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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá sociosemiotickou analýzou počítačom sprostredkovanej komuni-
kácie (emailová korešpondencia). Prvým teoretickým východiskom je teória Locherovej 
a Wattsa (2005), že elektronická korešpondencia predstavuje platformu, na ktorej sa 
konštituuje vzťahová práca a vedie sa diskurzívny zápas. Druhým teoretickým východi-
skom je teória Haugha a Kádára (2013) dopĺňajúca teóriu vzťahovej práce Locherovej 
a Wattsa. Cieľový korpus tvorila emailová komunikácia medzi učiteľom a študentmi. 
Analýza sa sústredila na prvok oslovenie. Cieľom analýzy bolo dospieť k normám vytvo-
reným touto virtuálnou komunitou vo virtuálnom slovensko-anglickom prostredí. Analý-
za ukázala, že cieľová virtuálna komunita si vytvorila niekoľko vlastných noriem a formy 
oslovenia sa vyznačovali transformáciou v čase a schematizáciou. Tiež sa ukázalo, že 
premenlivosť formy oslovenia bola vysoká, rovnako ako aj tendencia nepoužívať oslo-
venie. Vo všeobecnosti sa prejavil sklon k miešaniu funkcií verejnej a súkromnej. 
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ÚVOD 

 súvislosti s nástupom doby, ktorá ponúka neúnosné množstvo informá-
cií o svete okolo nás, sme zároveň svedkami a aktívnymi účastníkmi re-

volúcie v komunikácii. Internet je komunikačným prostriedkom už približne 
päťdesiat rokov, ale jeho sprístupnenie širokým vrstvám obyvateľstva „západ-
nej“ kultúry z neho urobilo skutočné masové médium, ktoré pripútalo mno-
hých ľudí k počítačovému monitoru a tí spoločne zdieľajú rôzne dáta a ko-
munikujú na veľké vzdialenosti. Internet ako masové médium sa ešte viac 
priblížil k ľuďom vytvorením rôznych sociálnych sietí, čím vzrástol aj jeho 
globálny charakter. Globalizácie sa bezprostredne týka aj spôsob, akým ko-
munikujeme. Jedným z produktov globalizácie je aj počítačom sprostredko-
vaná komunikácia. V tejto práci sa zaoberáme aktuálnou témou virtuálnych 
komunít, ktoré menia spôsob, akým sa uvažovalo o priestore v minulosti. 
Chceme poukázať na to, že kyberpriestor nemá rigorózne regulatívny charak-
ter. Táto skutočnosť sa prejavuje v rovine formy textu v e-krajine. Práca je 
zároveň pokusom o sociosemiotický prístup k štúdiu jazyka nových médií, 
v ktorom využívame teoretické poznatky i pojmy z najnovších výskumov 
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z oblasti pragmalingvistiky, teórie zdvorilosti a semiotiky, pričom ich identi-
fikujeme, resp. hľadáme ich podoby v konkrétnych príkladoch zozbieraných 
dát e-mailovej korešpondencie. Špecificky sa zaoberáme jednou konkrétnou 
časťou e-mailovej korešpondencie – oslovením – a jeho rôznymi formami, 
ktorým prideľujeme normatívnu identitu. Formy oslovenia sa uvádzali 
v dvoch kódoch, anglickom a slovenskom. My sme porovnávali, ako sa iden-
tifikované normy skúmanej e-mailovej korešpondencie prejavovali v týchto 
dvoch jazykových kódoch. 

 
METÓDA 

Skúmame virtuálnu komunitu, ktorá bola založená na základe vzájomnej 
dohody medzi jej účastníkmi, t. j. učiteľom a jeho študentmi. Skúmaná koreš-
pondencia vznikla na podnet vyučujúceho. Naším východiskom sú pojmy 
vzťahová práca (relational work, Locher – Watts, 2005)1 a diskurzívny zápas 
(discursive struggle, Locher – Watts, 2005; Eelen, 2001).2 Prostredie, v kto-
rom sa odohrávala interakcia medzi učiteľom a študentmi, bolo bilingválne 
(slovenský a anglický jazyk), pretože skúmaný korpus e-mailov vznikol 
v rámci predmetu anglický jazyk. Normy,3 ktoré naša analýza e-mailovej ko-
rešpondencie medzi učiteľom a študentmi reflektuje, vznikli v dvoch kódoch, 
a preto si kladieme za cieľ porovnať slovensky písané formy oslovenia s ang-
lickými a zistiť, či identifikované normy nami skúmanej virtuálnej komunity 
sú rozdielne alebo, naopak, sú relatívne rovnaké. Študenti neboli vopred 
oboznámení s tým, že ich e-mailové správy budú predmetom výskumu, a svoj 
súhlas so spracovaním údajov dali po ukončení vzájomnej korešpondencie. 

                                                      
1 Locherová a Watts (2005) sú predstaviteľmi druhej vlny zdvorilostného výskumu, v ktorom dochádza 

k tzv. diskurznému obratu (Watts, 2003). Tvrdia, že treba rozlišovať zdvorilosť prvého rádu (first-
order politeness) a zdvorilosť druhého rádu (second-order politeness). Zdvorilosť prvého rádu sa zame-
riava na laický pohľad na zdvorilosť, pričom sa zdôrazňuje pluralita percepcie zdvorilosti vzhľadom na 
rozmanitosť kultúrneho pozadia percipientov. Zdvorilosť druhého rádu vymedzuje zdvorilosť ako ab-
straktný systém univerzálneho používateľa jazyka (model person, Brown – Levinson, 1987) neberúc 
na zreteľ kontext, v ktorom sa zdvorilostný akt odohráva; prvorádový model sa zameral na lingvisticky 
vyjadrené zdvorilostné rámce. 

 Vzťahová práca (relational work, Locher – Watts, 2005) je „úsilie, ktoré účastníci vynakladajú pri 
vyjednávaní vzťahového aspektu interakcie.“ (Ferenčík, 2012, s. 229) 

2 Diskurzívny zápas (discursive struggle, Locher – Watts, 2005; Eelen, 2001) „sa [...] neviaže na kon-
krétny jazykový materiál, ale [...] je predmetom vyjednávania, diskurzívneho ‚zápasu‘ vedeného sa-
motnými účastníkmi v situovanej rečovej praxi.“ (Ferenčík, 2012, s. 229) 

3 Norma (normatívny rámec referencie; normative frame of reference) je predpoklad, že všetci členovia 
tej istej sociálnej skupiny budú evalvovať osobu či vzťah rovnako. (Haugh – Kádár, 2013, s. 269; vlast-
ný preklad) 
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Naše závery a podnety do ďalšej diskusie chceme ukázať na príkladoch 
oslovenia e-mailových správ. Ich podoby boli rôzne a sú uvedené na konci 
práce (pozri prílohu). 

Vo všeobecnosti bola naša analýza svojou rozmanitosťou bohatá, ale 
vzhľadom na inherentné vlastnosti virtuálnych komunít (napr. interakcia, 
netiketa, normy) aj pomerne zložitá, pretože ony samy sa tvoria spôsobom 
sebe vlastným a v každej komunite sa môžu navzájom líšiť. Naša analýza sa 
obmedzila na jednu časť e-mailovej správy, t. j. oslovenie. Skúmaná virtuálna 
komunita sledovala spoločný cieľ – „odovzdanie“ prezentácie elektronickou 
poštou študentom učiteľovi – a vznikla v kyberpriestore, v ktorom sa medzi 
nimi odohrávala interakcia. Uvedomujeme si, že oslovenie ako také nie je do-
stačujúce na to, aby sme mohli komplexne hodnotiť a presne určiť pravidlá 
a normy virtuálnej komunity, ale cieľom tejto analýzy je poukázať na skutoč-
nosť, že v tejto virtuálnej komunite sa diskurzívny zápas v rámci vzťahovej 
práce participantov skúmanej e-mailovej korešpondencie začína už oslovením 
e-mailovej správy a môže sa líšiť podľa jazyka, v ktorom boli formy oslovenia 
skúmanej e-mailovej korešpondencie napísané (v našom prípade išlo o slo-
venský a anglický jazyk). 

 
ANALÝZA 

Oslovenie e-mailových správ skúmanej korešpondencie sa uvádzalo 
v dvoch jazykových kódoch, slovenčine a angličtine. Z pohľadu intersubjek-
tívneho chápania priestoru ako sociálneho priestoru (social space, Haugh – 
Kádár, 2013)4 je zrejmé, že naša virtuálna komunita je hybridná, pretože sa tu 
miešajú dva jazyky. 

                                                      
4 Haugh a Kádár (2013) sa zaoberajú rôznymi spôsobmi evaluácieevaluácieevaluácieevaluácie zdvorilosti. Rozšírili pôvodné kategó-

rie prvorádového a druhorádového skúmania zdvorilosti o ďalšie dve perspektívy. Podľa nich sa zdvo-
rilosť evalvuje z pohľadu používateľapoužívateľapoužívateľapoužívateľa (user’s perspective) a pozorovateľapozorovateľapozorovateľapozorovateľa (observer’s perspective), pri-
čom v prípade perspektívy používateľa ďalej rozlišujeme prvorádovú participáciuprvorádovú participáciuprvorádovú participáciuprvorádovú participáciu (first-order partici-
pation), ktorá zahŕňa evaluáciu zdvorilosti participanta a metaparticipanta (participant/metapartici-
pant understandings) a prvorádové očakávaniaprvorádové očakávaniaprvorádové očakávaniaprvorádové očakávania (first-order expectancies), ktoré sa členia na emické 
a etické chápanie zdvorilosti (emic/etic understanding); v prípade perspektívy pozorovateľa rozlišuje-
me druhorádovú observáciudruhorádovú observáciudruhorádovú observáciudruhorádovú observáciu (second-order observation), ktorá sa zameriava na evalvačný moment 
zdvorilosti z laického i expertného pohľadu (lay observer understandings/analyst understandings) 
a druhorádovú konceptualizáciudruhorádovú konceptualizáciudruhorádovú konceptualizáciudruhorádovú konceptualizáciu (second-order conceptualisation), ktoré sa členia na tzv. folkfolkfolkfolk----
theoretictheoretictheoretictheoretic a thethethetheooooretic understandiretic understandiretic understandiretic understandingsngsngsngs. 

 Sociálny priestor (social space) odkazuje na vzťah medzi jednotlivcom a societou, v ktorej žije. Sociál-
ny priestor sa pohybuje na rozmedzí subjektívneho chápania jednotlivcov a aktívne sa prejavuje for-
mou intersubjektívneho chápania daného sociálneho priestoru, ktorý vytvára jednotnú kultúru. 
(Haugh – Kádár, 2013, s. 273) 
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Slovenské formy oslovenia podliehali času, v ktorom sa písali (napr. ráno, 
deň, večer a pod.). Z tohto pohľadu boli predmetom transformácietransformácietransformácietransformácie; tzn. 
v princípe sú vždy v pohybe (degree of flux, tamže, 2013).5 Prvou normou 
našej virtuálnej komunity, vychádzajúc z foriem po slovensky písaného oslo-
venia skúmanej korešpondencie, je teda vysoká miera transformácie v časo-
priestore, naznačujúca, že nejestvuje jeden čas, ktorý by sa normatívne dodr-
žiaval ako vhodný na písanie e-mailovej správy. Avšak analyzovaná časť po 
slovensky písaných oslovení signalizuje určitú mieru schematizácie,6 pretože 
participanti našej korešpondencie sa riadili už existujúcimi frázami, ktoré sa 
používajú v skutočnej, nie virtuálnej interakcii (napr. Dobrý deň/večer...). 
Tieto formy opakovaných fráz oslovenia sa použili aj v našej virtuálnej koreš-
pondencii a tvorili dôležitý prvok sociálnej praxe (social practice, Haugh – 
Kádár, 2013).7 Z toho vyplýva, že po slovensky písané formy oslovenia upo-
zorňujú na ďalšiu normu našej virtuálnej komunity, schematizáciu. 

Rekurencia vopred predvídateľných foriem oslovenia analyzovanej elek-
tronicky sprostredkovanej korešpondencie nie je automatická, pretože v našej 
virtuálnej komunite sa vyskytli aj e-maily, ktoré oslovenie neobsahovalioslovenie neobsahovalioslovenie neobsahovalioslovenie neobsahovali vô-
bec. Táto forma (ne)oslovenia neguje normy, ktoré si komunita vytvorila slo-
venskými (a anglickými) formami oslovenia, pretože vzhľadom na to, že úpl-
ne absentuje, podieľa sa na vytvorení ďalšej normy analyzovanej korešpon-
dencie, (ne)preferencii(ne)preferencii(ne)preferencii(ne)preferencii systematicky členiťčleniťčleniťčleniť e-mailovú správu. Je to dané tým, 
že účastník korešpondencie si vyberie, či chce, alebo nechce príjemcu  
e-mailovej správy osloviť. Pragmatický významPragmatický významPragmatický významPragmatický význam8 tejto (ne)preferencie pouka-
zuje na to, že participanti si funkciu oslovenia e-mailovej správy v nami skú-
manej elektronickej korešpondencii vysvetľujú subjektívne. Preto môžeme 
tvrdiť, že si táto virtuálna komunita vybudovala svoju vlastnú nepísanú neti-
ketu a jej súčasťou je aj nejednotné pragmatické chápanie uvádzania oslovenia 
v e-mailových správach. Je na pováženie, či práve táto (ne)forma oslovenia 
nevypovedá o morálnom poriadkumorálnom poriadkumorálnom poriadkumorálnom poriadku (moral order)9 niektorých participantov 

                                                      
5 Transformácia (transformation) znamená, že normy [...] sú premenlivé (a degree of flux) – v procese 

kontinuálnej premeny – alebo sú predmetom zmeny po určitom čase. Táto zmena nemusí byť zachy-
tená v sociálnej praxi percepčne. (Haugh – Kádár, 2013, s. 273) 

6 Schematizácia (schemata) je súbor už existujúcich myšlienkových a behaviorálnych vzorov, ktoré sa 
rekurentne používajú a ktoré sú ľahko rozpoznateľné všetkými členmi tej istej skupiny. (tamže, s. 272) 

7 Sociálna prax (social practice) je spôsob, akým opakovane vznikajú určité vzájomne prepojené sociálne 
(spoločenské) konania, pragmatické významy a interpersonálne evaluácie, ktoré sú [...] situované 
v konkrétnej spoločenskej alebo vzťahovej sieti (social or relational network). (tamže, s. 272) 

8 Pragmatický význam (pragmatic meaning) je reprezentácia významu (zahŕňa to, čo je povedané, ako aj 
to, čo je implikované), ktorý participanti akceptujú a za ktorý nesú zodpovednosť. (tamže, s. 270) 

9 Morálny poriadok (moral order) sa vzťahuje na očakávania umocnené každodennými scénami určitej 
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skúmanej virtuálnej komunity. Morálny poriadok súvisí s očakávaniami, kto-
ré sú súčasťou sociokultúry každej skupiny a spravidla sa berú za samozrej-
mosť. Vzhľadom na to, že naša virtuálna komunita nemala žiadne vopred sta-
novené pravidlá ani normy, možno usudzovať, že dosahuje vysokú mieru sub-
jektivity, a preto subjektívnosťsubjektívnosťsubjektívnosťsubjektívnosť10 vyjadrenia oslovenia je ďalšou normou, kto-
rou sa naša skúmaná virtuálna komunita vyznačovala. 

Formy oslovenia písané v anglickom jazyku podliehali procesu transfor-
mácie rovnako ako príklady oslovenia písané po slovensky. Transformáciou 
sa, samozrejme, rozumie to, že sa formy oslovenia „pohybovali“ v čase (mor-
ning, afternoon, evening). Avšak na rozdiel od slovenských príkladov sa tu 
vyskytovali aj formy, ktoré sú z pohľadu transformácie ako normy tejto vir-
tuálnej komunity neutrálneneutrálneneutrálneneutrálne, pretože neobsahovali slová, ktoré by pomohli 
určiť čas, kedy sa tá-ktorá e-mailová správa písala (napr. Dear, Hello, Hallo, 
Hi). Forma oslovenia s Dear [...] je štandardná v listovej korešpondencii 
v anglofónnej kultúre. Jej ekvivalent Milý [...] sa v slovenských príkladoch 
oslovenia skúmanej virtuálnej komunity nevyskytoval vôbec. Menej formálna 
(Hello), respektíve neformálna forma (Hi) ukazujú, že v skúmanom korpuse 
e-mailových správ nie je jasne vymedzená norma, ktorá by stanovila, do akej 
miery je vzťah medzi učiteľom a jeho študentmi (ne)formálny. Z toho vyplý-
va, že škála, na základe ktorej by sa tento vzťah mal hodnotiť ako formálny 
alebo neformálny (prípadne vhodný alebo nevhodný), a jej valenciavalenciavalenciavalencia11 nie sú 
určené. Valencia škály vzťahovej práce nie je vymedzená.12 

Schematizácia sa prejavila aj v anglicky písaných formách oslovenia skú-
manej e-mailovej korešpondencie (Good morning/afternoon/evening; pozri 
príklady v prílohe). Je to prejav transponovania ustálených slovných spojení 
z „normálnej“, nie elektronicky sprostredkovanej, korešpondencie do virtuál-
neho sveta. Na rozdiel od slovensky písaných foriem oslovenia13 sa v anglic-

                                                                                                                                   
sociokultúrnej skupiny alebo vzťahovej siete. Znamená to niečo, čo sa „berie za samozrejmosť“. (tamže, 
s. 269) 

10 Subjektívnosť (subjectivity) sa vzťahuje na percepcie, pocity, myšlienky, viery, túžby [...] jednotlivca. 
(Haugh – Kádár, 2013, s. 273) 

11 Valencia (valency) je termín odkazujúci na spôsob, ktorým sa škály vo vzťahu k osobám či vzťahom 
evalvujú v rozmedzí od dobrého k zlému, vhodného k nevhodnému. (tamže, s. 274) 

12 Táto nevymedzenosť, ako ďalšia norma skúmanej e-mailovej korešpondencie, je výsledkom globálne 
chápanej komunikácie a funkciou angličtiny ako svetového jazyka (English as Lingua Franca, ELF). Na 
pozadí ELF sa formy Hello a Hi chápu ako úsilie o komunikačnú kooperáciu. 

 Forma Hallo [...] patrí rovnako do tejto kategórie vzhľadom na to, že v tomto prípade išlo buď o pre-
klep (písmeno a namiesto písmena e), alebo o chybu. V kontexte ELF sa však aj táto forma môže chá-
pať ako neintenčná a jej funkcia je kooperačná. 

13 Slovensky písané formy oslovenia sa tu chápu ako rýdzo ustálené slovné spojenia, ktoré sa štandardne 
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kých príkladoch vyskytli formy, ktoré boli výsledkom úsilia o vzájomné po-
rozumenie a kooperáciu v komunikácii medzi používateľmi angličtiny ako 
svetového jazyka. Tento prvok schematizácie sa v slovenských formách neob-
javil, pretože všetci participanti boli rodenými používateľmi slovenského ja-
zyka (s výnimkou jednej participantky, ktorá pochádzala z Ukrajiny). 

 
DISKUSIA A ZISTENIA 

Naša analýza dospela k poznaniu, že normy e-mailovej korešpodencie sa 
dajú sledovať už od jej prvej pragmémy (t. j. oslovenie). Najprv sme identifi-
kovali (nepísané) normy analyzovaného korpusu e-mailovej korešpondencie 
medzi študentmi a učiteľom; tieto normy sa vzťahujú na pojmy, ktorými sa 
zaoberá súčasná vlna zdvorilostného výskumu (Locher – Watts, 2005; Eelen, 
2001; Ferenčík, 2010; Haugh – Kádár, 2013). Následne sme porovnali mieru 
ich rozptylu medzi dvoma kódmi, ktoré sa použili pri písaní formy oslovenia 
analyzovanej e-mailovej korešpondencie. Počet noriem, ktoré opisujeme 
v tejto analýze, nie je v žiadnom prípade konečný. Naším cieľom bolo upria-
miť pozornosť na to, že virtuálne komunity sa vyznačujú svojimi vlastnými 
(nepísanými) pravidlami a že náš korpus nebol výnimkou. Analýzu chápeme 
ako prípadovú štúdiu, ktorá môže byť námetom na hlbšie skúmanie proble-
matiky. Komparácia noriem v dvoch jazykových kódoch sledovanej e-mailovej 
korešpondencie zistila, že formy oslovenia uvedené v slovenčine a v angličti-
ne sa vyznačovali transformáciou a schematizáciou. Príklady foriem oslovenia 
v skúmanej elektronicky sprostredkovanej korešpondencii uvádzanej v ang-
lickom jazyku sa však mierne odlišovali od ich slovenských príkladov v tom, 
že boli bohatšie o formy naznačujúce aktívne úsilie o kooperáciu a konsenzus 
v komunikácii. 

V súvislosti so schematizáciou sme dospeli k záveru, že oba jazykové kódy, 
v ktorých sa oslovenie skúmanej e-mailovej korešpondencie uvádzalo, sa vy-
značovali transponovaním „normálnej“, nie virtuálnej korešpondencie do 
prostredia e-krajiny. Avšak aj tu sme narazili na rozdiely medzi anglickými 
a slovenskými formami oslovenia, ktoré sa vzťahujú na spomenutú funkciu 
angličtiny v kontexte ELF a jej kooperačnej úlohy v komunikácii. 

                                                                                                                                   
používajú v listovej a inej korešpondencii. Navyše, boli produktom L1 používateľov slovenčiny. Na po-
rovnanie, anglické formy boli L2 produktom a ako také popri štandardných (Dear [...], Good evening, 
Good morning, atď.) obsahovali formy, ktoré boli svojou funkciou späté s ELF – tento prvok sa v slo-
venských formách nevyskytol vôbec. 
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V analyzovanom korpuse sme sa rovnako stretli aj s príkladmi, ktoré neob-
sahovali žiadne oslovenie. Argumentujeme, že je to jedna z noriem nami 
skúmanej e-mailovej korešpondencie, ktorá poukazuje na to, že v našej virtuál-
nej komunite sa stretávame so subjektívnym chápaním pragmémy oslovenie. 

Širšie chápané implikácie tejto analýzy sme zhrnuli do niekoľkých bodov: 
1. virtuálne komunity podliehajú svojim vlastným normám a formám vyjad-

renia; 
2. predvídateľnosť formy signifikantov je neurčitá a premenlivá, pretože ne-

existuje jedna taká forma vyjadrenia oslovenia, ktorá by bola jednoznačná; 
3. zo semiotického hľadiska je naša analýza príkladom akcentovania (ne)dô-

ležitosti roviny výrazu (signifikantu) bez ohľadu na rovinu obsahu (posla-
nie prezentácie v našom prípade), pretože niektoré e-mailové správy skúma-
nej elektronicky sprostredkovanej korešpondencie neobsahovali pragmému 
oslovenie vôbec; 

4. z pohľadu interaktívneho potenciálu je z našej analýzy virtuálnej komuni-
ty badateľné, že v nej existuje nízky stupeň regulácie a že má hybridný 
charakter (SJ, AJ); 

5. skúmaná e-mailová korešpondencia sa vyznačovala tým, že bola aj kyber-
priestorom, v ktorom sa stretávali dve funkcie, súkromná a verejná, preto-
že niektoré e-maily boli odoslané zo súkromných účtov a iné z „celosku-
pinových“ účtov – t. j. účtov, ktoré si založili jednotlivé študijné skupiny 
(a ktoré chápeme ako verejné, pretože k nim majú prístup všetci členovia 
tej-ktorej študijnej skupiny). 
 

ZÁVER 

Z výskumu vyplýva, že predmetné príklady oslovenia boli rozmanité. Je 
ťažké definovať, či rôzne formy oslovení použitých v skúmanej korešpondecii 
sú príkladmi vhodnej alebo nevhodnej formy, keďže korpus nebol podrobený 
metódam, ktorými by sa to dalo zistiť (napr. dotazník, discourse completion 
task). Vzhľadom na frekvenciu užívania jednotlivých foriem oslovenia je 
možné určiť, ktoré formy boli najpoužívanejšie, a teda nepríznakové. 
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Socio-Semiotic Analysis of E-mail Correspondence 

Abstract 

The paper presents a socio-semiotic analysis of computer-mediated communication 
(email correspondence). It is based on two theories of politeness, viz. Locher and Watts 
(2005) and Haugh and Kádár (2013). While the former orients towards the 
understanding of politeness as discursive struggle within which relational work is 
constituted, the latter seeks to complement the former with two additional loci of 
understandings of politeness. The analysis is focused on email correspondence 
between teacher and students. More specifically, I paid close attention to the various 
forms of salutation strategies used by students in the analysed emails. The analysed 
emails are in Slovak and English language. The analysis showed that a number of 
different norms emerged as a consequence of different ways of understanding the 
analysed pragmeme, viz. salutation strategies included signs of relational work such as 
transformation in time, schematization. It has also been showed a high degree of 
modification of the analysed pragmeme including leaving it out altogether. In general, 
a propensity to mix public and private functions was also frequent. 
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PRÍLOHA: FORMY OSLOVENIA 

Celkový počet e-mailov: 313 
 

Dobré ráno – 1 
Dobrý deň Mgr. Lukáč – 3  
Dobrý deň – 100 
Dobrý deň, pán magister – 6 
Dobrý deň, pán Magister – 1 
Dobrý deň, Mgr. Juraj Lukáč – 3 
Dobrý deň, Mgr. J. Lukáč – 1 
Dobrý deň, p. Mgr. Juraj Lukáč! – 1 
Dobrý deň, Magister Lukáč – 1 
Dobrý deň, pán Mgr. Lukáč – 6 
Dobrý deň, p. Mgr. Lukáč – 1 
Dobrý deň, magister Lukáč – 1 
Dobrý deň, pán profesor – 1 
Prajem pekný deň, pán Mgr. Lukáč – 1 
Prajem pekný deň – 1 

Dear Mgr. Lukáč – 1 
Dear Mr. Lukáč – 3 
Hello – 2 
Hello, Mr. Lukáč – 4 
Hallo – 1 
Hi – 3 
Hello Mr. Teacher – 2 
Good morning – 1 
Good afternoon Mr. Lukáč – 2 
Good afternoon Mr. Lukáč M.A. – 1 
Good afternoon – 3 
Good evening – 13 
Good evening Mr. Mgr. Lukáč – 1 

Dobrý podvečer – 1 
Dobrý večer – 55  
Dobrý večer! – 3 
Dobrý večer, pán magister – 6 
Dobrý večer, Pán Magister – 1 
Dobrý večer, p. Magister Lukáč – 1 
Dobrý večer, pán magister Lukáč – 4 

bez oslovenia – 67 
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Dobrý večer, Mgr. Lukáč – 7 
Dobrý večer, Mgr. Juraj Lukáč – 2 
Dobrý večer prajem – 1 

 
 
 
 


