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2B OR NOT 2B (ZNAKOVOSŤ V INTERNETOVOM TEXTE) 

Barbora MOCHŇACKÁ 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá prvkami znakového charakteru (jazykovými i grafickými), ktoré majú v prostredí in-
ternetu univerzálny význam a vyskytujú sa vo viacerých internetových komunikačných situáciách (blog, 
WWW, e-mail, chat, MUD...). Ako súčasť internetového kódu identifikuje vizuálne a jazykové znaky – 
prvky online žargónu – akronymy a internetizmy, emotikony, trojicu e-mailová adresa – nick – postava 
virtuálnych svetov/avatar, profil, status, hypertexové odkazy, bannery a jazykové príkazy; a auditívne zna-
ky, ktoré sú súčasťou vizuálnych znakov (animácií, bannerov, emotikonov, avatarov), ako aj samostatné 
zvukové signály. 
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ÚVOD 

Tieto na prvý pohľad nezrozumiteľné skratky, pripomínajúce tajnú reč alebo heslo, majú 
pôvod v tzv. „online žargóne“ (pozri www.netlingo.com), ktorý je súčasťou komunikácie 
sprostredkovanej počítačom (CMC – Computer-Mediated Communication). Skúsený použí-
vateľ internetu (terminologicky označovaný ako geek alebo nerd) ho prečíta ako „to be or 
not to be“ (byť či nebyť) – spolu s podtitulom „znakovosť v internetovom texte“ sa potom 
objaví súvislosť s témou, ktorej sa chceme venovať, a tou je problematika znakov zastúpe-
ných v komunikačnom procese a „jazykoch“ interaktívneho média. Nasledujúcim príspev-
kom chceme nadviazať na predchádzajúci článok (Mochňacká, 2007), no tentoraz v aktuali-
zovanej podobe podať stručnejší a prehľadnejší opis jednotlivých internetových situácií 
a vybraných druhov znakov. 

 
1 KOMUNIKAČNÉ INTERNETOVÉ SITUÁCIE 

V dnešnej ére „nadkomunikácie“ hrajú pri sprostredkovaní informácií najdôležitejšiu 
úlohu dva faktory: množstvo odovzdaných informácií a spôsob ich prenosu. Preto je v elek-
tronickej komunikácii dôležité aj to, „ako“ vyjadríme správu, čoho dôsledkom je vzájomné 
prepájanie obrazovej, textovej i auditívnej zložky. Keďže podstatou zostáva akákoľvek vý-
mena správ prostredníctvom stanoveného kódu (Reifová a kol., 2004, s. 98), môže byť vní-
manie na strane prijímateľa značne ochudobnené, ak nevie interpretovať základné znaky 
semiotického okruhu danej internetovej situácie. 

V elektronickom prostredí sa teda kódovanie a dekódovanie uskutočňuje prostredníc-
tvom pomerne konvencionalizovaných postupov závisiacich od typu internetovej situácie, 
či už ide o e-mail, chat alebo webovú stránku. V každej z nich dochádza k vzniku unikát-
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nych komunikačných podmienok, ktoré sú viazané jednak na povahu média – obmedzenia 
a zároveň možnosti –, jednak na sociálne a komunikačné pozadie komunikantov. 

Oblasť, na ktorú sa už dlhší čas upína pozornosť predovšetkým západných lingvistov, 
ostáva v našich podmienkach značne neprebádaná. A pritom do každodennej komunikácie 
začínajú prenikať niektoré typické prvky pochádzajúce práve z tohto prostredia. Pri ich ana-
lyzovaní budeme vychádzať z rozdelenia internetových situácií podľa anglického jazyko-
vedca D. Crystala (2006, s. 6 – 19) – my ich rozšírime o počítačové hry hrané online; asyn-
chronickú verziu virtuálnych svetov založenú na princípoch RPG hry (z angl. role-playing 
games – rolové hry); a internetovú situáciu, ktorá vznikla na platforme webu druhej generá-
cie (Web 2.0). Spojením viacerých služieb pod jednu doménu ponúkajú kompletný servis 
cez hypertextové odkazy alebo záložky usporiadané podľa daných kategórií; od poskytova-
nia informácií a správ každého druhu, vyhľadávacích služieb, Instant Messagingu, až k blo-
gu a e-mailu, čím vytvárajú internetovú situáciu „šitú na mieru“ používateľa. Internet sa 
preňho stáva individualizovaným sociálnym prostredím, pretože dôraz je na medziľudskej 
interakcii, čo dokazujú prepojenia cez profily, ale i členstvo v skupinách, zobrazovanie sta-
tusov atď. (bližšie v kap. 3.1 Vizuálny a jazykový znak – súčasť kódu, s. 125 – 126). 

Typológia jednotlivých situácií potom vyzerá takto: 
1. WWW (World Wide Web) 
2. Blog 
3. E-mail 
4. Chat 

a) synchronický (IRC, webchaty)  
b) asynchronický (diskusné fóra) 

5. Instant Messaging (ICQ, Skype, Messenger) 
6. Virtuálne svety 

a) online PC hry (grafické) 
b) MUD (Multi-User Dungeon; textová hra) – prebiehajúca synchronicky 

            – prebiehajúca asynchronicky   
            (často označovaná ako „RPG hra“) 

7. Multisituačné domény (iGoogle, MySpace, AOL, Windows Live) 
 

2 INTERNETOVÝ KÓD A ZNAK 

Pri semióze znakových segmentov na internete sa stretneme s istým druhom multikódu 
alebo kombináciou kódov – verbálne znaky sú popretkávané vizuálnymi alebo audio-
vizuálnymi zložkami (zvukové animácie v IM programoch, reklamné bannery). Na kódova-
nie, t. j. usporadúvanie týchto zložiek do systému, má vplyv viacero objektívnych činiteľov: 
z pragmatického hľadiska ide o podmienku dodržiavania netikety,1 rešpektovanie binárnej 
opozície formálnosť/neformálnosť (alebo oficiálnosť/neoficiálnosť) a opozície online/offline 

                                                           
1 Netiketa (z anglického spojenia slov „net“ a „etiquette“) – netová etiketa; súhrn pravidiel a zvyklostí riadiacich 

„online interakciu“. 
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komunikácia, branie zreteľa na technologické možnosti a parametre softvéru, znalosť inter-
netového žargónu, a, konečne, znalosť kódu danej internetovej situácie. 

Samotný kód, element, ktorý usmerňuje komunikáciu a v ktorom podľa Františka Miku 
„... znak ako súčasť kódu ‚ešte nekomunikuje‘...“ (1989, s. 37), sa v každej situácii internetu 
inak „číta“, a preto sme si vybrali tie s univerzálnejším charakterom, vyskytujúce sa vo via-
cerých situáciách, ktoré naznačujú rozmanitosť a invenčnosť elektronickej komunikácie. 

3.1 Vizuálny a jazykový znak – súčasť kódu 
K najpríznačnejším verbálnym znakom „e-jazyka“ zaraďujeme online žargón (synonymné 

pomenovania „geek-speek“, „cyberslang“), ktorý obsahuje súbor špecializovaných jazykových 
prostriedkov a termínov vyvinutých na rýchlu a dynamickú komunikáciu prostredníctvom 
počítača. Zahŕňa skratky (akronymy) a internetizmy, ktoré sú často anglického pôvodu (nick – 
prezývka; newbie – nováčik; omg – oh my God), hoci vznikajú už aj domáce varianty v kaž-
dom jazyku (české jj – jo jo; slovenské mmnt – moment; čínske 88 [eĭdeĭt] – ahoj). Ich forma 
a frekventovanosť je analógiou snahy používateľov o jazykovú ekonómiu a exkluzivitu podob-
ne ako v sociálnych formách národného jazyka. 

Ďalšie z grafických prvkov, ktoré sa ako prvé pokúsili emocionalizovať čisto textovú komuniká-
ciu, sú emotikony, vyskytujúce sa takmer vo všetkých internetových situáciách neformálnej, sú-
kromnej povahy. Už tvar slova (emotívna ikona) poukazuje na ikonicko-symbolickú podstatu, čo je 
vidieť v hrubom náčrte ľudskej tváre či zvierat. Iné sú zasa zjavnými arbitrárnymi, konvenčnými 
znakmi, čiastočne aj odkazmi na istú osobu (známu alebo neznámu), stav, činnosť a pod. Odosiela-
teľ implementuje „smajlík“ v mieste interpunkcie, najčastejšie na konci výpovede, aby utvrdil prí-
jemcu o zmysle povedaného, či už ironickom alebo úprimnom. Zriedkavé nie sú ani výpovede 
obsahujúce iba emotikon. Takáto kompenzácia chýbajúceho nonverbálneho komponentu (mimi-
ky, gestiky, modality výpovede) manifestuje pragmatický efekt emotikonu na recipienta a uplatňo-
vanie metakomunikačnej funkcie (pozri bližšie Vybíral, 2005, s. 271). 

Trojica e-mailová adresa – nick (prezývka) – postava virtuálnych svetov a hier (a jej audio-
vizuálna verzia avatar) sa z hľadiska peircovskej triadickej koncepcie podobá indexom, 
v zmysle akéhosi odkazu na skutočne jestvujúcu osobu, avšak s rôznou úrovňou vlastnej pre-
zentácie, ktorú si používatelia internetu vyberajú v závislosti od postoja k objektívnej realite.2 
Viaceré nicky a e-maily podávajú dôkaz o hre so slovom a zvukom, zmysle pre humor (RUM-
cajz; snívaj@ďalej.chápeš?; you.know.who@; OK2Bgay; 5-qa; krak3niq; Fox-in-Sox). Okrem 
tendencie k skratkovitosti a využívaniu žargónu je práve táto vlastnosť typická pre jazyk in-
ternetu. Spomenuté indexy (e-mail – nick – postava) sa stretávajú v osobitnej „nadkategórii“ – 
(vyplnenom) profile používateľa, ktorý s ďalšou často sa objavujúcou „emomémou“ (pozri 
Rusnák, 2007) statusom (správe o nálade používateľa, kde sa kombinuje text a smajlíky či foto-
grafie) vytvára komplexnejší obraz človeka skrývajúceho sa za nickom alebo postavou. 

                                                           
2 Komunikanti môžu mať v súvislosti s voľbou nicku/e-mailu/postavy dvojaký postoj k objektívnej skutočnosti: 

uvádzajú oficiálne, formálne fakty s reálym menom, priezviskom alebo variant s číselným údajom o roku 
narodenia, veku...; alebo originálym nickom/e-mailom prejavia kladný postoj k určitej oblasti života – Kapitán 
Jack Sparrow, DRAACULA, klaun, hasic66, zinedine.zidane. 
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V prípade jazykových príkazov je „označujúce“ vysoko arbitrárne, väčšinou navrhnuté 
administrátormi portálov alebo tvorcami programov. Symbolický znak, na základe ktorého 
vykoná systém programu istú akciu, má v každej komunikačnej situácii (aj v jej podtype) 
vlastné príkazy, ktoré sú také rôznorodé ako situácie samotné – jednoduchšie, nekombino-
vané (napr. na zobrazenie animovaných emotikonov, na komunikáciu v chatovom progra-
me IRC...) a zložitejšie, pri ktorých dochádza k ich kombinácii a tým k vzniku prísnej, zá-
väznej syntaxe (HTML jazyk, príkazy vo virtuálnych svetoch). 

Fundamentálna súčasť internetu – hypertextový odkaz – ktorá prepája všetky interneto-
vé situácie a vytvára tak „… nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu“3 je ďalším inde-
xovým znakom, ktorý sa v primárnej podobe nachádza najmä na webových stránkach, 
sekundárne je ním aj titulok diskusie v asynchronických chatoch, názov predmetu a e-mailovej 
adresy, alebo link (odkaz), ktorý sa ukáže v chatovom programe IRC po zadaní príkazu. 
Kliknutím na podčiarknutý alebo zvýraznený text sa dostaneme na ďalšiu stránku, obsah 
diskusného fóra alebo článok. Obmenou hypertextového odkazu je banner, predstavujúci 
vizuálny prvok s textom umiestnený na statickom mieste (najčastejšie na vrchu obrazovky) 
alebo pohybujúci sa po obrazovke, ktorý nás prepája so stránkou ponúkajúcou určitý pro-
dukt alebo informácie. Na rozdiel od obyčajného hypertextového odkazu je nápadnejší po 
grafickej stránke, no index CTR (click-through rate – počet kliknutí na banner) poukazuje 
na to, že viac než 50 % používateľov internetu mu nevenuje žiadnu pozornosť aj napriek 
animovaným zložkám, čím spadá do kategórie tzv. „cukríkov pre oči“.4 

3.2 Auditívne znaky – súčasť vizuálnych znakov 
Dôvod, prečo sme zvuk vyčlenili samostatne od ostatných znakov, je ten, že sa zväčša 

vyskytuje ako sprievodná črta5 emotikonov, avatarov, animácií, bannerov. Situácia, keď má 
zvuk podobnú funkciu ako tamtamy v afrických kmeňoch, nastáva v IM programoch, sčasti 
aj v e-mailoch, kde nás rôzne prednastavené zvukové signály upozorňujú na to, že sme do-
stali nový e-mail, textovú správu, súbor, alebo že niekto je práve „online“. 

 

ZÁVER 

Všetky opísané znaky sa spolu s inými spolupodieľajú na vytváraní inventára internetového 
systému, ich syntaktické vzťahy zasa na štruktúre. Z pohľadu semiotiky možno hovoriť 
o miernej prevahe arbitrárneho princípu v dôsledku komunikačnej situácie podmienenej pova-
hou média. Samy osebe sa znaky vyznačujú spoločnými zovšeobecňujúcimi črtami – napriek 
snahám o domáce ekvivalenty im vládne angličtina, kombinácia jazyka s obrazom a obrazu so 
zvukom sa stáva pravidlom, skratkovitosť v podobe akronymov a internetizmov vedie k tvorivej 
slovnej hre. Všetky vlastnosti prispievajú k postmodernému a nekonvenčnému charakteru in-

                                                           
3 http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/hypertext.html. 
4 Z angl. eye candy – slangové označenie pre grafiku alebo obrázky včlenené do webovej stránky s takým 

obsahom, ktorý ju robí efektnejšou. Ear candy je ekvivalentom pre zvukový „cukrík“ (podľa www.netlingo.com). 
5 Ak nerátame rečovú komunikáciu pri telefonovaní v IM programoch, hudbu, ktorá automaticky začne hrať pri 

navštívení konkrétneho portálu a internetové rádiá. 
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ternetu a ak pristúpime na ďalšiu emocionalizáciu abstraktného a prchavého prostredia, otvára 
sa priestor nielen pre nové formy jazyka, ale i pre existenciu skutočnej globálnej dediny. 
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2B or not 2B (Signs in Internet Text) 

Abstract 

This article deals with elements of sign character (verbal and graphic), which has universal meaning in In-
ternet environment and intervene in several internet situations (blog, WWW, e-mail, chat, MUD...). As 
a component of Internet code it identifies visual and verbal signs: on-line jargon (acronyms, internetism..), 
emoticons, triad of e-mail address – nick – character of virtual worlds/avatar, profile, status, hyperlinks, 
banners and verbal orders; also auditive signs, which are part of visual signs (animations, banners, emoti-
cons, avatars), and autonomous sound signals. 
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