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V našom poslednom príspevku (Mochňacká, 2012) sme opisovali históriu a výskum 

diskurzu počítačom sprostredkovanej komunikácie (Computer-Mediated Discourse; CMD), 

pričom sme načrtli súčasné a budúce trendy jej vývoja. Priekopníčka v oblasti výskumu tohto 

typu komunikácie, Susan Herring, však už v súčasnosti navrhuje nový termín “počítačom 

sprostredkovaná komunikácia konvergentných médií” (z angl. convergent media computer-

mediated communication, CMCMC; Herring, 2012, s. 5 – 6) práve v súvislosti so vznikom 

webu 2.0. Keďže ide o konvergenciu textu s textom ako v prípade vkladania komentárov pod 

videá na stránke Youtube, alebo chat a e-mail fungujúci v rámci sociálnej siete Facebook, 

hovoríme v tomto prípade o diskurze počítačom sprostredkovanej komunikácie 

konvergentných médií (convergent media computer-mediated discourse, CMCMD).
1
 

V súvislosti s predpokladanými technologickými zmenami sme vyslovili domnienku, že sa v 

tomto diskurze bude najrýchlejšie meniť rovina vizuálna (emotikony, animácie, obrázky, 

pribúdanie nových mém, zmeny v grafike, dizajne), a keďže elektronická komunikácia viac-

menej priamo odráža súčasný stav jazyka, jazykové zmeny budú najbadateľnejšie v lexike 

ako v najotvorenejšom jazykovom systéme. Z hľadiska sociálneho bude naďalej pokračovať 

špecializácia na komunity, prispôsobovanie sa potrebám jednotlivých subkultúr. Na základe 

týchto tvrdení a vlastných pozorovaní sme teda definovali súbor základných charakteristík 

súčasného počítačom sprostredkovaného diskurzu konvergentných médií, a to: 

1. čoraz väčší dôraz na naratívnosť, príbehovosť. Naratív predstavuje výsledok 

príbehu alebo usporiadané sekvenčné zhrnutie udalostí, ktoré však ponúkajú aj rámce 

chápania alebo pravidlá týkajúce sa spôsobu konštrukcie spoločenského poriadku (Barker, 

2006, s. 129). Naratívy v prostredí CMCMC predstavujú napríklad tzv. „demotivational 

posters“ (demotivačné plagáty) a “rage comics” (komiksy so zlostnými tváričkami; z angl. 

rage – zlosť, hnev) kolujúce najmä po sociálnych sieťach, ktoré sú jednoduchými obrázkami 

s krátkym textom “... s relatívne ustálenou štruktúrou a postavami, ktoré sú umiestňované do 

rôznych situácií a kontextov, zväčša reflektujúcich bežný život a jeho paradoxy. Okrem 

replikácie štruktúry a postáv, dochádza aj k vytváraniu príbehu s rovnakou pointou, no 

rozličným dejom." (Šoltésová, 2012, s. 8) 

2. čoraz väčší dôraz na vizuálnu stránku. Obraz podporujúci text/text podporujúci 

obrázok je prítomný aj pri spomínaných naratívoch – rage comics a demotivačných 

posteroch, ale aj v nových fenoménoch, napríklad tzv. “tag clouds” alebo „fotohoaxoch“
2
  

3. zdieľanie
3
 obsahu používateľmi, bez ktorého by vizualizácia a naratívnosť stratili 

svoj zmysel. Zdieľajú sa obrázky, videá, webové stránky, čokoľvek, čo sa zdieľať dá, a 

virtuálna globálna dedina tak naberá reálne kontúry. 

4. dôraz na neformálnosť, ktorý sa prejavuje v jazyku, a to zmenou dvojice verejnosť – 

oficiálnosť na verejnosť – neoficiálnosť, ktorá je častá najmä v reklamách, ale už aj v textoch, 

kde sa na základe faktorov ako prostredie a vzťah medzi komunikantmi prepokladá 

oficiálnosť a formálnosť spojená so spisovnosťou.  

5. narastajúca diferencovanosť v najširšom zmysle slova: ide o orientáciu webov, 

diskusných fór, chatov a sociálnych sietí na rôzne subkultúry, komunity, etnikum, pohlavie a 

gender či vek. (Mochňacká, 2012)  

     Na základe definovania základných charakteristík sme sa rozhodli potvrdiť si jednu 

z vyslovených téz, že v internetovej komunikácii, v diskurze CMCMC je v súčasnosti 

prítomný väčší dôraz na vizuálnu stránku, sekundárne i dôraz na naratívnosť a zdieľanie 

obsahu. Na výskum sme zvolili najpoužívanejšie a najpopulárnejšie médium – sociálnu sieť 
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Facebook. Výskumný korpus sme vytvorili zozbieraním posledných pridaných príspevkov – 

statusov od priateľov na Facebooku.  

 

Metodológia 

     Zber dát prebiehal v mesiacoch september – október a bol najdlhšou a najzložitejšou 

časťou výskumu. Výber statusov do korpusu podliehal viacerým kritériám: 

Prvým kritériom bolo získať posledný pridaný, najaktuálnejší status danej osoby. Vytvorili 

sme si teda najskôr prostredníctvom softvéru Facebooku tzv. „Zoznamy“ ľudí podľa abecedy, 

aby bolo možné zachytiť (automaticky odkopírovať z domovskej nástenky Facebooku) 

všetky posledné pridané statusy v reálnom časovom rozsahu bez toho, aby sa do výberu 

dostali viaceré statusy tých istých osôb. Napriek vytvoreniu filtra a postupnému zužovaniu 

pravidiel výberu príspevkov sa však do korpusu opakovane dostávali viaceré statusy tých 

istých osôb. Nakoniec sme rezignovali na ručný zber statusu od každej osoby samostatne 

podľa abecedy. Kategória času v tomto prípade nemá relevantný vplyv na výber statusov v 

korpuse – v skutočnosti akýkoľvek pridaný status môže byť v istom čase „aktuálny“. Nastali 

aj prípady, keď používateľ nemal od založenia konta žiaden status, žiadnu vlastnú sociálnu 

akciu, čiže bol neaktívny. Z korpusu boli pri zbieraní dát vopred vylúčené statusy, ktoré sa 

týkali aktivity používateľa, sociálnej akcie “páči sa mi” (status, fotografia, prepojenie), rôzne 

odporúčania článkov, pridávanie priateľov, zúčastnenie sa akcií. Technicky totiž nejde o 

vloženie statusu – príspevku. Taktiež boli automaticky vylúčené systémové hlásenia 

facebookového softvéru (menovky alebo príspevky od iných osôb, systémové hlásenia o 

dosiahnutom skóre v hre). 

     Počas zbierania materiálu sme narazili na niekoľko problémov: ak chceme pozerať na 

vlastnú “aktivitu” autora, samotný status technicky predstavuje napísanie výpovede alebo 

vloženie fotografie/videa do okienka “Čo máte na mysli?”. Avšak čokoľvek, aj zdieľanie, aj 

vloženie fotografie, je výpoveďou, sociálnou akciou používateľa, ktorá nesie určitú 

informáciu, sémantickú hodnotu. Môžeme teda brať do úvahy aj mechanické zdieľanie 

akéhokoľvek obsahu – fotografie, videa, statusu (taktiež sem patrí aj akcia “zdieľať odkaz” – 

hypertextový odkaz na webovú stránku)? Presvedčili sme sa, že technicky ide tiež o status, 

pretože pri zdieľaní sa používateľovi objaví statusové okienko a môže si vybrať, či príspevok 

na svoju nástenku umiestni aj s vlastným komentárom. Avšak vkladanie fotografií do albumu 

predstavuje iba vkladanie fotografií, technicky nejde o status, hoci túto akciu sprevádza 

systémové hlásenie, preto sme tieto príspevky vylúčili z korpusu.  

     Týmto spôsobom sme získali spolu 403 príspevkov – statusov, ktoré sme sa rozhodli 

kategorizovať podľa toho, či je v nich prítomný obraz alebo text. Predpokladali sme, že 

obrazová zložka bude pozostávať predovšetkým zo zdieľaných obrázkov – mém, medzi ktoré 

budú patriť “rage comics” a “demotivational posters”. Pojem „mém“, „méma“ pochádza 

z gréckeho slova „mimem“ a predstavuje jednotku kultúrneho prenosu, jednotku imitácie. 

Príkladom sú podľa Dawkinsa „... písně, nápady, chytlavé fráze, móda v odívání, způsob 

výroby hrnců nebo stavby oblouků. Stejně jako se geny rozmnožují v genofondu 

přeskakováním z těla do těla za pomoci spermií nebo vajíček, tak se memy rozmnožují v 

memofondu (meme pool) přeskakováním z mozku do mozku procesem, který můžeme v 

širším smyslu nazvat napodobováním” (Dawkins, 1998, s. 77). Internetové mémy pregnantne 

opisuje definícia Buchtovej (2010, s. 5): „Původ slova „internetový mem” je spojen převážně 

s působením www stránek 4chan.org, které měly na svědomí vznik a rozšíření některých 

klasických internetových memů - jedná se například o memy 

„Lolcats”, Pedobear, RickRolling či memy spjaté s Chuckem Norrisem. V tomto pojetí si 

můžeme pod termínem „internetový mem” představit nejrůznější vtípky, hlášky, obrázky, 

virální videa a další informace šířené internetem lavinovou rychlostí. Tyto memy jsou často 

díky „lidové tvořivosti” různě modifikovány, kombinovány, mutovány či parodovány. 
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Důležité je, že jsou mutace i původní verze masově sdíleny. V případě těchto mutací není 

memem – v původním slova smyslu – celé konkrétní video nebo obrázek, ale jen určitá část 

či vzor (např. vtip, pointa, slovo, způsob vyjádření či použití barev apod.), který je 

replikován.” Práve “rage” komiksy a demotivačné postery patria k mémam, ktoré sa šíria 

prostredníctvom internetu zdieľaním. “Rage faces” (zlostné tváre; z angl. rage – zlosť, hnev) 

sa prvýkrát objavili v komiksoch od firmy 4chan v polovici roka 2007 (Connor, 2012). Prvé 

komiksy boli krátke a jednoduché, dôležité však boli amatérsky kreslené tváre, ktoré niesli 

presne rozpoznateľnú emóciu, čím sa stali univerzálnym „jazykom“. Demotivačné postery 

vznikli ako protiklad k motivačným posterom, ktoré boli vyrábané firmou Despair Inc. od 

roku 1998. Motivačné postery predstavujú inšpirujúce nápisy, niekedy doplnené o amatérske  

fotografie, označujú sa ako “office friendly” – vhodné do kancelárií a škôl. Demotivačné 

postery naproti tomu amatérske fotografie alebo obraz začali dopĺňať depresívnym, jadrným, 

duchaplným textom, akýmisi modernými prísloviami. Po firme Despair Inc. sa začala na 

demotivačné postery orientovať aj firma generujúca množstvo internetových mém – 4chan 

(Hiskey, 2010). Pre tieto mémy sú charakteristické viaceré “módne trendy” dokumentujúce aj 

vysoký podiel popkultúrnych artefaktov v procese tvorby – najskôr to boli jednoduché 

demotivačné postery, neskôr postery o rôznych profesiách (obr. 1), “rage” komiksy (obr. 2), 

znázorňujúce situácie z bežného života, alebo okamžité reakcie na aktuálne správy – 

zaujímavosti z domova a zahraničia (obr. 3)  

 

Obrázok č. 1 – klasický demotivačný poster a demotivačný poster z kategórie “What people 

think I do” (pre kompletnú typológiu demotivačných posterov pozri: Hiskey, 2010) 

 

  
 

Obrázok č. 2 - klasický rage comics a rage comics kombinovaný s ukážkami japonského 

anime (pre kompletnú typológiu rage komiksov pozri: Connor, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 3 – originálna fotografia “reštaurovanej” fresky
4
 kostola neďaleko Zaragozy a jej 

“intertextuálne” kópie – mémy  
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Analýza 

     Po selekcii statusov sme začali prvé kódovanie: kategorizáciu stiahnutého obsahu. Počas 

kódovania prirodzene vzniklo viacero kategórií, ktoré sme nazvali podľa označení 

stanovených aj softvérom Facebooku. Dve hlavné skupiny sme rozdelili na: 

1. Statusy: (T) textový status, (F) fotografia, (V) video. K posledným dvom kategóriám 

sa dal priradiť aj ďalší kvalifikátor (s) – textový status. 

2. Zdieľanie: (ZS) zdieľaný status, (ZF) zdieľaná fotografia, (ZV) zdieľané video, (ZO) 

zdieľaný odkaz, ku ktorým sa tiež dal priradiť kvalifikátor (s) – textový status autora, 

ktorý daný obsah zdieľal. 

     Po prvom kódovaní nám ostali aj statusy, ktoré sme nevedeli zaradiť do žiadnej z kategórií 

–ich podstatu sme si museli overovať znova na Facebooku. Patrili sem akcie ako „XY took 

photos with Instagram“. Instagram je aplikácia pre mobilné telefóny, prostredníctvom 

ktorých je možné fotografiu vytvorenú mobilným telefónom upravovať rôznymi filtrami 

a zdieľať ju priamo na Facebooku. Ide teda o priamo vložený status – fotografiu – ale 

prostredníctvom aplikácie zvonka. Podobne sme sem zaradili aj statusy – fotografie vložené 

cez aplikáciu systému iOS (mobilný operačný systém firmy Apple). 

     Ďalšími statusmi, ktoré sme nevedeli zaradiť, boli vložené cez aplikáciu Foursquare – je to 

sociálna sieť určená pre mobilné telefóny (smartfóny). Aplikácia je schopná elektronicky 

lokalizovať používateľa (akciou „check in“) na mieste, ktoré má webovú stránku (reštaurácie, 

bary, wellness a pod.), a to výberom zo zoznamu miest. Lokalizácia je možná 

prostredníctvom hardvéru GPS v mobile alebo sieťovým umiestnením cez aplikáciu. 

Používatelia majú možnosť miesto aj ohodnotiť krátkou recenziou. Z hľadiska kategorizácie 

ide o špecifický status – používateľ prezentuje sociálnu akciu návštevy nejakého miesta 

s presným názvom miesta, adresou, časom návštevy a môže sem pridať aj vlastný status, 

príkladom je obrázok č. 4 (z konkrétnych statusov sme, samozrejme, odstránili fotografiu 

a meno používateľa nahradili „XY“): 

Obrázok č. 4 – príspevky používateľov cez aplikáciu Foursquare  

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Ide používateľovi o zobrazenie fotografie (miesta na mape), alebo primárne o textovú 

informáciu? Textová zložka však dominovala a pretože používatelia k tejto akcii pridávali aj 

statusy, zaradili sme ich k textovým statusom. Ďalšími zaujímavými príspevkami z hľadiska 

kategorizácie boli textové statusy vložené cez aplikáciu TweetDeck, čo je sociálna aplikácia 

na spravovanie, zosynchronizovanie viacerých používateľských účtov (Facebook, Twitter). 

     Po konečnom kategorizovaní všetkých statusov sme dostali výsledky, ktoré uvádzame 

v tabuľke č. 1.  
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Tabuľka č. 1 – Počet jednotlivých statusov podľa kategórií  

 

STATUS 166 

(T) text 102 

(F) fotografia 20 

(F + s) fotografia a text 43 

(V) video 0 

(V + s) video a text 1 

ZDIEĽANIE 237 

(ZS) zdieľanie statusu 5 

(ZS + s) zdieľanie statusu a text 1 

(ZF) zdieľanie fotografie 40 

(ZF + s) zdieľanie fotografie a text 29 

(ZF + zs) zdieľanie fotografie a zdieľanie 
statusu 36 

(ZV) zdieľanie videa 41 

(ZV + s) zdieľanie videa a text 25 

(ZV + zs) zdieľanie videa a zdieľanie statusu 2 

(ZO) zdieľanie odkazu 43 

(ZO + s) zdieľanie odkazu a text 15 

 

     Výsledky z tabuľky sme vizuálne znázornili v grafe podľa jednotlivých kategórií, pričom 

sme zvýraznili dominujúce kategórie a údaje doplnili o percentuálny pomer (graf č. 1):  

 

Graf č. 1 – Pomer jednotlivých kategórií statusov v percentách  
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     Čiastkové výsledky ukazujú, že najvyšší podiel v statusoch mali čisto textové príspevky 

(25%), potom zdieľanie odkazov (11%) a fotografia doplnená o textový status (11%). Tieto 

výsledky sme ďalej rozdelili podľa skutočného podielu textu a obrazu: k obrazu sme uviedli 

iba kategórie s dominantnou obrazovou zložkou (F; F+s; ZF; ZF+s; ZF+zs), k textu kategórie 

s dominantnou textovou zložkou (T; ZS; ZS+s). Vynechali sme neurčitú kategóriu „zdieľanie 

odkazu“ a jej varianty, ktoré môžu odkazovať na webovú stránku s dominujúcim obrazom, 

textom alebo videom, čo sa dá preveriť iba ďalšou analýzou. Taktiež sme vynechali kategóriu 

„video“ a jej varianty, ktoré obsahujú veľa hudobných videí zo stránky Youtube.com, čiže 

ide o spojenie obrazu a zvuku. Percentuálny pomer textu a obrazu potom odráža stav v 276 

statusoch (graf č. 2): 

Graf č. 2 – pomer čisto obrazových a textových statusov z celkového počtu 276 statusov 

 

 
     Naša teória sa teda potvrdila, ale ak by sme zmenili pohľad a k textovej zložke priradili 

všetky statusy, v ktorých je aj text, a k obrazovej zložke všetky statusy, v ktorých je aj obraz, 

išlo by o temer rovnorodé zastúpenie oboch zložiek s miernou prevahou textu (obraz 44%; 

text 56%). Dôležité je aj upozorniť na skutočnosť, že pri niektorých statusoch, ktoré boli 

fotografiami (označenými aj softvérom Facebooku ako „fotka“), boli vo svojej podstate 

textom – nápisom. 

     Zaujalo nás však zloženie obrazu v súvislosti s vysloveným predpokladom o stúpajúcom 

podiele naratívnosti v súvislosti s internetovými mémami, jednotkami kultúrneho prenosu, 

ktoré sú v súčasnosti veľmi rozšírené a populárne. Internetové mémy majú často vizuálnu 

alebo hudobnú podobu, preto sme sa rozhodli všetok obrazový materiál z korpusu 

kategorizovať, pričom sme si pomohli typológiou internetových mém od Buchtovej. Tá vo 

svojej klasifikácii uvádza aj skupiny mém podľa E. Moritza (1993), ktorý ich rozlišuje podľa 

spôsobu percepcie. Obrazová zložka nášho korpusu teda obsahuje aj vizuálne mémy, ktoré 

vnímame zrakom. Jednotlivé „obrazy“ sme rozdelili podľa funkcie, pričom sme prihliadali aj 

na typ obrazu. Vzniklo tak niekoľko kategórií: 

1. reálne fotografie (označované pri kódovaní kvalifikátorom “rf”) – reálne formou aj 

obsahom, najčastejšie boli prezentovaní ľudia, jedlo, príroda, kvety, zvieratá, deti a 

produkty, ktoré boli zdieľané s cieľom výhry 

2. demotivačné postery - plagáty (s kvalifikátorom “dp”) – okrem rôznych 

demotivačných posterov s obrazovou zložkou sme sem zaradili aj texty – nápisy bez 

obrazovej zložky 

3. oznámenia – plagáty (s kvalifikátorom “p”) – zaradili sme sem svadobné oznámenia, 

promočné oznámenia a pozvánky na rôzne podujatia 

4. obrázkové vtipy (s kvalifikátorom “c”; z angl. cartoon) – i keď sem patria najmä 

dvojdimenzionálne kreslené vtipy pozostávajúce z obrázku, ktorý môže dopĺňať text, 

priradili sme sem aj realistické fotografie a koláže s vtipnou pointou.  
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5. politické postery (s kvalifikátorom “plp”) – zaradili sme sem koláže pozostávajúce z 

obrazu a textu, podobné komiksom, avšak s politickou tematikou 

     Rage komiksy, ktoré v sebe nesú emóciu (tváre s presne rozpoznateľnou emóciou), sa v 

našom korpuse nevyskytli, napriek vysokej frekvencii na sociálnych sieťach.      

     Graf naznačujúci pomer jednotlivých obrazových kategórií ukazuje, že najväčší podiel 

mali reálne fotografie (67%). Internetové mémy – demotivačné postery, obrázkové vtipy a 

politické postery – ktoré sa šíria masovým zdieľaním, tvorili 26% celkového obrazového 

obsahu.  

 

Graf č. 3 – pomer jednotlivých kategórií obrazovej zložky korpusu 

 

 
     V súvislosti s naratívom a naratívnosťou, ktorých stúpajúcu mieru sme predpokladali pri 

obrazovej zložke statusov, je potrebné najskôr definovať pojem naratív – mnoho naratológov 

totiž venovalo pozornosť najmä jeho literárnej podobe (Propp, 1970; Chatman, 1986). V 

úvode príspevku sme naratív definovali vo všeobecnosti ako výsledok príbehu alebo 

usporiadané sekvenčné zhrnutie udalostí (Barker, 2006, s. 129). Pri obrazovom naratíve však 

ide o iný „text“, ktorý percipujeme. Nanay (2009) obrazový naratív chápe ako vyobrazenú 

udalosť (akciu), prípadne viacero udalostí, prepojených určitým spôsobom (príčinou, 

kauzalitou). Ak sa v obraze nachádza iba vyobrazenie stavu veci, ide o reprezentáciu (ako 

napr. v zátišiach a portrétoch). Nanay však rozlišuje naratívny obraz a obraz, ktorý ako 

naratív vnímame až pri percepcii: dôležité je uvedomiť si, že akcia jednej z postáv (udalosť) 

je to, čo na obraze vnímame (alebo sa predpokladá, že budeme vnímať). Problém teda 

uzatvára konštatovaním, že v obrazoch existujú viaceré stupne naratívnosti: statické 

figuratívne obrazy van Delfta sú menej naratívne ako napr. Davidova Korunovácia 

Napoleona Bonaparta, ale sú viac naratívne ako Cézannove zátišia. 

     Obrazovú zložku sme teda nekategorizovali podľa podielu naratívnych a nenaratívnych 

obrazov, pretože hranica medzi nimi je veľmi tenká: práve v diskurze konvergentných médií, 

kde sa text kombinuje z obrazom, môže byť to, čo je naznačené obrazom, dopĺňané textovým 

statusom. Jemné rozdiely v stupňoch narácie však boli prítomné: najmenej naratívne boli 

reálne fotografie – statické obrazy (portréty, „zátišia“) reprezentujúce osoby, veci, zvieratá, 

prírodu, jedlo a pod. Neniesli v sebe žiadnu naratívnosť. V niektorých prípadoch boli 

dopĺňané statusom alebo priamo textom v obrázku, ktorý naratívnosť podporoval. Najvyššiu 

mieru naratívnosti niesla väčšina obrázkových vtipov, demotivačných posterov, politické 

postery a dynamické reálne fotografie.   

 

Závery 

     Náš výskum bol zameraný predovšetkým na kategorizáciu internetového obsahu – 

diskurzu počítačom sprostredkovanej komunikácie konvergentných médií (CMCMD), 
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pričom sme chceli potvrdiť viaceré hypotézy stanovené v úvode: čoraz väčší dôraz na 

vizuálnu stránku, sekundárne i dôraz na naratívnosť a zdieľanie obsahu v nami vybranom 

korpuse príspevkov zo sociálnej siete Facebook. Dôraz na vizuálnu stránku čiastočne 

potvrdzujú výsledky analýzy (graf č. 2), ktoré poukazujú na to, že obraz dominuje nad 

textovou zložkou príspevkov. Naratívnosť, príbehovosť v obraze je prítomná, hoci v rôznej 

miere – závisí to od typu obrazu (obrázkové vtipy, demotivačné a politické postery) a od 

prítomnosti textového statusu. Čo sa týka zdieľania obsahu, z tabuľky č. 1 vyplýva, že pomer 

je jednoznačný: zdieľanie textu, obrazu, videa alebo odkazov je dominantným procesom 

komunikácie na sociálnej sieti (237 zdieľaných statusov verzus 165 nezdieľaných). 

Uvedomujeme si, že výsledky analýzy vzhľadom na celkové množstvo skúmaných statusov 

(403) nemožno brať za úplne relevantné, no naše predpoklady čiastočne potvrdzujú. 

Skúmaný korpus tak môže byť východiskom pre ďalšie analýzy, tentoraz z hľadiska 

diskurzívnej prezentácie používateľov či jazykových charakteristík počítačom 

sprostredkovanej komunikácie konvergentných médií.  

 
Poznámky 
1
 CMCMD pokrýva všetky druhy textov elektronickej komunikácie od chatových portálov, blogov až po 

sociálne siete, pričom pojem „diskurz“ možno chápať ako “...prvok štruktúry zahŕňajúci pravidlá komunikácie 

priznávané jednotlivým účastníkom/kam komunikácie na základe ich sociálneho statusu, ktorý sám nie je daný, 

ale práve oným diskurzom konštruovaný“ (Bočák, 2009, s. 5). 
2
 Tagclouds predstavujú vizuálnu podobu zhluku “tagov” (z angl. tag – prívesok, značka), t. j. kľúčových slov 

priradených k istým obsahom na internete samotnými používateľmi. K týmto obsahom sa podľa určitých 

algoritmov priraďujú ďalšie príbuzné obsahy, a tak vzniká zhluk, “oblak” – tag cloud (oblak tagov). Jednotlivé 

tagy sú od seba odlíšené farbou, veľkosťou alebo písmom podľa dôležitosti a frekvencie používania. Fotohoax 

(z angl. hoax – fáma) je pozornosť pútajúca nezmyselná fotografia/-e, ktorej/-ých cieľom je šírenie ďalšími 

používateľmi (Mochňacká, 2012).  
3
 Termíny „zdieľať“ či „zdieľanie“ hodnotí Ján Horecký v súčasnom jazyku ako potrebné, pričom odporúča 

uvádzať ich v kodifikačných príručkách ako odborné, t. j. spisovné (Horecký, 2003, s. 257). 
4
 Http://www.topky.sk/cl/13/1321706/Akcna-babicka-znicila-slavnu-fresku-Krista--Restaurovala-ju-na-vlastnu-

past- 

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Summary 
Our survey was focused on categorization of internet content – convergent media computer-

mediated discourse (CMCMD), where we wanted to claim several hypothesis stated in the 

introduction: emphasizing the visual aspect, secondary emphasizing also narrative aspect and 

content sharing in our corpus of statuses from the Facebook. The emphasis on visual aspect 

was partly confirmed by the results of analysis, which shows that image statuses dominates 

the text statuses. The narrative is present in the image, although it has various degrees – 

depending on the type of the image (cartoons, political and demotivational posters) and the 

presence of text status. Similarly, sharing text, images, video or hyperlink is dominant 

communication process in social network. We realize, that the results of the analysis, based 

on the total number of surveyed statuses (403), can not be taken as entirely relevant, but 

partly confirm our assumptions. Analyzed corpus can thus be the basis for further analysis: 

discursive presentation of users or language features of convergent media computer-mediated 

communication.  
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