialised linguistic literature we summarized
different approaches to this topic up to now. The presumption was that the traditional
characteristics of spoken and written language are with the spread of electronic
communication no longer valid. There has always been mutual blending between these two
language forms but after digital revolution it is even more appropriate to look at each
communication unit as a resultant of many factors, which affect the final form of
communication, rather than to just simply describe a communication unit as written or
spoken. As factors influencing the form of a communication unit the most we mentioned
possibility/impossibility of preparation, monologic/dialogic signs, standard/dubstandard
language and private/public tone. Based on this theoretical recourse we chose one of the most
popular Czech fashion blogs and analyzed it in terms of spoken and written language forms.
We focused particulary on language and non-language elements that are normaly typical for
spoken communication but in this case can be found in graphically formed text. In conclusion
we found out that according to most of the aspects we were concentrating on the analyzed
communication units can be descriped as spoken rather than written.
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Příloha č. 1: BEAUTY TIP: BOURJOIS VELVET EDITION (článek)243
Publikováno 3. 3. 2016
Holky a rtěnky. Neverending story, že jo? Nikdy jich nebudeme mít dost, nikdy nám nebudou stačit
3 červený odstíny a vždycky si oblíbíme nějakou, o který nám budou rodiče říkat, že nám nesluší.
Schválně, je tady některá, kdo tohle nezažila? "Ta tmavá ti zmenšuje pusu." "No to je strašná
barva." "Vypadáš jako upír." "Tenhle odstín ti dělá žlutý/modrý zuby." "Ta oranžová ti absolutně
nejde k pleti." Nojono.
Já jsem měla období, kdy jediná doba bez rtěnky byla ta, kdy jsem spala. Rtěnky miluju, fakt
strašně moc, dokážou úžasně pozvednout každej look a já se v nich cítím hrozně dobře. Občas jsou
ale STRAŠNĚ nepraktický. Nemůžem v nich normálně jíst a pít, nedá se v nich pusinkovat, ty matný
zalejzaj do vrásek a nejsou na rtech zrovna dvakrát pohodlný. To pusinkování ale hraje největší
roli, aspoň u mě teda. Proto jsem posledních pár měsíců nekoupila jedinou rtěnku a na ty svý
dosavadní se jen ráno občas smutně koukla. Samozřejmě jsem se na tohle téma bavila s holkama
a Domča mi doporučila zmatňující lesky/rtěnky od Bourjois. Měla jsem za to, že se tahle značka
cenově pohybuje stejně jako třeba rtěnky Mac nebo Clinique, což jsou peníze, který nejsem
ochotná investovat do jedný rtěnky, když stejně vím, že mě každej tejden baví jiná barva a proto
jsem po nich nikdy nekoukala. Když jsem ale v Outlet aréně objevila přesně tu, co mi Domča
doporučila, musela jsem ji vyzkoušet a jednu si rovnou odnést i domů. No a za další dva dny jsem
objednávala několik dalších odstínů. Protože po tom rtěnkovým půstu se to vyplatilo a hlavně
proto, že vyřešily všechny moje dilemata.
Nejdřív Vám popíšu plusy a mínusy obecně a pak projedem konkrétní odstíny!
+ sytá a dlouhotrvající barva
+ matnej efekt, kterej se nedrolí a nezalejzá do vrásek
+ i přes matnej efekt nevysušuje, naopak dokonce vyživuje
+ drží a když už uprostřed mizí, dá se dobře doplnit, aniž by se to celý podělalo ještě víc jako u
jiných matných rtěnek
- není k dostání žádný nude odstín (nude myslím spíš do hněda než růžova)
- málokde je mají, proto je třeba objednávat online
- no a online ta barva samozřejmě tak uplně neodpovídá
Cena rtěnek se online pohybuje od 170,- do 240,-. Já jsem je bohužel brala za tu vyšší cenu,
protože jen na jednom e-shopu měly ten odstín, co jsem chtěla nejvíc a zas se mi nechtělo
objednávat z více míst. S některými odstíny teda spokojená jsem, s některými už méně. Abyste
243
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I

vpřípadně nemuseli objednávat naslepo jako já, tak jsem Vám je takhle po odstínech pofotila i
přímo na rtech. Pojďte se na ně se mnou podívat.

PEACH CLUB je klasická oranžovka. Přesně ta, kterou mi mamka neustále vymlouvá. Mně se na
mně kupodivu i docela líbí a na jaro si ji umím dost dobře představit.

PERSONNE, NE ROUGE je prostě červenočervená, tak výrazná, jak jen může být. Já na tyhle typický
červený moc nejsem, nebo jsem spíš možná ještě nenašla tu svojí top. Jsem spíš na ty tmavší
červený tóny, i když je pravda, že v létě mě k opálený kůži strašně baví make-up složenej jen z
řasenky a právě tahle výrazný rtěnky.
II

GRAND CRU je ten odstín, co jsem chtěla úplně nejvíc. Protože to je přesně ta moje tmavě
červená. Čekala jsem, že bude mít hnědší podtón, ale i tak je to jeden z mých nejoblíbenějších
odstínů z týhle edice.

OLÉ FLAMINGO je u mě veliký šlápnutí vedle. Týhle koupi jako jediný fakt lituju, protože
pochybuju, že si tenhle odstín někdy vezmu na sebe. Je to ta uplně řvavá růžová, ve který se prostě
necejtím, Opět mám mnohem radši ty tmavší odstíny růžový a tu top už mám. Vlastně rovnou dvě.
Jednu Rimmel a jednu Uma.

III

SO HAP´PINK je nejsvětlejší růžová, která je v nabídce. Nejsem na tohle žádnej expert, ale mám
pocit, že má teplej podtón a to pro mě taky není uplně nejideálnější, nicméně je taková
romantická a nebojím se, že bych ji nevyužila.

NUDE-IST je právě ta první, kterou jsem si koupila v Outletu, kupodivu teda ještě za vyšší cenu než
jsou ty online, což mi moc hlava nebere, ale to nevadí. Tenhle odstín má už v názvu to, že se dá
počítat mezi ty nude, i když já prostě jako nude vnímám trochu jiný barvy. Tahle je ale suprově
neutrální a se studeným podtónem. Tady při tom focení mi navíc zrovna dokonale ladila s lakem
na nehty. Tenhle odstín a ta tmavě červená jsou rozhodně moje dvě favoritky.
IV

Závěrem už bych dodala jen to, že pokud hledáte rtěnku s matným efektem, která snese
pusinkování a jídlo a která nebude vysušovat, ale naopak vyživovat, sáhněte právě po těhlech.

Zajímalo by mě, jaká barva se Vám na mě nejvíc líbí a samozřejmě i jestli se Vám líbí takovejhle
typ článku?
Published On 3/03/2016 By Dominika Lukášová

33 Komentářů:
1.
mariafelicia magno 3. března 2016 18:06

i want to try them...
kisses
2.
Sju 3. března 2016 18:08

Mne sa praveze paci ta Ole Flamingo na tebe :D Ale uz sa mi viackrat stalo, ze nie a nie zachytit
presny odtien rtenky na fotke. Netusim ako je to mozne, fotim to do zblaznenia stale, ale furt sa
javi inak, ako v skutocnosti. Myslim, ze toto bude i tento pripad, lebo na tebe vyzera ozaj pekne a
decente ruzovo-cerveno :)
Sju Loves
1. Dominika Lukášová 4. března 2016 18:58
On to je dost přesnej odstín, já jsem si s tím nastavením dala práci a ani jsem to pak
moc neupravovala kvůli těm barvám ;) prostě se v ní necítím, nevím čím to je :X
3.
Daniela P 3. března 2016 18:29

Všetky vyzerajú super, ale najviac sa mi páči Nude-ist (:
Daniela
4.
Lucie Shoesmaniac 3. března 2016 18:53

ty vypadají všechny naprosto úžasně :)
I want spring

V

5.
E. 3. března 2016 19:17

domi, tobě sluší úplně všechny! neuvěřitelný, jak je to děláš:) já můžu úplně všechny odstíny
rtěnek, jen jsem zatím stále neobjevila svou top v nude odstínu
1. Dominika Lukášová 4. března 2016 18:59

Jeee, děkuju moc! Já mám nejvíc Nude od Essence a Maybelline!
6.

Stáňa 3. března 2016 19:19

Tolik rtěnek - to bych měla ještě do dalšího života :-D. Já mám rtěnku v koupelně u zrcadla na ranní
namalování, v kabelce ji nenosím. Během dne používám na pusu jen nějakou pomádu nebo lesk.
Poslední rtěnku jsem kupovala tak před rokem a ještě jí mám tak půlku...
Z těch tvých se mi líbí Nude a Grand
1. Dominika Lukášová 4. března 2016 19:00

Haha, děkuju za komentář! Já jich mám spoustu a od všech samozřejmě víc jak
půlku, nestíhám to vypotřebovávat.
7.
holaska 3. března 2016 19:19

No nalákala si mě, ne že ne :) Akorát by se mi taky nejvíc líbila Grand Cru a ta skoro nikde není
dostupná :/
1. Hateberry 4. března 2016 9:45

ja ji kupovala na alze za 199:}
1. holaska 4. března 2016 18:58
Super! Díky moc za tip :)
2. Dominika Lukášová 4. března 2016 18:59
Já na krasa.cz kdyžtak :)
8.
Chuckina 3. března 2016 19:32

všechyn odstíny ti sluší:) ja bych sama nevěděla který si vybrat

VI

1. Dominika Lukášová 4. března 2016 19:00

Děkuju moc :)
9.
Karolína B. 3. března 2016 19:36

právě jsem objevila nové pokemony - chci je všechny! :( :D Grand Cru je topovka <3
1. Dominika Lukášová 4. března 2016 19:02

:DDD
10.
Plastic Lipstick 3. března 2016 20:33

To jsou boží barvy! A mě se na tobe ta zářivě růžová právě dost líbí ;)
11.
Kristýna Holoubková 3. března 2016 20:42

Nejhezci je ta oranzova😉
12.
Terushka 3. března 2016 20:55

Ahoj Domi, takový článek mě velice baví a moc se mi líbí! :) Ty rtěnky jsou opravdu krásné a ráda
si nějakou z nich pořídím! Každopádně mě se na tobě velmi líbí všechny :) Ani o jedné bych u tebe
neřekla že ti nějakým způsobem nesedí :) :PS: Víc takových článků, prosim! Terka
13.
Katherine Sýkorová 3. března 2016 21:43

Zrovna ty poslední 3 odstíny se mi líbí nejvíce :D Vypadají opravdu skvěle!
14.
Anonymní 3. března 2016 22:23
Vsechny ti strasne slusi, i ta ruzova mi na tobe prijde super. A tenhle typ clanku je uplne skvelej! :)
15.
Lady Dí 3. března 2016 22:51

Tak to je bomba, čekala jsem cenu 500,- a výš ale tohle mě vázně překvapilo. Nejvíc se mi líbí prvni
a poslední odstín, možná se na ní přeci jen podívám na internetu.:-) díky za tip.
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16.
LittleAnn 4. března 2016 8:35

Sluší ti snad všechny, fakt super :) Ta GRAND CRU tě přímo vystihuje a mně osobně se líbí ještě ta
předposlední. Takové romantické barvičky já můžu :)
17.
Hateberry 4. března 2016 8:45

za me grand cru, taky jasnej favorit:}:D
18.
Aelin 4. března 2016 14:00

tieto ruze mam aj ja velmi rada mohli by rozsirit farby ale hlavne aby ich neprestali vyrabat
galantosfun
19.
Nikola Braxatorisová 4. března 2016 17:08

Ježiš ty jsi všude tak neskutečná kočka! <3
20.
Kate P. 4. března 2016 18:48

heh a mně se zrovna nejvíc líbí ta křiklavější růžová :). Ale všechny jsou nádherné, rtěnky já
můžu. :)
http://somethingbykatep.blogspot.cz/
21.
Mia 4. března 2016 21:47

Krááááásný! Ty fotky. Miluju když někdo píše o kosmetice a ukáže ji i na sobě. Super Domi!
22.
Lucie Brothánková 5. března 2016 13:29

Koupila jsem si Nude-ist (parfums.cz za 177kc) a taky jsem myslela, ze bude vic nude, ale jsem
celkem spokojena. Jen mi vadi ta 'chut'. :-D
Btw. Krasny nude odstin ma tekuta rtenka Matte me v odstinu Birthday Suit od Sleeku. Ta i voni
a vydrzi strasne moc :)
1. Dominika Lukášová 8. března 2016 9:40

Tu zrovna taky mám, ale ta mě hodně vysušuje a taky to je spíš do růžova než do
hněda :(

VIII

Adela 9. března 2016 17:15

Tahle řada je fantastická! Mám, pokud se nepletu, odstín č.8, v minulosti jsem zkoušela č.5 a ta
odolnost je neskutečná! :)
23.
Lady An 4. ledna 2018 23:41

tak já si jdu objednávat rtěnku z notina, když mají teď ty slevy až 70%.. rtěnku jsem měla
vyhlédnutou už od doby, co na ni běžela reklama v televizi, jen najít ten správný odstín!? že mi
doporučíš zrovna ty bejby, to jsem nečekala! :D GRAND CRU! děkuji <3

IX

Příloha č. 2: KOLIK FAILŮ STOJÍ ZA JEDNOU DOBROU FOTKOU (článek)244
Publikováno 11. 4. 2017

Když jsem včera na instagramu sdílela tuhle fotku, napadlo mě, že bych vám mohla ukázat i jak
vznikala. Je to totiž dost vtipný a tyhle backstage fotky už tady dlouho nebyly.
Už jen domluvit tohle focení a sladit tak časy dvou pracujících lidí a pár minut volnýho sálu ve fitku,
kde je normálně lekce za lekcí byl dost náročnej úkol. Nejlehčí bylo vybrat outfit. Mramorový
kombo jsem vám totiž už musela ukázat a nejradši bych nenosila nic jinýho. Nevěděla jsem ani,
jaká instalace tam je a proto bylo i logický se sladit do černobíla. Instalace v sále mě každopádně
nadchla na první pohled a první co mě napadlo bylo, že to vyfotíme tak jakože vybíhám schody.
To přece nebude tak těžký, stačí vyskočit a Kuba trefí ten správnej moment, kdy budu mít nohu vy
výšce schodu. Hahahaha, TO JO! Po stopadesáti skocích, kdy jsem byla splavená jak po šíleným
kardiu a stále bez jediný povedený fotky jsem začínala být trochu v depresi. Většinou jsem skákala
jak jelen, na schod jsem se zásadně netrefila a druhou nohu jsem měla vystřelenou tak vysoko, že
kdybych takhle někdy fakt běžela do schodů, tak se slušně rozbiju. Asi zvyk z krasobruslení, jehož
pózy jsem nakonec taky využila, protože i to vypadá dost dobře. Ale k těm schodům se nejvíc hodil
běh, tak jsme bojovali tak dlouho, dokud jedna fotka nevyšla. Naivně jsem si myslela, že se budu
tvářit dobře, ale po všech těch marných pokusech jsem mávla rukou nad výrazem a šlo hlavně o
pointu. No, pojďte se radši zasmát těm extra vydařeným.

Jakoby nevim, jak jsem si myslela, že by tohle mohlo vypadat věrohodně :D
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X

??? :D

Nevim co dělám, podle mě to vypadá spíš jako atletická rozcvička než běh do schodů...

XI

Já-to-asi-vzdávám výraz.

Zkusit prostě jen skok byl další skvělej nápad :D

XII

Nepozvracela jsem se, nebojte se.

Achjo, kdyby mě tak viděla moje trenérka krasobruslení!

XIII

Ale aby to nebylo jen k smíchu, tak následují dvě výsledný povedený fotky, který podle mě
fakt vypadaj reálně a za celej ten boj to stálo :D Co myslíte?

Published On 4/11/2017 By Dominika Lukášová

XIV

8 Komentářů:
1.
Dazzlicious 11. dubna 2017 10:36

Boží článek, hned jak jsi dávala tu fotku na insta, tak jsem si říkala, na kolikátej pokus to asi bylo :D
Jo a to oblečení je dokonalý!
2.
GabcaH rnusccnm 11. dubna 2017 12:40

Fakt jako dobrý :D
3.
Kateřina Hlaváčková 11. dubna 2017 13:24

Tak tenhle článek mě dost pobavil, je super se podívat, jak vzniká taková fotka. Plus to hezky
poukazuje na to, že Instagram není realita. Super! :)
Young, wild and free
4.

Stáňa 11. dubna 2017 20:35

:-D
5.
Sandra Slušná 11. dubna 2017 21:27

Fotky bozi, jakoze ty povedeny. Ale ty faily jsou taky mega, prijde mi skvely, ze si ze sebe umis
udelat srandu. ;D Jinak tohle taky znam... <3
http://shineoffashion.com
6.
►Nadush 12. dubna 2017 11:16

Skvelé fotky! Hneď ako som tú výslednú videla na instagrame som si hovorila, ako sa ti to
podarilo tak skvelo nafotiť? Už vidím aká drina to bola! :D
my blog : THE COLORFUL THOUGHTS
7.
Alexandra Čuchorová 12. dubna 2017 21:54

Haha toto je super!! Zlata si tam
MS ALWAYS LATE
8.
Lily of the valley 15. dubna 2017 17:37

Ale veď to nie je také zlé! :D Náhodou super:)
LILY OF THE VALLEY
XV

Příloha č. 3: PRÁZDNO (článek)245
Publikováno 4. 2. 2018

Studenej zimní vzduch a přesně to měkký světlo, který miluju. Trojskej most, na kterým jsem
chtěla fotit už stokrát, ale nikdy nějak nebylo s kým. Nakonec jsem si řekla někomu, kdo si myslím,
že to pojme uplně jinak, než klasický blogerský outfitovky. Nechci do toho kecat a tak jen tajně
doufám, že bude záběr co nejširší a já tam budu vidět co nejmíň. Jsem tady vlastně kvůli tomu
mostu. Outfitový posty mě teď fakt nebavěj. A tak stojím docela v dáli. Nebo chodím. Nandávám
si batoh a zas ho spouštím k zemi. Po prvním cvaknutí přijedou policajti - jak jinak. Tady se přece
fotit nemůže, jezděj tady auta i tramvaje a ne uplně pomalu. Je to nebezpečný? Nemyslim si a jen
kroutím očima. Na chvíli odcházíme a zase se hned vracíme. Vždyť tady fotěj všichni.
Když jsem ale opřená o tyče a Vojta to bere zespodu, kdy stojí na tom kousíčku obrubníku a kolem
něj projížděj v centrimetrový vzdálenosti auta, na který on nevidí, který tady fakt podle předpisů
nejezděj a ve kterých řidiči kroutěj očima a občas zatrouběj, jímá mě hrůza a radši zavelím, že
odcházíme. Bojím se. Fakt. Cestou na metro se ze sebe oklepáváním snažím shodit husí kůži a ten
fakt divnej pocit.
V metru pak nasazuju sluchátka se svým aktuálním playlistem a po chvíli si uvědomuju, že to byl
po dlouhý době nějakej dost silnej pocit. Sice nepříjemnej, ale byl tam. A silnej pocit rozhodně
není něco, co by mi bylo v posledních týdnech blízký. Tykám si spíš s vnitřní prázdnotou a čas od
času se přistihnu, že se fakt zoufale snažím vyvolat v sobě nějakou emoci. Cítit aspoň něco. Přijde
mi, že hluboko v sobě nedokážu najít vůbec nic. Na povrchu jsem v pohodě, usmívám se, normálně
funguju. Ale když na to přijde, ať dělám co dělám, uvnitř sebe se topím v jenom velkým prázdnu.
A tak se chytám každý situace, která ve mě může nějaký emoce vyvolat. Ve finále je mi celkem
jedno, jestli budou pozitivní nebo negativní. Vlastně jen potřebuju vědět, že jich jsem schopná.

Bunda, kalhoty - ZARA / mikina - STRADIVARIUS / boty - GANT / batoh - SINSAY / pásek - GUCCI
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Published On 2/04/2018 By Dominika Lukášová

15 Komentářů:
1.
Sára Ef 4. února 2018 20:25

Skvelyyy fotky i povidani ♥
https://sarushef.blogspot.cz/
1. Dominika Lukášová 5. února 2018 0:44

♥
2.

Adrian 4. února 2018 20:56

Fotky se povedly. Ale tak nejak spis me zaujal ten pocit prazdna... rikam mu been there done that
pocit, takovy to, ze vsechno uz jsem zazil a nic lepsiho neprijde... vetsinou nevim proc ho mivam,
ale ted to bohuzel vim a nejhorsi je, ze nevim jak se ho zbavit. Ted mi to dela jeden clovek, kterej
me tak nejak uveznil ve vzduchoprazdnu a pritom moc dobre vim, ze moje duse chce byt volna,
prozivat veskery emoce naplno a litat... tvl promin, ze jsem se nabour do tvyho blogu a napsal tady
mensi pokracovani svyho blogu...😀
1. Dominika Lukášová 5. února 2018 0:45

Haha, náhodou super! Já teda vím, že jsme dost na stejný vlně, ale i tak děkuju! :)))
3.

Stáňa 4. února 2018 23:06

Fotky jsou moc pěkný. Jen nevím, jestli se fotit uprostřed kolejí fakt není trochu o ... (ústa). Dopadlo
to dobře, zůstal jen ten pocit strachu, který ti v té chvíli přišel fajn, že je silnej. Ale taky to mohlo
dopadnout jinak... (jo - vím, že mluvím jako někdo, komu je "sto", ale nedalo mi to)
1. Dominika Lukášová 5. února 2018 0:46

Chápu! :) Ty tramvaje jsou ale v klidu, zaprvé tam jezdí jen jedna a hlavně je to na
těch kolejích slyšet (i vidět) strašně dlouho dopředu, takže v tomhle případě se není
čeho bát, horší byly ty auta. :)
4.

lucieontheroad 4. února 2018 23:33

Krásný fotky :)
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5.
Sandra Slušná 5. února 2018 8:57

Krasnej clanek i fotky jsou bozi! Tyhle povidani me moc bavi cist, jen tak dal!
Sandra
6.
Lucka 5. února 2018 11:01

Tenhle typ článků mě hrozně baví a vždy se těším na nový :) A fotky jsou samozřejmě skvělý ;)
7.
Gabriela Drtinova 5. února 2018 13:07

Nádherné fotky :)
8.
Michelle 6. února 2018 10:42

Měla jsem teď a tak nějak ještě vlastně doznívá podobné období.. a nechápu jestli na mě vlezla
zima či co, ale každopádně držím palce, ať se to co nejdříve srovná! :-)
https://cakovamichelle.blogspot.cz
Lucie 6. února 2018 17:59

Já ty pocity měla pár týdnů, fungovala jsem normálně, protože jsem se chtěla, co nejvíce vyhýbat
často slýchaným otázkám ,,co ti je?" Protože jsem prostě nedokázala odpovědět. Ale bylo mi vše
jedno, necítila jsem nic, jindy, co by mě vytočilo, tak to se mnou ani nehlo. :D Přeju ať se s tím
nějak vypořádáš, ale už tenhle silný, sice nepříjemný, pocit je krokem dopředu ;)
9.
Viki Ceglédyová 7. února 2018 10:31

prekrááásneeee fotky ! :) a tú tvoju situáciu s pocitmi poznám veľmi dôverne...môj známy zvykne
hovoriť: nezáleží na tom, či je zážitok (ale hodí sa to aj na pocit) pozitívny alebo negatívny, stačí,
keď je intenzívny. :)
My Supercalifragilisticexpialidocious Diary | Live Better, Love Harder & Cure Hangovers
10.
Sabbi Nováková 7. února 2018 17:44

Také se teď tak cítím, ať je ti brzy zase veseleji Domčo....
Pěkné fotky.
11.
Rose Tascher 13. února 2018 17:40

Klobouk dolů fotografovi, ty fotky jsou fakt úžasné! 💕
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Příloha č. 4: LEDNOVÉ STŘÍPKY (článek)246
Publikováno 9. 2. 2018

Jak moc je vidět, že momentálně absolutně nezvládám svůj život a svý povinnosti, když je za pár
dní půlka února a já vydávám článek "Lednové střípky"? :D Skočil na mě nějakej bacil, asi tak tři
tejdny zpátky a protože nejsem schopná si dát víc než dva dny volna, kdy bych jen ležela a léčila
se, nedaří se mi ho ze sebe sklepat, takže jsem akorát vzteklá, že nemůžu cvičit a že jsem pořád
unavená a rozmrzelá. Po fyzický stránce jsem teda v momentálně dost dezolátním stavu a s
ohledem na poslední dva články vám asi došlo, že ta psychická na tom nebude o moc
líp. Každopádně si stále držím to svoje přesvědčení, že si má člověk užívat maličkosti a přesně to
dělám. No a ty maličkosti vám dneska právě ukážu.

Třeba taková Spižírna. Jsem tam minimálně jednou týdně a kromě toho nejkrásnějšího prostředí
miluju i fakt, že maj pokaždý trochu jiný menu a nikdy jsem tam neměla dvě stejný věci. Dřív by
mě taková věc štvala a radši bych chodila někam, kde si můžu pokaždý dávat to svý oblíbený, ale
nějak jsem asi už víc dospělá. Hahaha, to jo.
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Tohle je přesně ten spoko obličej, když máš v ruce dobrý kafe chai latte a přes sebou voňavou
snídani.

Nejhezčí za celej leden byl jednoznačně ten týden, kdy jsem měla v Praze na hlídání pejsky. Protulili
jsme spolu dlouhý hodiny, prozkoumali okolí Korunní, vyřádili se na Parukářce a prostě byli pořád
spolu. ♥
XX

S Kristý jsme nechodily jen na párty a snídaně, ale i po blogerských akcích. Třeba showroom
Tezenis/Calzedonia/Intimissimi neměl chybu.

Večerní světlo u vody, to si říká o pár fotek...přece! :))

XXI

Homeless Domča s Prahou za zády.

Největší a nejlepší omeleta v Praze opět v akci. Na fotku sice nic moc, ale prosim vás, schválně si
na ni do Styl a Interiér zajděte, ručím za ni.

XXII

Jedna vzpomínka na první polovinu ledna, kdy jsem normálně fungovala a trávila večery ve
fitku. Taky to konečně začalo být trochu vidět. A pak jsem onemocněla. Klasickej zákon
schválnosti.

Naprosto kouzelnej západ slunce v Grébovce. Uplně jsem si tady vysnila nějaký jarní
focení.

XXIII

Jednou jedinkrát jsem je vzala do kanclu a víckrát to neudělám, haha, produktivita na nule, stres
na sto. Doma v posteli je nám mnohem líp! :D

Následuje outfitové okénko, respektive pracovní záchodový zrcadlovky. Občas jsem takhle něco
nahodila na stories a po pár dnech jsem měla plnej direct proseb, ať to dávám pravidelně. No tak
jsem z toho udělala outfitové okénko, který vám občas hodím i do těhlech článků, outfitový články
už fotím mnohem míň než dřív, tak proč nevyužít tyhle rychloukázky.

XXIV

Cobru zbožňuju, zažila jsem tam totiž tolik fakt různorodejch posezení (ve dne i v noci), že má pro
mě tohle místo uplně neskutečnou energii a atmosféru. Máte to tak s nějakým místem taky? Teď
mě napadlo - víte, jak jsem psala před pár dny ten článek "Střihy"? Možná ho jednou napíšu celej
jen z prostředí Cobry.

To jsem takhle jednou moderovala akci pro 80 lidí. Ze stresu mi bylo celej den špatně a zachránily
mě až dvě skleničky vína před akcí. No a teď už plánujem další díl. Na ten se těším moc, dokonce
jsem se zařekla, že ho zvládnu s pouhou jednou skleničkou. :D

XXV

Testování nového menu v Cacau. ♥

A nákupy. Na tuhle kšiltovku si teď brousím zuby. Jsem z ní nadšená, ale když vím, jak často jsem
nosila moje Adidasový kšiltovky, nevím nevím, jestli se mi taková investice vyplatí..

XXVI

Na závěr vám ještě můžu slíbit, že únorový střípky budou fakt koncem února. Už teď do nich mám
totiž slušnou dávku fotek a tenhle měsíc bude asi zase všechno, jen ne odpočinkovej. A vlastně
proč ne! :))
Published On 2/09/2018 By Dominika Lukášová

6 Komentářů:
1.
Maria Habanova 9. února 2018 17:25

Ty fotky jsou božíí :-) Už se těším na další článek ♥
2.
Sandra Slušná 9. února 2018 23:54

To Spizirny zitra konecne zajdeme a moc se tam tesim! Jinak Cobra byla bozi, hlavne vegan livance,
wooow!
Sandra
3.
Sabbi Nováková 10. února 2018 12:10

Krásný fotky. Taky jsem to teď dlouho měla nějaký všelijaký a pořád mě čekáme spousta práce. To
zvládneš a já taky. Jen tomu věř a brzy už bude i sluníčko, kytičky a dobrá nálada bude přímo vyset
ve vzduchu.
4.
Vera Paradis 10. února 2018 13:05

Milujem tieto články a hlavne od teba si jedna z mojich obľúbenkýň na tieto posty :)
Vera
5.

Stáňa 10. února 2018 17:47

Příjemně jsem si početla a nakoukla do podniků, kam nechodím. Outfity dobrý - nej... jsou zelené
šaty, ale líbí se mi i šedá košile, šedé sako a bílý svetr.
A pokud jde o bacil, doporučuji tomu dát čas, vyležet to (a přidat si případně den na
rekonvalescenci). Jinak se to s člověkem táhne a otráví si tím nechutně dlouhou dobu. Prověřeno
životem ;-)
6.
Kateřina Hlaváčková 11. února 2018 9:37

Fotky jsou super, já vždycky umírám u těch s jídlem, mňam! A snad už ti teda bude líp a všechno
ti vyjde. Já mám třeba teď v únoru takovou náladu na nic, protože prostě ten únor...! To počasí a
celková atmosféra mi vůbec nesedí, nejmíň oblíbený měsíc za mě. :D
Kout světa
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Příloha č. 5: PRODLOUŽENÝ VLASY (článek)247
Publikováno 8. 3. 2018

Tak jo, holky, vítám vás u tolik žádanýho článku na téma prodloužených vlasů. Kdo už tady se
mnou nějak dobu jste, víte, že jsem si prošla skoro všema odstínama i dýlkama, jaký existujou a
pořád bych s vlasama vymýšlela něco novýho, protože jsem nikdy nebyla uplně spokojená.
Ostříhaný vlasy mě bavily asi půl roku a pak už jsem z toho byla jen nešťastná, že mi to neroste a
že už nikdy nebudu mít dlouhý. Tím jsem se samozřejmě začala zajímat o možnosti prodloužení a
vždycky mě odradily dvě věci - cena, která byla uplně astronomická a to, jakej nápor na vlasy to je
a jak strašně je to ničí. Plešky mít fakt nechci. A sedět u kadeřnice 8 hodin teda taky ne. Když už
jsem se s myšlenkou dlouhých vlasů málem rozloučila, objevila jsem uplně jinou metodu aplikace.
Objevila jsem Vlasové Pásky. Metodu, která se prezentuje jako nejrychlejší, nejméně
zatěžující vlasy a taky nejlevnější. Všechny tyhle tři atributy pro mě byly hrozně důležitý a přesně
to, co mě dřív odradilo, za což jsem teď fakt vděčná. Základní důvody proč zvolit tuhle metodu si
můžete přečíst TADY a já vám teď ukážu fotky z nasazování, posouvání a toho, jak to vypadá v
drdolu. Protože to vás samozřejmě zajímalo. A mě taky, co si budem povídat. Hrozně jsem se bála
toho, že to bude vidět. Že foukne vítr a každej uvidí pásky. Že nebudu moct nosit vysokej culík ani
drdol. Nebo že to bude nepohodlný. Že se s tím nesžiju. Měla jsem v hlavě i variantu, že si to nechám
hned po nasazení sundat. Hahaha, jasně no. Zamilovala jsem si to během dvou minut. Tak
pojďme na to.
Článek vznikl ve spolupráci s Vlasovými pásky.
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Co vás zcela jistě zajímá skoro nejvíc je cena. Mohla bych vám napsat, že se to liší podle typu
vlásů, délky, množství a tak, což je naprostá pravda, ale pro rámcovou představu vám napíšu, jak
se to zhruba pohybuje, kolik co stojí a pro příklad uvedu, jako kombinaci mám já.

Ceny klasických vlasových pásků - 1 balení = 20 pásků = 50g vlasů
•

40-45cm - 2495,•
45-50cm - 2745,•
50-55cm - 2995,•
55-60cm - 3245,Ceny mini-vlasových pásků - 1 balení = 20 pásků = 30g vlasů
•
40cm - 2495,•
45cm - 2745,•
50cm - 2995,•
55cm - 3245,Aplikace nových vlasových pásků - 1 balení - 250,Kompletní posunutí vlasových pásků - 1 balení - 650-750,-

Jak jsem říkala, nic extra drahýho to není, ale záleží na tom, kolik si toho necháte připnout. Potom
si to musíte samozřejmě všechno násobit. Většina lidí si prý nechává dát nějaký dvě balení, třeba
kombinaci klasických a mini. Já osobně mám 3 balení těch mini pásků, takže 90g vlasů, to jen pro
vaši představu. Co se týká rozdílu mezi klasickou velikostí a tou mini, tak mini je spíš pro lidi, co
maj jemný vlasy a mají jich třeba míň, já bych klidně mohla mít ty klasický, ale tím, že jsem do toho
šla poprvé, tak jsem chtěla radši ty menší a naprosto mi to vyhovuje.

Vybrat si můžete z velkýho množství odstínů včetně ombré, který mám já. Plus potom buď
uplně rovný vlasy nebo přirozeně vlnitý (ty mám já).

Tenhle článek píšu v době, kdy už mám prodloužení skoro dva měsíce. Chtěla jsem počkat, abych
vám mohla sdělit všechny plusy a mínusy, co mě k tomu napadnou. Chtěla jsem vám říct, jak
probíhá posouvání a taky zjistit, jestli to opravdu neničí vlasy a jestli je po prvním sundání nebudu
mít vypelichaný.
Na fotce výš jsou vlasy měsíc odrostlý a klidně by ještě vydržely neposunutý. To je hodně
individuální, někomu se to víc cuchá a když je odrost větší, mohou pásky odstávat a pod vrchní
vrstou vlasů trošku vystupovat. Na fotce níž pak vidíte moje vlasy po sundání - uplně v pohodě,
dokonce snad v lepším stavu, protože je nežehlím. Byl to šok, to uznávám, najednou to mít krátký
a zdánlivě řídký. Stačilo si ale uvědomit, že těch 90g vlasů není jen v délkách, ale je i u hlavy a když
se to dá pryč, je to prostě sakra rozdíl.
Celej proces sundání-mytí-nasazení trvá necelých 90min.
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Co se týká nošení vlasů nahoru, je to taky naprosto v klidu. Samozřejmě v případě, že to máte
dobře nasazený, proto doporučuju využít služeb salonu, kde to uměj a opravdu to stojí
minimum. Viděla jsem i případy, kdy to i v rozpuštěných vlasech bylo vidět na první pohled a bylo
to strašný, protože si to člověk nasazoval sám (?!). Tenhle drdol jsem smotala bez zrcadla v práci
v ateliéru, abych vám to rychle cvakla a mohla tenhle článek konečně vydat. Neměla jsem teda
možnost se s tím nějak piplat a ve finále to ještě líp ukazuje, že ty pásky vidět nejsou. Normálně
si s tím ale dám víc práce a ty spodní vlasy radši zafixuju pinetkama, protože je mám kratší a kdyby
mi z tý gumičky vylítaly, tak pak ta spodní linie pásek vidět byla.
Shrnu vám ještě hlavní plusy a a jedno jediný mínus, na který jsem přišla a pokud k tomu máte
jakýkoliv další dotazy, ptejte se v komentářích! :)
+ kvalitní, rychlý, cenově přijatelný
+ přirozený, krásně se to napojí na vaše vlasy
+ nezatěžuje vlasy
+ nikoho ani nenapadne, že to nebyly vaše vlasy
+ snadná manipulace a úprava
+ pásky nepřekážej, netlačej, nejsou cítit
+ i moje kadeřnice, která mě od prodlužka nejdřív odrazovala, se na pásky objednala potom, co
na mě viděla, jak je to skvěle udělaný
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- chlap vám nemůže pořádně zajet do vlasů
Published On 3/08/2018 By Dominika Lukášová

5 Komentářů:
1.
Kachna 8. března 2018 20:13

Mínusy pobavily :D
2.
Sandra Slušná 9. března 2018 19:32

Moc ti to slusi! Ja jsem si je ted pred tydnem sice nechala o 15cm ostrihat, protoze jsem je mela
vazne hodne zniceny a strasne rychle mi rostou, ale stejne se mi dlouhy vlasy moc libi!
Sandra
3.
DIARY BY PAJI 9. března 2018 21:12

vůbec bych nepoznala, že máš prodloužené vlasy! vypadají vážně přirozeně :)
4.
Katie 12. března 2018 13:15

Vlasy jsem měla prodloužený když mi bylo asi 17 a v životě bych do toho znovu nešla :) ale to je asi
osobními preferencemi. Nelíbí se mi prodloužené vlasy, řasy ani nehty. Vlásky bych nechala raději
onkologicky nemocným pacientům, než si je nechat přidělat sobě. Prostě už jsem z toho asi
vyrostla a přijde mi to zbytečné. Na druhou stranu musím ocenit práci, fakt to není vůbec vidět :)
Kačka
5.
Anonymní 17. března 2018 14:17
Tyjo, mne to prijde uprimne hrozne poznat, ale podle komentaru jsem jedna z mala, tak asi
dobry :D
Verca
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Příloha č. 6: VYHLÍDKA MÁJ A PRŮHONICKÝ PARK (článek)248
Publikováno 12. 3. 2018

Víkendy v Praze jsou moje oblíbený. Konečně mám čas zajít na dlouhej brunch s holkama nebo
vyrazit někam na výlet. Nebo na párty. Nebo na procházku denní i noční Prahou. Užít si sluníčko.
Usnout u seriálu a nemuset nastavovat budíka. Napsat všem, na který jsem v týdnu neměla čas.
Prospat třeba půl dne. Sednout si k počítači a sepsat článek, jen tak. Protože na to mám konečně
čas.
Přesně tohle všechno jsem za tenhle víkend stihla. Většinu toho teda až v neděli, protože v pátek
proběhla menší párty, po který logicky následovala hodně líná sobota. V neděli jsem si to ale
krásně vykompnezovala a celej den se nezastavila a přesně tak má podle mě vypadat správnej
víkend. Po sto letech jsem vyrazila na snídani s Alex, dvě hodiny jsme seděly na sluníčku přes
Eskou, piknikovaly, probíraly novinky a plánovaly Fashion week. Pak jsem se doma otočila pro
pejsky, vyzvedl nás Kuba a vyrazili jsme na výlet za Prahu, protože to krásný počasí bylo škoda
nevyužít a tak jsem se poprvé ocitla na Vyhlídce Máj, kde už všichni ostatní byli několikrát. Což
teda chápu, je to tam nádherný a v době, kdy jsou zelený ty stromy okolo a není to po zimě takový
zubožený, to musí být dokonalý, takže já jsem tam naposled určitě nebyla. S pejskama to bylo
docela dobrodrůžo - aby nespadli oni nebo třeba my. Jediný, o co jsem málem přišla, byl můj
telefon, kterej se mi při šplhání nahoru vysoukal z kapsy a jako ve slowmotionu pomalu padal z
jedný skály na druhou a ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí se po chvíli zastavil a dalo se pro
něj slézt a dokonce ani nebyl rozbitej, haha. Po cestě zpátky do Prahy jsme ještě
zajeli do Průhonickýho parku, kde jsem byla taky poprvé a taky určitě ne naposled. Měli jsme totiž
čas jen na tu nejkratší trasu, ale určitě bych se tam někdy prošla mnohem víc, jsou tam nádherný
zákoutí a všechno je to děsně fotogenický. Hlavně v tom večerním sluníčku, žejo. Schválně
mrkněte na fotky a dejte mi do komentářů nějaký doporučení, kam ještě takhle v Praze na výlet děkujuuuu!
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Published On 3/12/2018 By Dominika Lukášová

13 Komentářů:
1.
Sandra Slušná 12. března 2018 11:08

Pani, to vypada skvele!!! Moc diky za tip. Doufam, ze jste si vylet uzili.
2.
Hanna Zemanová 12. března 2018 13:00

Moc ti to s psíma klukama sluší :) A jsem ráda, žes měla hezký víkend.
3.
Kateřina Hlaváčková 12. března 2018 16:03

Fotky jsou skvělé a obou místech už jsem taky slyšela, ale nikdy jsem tam nebyla. Sice nejsem z
Prahy, tak to dává docela smysl, ale stejně bych se tam chtěla někdy kouknout! :)
Kout světa
4.
Time with Beauty 12. března 2018 16:24

Ty fotky s pejskama už jsem obdivovala na Instagramu - jsou taaaaak roztomilý a moc ti to tam
sluší :)) Já jsem taky ještě nikdy na téhle vyhlídce nebyla, ale pořád na mě na sociálních sítích
skáčou fotky ostatních odsud, tak to musím napravit a taky tam vyrazit! :DD
5.
Lena Ness 12. března 2018 17:41

Miluju tvoje fotky i články a především ta, jak ty i psík koukáte do dálky, ta je dokonalá :) :) A ty
dlouhé vlasy ti moc sluší. :)
Sweet Life with Lena
6.
Knižní kavárna u Nely 12. března 2018 20:41

Krásné fotky a lákavé místo. Škoda, že bydlím tak daleko. Ale když vidím tu výšku a jako sedíš a
hlavně stojíš tak blízko na okraji, tak mám úplně závratě... Ještě s pejskem, který může udělat
nečekaný pohyb a rozhodit tě... no, já bych tam stát takhle nemoha. :D
Sabina
www.blaznivamama.cz
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7.
Anonymní 12. března 2018 22:35
Okoř, Velká Amerika, Svatý Jan pod Skalou, Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, letiště - přistávající
letadla, Říp, Prokopské údolí...
8.
Anonymní 13. března 2018 8:03
Fotky z vyhlídky jsou moc krásný. Tam snad ani nejde vyfotit špatnou fotku. :) Ideální na víkendový
výlet! A psíci jako vždy roztomilí. :)
9.

Stáňa1 3. března 2018 22:51

Domi, ty vyhlídky jsou nad Vltavou (na tomto břehu) celkem tři, dají se obejít za odpoledne (ta
jedna je tedy mimo turist. značky). My tam byli předloni
(http://werka13.blog.cz/1604/nad-vltavou).
Pokud ještě pojedeš do Průhonic, tak určitě nevynechejte Dendrologickou zahradu
(http://werka13.blog.cz/1608/dendrologicka-zahrada-pruhonice) a v Průhonickém parku se
vydejte do jeho zadní části k rybníku Labeška. Určitě stojí taky zato vyjít si na Vyšehrad
(http://werka13.blog.cz/1608/vysehrad) a za výlet stojí i Tetin
(http://werka13.blog.cz/1705/tetin-a-koda), který není od Prahy moc daleko.
A tvoje historka s mobilem mi připomněla, jak jsme málem přišli o foťák, když jsme kdysi lezli na
Malý Rosutec - taky jsme měli štěstí a chytil se nám v kosodřevině. Loni na via ferratě jsme ale
foťák, co vyklouzl manželovi z kapsy, zlikvidovali - pád na skálu mu byl osudný (foťáku, ne
manželovi ;-))
Hezké další volné víkendy :-)
10.
DIARY BY PAJI 13. března 2018 22:56

nádherné fotky ❤❤ na té vyhlídce a ani v parku jsem ještě nebyla, ale vypadá to tam fakt
krásně!! :) taky mám víkendy takový odpočinkový, člověk ten relax fakt potřebuje ! :D
11.
Markéta Zvolská 14. března 2018 15:28

Tady máš ty vlasy úplně boží! Snad ještě hezčí než celá vyhlídla a to je co říct haha❤
12.
Noela 15. března 2018 15:38

Tie fotky sú krásne, a máš rozkošného psíka :)
The Noela
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13.
Kate P. 15. března 2018 21:47

Muselo to být strašně fajn.:) Moc pěkné fotky.
Somethingbykate
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Příloha č. 7: ZIMNÍ BEAUTY OBLÍBENCI (článek)249
Publikováno 19. 3. 2018

Ale no ahoj ahoj! Já vím, já vím, zas tady je už několik dní ticho po pěšině. Ale kdybyste viděli můj
denní časovej rozvrh, tak pochopíte, potřebovala bych se minimálně rozčtvrtit. Ale neva, čas od
času mě život v časovým presu baví a naplňuje. O přípravách na fashion week, o fashion weeku
jako takovým, hektickým způsobu života a dalším mým aktuálním dění vám ale povím jindy. Dnes
mám totiž připravený téma, který vás posledně dost bavilo a tím jsou beauty oblíbenci. Kde jsou
totiž ty doby, kdy jsem doma měla pár produktů a neexistovalo, že bych to nějak víc řešila a ráno
se rozhodovala, co použiju tentokrát. I díky spoustě blogerských spoluprácí v beauty sektoru toho
můj toaletní stolek (kterej je momentálně reálně spíš krabice pod zrcadlem) obsahuje spoustu,
stále přibývají nové věci a s tím se samozřejmě rodí i noví oblíbenci. Takže co jsou ti
nejaktuálnější?
Článek vznikl ve spolupráci s Notinem.

PARFÉM
Že by mě nějak často zaujal novej parfém se rozhodně říct nedá. Roky jsem si jela dvě svý oblíbený
voňavky pořád dokola a málokdy se zamilovala do něčeho novýho. To se mi stalo snad jen před
Vánocema s Gucci Bloom a teď taky právě s novou Chloé. Vůni Chloé Nomade jsem dostala
možnost vyzkoušet v rámci spolupráce s Notinem, šla jsem si ji očuchat a spolupráci pak nadšeně
potvrdila, protože - panebože - to je tak krásná vůně, že se to rozhodně nedalo odmítnout. Jedná
se poměrně výraznou květinovou vůni, která ale vůbec nepůsobí vtíravě a na kůži se vám nádherně
rozleží. Slova použitá k jejímu oficiálnímu popisu jsou "bohémská, nespoutaná, dobrodružná a
nezapomenutelná", což ji s trochou fantazie dost vystihuje. Obdivuju každýho, kdo dokáže vůni
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popsat slovy, protože já bych vám k tomu nejradši napsala jen to, ať si ji prostě zkusíte vyzkoušet,
protože to tak dělám já, žejo.

V případě zakoupení tohoto parfému navíc dostanete od Notina deostick Nomade zdarma a každá
objednávka obsahující tento parfém má automaticky zdarma i dopravu. Pokud si na ni tedy
brousíte zuby, je nejlepší čas ji objednat!

PALETKA
O týhle paletce značky Make-Up Revolution, jsem vám už jednou psala. To když jsem ji měla
novou a byla jsem nadšená z těch odstínů. No a dnes ji musím zmínit znova. Respektive
vyzdvihnout znova, protože jsem se do ní opravdu zamilovala. Hlavně teda do její levý poloviny tý pravý jsem se zatím nedotkla, to je na mě asi moc velký sousto - nicméně ty tělovější barvy
používám každej den a nejvíc mě baví, že jde o kombinaci matných a třpytivých. Většina paletek,
co vlastním, je totiž buď jedno nebo druhý. A tohle je přece mnohem praktičtější!
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MAKE-UP
Make-upy střídám poslední rok jen dva. Armani a Clinique. Od Clinique jsem si oblíbila právě Even
Better Glow, protože rozzářená pleť není nikdy na škodu, zvlášť v hektickým období nebo po zimě,
kdy mně teda obličej rozhodně sám o sobě nezáří. Tenhle make-up ale nejenže krásně přirozeně
kryje, ale opravdu vás rozsvítí a to rozsvícení vydrží celej den. Za mě teda rozhodně velkej favorit.

ŘASENKA
Augmented je nová řasenka z dílky Douglasu, která mě donutila vyhodit všechny ostatní řasenky,
co jsem doma měla, protože po jejím vyzkoušení mi už žádná jiná nebyla dost
XXXVIII

dobrá. Slíbenej efekt umělých řas opravdu dodržuje a přestože dá trochu zabrat se s ní naučit
zacházet tak, abyste neměly černý i celý víčko, stojí rozhodně za to.

RTĚNKA
Vybrat jednu nejde. Na druhou stranu se ale asi nejedná o žádný převratný novinky. The Balm patří
mezi mojí topku už několik měsíců a v tomhle přirozeně červeným odstínu jsem jednu dobu
málem i spala. Teď jsem si nově pořídila ještě tmavší a to je taky skvělý. Na co jsem se ale poslední
dobou hodně naladila je nude odstín od Smashboxu. Smashbox má za mě naprosto nejlepší
matný rtěnky, který vydržej, nevysušujou (fakt!!) a maj super odstíny. Jestli jste teda nenašli ještě
tu svojí dokonalou matnou, mrkněte právě na Smashbox.
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FIXÁTOR OBOČÍ
Vzhledem k tomu, že s obočím už nemám tolik práce jako dřív a nemusím si ho ničím
malovat, lovila jsem nějakou dobu ideální fixátor. Takovej, kterej by obočí vyčesal nahorů, dodal
mu lesk a držel.Držel ideálně celej den a ne deset minut, než vyjdu z domu. No a přesně to jsem
nakonec našla u fixátoru od NYXu, na kterej teď nedám dopustit. Control Freak se jmenuje
naprosto oprávněně.

PÉČE O PLĚŤ
Poslední dvě věci, který bych ráda zmínila, jsou produkty na pleť, o kterou jsem se dřív moc
nestarala a až ve chvíli, kdy se mi doma nahromadilo hned několik pečujících produktů, co mě fakt
nadchly, jsem se začala zajímat i o tenhle směr. Prvním produktem je jílová maska Pure Clay,
kterou jsem si ze třech existujících variant zamilovala nejvíc a používám jí naprosto
pravidelně, protože mojí pleti fakt svědčí a vyhovuje. To stejný platí i pro Smooth Sugars Srub s
kakaovým máslem, kterej navíc tak nádherně voní, že mám problém ho u svý beauty chvilky i
neochutnat.
A tak by mě zajímalo, jestli se na nějakým produktu shodnem, případně co je váš nejnovější
beauty oblíbenec? ♥
Published On 3/19/2018 By Dominika Lukášová

11 Komentářů:
1.
Denisa Linhartová 19. března 2018 11:41

Ta paletka je nádherná! :)
XL

2.
Maria Habanova 19. března 2018 19:19

Já jsem teda zvědavá na tu voňavku chloe :) Slyším na ni veliké dobré ohlasy :)
1. Dominika Lukášová 20. března 2018 18:14

To věřím, určitě si ji někde očuchej, je boží :))
3.
Time with Beauty 19. března 2018 19:54

Můj nejnovější beauty oblíbenec je určitě kiwi scrub od Lorealu, který jsem si koupila po přečtení
tvého minulého beauty článku a rozhodně nelituji - je božííí! :D
1. Dominika Lukášová 20. března 2018 18:16

Jééé, to mám radost! ♥
4.
Sandra Slušná 19. března 2018 21:13

Jeeeee, super inspirace!!! <3 Diky za tipy Domi.
Sandra / http://shineoffashion.com
https://www.instagram.com/sandraslusna/
5.
Viki Ceglédyová 20. března 2018 7:52

super článok a fotky :) no tú voňavku musím vyskúšať - práve sa chystám si nejakú novú kúpiť :)
My Supercalifragilisticexpialidocious Diary | Live Better, Love Harder & Cure Hangovers
6.
Klára Höllgeová 20. března 2018 13:18

Ahoj,
Chtela bych se zeptat na tu paletku ocnich stinu. Celkem me prekvapila svou nizkou cenou, a tak
by me zajimalo jak kvalitni ty stiny jsou? Hlavne co se tyce pigmentace, textury atd? V clanku
zminujes jen jejich barvy a ne jak se s nimi pracuje...
Diky Moc! :)
1. Dominika Lukášová 20. března 2018 23:45

Ahoj, chápu, tahle značka mi taky přijde hrozně levná - hlavně ve srovnání s tím, že
je fakt super. Pokud používáš bázi pod oční stíny (což já používám pod všechny
stíny), tak i tyhle držej krásně celej den. Celkově jsou hezky sytý a neprášej při
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nanášení. Mám od Make-Up Revolution asi 3 paletky a všechny jsou stejně super,
takže určitě doporučuju! :)
7.
Iva Morongová 23. března 2018 10:54

Ahoj,
chtěla bych se zeptat, zda vůně Nomad (a vlastně jakákoliv vůně od Notina) je totožná s tou, kterou
kopíte v kamenné parfumerii. Nevím, nakolik vůním z Notina věřit...
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Příloha č. 8: JAK JSEM SI POPRVÉ UŽILA FASHION WEEK (článek)250
Publikováno 21. 3. 2018

Svůj první Fashion week - asi rok a půl zpátky - si pamatuju, jako by to bylo včera. Respektive svoje
pocity z něj, ne tu událost jako takovou. Byla jsem v Praze teprve chvíli, blog byl relativně v
rozjezdu, učila jsem se fungovat v blogerský komunitě a strašně se na tu událost těšila. Ještě před
první přehlídkou jsem ale měla na krajíčku a chtěla odejít a už nikdy se mezi těmahle lidma
neobjevit.Přišlo mi, že se tam každej přišel jen ukázat, nahodit co nejokázalejší nebo nejšílenější
outfit a kritickým okem hodnotit každýho, kdo to vzal obyčejnějc. Na sobě jsem měla tenkrát
černou mini, volný pánský triko a STRAŠNĚ jsem to pak schytala v komentářích od anonymů - kdyby
si někdo chtěl počíst, tak TADY. Uznávám, že to nebyl uplně vhodnej a světobornej outfit,
ale come on, v těch komentářích jsem dostala fakt šílený psycha a nechápu, že jsem se z toho
tenkrát nesesypala. Každopádně ten první Fashion week jsem si fakt neužila, ač jsem se možná
nakonec tvářila že jo. Ten další jsem trávila s berlema, takže jsem šla asi jen na jednu přehlídku
a zase jsem z toho byla tak akorát rozhozená.
A letos? Troufám si říct, že jsem uplně jinde, než před tím půl rokem. Půjčila jsem si pár kousků,
ve kterých jsem to byla 100% já. Nebylo to vůbec nic šílenýho, v podstatě uplně obyčejný věci, co
bych si mohla vzít úplně kamkoliv a nevypadal bych jako blázen, což pro naprostou většinu fashion
weekových outfitů neplatí a cítila jsem se dobře. Byla jsem v klidu. Bylo mi uplně jedno, že nebudu
na žádných streetstyle fotkách a že se někomu může zdát, že jsem do Clam-Gallasova paláce
zabloudila omylem. Byla jsem to prostě já a nepotřebovala jsem si na nic hrát. Nepotřebovala
jsem kombinovat věci, co bych si nikdy jindy nevzala jen proto, že ostatní to dělaj. Jasně, bavilo mě
to pozorovat - úplně jsem ty šílenosti hltala - ale byla jsem ráda, že jsem tomu nepodlehla a že se
cítím pohodlně a svá. A tuhle změnu sama v sobě jsem hrozně moc ocenila, protože jsem si díky
tomu užila každou minutu těch uplynulých náročných dnů, kdy jsem se v podstatě nezastavila.
Celej FW jsem trávila s Alex, se kterou jsme dostali VIP lístky od značky BOSE, která stojí za zvukem
celýho Fashion weeku a já si navíc vzala na starosti takeover jejich Instagramu, díky čemuž jsem
poctivě chodila na většinu přehlídek a dál v článku vám tak můžu kromě svých outfitů, který mi
nafotil Maty, ukázat spoustu modelů, co mě zaujaly.
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Sako - ANSWEAR / šaty, kabelka - KARL LAGERFELD / boty - ASOS

Parka, kabelka - KARL LAGERFELD / boty - PUMA

XLIV

Kabát - PEAK PERFORMANCE / triko, boty - ANSWEAR / kabelka, pásek - GUCCI / čepice, kalhoty - ZARA

Toť moje "modely" a následují ty opravdový modely bez uvozovek, který podle mě fakt stojej za
to. Tak schválně mrkněte a dejte mi vědět, jak se vám líbily moje volby outfitů a jak vás zaujaly
fotky z přehlídek. Budu se těšit. ♥
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Published On 3/21/2018 By Dominika Lukášová

31 Komentářů:
1.
Denisa Linhartová 22. března 2018 9:17

Všechny tři tvoje letošní (jsou tři? :D ) outfity se mi líbí a přijdou mi 100x lepší než některý
kombinace, co jsem viděla na stories.. ano, ponožky v lodičkách, k tomu brejle jak lady gaga,
sportovní podprsenka přes rolák a k tomu "business" sako... nevím, kde tahle "móda" nabrala
grády, ale mám pocit, že do teď se tam většina chodí jen ukázat.. a dost divně.
A co se týče toho loňskýho outfitu, MNĚ se líbí. No a co, že není extravagantní, že je trochu do
sportovna a pohodlnej, černá a bílá kombinace nikdy nevyjdou z módy a mně přijde, že snad v
případě Fashion weeku míň je někdy víc. Takže za mě jo :)
A ta parka je naprostej strop!
The Linheart
2.
Sandra Slušná 22. března 2018 10:37

Jeeee, to ti moc preju! Jsem rada, ze sis to tak moc uzila. <3
3.
Veronika a Andrea 22. března 2018 12:06

Ježiši, znovu jsem se podívala na ty komentáře z loni a znovu jsem se u toho naštvala :D já sama
se nebojím v komentářích i kritizovat, když se mi chce, ale nikdy nepochopim ty naprosto zbytečný
urážky a vyloženě zlý komentáře s cílem ubližovat. Já nedávno na instáči svěřila, že nemám uplně
supr období a hned mi přišla na blog dobře míněná rada, ať se jdu zabít, že tim to vyřešim nejlíp.
No nic, to jen jestli tě třeba povzbudí, že blbci jsou všude :D Letos se mi líbí první a poslední outfit,
prostřední moc ne, ty boty mě děsí trošku, ale asi jsou pohodlný:D A možná fashion weeku hrozně
křivdim, nikdy jsem tam nebyla, ale na mě to působí hrozně snobsky a děsně mě to neláká. Ale
fotky hezký:) A.
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 21:58

Ježiši, to je taky strašný teda!! :D Moc děkuju za komentář a zhodnocení! :)
4.
Après-chic 22. března 2018 12:08

Koukla jsem se na minulej článek a tybláho, nikdy mě nepřestane udivovat, co jsou lidi schopní
někomu napsat. Debilové. :D Jak nikdo může vůbec plýtvat svojí energií (a časem?!) na napsání
podobnýho komentáře? Každopádně, je moc dobře, že letos sis to konečně užila. Všechno je to
podle mě jen o lidech se kterýma jsi a v jejichž společnosti se buď cítíš šťastně a sebevědomě a
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nebo úplně na nic. Já se na fashionweek nakonec dostala úplně naposlední chvilku a to, že tam jdu
jsem se dozvěděla dvě hoďky před začátkem přehlídky. Následně jsem pobíhala jako blázen po
Příkopech a sháněla nějakej adektvátní outfit, protože tenisky a mikina mi nepřišly dost dobrý
(když jsem pak viděla některý modely ostatních, mohla jsem si to klidně nechat..). Jakmile jsem do
Gallasova paláce vešla, chtělo se mi brečet a utéct, ještě k tomu jsem tam totiž šla sama a měla
jsem dvě velký tašky, protože jsem ten večer měla přespat u kamarádky a fashion week v plánu
nebyl. Nejdřív mi přišlo, že mě tam všichni pozorujou a asi si říkaj, co je to za hroznou
buranku...díky bohu jsem tohle během několika minut přestala řešit, užila si přehlídku a ještě se
skamarádila s pár skvělýma slečnama, takže můj první fashion week (nebo spíš fashion hour :DD)
shledávám za úspěšný/ou.
www.apreschic.cz
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 21:59

Jeeee, tak to mám radost, že to nakonec dopadlo dobře, byla by škoda, kdyby ne!
♥
5.
Kateřina Hlaváčková 22. března 2018 15:17

Mně se tvoje outfity moc líbí a jsem ráda, že jsi se nenechal od fashion weeku odradit. Na druhou
stranu jsem taky ráda, že jsi tak upřímná, protože - samozřejmě nemůžu mluvit úplně z první ruky
(!) - si myslím, že hodně lidí z téhle "industry" prostě taková je. Nevím, ale něco na tom bude...
Kout světa
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 21:59

Děkuju! ♥
6.
Lena Ness 22. března 2018 15:25

Jsem ráda, že sis to užila a tvé outfity jsou moc povedené :) Já naopak nejsem fanda těchto
šíleností, ale jak se říká: Proti gustu .... :) :D
Sweet Life with Lena
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 21:59

To je nejlepší přístup si myslim! :D
7.
Anonymní 22. března 2018 16:58
Jsi pořád stejná prasnice. Přežíráš se a moc se nezměnila spíš k horšímu. A vlasy máš
nerovnoměrné. Máš skoro 4 barvy na té hlavě. Nevadí ti to?
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1. Anonymní 23. března 2018 8:36

Z tohohle způsobu vyjadřování je evidentní, že prasnice je tak leda tvoje máma.
Jestli takhle vystupuješ i v běžném životě, jsi vulgární buran - netušila jsem, že v
Chanově už máte internet, nebo v jiný jeskyni, kde si vyrůstal/a. Nebo tohle není
tvůj běžný způsob vyjadřování a píšeš to tu jen proto, abys měl/a dobrej pocit, že
jsi někomu ublížil/a, tak je mi tě líto asi ještě víc, určitě tě muselo v životě potkat
něco fakt smutnýho - karma je zdarma (čti dobře ti tak).
2. Denisa Linhartová23. března 2018 14:25
Podívej se na sebe do zrcadla. Co na to říkáš? Nevadí ti to? :)))
3. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:01
Když myslíš. :)
A 4 barvy by mi nevadily, je to přechod z mý přirozený barvy do odstínů blond.
8.
Anonymní 22. března 2018 17:06
Sandro Slusna, kolikati blogerkam to komentujes? a jakto ze nedavas uz odkaz na svuj blog? :D Jo
Dominika zase "ohromila" outfitem
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:02

Aha, už zase útočíme nejen na Dominiku, ale i na její čtenářky? Na úrovni koukám.
:)
9.

Stáňa 22. března 2018 22:31

První jo, druhý ne, třetí - no dejme tomu... :-) (a mimochodem, když jsem koukla na ten na odkazu,
tak ten se mi docela líbil taky). Ale mne neber vážně, protože já si nad těmi dalšími fotkami
uvědomila, jak jsem out, protože mně to přijde téměř bez výjimky děsné a bylo by mi líto času na
to koukat. Ale jasně - každej máme jiný hobby. Je fajn, že sis to tentokrát užila podle svých
představ.
(A předpokládám, že "chytré" anonymy jako je ten kousek nade mnou, už jen házíš za hlavu protože kdo se neumí/neodváží podepsat, sám dává najevo, jak málo si za svým názorem stojí)
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:02

Děkuju a k poslednímu odstavci - přesně tak! :)
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10.
Barbora Jakešová 23. března 2018 13:04

Za mě rozhodně outfit číslo 3, to jsi prostě celá ty..., když tedy přivřu oči a pominu ten fakt
kombinace loga na pásku a kabelce. Vím, že to nenosíš jenom ty, viděla jsem na více blogerkách,
ale prostě mi to přijde moc, takový prvoplánový :-)
1. Dominika Lukášová24. března 2018 22:03

Jasný, chápu, děkuju moc :)
11.
Anonymní 23. března 2018 14:58
Ahoj Domi,
ty ,,pravé" modely (ty přehlídkové) jsou fakt šílené, asi bych tam umírala smíchy. :-))
Tvoje mi přijdou OK, jen čepice se mi nelíbí. Ten první z odkazu mi také přijde docela zajímavý, jen
chtěl asi doplnit něčím extravagantnějším na krk, aby byl poznat záměr jednoduchého trička.
Jinak obecně jsi hezká holka, to snad víš! A navíc zdravá a toho si važ.
Týna
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:03

Týno, děkuju ti moc:)
12.
Anonymní 23. března 2018 15:01
Těším se, jestli plánuješ svoji přirozenou barvu vlasů. ;-) Kiki
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:03

Postupně no, odbarvovat už určitě nebudu. :)
13.
Markéta Zvolská 24. března 2018 10:40

Ten první a třetí jsou za mě boží❤
Bunda/parka se mi na takovou událost nelíbí, ale když tam většina lidí chodí jako by zabloudili při
venčení psa a vynášení odpadků v teplákách, je to víc než dobrý! :D
Jo a ten minulej FW outfit se mi taky líbil moc. Bílá a černá v takovým provedení nemůže být nikdy
špatná!

XLIX

1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:04

Hahaha, Markét, děkuju! ♥
14.
lucie 24. března 2018 19:58

Líbí se mi první a třetí outfit (bez čepice) jsi tam famózní a krásná! Jinak z FW se mi líbila přehlídka
Jakuba Poláky,Lukáše Lindnera, Moniky Drápalové a Michaela Kovacika.
1. Dominika Lukášová 24. března 2018 22:04

♥
15.
Anonymní 26. března 2018 22:13
No oproti Alex jsi strašně velká.. Ohozy raději nekomentuji, nechápu, co je to zase za trend vypadat
jak šašek :D
1. Anonymní 28. března 2018 15:32

Alex je extra štíhlounká, vedle ní by každý vypadal ,,velký". Předpokládám, že i ty,
anonyme. :)
16.
Anonymní 31. března 2018 17:57
:D
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Příloha č. 9: STŘIHY II. (článek)251
Publikováno 25. 3. 2018

Bezmyšlenkovitě projíždím stories a u jednoho odkazu swajpnu nahoru a nechávám video
přehrát. Po prvních slovech mám husí kůži a téměř bez dechu poslouchám těch pár minut, který
si pak přehrávám znova a znova. Ve vaně. Při čištění zubů, před usnutím. "...Jak moc chceš bejt
svá, jenže vlastně nevíš, co to přesně znamená. Jak moc chceš jet naplno, ale zároveň nevíš
kam..." Pokaždý mám husí kůži, pokaždý nechápu, jak někdo dokáže do slov a do svýho hlasu dát
tolik emocí, se kterýma se ztotožní každá ztracená duše. Něco mi slib. Pouštím si to dodnes. Abych
si vzpomněla. Abych sama sobě něco slíbila.
Střih.
Přicházím k paláci, kde se koná fashion week a kam se pár minut před další přehlídkou sbíhají lidi
ze všech stran. Mrzne, až praští, ale většina má rozepnutou bundu, sundanej jeden rukáv,
odhalenej pruh na břiše nebo aspoň kotníky. Aby bylo vidět co nejvíc z jejich outfitu a aby to
nějakej streetstyle fotograf zachytil. Zabalená do šály, s čepicí klasicky naraženou do půlky
obličeje probíhám mezi všema těma fashionistama a kroutím nad tím očima i hlavou. Jsem ráda,
že můžu předběhnout frontu, že mám jistý svý místo, že na týhle akci jsem. Ale... Ale no.
Střih.
Nechávám si na ruku načmárat pár pečlivě promyšlenejch čar a pak si sedám do křesla a čekám na
okamžik, kdy se mi tatérská jehla zaryje do kůže. Dnes jdu o krok dál. Volím místo, který zakryju
jen hodně obtížně a jsem z toho příjemně nervózní. Moc nemluvím, jen čerpám z toho momentu,
kterej je pro mě strašně důležitej a postupně se uvolňuju. Tahle kérka, kterou si nechávám dělat,
je pro mě symbolem tohohle mýho ztracenýho období, kdy spoustu věcí vidím jinak, než reálně
jsou nebo než jak je viděj ostatní. Na svý ruce tak možná nevědomky tvořím příběh, ke kterýmu
se jednou budu ráda vracet. A tak si v tom křesle rovnou vybavuju momenty, co jsem měla spojený
s ostatníma kérkama. Jak se to vlastně stalo, že mám najednou pomalovanou celou ruku?
Střih.
Dlouhá. Dvě ráno. Krátký posezení se opět zvrhlo. Ty cesty z jednoho konce ulice na druhej mám
nejradši. Míjíme jeden bar vedle druhýho. Z každýho se line jiná muzika a před každým stojí jinej
typ lidí. Lidí, co se bavěj jak nejlíp dokážou, co si píšou vlastní noční příběhy. Je jim jedno, kdo jsi
ty, koho zrovna držíš za ruku a proč. Ráno se stejně každej bude tvářit, že tam nebyl. A ty? Ty
přece taky.
Střih.
Zapadám do rohovýho místa ve Starbucksu, vybaluju notebook, papíry, tužku a po chvíli mi na
stole přistává ještě latté posypaný čokoládou i skořicí, mňam. Je devět večer a já se chystám na
prezentaci, co mě čeká další den. Poslouchám potichu puštěný hitovky, co v kavárně hrajou a
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skvěle dokreslujou tu večerní atmosféru, kdy si sem tam přijde někdo pro něco na zub, ale všude
panuje klid. A já střídavě koukám do displeje, střídavě si čmárám do papírů a přeříkávám si svoje
části prezentace. O několik hodin později pak po cestě z práce píšu děkovnou zprávu svýmu
parťákovi, kterej si mě k sobě vybral a celou dobu mě uklidňoval, takže z toho ve finále byla
nejpříjemnější prezentace, jakou jsem kdy měla. Zvládli jsme to skvěle a mám z toho super
pocit. Ještě lepší po tom, co mi obratem přijde odpověď.
Střih.
Ležím v posteli, zachumlaná do peřiny, s vlasama smotanýma do drdolu a rozmazanou řasenkou
na tváři. Jsem nevyspalá, unavená, nešťastná a mám v sobě totální bordel. Chci jen spát, nechci
jíst, nikoho vidět, s nikým si psát, nic dělat, nikam chodit. O hodinu později sedím v nádherný
thajský restauraci, pochutnávám si na pálivý polívce z kokosovýho mlíka, extra sladkým ledovým
čaji a následná dlouhá procházka noční Prahou na mě působí jako balzám na duši. Rozplývám se
vděčností nad tím, jaký lidi kolem sebe mám. Že někdo vycítí, co potřebuju a že je na tom třeba
zrovna podobně jako já. Že se vzájemně potěšíme, podržíme, obejmeme. Uzdravíme.

Střih.
V Cacau přebíráme mini nápisy "Happy Birthday",vybíráme ty růžový a skládáme je na stůl okolo
nádherný kytky v kloboukový krabici. Tak strašně se těším, až se objeví a až uvidíme její
výraz. Miluju dělat lidem radost. Miluju chystat překvapení. Ty momenty jsou k nezaplacení. Když
přijde a vidí, co jsme nachystaly. Když si uvědomí, že ten dort s hořící prskavkou bude pro ni. Když
nás vděčně objímá. A když pak objímá i tu krásnou kytku po cestě domů tramvají.
Střih.
Sedíme v Esce, čekáme na cappucino na zahřátí a kousek toho geniálního chleba s máslem. Chytne
mě za ruku, dlouze si mě prohlíží a na můj tázavej výraz pronese tu větu, která mě rozbourá na
několik dalších týdnů. "Někdy mám pocit, že tě vůbec neznám. A že vlastně dost možná neznáš ani
ty sama sebe."

Published On 3/25/2018 By Dominika Lukášová

22 Komentářů:
1.
Kateřina Hlaváčková 25. března 2018 22:50

Na sto procent nejlepší článek, co jsem u tebe kdy četla. Tak nějak ani nevím, co ve mě zanechal.
Jestli mi má dřív běhat mráz po zádech, nebo se mám smát. A hádám, že to k tomu článku vlastně
celkem dost sedí...
Kout světa
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2.
Viki Ceglédyová 26. března 2018 8:38

znovu krásne napísané :) síce občas ide z tvojich článkov taký smútok, ale aj tak sa to krásne číta
My Supercalifragilisticexpialidocious Diary | Live Better, Love Harder & Cure Hangovers
3.
Sára E f 26. března 2018 12:44

Přesně takhle se nejspíš poslední dobou cítím. Boží článek ♥
Sarushef blog
4.
Sandra Slušná 26. března 2018 12:59

Miluju tyhle clanky! Mas silenej talent na psani Domi. <3
Sandra
5.
Eliška 26. března 2018 13:28

❤
Anonymní 26. března 2018 13:51
Domi,
super článek, ani nevíš, jak moc ti rozumím. Tyhle střihy (akorát tu svou variantu) si v sobě nosím
den co den a občas je to tedy pěkná divočina. A jestli znám sama sebe ? Na to také neznám
odpověď. Díky za super melancholické čtení.
Daniela
6.
Anonymní 26. března 2018 14:19
Věříš v Boha Domčo ? Asi ne viď...třeba jednou najdeš tu jedinou správnou Cestu v životě, Cestu,
která přinese klid tvojí zoufalé, nevyrované mysli. Nemusíš tenhle koment publikovat, ale zkus nad
ním aspoň trochu přemýšlet, dřív než se jen pousměješ a mávneš nad ním rukou.:)
7.
Time with Beauty 26. března 2018 14:52

Já ty tvoje ,,střihy'' MI-LU-JU!!! Jako bych v tom kolikrát viděla sebe...
8.
Maria Habanova 26. března 2018 16:23

Je to úžasné jak umíš popsat svoje pocity. ♥
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9.

lucieontheroad 26. března 2018 19:20

Paráda. Ten konec mě dostal. :')
10.
Czech Blondýn 26. března 2018 19:32

Ta fotka se neskutečně povedla!!
11.
Edita Filipin26. března 2018 20:23

Jak moc se v tom vidim... Tyhle tvý články mam nejraši. Pokračuj v nich prosím.
12.
Markéta Zvolská 26. března 2018 22:08

Tenhle článek by si zasloužil mnohem deeeelší a lepší komentář, než "to je tak skvěle napsáno!
♥♥♥", ale přesně tohle ho shrne nejlíp!
13.
Simona Adamčová 27. března 2018 2:58

Čože? Strihy 2? Tak ja som č. 1 prepásla, ani som nevedela, že také niečo si rozbehla a Dominika,
musím napísať, že som strihy hltala! Ja som to čítala ako knihu a všetko som si predstavovala ako
v spomalenom filme....krásne píšeš a teším sa na ďalšie články..
www.sinnamona.blogspot.com
14.
Anonymní 27. března 2018 7:46
Vím, že už tu bylo vše několikrát řečeno, ale musím to taky napsat! Máš opravdu velký talent na
psaní! To, jak pomocí slov dokážeš přesně popsat co se v tobě odehrává.. a jak už tu slečna napsala,
měla jsem pocit, jak když čtu knihu. :) Nechápu, jak někdo může napsat, že mu vadí tvůj styl psaní,
nebo že píšeš nespisovně. Přesně tenhle tvůj osobitý styl psaní mě strašně baví a nikdo jiný takhle
nepíše. No prostě úžasný. :)
15.
Anonymní 27. března 2018 20:40
Děkuju za to, že v tom nejsem sama.
16.
Anonymní 27. března 2018 21:10
Děkuju za tenhle článek Domčo....
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17.
Jana Zlunkova 27. března 2018 23:08

Přesně tenhle typ článků mě baví úplně nejvíc. :) Zanechávají ve mě takovej zvláštní kouzelnej
pocit, a to mám ráda!
18.
Jana Brücknerová 28. března 2018 12:36

<3 netřeba slov
19.
Anonymní 28. března 2018 12:39
Strašně moc by mě zajímalo, jak takovýhle články vnímají chlapi. Respektive myslím Vaše (tvoje a
ostatních blogerek) potencionální známosti. Nedokážu si to vůbec představit z druhý strany, jakože
muj kluk by někde na blogu s tisíci anonymních lidí sdílel tolik svých osobních pocitů, jestli by mi
to vadilo, nebo bych byla pyšná, fakt nevim. Nepřemýšlela si o tomhle někdy, jestli si třeba
nezavíráš vrátka? A nebo bereš na to někdy ohled když píšeš nějaký článek, jakože: ne, tohle
smažu, to by si mohli přečíst tihle a tihle. Vím, že už si jednou na podobné téma psala článek o
instagramu, ale tohle mi připadá ještě trochu jiný.
20.
DIARY BY PAJI 31. března 2018 17:12

krásně napsaný, nevím, co k tomu víc dodat...tyhle tvoje články čtu úplně nejraději ❤
21.
Après-chic 2. dubna 2018 11:07

Proste dalsi uzasnej clanek. Hrozne se mi libi, ze nam ukazujes i tyhletu zmatenou, ztracenou a
nestastnou cast sebe same a nehrajes si jenom na dokonalou slunickovou Domcu, jako vetsina
blogerek
www.apreschic.cz
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