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ŠPECIFIKÁ A FUNKCIE SYNCHRONICKEJ ELEKTRONICKEJ 

KOMUNIKÁCIE (CHATU) 
 

Barbora MOCHŇACKÁ 

 

ÚVOD 

 dnešnej dobe, približujúcej sa McLuhanovej „globálnej dedine“, komunikácia nado-

búda mnoho podôb. Ako „produkcia a výmena informácií prostredníctvom znakových 

systémov, kódov“ (Reifová a kol., 2004, s. 98) nachádza svoje špecifické uplatnenie aj v ob-

lasti internetu v rôznych elektronických formách, teda aj v chate. Jeho problematika je po-

merne dobre preskúmaná, no len z pohľadu technologického, hoci táto skutočnosť je pochopi-

teľná, pretože ide o relatívne nový druh interpersonálnej a skupinovej komunikácie. Téma 

nášho príspevku vznikla v snahe stručne charakterizovať chat so zameraním sa na jeho funk-

cie a typické črty, ktorých prítomnosť je podmienená samotným médiom a fenoménom inter-

netu. Pri práci sme použili záznamy rozhovorov, ktoré sme získavali prostredníctvom instant 

messagingových programov ICQ a Skype, programu Internet Relay Chat (IRC) a chatov na 

internetových stránkach (ďalej už len webchatov; najmä www.pokec.sk, www.fun-online.sk, 

www.tukan.sk). Naším cieľom je exemplifikáciou ponúknuť zaujímavý pohľad na chat z ja-

zykovedného hľadiska, preto sa najprv zameriame na výklad základných pojmov na získanie 

dostatočného teoreticko-technologického pozadia, neskôr o určenie najsignifikantnejších ja-

zykových funkcií a typologických vlastností uplatňujúcich sa v prostredí chatu. 

 

1. CHAT A ZÁKLADNÉ POJMY CHATOVEJ KOMUNIKÁCIE 

Slovo chat [čet], „z angl. Conversational Hypertext Access Technology – technológia kon-

verzačných hypertextových prístupov“ (Gregová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 48) označuje 

formu interaktívnej komunikácie, ktorá používateľom umožňuje navzájom sa kontaktovať 

a viesť „reálny rozhovor“ buď z pripojenia na internet doma alebo prostredníctvom interneto-

vých kaviarní, tzv. net cafés. Ide o simultánnu textovú komunikáciu dvoch až niekoľkých de-

siatok účastníkov – chatistov [četistov], ktorí sú prítomní vo virtuálnej miestnosti alebo na 

kanáli chatového programu – chatroome [četrúme]. Je to iluzórny priestor, v ktorom prebie-

hajú rozhovory podľa záujmu o určitú tému. Dôležitým prvkom chatu je nick – prezývka, kto-

rú si chatujúci vytvorí pri prihlásení sa na konkrétny druh chatu. Nick je istou virtuálnou iden-

titou participanta dialógu. Jeho hlavnou výhodou je, že účastníci nemusia dodržiavať žiadne 

V 



Barbora MOCHŇACKÁ 
 

539

spoločenské konvencie a môžu sa „skryť“ za svoju prezývku. To súvisí s disinhibíciou preja-

vujúcou sa v akomkoľvek dialógu súkromného či verejného charakteru, ktorá môže vyústiť až 

do správania sa známeho ako flaming, flooding alebo spamming (dochádza k tomu najmä 

nerešpektovaním netikety,1 na ktorú sú citliví nielen administrátori – správcovia kanálov 

a miestností, ale aj samotní chatisti). 

Zjednodušene možno komunikačnú schému chatu opísať ako prenos chatovej výpovede 

v reálnom čase medzi expedientom a percipientom cez komunikačný kanál (počítač a chatový 

program), pričom môže ísť o viacero komunikátorov a komunikantov, ktorí sa spolu rozpráva-

jú cez jeden druh chatového programu. Všetci však musia mať aspoň základné znalosti 

o ovládaní a príkazoch (pripojenie, registrácia, vloženie správy, odosielanie súborov atď.), 

pomocou ktorých sa budú dorozumievať. Len ak sú tieto podmienky splnené, môžu vstúpiť na 

pole centrovanej symbolickej interakcie (pozri Slovník mediálních studií, s. 90), kde kombi-

náciou takých faktorov ako počet účastníkov, ich sociálno-komunikačné danosti a celková 

povaha elektronického prostredia vzniká unikátna komunikačná situácia, príznačná vzájom-

ným ovplyvňovaním sa a prienikom princípov písaného a hovoreného jazyka, čo býva niekto-

rými považované za autonómny jazyk – „netspeak“, „internetový jazyk“, „cyberspeak“ či 

„elektronický diskurz“ (pozri Crystal, 2006, s. 19). 

 

2. JAZYKOVÉ FUNKCIE V CHATE 

Hľadisko jazykových funkcií je na pochopenie popularity a príťažlivosti chatovej komuni-

kácie zaujímavou oblasťou, ktorá ponúka množstvo javov na skúmanie. V internetovej situá-

cii chatu sa stretávame s viacerými funkciami a s ich rôznou hierarchizáciou. Vychádzajúc 

z jazykových funkcií vymedzených Jakobsonom (poznávacia, emotívna, konatívna, poetická, 

metajazyková, fatická; 1991, s. 36 – 76), za najtypickejšie pre situáciu chatu môžeme považo-

vať poznávaciu, emotívnu a fatickú funkciu, pričom v komunikácii verejného charakteru 

(webchaty, IRC) prevláda konverzačná, fatická funkcia; zatiaľ čo v instant messagingových 

programoch (ďalej len IM programoch), ako ICQ, Skype a Messenger, poznávacia funkcia mier-

ne prevažuje nad fatickou, a to v dôsledku súkromnejšieho charakteru rozhovoru. Účastník je 

tak hneď na začiatku postavený pred voľbu, ku ktorej funkcii bude dialóg smerovať. 

                                                 
1 Netiketa – z angl. spojenia slov „net“ + „etiquette“; ide o neoficiálne pravidlá, sústavu kódov správania sa, 

ktoré riadia „online interakciu“. Jej porušovaním môže dôjsť k flamingu (odosielanie urážajúcich a neslušných 

správ, nadávok), floodingu – tapetovaniu (zahlcovania miestnosti/kanála textom či emotikonami), alebo 

spammingu (reklama a hromadný roznos akéhokoľvek textu či odkazov). 
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2.1 Poznávacia funkcia 

Pri tejto funkcii je dôraz na obsah oznámenia, na odovzdanie informácie. V prostredí IM 

programov sa využívajú najmä na rýchle kontaktovanie sa so známymi a priateľmi. Vo web-

chate sa uplatňuje v súvislosti s témami, ktoré sa odvíjajú od aktuálnej situácie, nálady zú-

častnených a ich zámerov. Chatový text (okrem vyplneného profilu používateľa vo webcha-

toch) je totiž pre participantov rozhovoru jediným zdrojom informácií, ktoré získavajú o dru-

hom chatistovi, jeho postojoch, názoroch a záujmoch, problémoch, plánoch do budúcnosti. 

Avšak okrem komunikácie medzi chatistami existuje aj paralelná jednosmerná komunikácia 

počítača s používateľmi. Pomocou systémových hlásení – daných formúl – počítač informuje 

o príchode a odchode chatistov, zmene prezývky, odovzdávaní správcovstva (na webchate), 

jednotlivých krokoch, činnosti správcov alebo príkazoch používateľov (ide o samostatný druh 

systémového hlásenia). V tomto zmysle môžu čiastočne plniť poznávaciu funkciu: 

všeobecné systémové hlásenia (v niektorých webchatoch sa dajú meniť chatistami), napr.: 

príchod na kanál/do miestnosti       _AndreW_16_ has joined #kosice 

                09:57 doletela Katka.1 

odchod z kanála            Logen_ has left #kosice 

zmena prezývky            deAd_D is now known as wrrrrrrr 

vlastný oznam chatistu ostatným účastníkom   Redshark is away (niesom tu som 

                nekde mimo pc !!!!) 

odhlásenie sa z chatu          * raffo has quit IRC ("majte psa") 

                09:35 Russka Russka pasla damoj.. 

v chatovom programe IRC môže plniť poznávaciu funkciu nadpis, téma (tzv. topic), ktorá 

sa ukáže v systémovom hlásení pri vstupe na kanál a počas trvania pripojenia na kanál je 

umiestnený v hornom modrom pruhu dialógového okna. Topicom si správcovia odovzdávajú 

informácie navzájom, alebo chcú informovať ostatných účastníkov chatu o nejakej udalosti 

(napr. pomocou hypertextových odkazov), stretnutí alebo o pravidlách. 

Na obrázku č. 1 a 2 sú ukážky topicov, ktoré správcovia kanálov často obmieňajú, a tým 

odovzdávajú informácie ostatným chatistom: 
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Obrázok č. 1 Topic na kanáli Trnava 

 

 

Obrázok č. 2 Topic s hypertextovými odkazmi na kanáli Zábava 

 
 

systémové hlásenie, ktoré sa ukáže po zadaní príkazu botovi (robotovi, ktorý je vždy pri-

pojený na verejný kanál a v neprítomnosti svojho správcu zaňho automaticky odpovedá). Tak-

to získava používateľ odkaz (príkazom calc + termín), ktorý do „bota“ vložil jeho vlastník: 

 

Obrázok č. 3 Použitie príkazu „calc + termín“ 

na zobrazenie žiadanej informácie; kanál Praha 

 

zobrazenie „statusu“ alebo stavu v IM programoch, ktoré podáva správu o tom, či je chatis-

ta prítomný alebo na chvíľu odišiel, prípadne ho nemáme vyrušovať. Časté sú aj odkazy na 

emocionálny stav, čím sa poznávacia funkcia prekrýva s emotívnou: 
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Obrázok č. 4 Ukážky statusov z chatových programov ICQ a Skype 

 

2.2 Emotívna funkcia 

Dôležitou funkciou, ktorá slúži vo vzťahu k obsahu výpovede na vyjadrenie postoja hovo-

riaceho, je emotívna funkcia. V chatovej komunikácii sa prejavuje využívaním citosloviec, 

veľkých písmen, multiplikáciou interpunkcie, zvýrazneným písmom a emotikonmi (emotívny-

mi ikonami, „smajlíkmi“), ktorými sa chatisti snažia nahradiť neverbálnu zložku komunikácie. 

Oficiálny zrod emotikonu je datovaný 19. septembra 1982. Klasická podoba je :-) a :-( , zvyčaj-

ne nasleduje za interpunkciou (alebo ju nahrádza) na konci alebo v strede výpovede. Snaha 

o prenos objektívnej reality do dvojdimenzionálneho sveta elektronickej komunikácie viedla 

k vzniku ďalších variantov (japonské emotikony, rovné emotikony, assicony, ASCII art), do-

konca v niektorých IM programoch k animovaným sekvenciám znázorňujúcim určitý druh 

emócie, citového stavu alebo činnosti (napr. v ICQ sekvencie s názvom „Si super“, „Gangs-

ta“, „Prepáč“; v Messengeri napr. „Plač“, „Bozk“, „Úškľabok“...). Všetky tieto pokusy nazna-

čujú, že majú dôležitú úlohu v elektronickej komunikácii, kde môže ľahko dôjsť k nepocho-

peniu alebo zlej interpretácii chatového textu. 

 

2.3 Fatická funkcia 

Fatická funkcia, dominujúca v chatoch sprostredkovaných cez webový portál alebo prog-

ram IRC, je zameraná na kontakt, pripútanie alebo udržanie partnerovej pozornosti. Už sa-

motný názov synchronickej elektronickej komunikácie „chat – poklebetenie si“ implikuje, že 

sa tu ľudia schádzajú kvôli „komunikácii pre komunikáciu“. Väčšiu časť replík tvoria výpo-

vede slúžiace: 

na nadviazanie kontaktu – to sú predovšetkým pozdravy a úvodné formuly (Nikto kom-

patibilny/ná na pokec? – je tu niekto kto popise??? – DIEVCA NA POPISMENKOVA-

NIE???15++); 

na udržanie kontaktu (Spis???“ – ...presov!!!!!spime????? – si ešte tu?); 
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na prerušenie komunikácie (Ja padaaaaam – wang__sa looci). 

V programe IRC sa na upútanie pozornosti využívajú aj systémové hlásenia, ktoré sa zob-

razia po zadaní príkazu počítaču. Od ostatného textu sú farebne odlíšené, a preto je väčšia 

pravdepodobnosť, že si správu chatistu si všimnú aj ostatní: 

 

Obrázok č. 5 Systémové hlásenie od chatistu s nickom RafteR na kanáli Prešov 

 

Aj tu dochádza k prestupovaniu emotívnej a fatickej funkcie; často sa využívajú emotiko-

ny, ktoré majú vyjadriť nielen náladu chatujúceho, ale aj naňho upozorniť: 

 

Obrázok č. 6 Využitie emotikonov v rámci fatickej funkcie; stránka www.pokec.sk 

 

3. TYPOLOGICKÉ ZNAKY A VLASTNOSTI CHATOVEJ KOMUNIKÁCIE 

Komunikácia cez chat pre človeka nie je prirodzená, pretože je ochudobnená o nonverbál-

nu zložku. Namiesto toho dekonštruuje sociálne hranice a buduje nové, alternatívne hranice 

postmodernej komunity (Reid, 1991) hravosťou v jazyku, kolážou, pastišom, intertextualitou, 

stieraním hraníc štýlov a žánrov. Spoločný fyzický priestor sa úplne stráca, a preto sa môžeme 

spoľahnúť iba na slová a dohodnuté znaky, špecificky viažuce sa na chat, ktorými sa odlišuje 

od iných typov komunikácie, ale zároveň sa snaží priblížiť reálnemu rozhovoru face-to-face. 

K najvýraznejším dištinktívnym vlastnostiam chatu môžeme priradiť: 

používanie termínov súvisiacich s chatovou komunikáciou a počítačovými technológiami – 

pri tvorbe prejavu vplývajú na proces výberu slov rôzne činitele, z ktorých prostredie, v kto-

rom sa chatová komunikácia realizuje a princíp ekonómie prejavu spôsobuje, že chatisti pou-

žívajú slová „komp“ (skratka z angl. slova „computer“ – počítač), „off/offline“ (nepripojený 

na internet), „online“ (pripojený na internet), „nick“ (prezývka) a iné:  
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<ewing> posuv s mysou po kliknuti zo strednym tlacitkom je moc good 

<proXXimus> musim na skundu off 

<glide> sp4nq celkom ide :) komp som konecne kupil :) 

(09:39:31 ssspsss1) cau popise niekto cez RP???? 

(09:51) Hocikto: all: kto sedi v nejakom NETCAFE ? 

(09:27) nažhavena: ManiakX: JA SOM VELMI NAZHAVENA. VED MAM AJ NICK 

vyjadrovanie emócií prostredníctvom emotikonov, veľkých písmen, interpunkčných zna-

mienok (?!), citosloviec, písania tučným alebo farebným písmom – najčastejšie vyskytujúce 

sa emotikony v klasickej podobe sú: 

:) alebo :-), :o)  radosť        <proXXimus> tak pardoooon :) 

:( alebo :-(, :o(  smútok       krvinka: :-( 

;) alebo ;-), ;o)  žmurknutie      <BorusH> za trest ;) 

:D alebo :-D   veľká radosť, rehot    <BillyBoy> a vecer je nas :D 

:p alebo :-P   vyplazený jazyk     <Krajo-> mno pojazdil som si na motokarach :P 

:´(      plač        <SranWORK> vies jaky som bol zufaly ked som musel 

odist :´( 

:-/ alebo :/    nerozhodnosť, skepsa   <Ivuso> :/ 

:* alebo :-*   bozk        <zlatucqa> fantoczi-: :-* 

Emócie sa snažia chatisti vyjadriť aj pomocou animovaných emotikonov, interpunkčných 

znamienok, citosloviec a písaním farebne odlíšeným písmom: 

<aniel> ANOOOOOOOOOOOO 

<aniel> OD SEPTEMBRA!!!!!!!!!!! 

<_neutralna_> joj ty! 

09:12:57 - >> Marika1: Stanly je duchom nepritomny  

18:57 Sashi >ahojteeee  

18:41 HOLKAzGANGU >Ale nooo..  

využívanie akronymov – k najpoužívanejším akronymom patria najmä skratky anglických 

výrazov: 

wb – welcome back (vitaj naspäť)   <monthy> wb zlaticko :) 

btw – by the way (mimochodom)   <_icer_> to len btw 

pls – please (prosím)       * Fidelko hlada niekoho,kto sa wyzna 

            to toho dementneho Windowsu,pls 

thx – thanks (ďakujem)      <mautinka> thx 
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V nadväznosti na anglické akronymy začali vznikať už aj skratky slovenských alebo čes-

kých výrazov: 

nmz alebo nz – nemáš za čo/není zač  <otis> nz, borka 

jj – jo jo (áno)        mishickaa (02:40 PM): :-)jj ... anglina uz vies ako?:-D 

njn alebo nj – no jo no/no jo     <Hanicka> hehe njn vzdy je to autom:D 

využívanie systému alternácie konsonantov a vokálov – komunikanti sú zvyknutí na normu 

nepoužívania diakritiky, čo je spôsobené danými technickými parametrami viacerých softvé-

rov. Napriek tomu, že na niektorých webchatoch je diakritika dostupná, často dochádza k 

multiplikácii vokálov a k náhrade niektorých slovenských konsonantov konsonantmi typic-

kými pre cudzí jazyk, hlavne angličtinu. Grafická podoba slov je deformovaná s cieľom exo-

tizácie textu, čiastočne odráža fonetickú podobu slova: 

á = aa            <glide> sp4nq dakujeme vaam, dakujeme  vaam velmi pekne... :) 

i = j (hlavne v diftongoch)     <ejo> moshurka: mala by si ist na protialkoholicke ljecenje 8-) 

í = ii           <glide> mno idem sa ja hrat, zatiim bye 

ú = uu/oo          <moaner> fuuha 

            <sp4nq> glide: skoos 

š = sh           <ejo> moshurka: nemash zabrany? 8-)) 

ch = x          <bosorka77> Mesjaciq no aspon sxudnem na lytkax :) 

v = w          <Krajo-> sranda wec 

k = q          <sp4nq> glide: vsaq naco Ti peniaze, hlavne ze mas pc :-))) 

j = y          <Mesjaciq> bosorka77: Hmm.. yo.. ale ked Ti teraz niekto vrati, 

           zoberie Ta par metrov.. 

v = f          <sPacho> to je super, ze aspon sam na vlastných ftipoch sa vies 

zabavit :) 

 

ZÁVER – MÁ CHAT BUDÚCNOSŤ? 

Skutočnosť, že chatovou komunikáciou sa zaoberajú viacerí západní lingvisti (porov. Crys-

tal, Hoffmanová, Čmejrková...) svedčí o tom, že máme do činenia nielen so životaschopnou 

formou medziľudskej komunikácie, ale aj s obrovským priestorom a vhodným poľom na ja-

zykovedné bádanie. Bude nepochybne zaujímavé sledovať ďalší vývoj “elektronického dis-

kurzu”, nápadného svojím postmoderným charakterom a antikovenčnosťou. 
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