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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Príspevok je zameraný na diskurzívnu charakteristiku počítačom sprostredkovanej 
komunikácie konvergentných médií (CMCMD), pričom využíva korpus z predchádzajú-
ceho semiotického výskumu i jeho výsledky: kategorizáciu podielu obrazu a textu vo 
vybraných statusoch s cieľom potvrdenia čoraz väčšieho dôrazu na vizuálnu stránku, 
sekundárne i dôrazu na naratívnosť a zdieľanie obsahu. Na korpus vybraných statusov 
zo sociálnej siete Facebook aplikuje teóriu pozicioningu a jazykových funkcií v snahe 
vytvoriť základnú klasifikáciu statusov, opísať jazykové parametre a parametre týka-
júce sa aktuálnej pozície autora, jeho prezentácie vo virtuálnom prostredí. Skúma tak-
tiež genderové rozdiely prejavujúce sa v rôznej miere expresivity (formálnej 
i obsahovej) prítomnej v replikách – statusoch. Výsledky analýzy sú síce čiastkové, no 
predstavujú východisko pre budúce komplexnejšie výskumy diskurzu elektronickej 
komunikácie. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

CMC (CMCMC) – CMD (CMCMD) – diskurz – Facebook – jazyková funkcia – pozicio-
ning – replica – status 

 

VVVV našom poslednom príspevku (Mochňacká, 2012b) sme opisovali históriu 
a výskum diskurzu počítačom sprostredkovanej komunikácie (Computer-Mediated 
Discourse; CMD), pričom sme načrtli súčasné a budúce trendy jej vývoja. Prie-
kopníčka 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 commu-
nication, 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 komen-
tárov pod videá na stránke YouTube alebo chatu a e-mailu fungujúceho v rámci 
sociálnej siete Facebook, hovoríme v tomto prípade o diskurze počítačom spro-
stredkovanej komunikácie konvergentných médií (convergent media computer-
mediated discourse, CMCMD). Termínom je možné pokryť súhrnne všetky 
druhy textov elektronickej komunikácie od chatových portálov, blogov až po 
sociálne siete. Diskurz (nielen) CMCMC možno chápať ako „... pravidlá komu-
nikácie priznávané jednotlivým účastníkom/kam komunikácie na základe ich 
sociálneho statusu, ktorý sám nie je daný, ale práve oným diskurzom konštru-
ovaný (t. j. komunikanti nemajú rovnakú východiskovú pozíciu, pozn. B. M.).“ 
(Bočák, 2009, s. 121) V prípade elektronickej komunikácie naň vo všeobecnosti 
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nazeráme z jazykovedného hľadiska, znamená to, že v prostredí internetu sa 
textová a obrazová komunikácia, kódovanie a dekódovanie správy uskutočňuje 
prostredníctvom konvencionalizovaných postupov, závisiacich od typu interne-
tovej komunikačnej situácie, autora a adresáta, ale aj bezprostredného situačné-
ho kontextu. Tento pohľad však nevyníma pragmatický aspekt komunikácie, 
ktorá je sociálnou akciou – ona „konvencionálnosť“ viažuca sa na sociálne prak-
tiky (spôsoby, akými sa niečo robí v spoločnosti) a diskurzívne praktiky (spôso-
by, akými sa veciam pripisujú pomenovania a významy; pozri Bočák, 2008, 
s. 26) sa začala vyvíjať už v počiatkoch elektronickej komunikácie prostredníc-
tvom mobilných telefónov. 

V súvislosti s predpokladanými technologickými zmenami sme v poslednom 
príspevku vyslovili domnienku, že sa v tomto diskurze bude najrýchlejšie meniť 
rovina vizuálna (emotikony, animácie, obrázky, pribúdanie nových mém, zme-
ny 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 po-
kračovať špecializácia na komunity, prispôsobovanie sa potrebám jednotlivých 
subkultúr. Na základe týchto tvrdení a vlastných pozorovaní sme definovali sú-
bor charakteristík súčasného počítačom sprostredkovaného diskurzu konver-
gentných médií, a to: naratívnosť, príbehovosť; dôraz na vizuálnu stránku; zdie-
ľanie obsahu; dôraz na neformálnosť; narastajúca diferencovanosť (Mochňacká, 
2012a). 

Na základe určenia charakteristík CMCMD sme sa v predchádzajúcom prí-
spevku rozhodli potvrdiť si viaceré z vyslovených téz (väčší dôraz na vizuálnu 
stránku, sekundárne i dôraz na naratívnosť a zdieľanie obsahu; pozri: Mochňac-
ká, 2012b), pričom sme naznačili východiská na ďalší rozbor, o ktorý sa pokú-
sime v tomto príspevku, tentoraz z jazykovej stránky s cieľom opísať diskurz 
CMCMC. Korpus pozostával zo zozbieraných posledných pridaných príspevkov 
– statusov z najpoužívanejšieho a najpopulárnejšieho média – sociálnej siete Fa-
cebook. Status sme v tomto prípade chápali ako repliku, „významový celek, 
v jehož průběhu nebyl jeden mluvčí vystřídán druhým“ (Nekvapil, 1999, s. 81). 
V priestore sociálnej siete je status súčasťou asynchronického dialógu, ktorý po-
zostáva zo statusov a komentárov k nim. Asynchronické dialógy (predstaviteľmi 
sú napr. diskusné fóra, blogy, e-maily) sú charakteristické najmä tým, že expe-
dient a percipient nie sú (nemusia byť) pri rozhovore prítomní v reálnom čase. 
Dominuje v nich pripravenosť, ktorá sa odráža na štruktúre a obsahu správy, 
keďže vďaka neobmedzenému času na tvorbu je možné správu upravovať. 
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Rýchlosť striedania replík je nižšia ako pri synchronických dialógoch a podľa 
Jandovej (2005, s. 66) je asynchronický chat viac spätý s rysmi písaného jazyka, 
predovšetkým formálnou stránkou a výberom variety. 

 
METODOLÓGIA AMETODOLÓGIA AMETODOLÓGIA AMETODOLÓGIA A    ANALÝZA STATUSOVANALÝZA STATUSOVANALÝZA STATUSOVANALÝZA STATUSOV    

Keďže sme využili korpus, ktorý sme zozbierali v mesiacoch september – ok-
tóber, mali sme k dispozícii 403 vyselektovaných príspevkov – statusov, ktoré 
sme rozdelili do viacerých kategórií s ohľadom na označenia stanovené samot-
ným softvérom Facebooku: 
− Statusy: (T) textový status, (F) fotografia, (V) video. K posledným dvom kate-

góriám sa dal priradiť aj ďalší kvalifikátor (s) – textový status. 
− Zdieľanie: (ZS) zdieľaný status, (ZF) zdieľaná fotografia, (ZV) zdieľané vi-

deo, (ZO) zdieľaný odkaz, ku ktorým sa tiež dal priradiť kvalifikátor (s) – 
textový status autora, ktorý daný obsah zdieľal. 
Výsledky kategorizácie sme vizuálne znázornili v grafe, pričom sme zvýraz-

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

Graf č. 1: Pomer jednotlivých kategórií statusov v percentáchGraf č. 1: Pomer jednotlivých kategórií statusov v percentáchGraf č. 1: Pomer jednotlivých kategórií statusov v percentáchGraf č. 1: Pomer jednotlivých kategórií statusov v percentách    

 
Čiastkové výsledky ukazujú, že najvyšší podiel v statusoch mali čisto textové 

príspevky (25 %), potom zdieľanie odkazov (11 %) a fotografia doplnená 
o textový status (11 %). Keďže sa v našom príspevku chceme venovať najmä ja-
zykovej stránke statusov, nakoniec sme sem pridali ešte niekoľko statusov, ktoré 
sme predtým z korpusu vylúčili. V konečnom dôsledku teda uvádzame počet 
čisto textových statusov a počet textových statusov, ktoré sú súčasťou dominu-
júcej fotografie, videa alebo odkazu (označené kvalifikátorom F + s, ZF + s, V + s, 
ZV + s, O + s, ZO + s), čím sme získali konečný počet 230 statusov (tabuľka č. 1): 
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Tabuľka č. 1: Statusy sTabuľka č. 1: Statusy sTabuľka č. 1: Statusy sTabuľka č. 1: Statusy s    textovou zložkoutextovou zložkoutextovou zložkoutextovou zložkou    

STATUSYSTATUSYSTATUSYSTATUSY        230230230230 

(T) text 103 

(ZF/F + s) zdieľaná fotografia/fotografia a text 85 

(ZV/V + s) zdieľané video/video a text 26 

(ZO + s) zdieľanie odkazu a text 15 

(ZS + s) zdieľanie statusu a text 1 

 
Všetky statusy sme rozdelili podľa sémantiky a štruktúry (tabuľka č. 2). Tex-

tové statusy, ktoré boli súčasťou fotografie, sme prepojili s kategóriami, ktoré 
sme stanovili v predchádzajúcom výskume: s demotivačnými postermi, reálny-
mi fotografiami, vtipmi, oznámeniami (pozri Mochňacká, 2012b). Naším cieľom 
bolo kategorizáciou opísať diskurz CMCMC, teda pravidlá komunikácie, jazyko-
vé správanie komunikantov, ich elektronickú prezentáciu. V tomto prípade je 
možné využiť aj teóriu pozicioningu, ktorá interpretuje to, ako komunikant 
usmerňuje rozhovor verbálne a neverbálne (realizáciou viacerých rečových ak-
tov),1 do akých interpersonálnych, často premenlivých, vzťahov pritom vstupu-
je. Dôležité je nahradenie dichotómie známej zo sociálnej psychológie: rola (na-
pĺňanie očakávania ostatných príslušníkov dodržiavaním istých pravidiel, zá-
sad), zdôrazňuje statické, formálne a rituálne aspekty. Namiesto nej je tu dyna-
mickejšia koncepcia pozície hovoriaceho – naratívnych konvencií (Harré – Gil-
lett, 2001, s. 60), ktoré predstavujú gramatické normy jazyka. Pozícia je teda 
chápaná ako „dynamickejšia alternatíva statického pojmu rola“ (Davies – Harré, 
1990, podľa: Boxer, 2003, s. 50; vlastný preklad), umožňuje neustále re-
/pozicionovanie subjektu, ktoré je vždy diskurzívnym konštruktom (Bočák, 
2008, s. 239). Podstatná je aj reciprocita takéhoto aktu – vymedzením svojej po-
zície sa dotýkam aj pozície iných. V rámci teórie pozicioningu možno hovoriť o 
dvoch podobách umiestňovania do pozície: osoba sa pozicionuje sama vlastným 
prehovorom (reflexívny pozicioning), alebo je pozicionovaná inou osobou (in-
terakčný pozicioning). 

Výsledkom prepojenia všetkých kategórií bolo vytvorenie tabuľky definujú-
cej základné „typy“ statusov a ich funkcií (tabuľka č. 2). 

 

                                                      
1 Tu máme na mysli pomocou animácií, emotikonov atď. 
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Tabuľka č. 2: Tabuľka č. 2: Tabuľka č. 2: Tabuľka č. 2: KategorizáciaKategorizáciaKategorizáciaKategorizácia statusov statusov statusov statusov    

TTTT    
103103103103    

Z+S / ZF+SZ+S / ZF+SZ+S / ZF+SZ+S / ZF+S    
86868686    

V+S / ZV+SV+S / ZV+SV+S / ZV+SV+S / ZV+S    
26262626    

O+S / ZO+SO+S / ZO+SO+S / ZO+SO+S / ZO+S    
15151515 

vtipy 8         

informačné statusy 35 reálne fotografie 32 17 13 

    oznámenia 3     

    vtipy (cartoon) 4     

    demotivačné postery 2     

(k) informačné statusy 20 reálne fotografie 2 5 2 

    oznámenia 2     

    vtipy (cartoon) 1     

k informačné statusy 7 reálne fotografie 20 2   

    oznámenia 1     

citáty 6         

poďakovania za priania 21         

priania 4 reálne fotografie 2     

emocionálne reakcie 2 reálne fotografie 6 2   

    vtipy (cartoon) 8    

    demotivačné postery 3     

 
Výsledky kategorizácie sme vizuálne znázornili v grafe, pričom sme zvýraz-

nili dominujúce kategórie a údaje doplnili o percentuálny pomer (graf č. 2): 
 

Graf č. 2: Vizuálne Graf č. 2: Vizuálne Graf č. 2: Vizuálne Graf č. 2: Vizuálne znázornenieznázornenieznázornenieznázornenie dominantných kategórií statusov dominantných kategórií statusov dominantných kategórií statusov dominantných kategórií statusov    
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CHARAKTERISTIKA STATCHARAKTERISTIKA STATCHARAKTERISTIKA STATCHARAKTERISTIKA STATUSOV USOV USOV USOV     

Textové statusy aj statusy k fotografii/videu/odkazu v našom korpuse sme 
označovali ako repliky, ktoré mohli byť rozdelené na viacero výpovedí. Crystal 
(2006, s. 252) chápe rozdeľovanie replík do výpovedí dvojako: prvý typ označu-
je ako single-theme chunking (monotematické členenie), t. j. viaceré výpovede 
tvoria jednu ukončenú, myšlienkovo uzavretú výpoveď; druhý typ, multi-
theme chunking (multitematické členenie), je sériou sémanticky separovaných 
výpovedí. Vzhľadom na to, že statusy na Facebooku sú predstaviteľmi asyn-
chronického chatu, teda repliky sú myšlienkovo viac uzavreté ako v synchro-
nickom chate, prejavuje sa v nich tendencia k monotematickému členeniu vý-
povedí. 

Najväčšiu skupinu podľa tabuľky č. 1 tvorili informačné statusy informačné statusy informačné statusy informačné statusy (IS), vysky-
tujúce sa pri čisto textových statusoch, statusoch k fotografii, videu a odkazu. 
Podstatou informačných statusov bolo autorovo informovanie ostatných o tom, 
čo práve robí/robil/bude robiť, kde sa nachádza, kam ide, ako sa cíti, časté boli 
napr. oznámenia o komunikačnej (ne)dostupnosti, odporúčania návštevy miest, 
ponuka práce, výzvy, prosby o pomoc, pozvánky a pod. Pri statusoch k fotogra-
fii, videu alebo odkazu sa zasa viazali na dominujúcu zložku, boli popisné, ko-
mentovali, vysvetľovali ju. Prítomný bol predovšetkým dôraz na zdieľanie, či už 
smútku alebo radosti, teda túžba po sebaprezentácii a (inter)aktívnom publiku. 

S ohľadom na teóriu pozicioningu sme túto kategóriu rozdelili na tri pod-
skupiny podľa druhu pozicionovania: pri kategórii „IS“ išlo o reflexívne pozi-
cionovanie, teda autor sa sám vymedzil v určitej aktuálnej pozícii, pri kategó-
riách „(K)IS“ a „KIS“ („K“ znamená kontakt – priamy alebo nepriamy) šlo 
o zmiešaný pozicioning reflexívny a interakčný – autor pozicionoval sám seba 
a pritom do repliky zahrnul aj potenciálneho (K)IS) alebo konkrétneho, reálne-
ho percipienta (KIS) zo skupiny priateľov na sociálnej sieti. Pri kategórii „KIS“ 
autor označil percipienta tzv. „tagom“ – priradil mu menovku, čím boli perci-
pient a expedient prepojení prostredníctvom spoločného statusu na svojich pro-
filoch. Statusy v kategórii (K)IS boli mienené všeobecnejšie, pozicionovanie po-
tenciálneho percipienta bolo vyjadrené morfologickými prostriedkami (slovesá 
v 2. osobe plurálu, zámená) lexikálnymi prostriedkami (osloveniami – priatelia, 
ľudia, kamaráti, holky) a syntaktickými prostriedkami (otázky, výzvy): 

 
Ukážka č. 1: Status z kategórie kontaktovýchUkážka č. 1: Status z kategórie kontaktovýchUkážka č. 1: Status z kategórie kontaktovýchUkážka č. 1: Status z kategórie kontaktových    

informačnýinformačnýinformačnýinformačných statusov ch statusov ch statusov ch statusov –––– KIS KIS KIS KIS    

MENO: Bibuška, normálne že na naše gesto /po tvojom chytení lopty/ nikto nemá... :D 
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konec ale aj tak nejlepšia :DD Neskutočný zápas— s: MENO a 7 ďalší. 
MENO: šalenota :D — s: MENO a 11 ďalší. 
FOTOGRAFIA 

 
Ukážka č. 2: Statusy z kategórie nUkážka č. 2: Statusy z kategórie nUkážka č. 2: Statusy z kategórie nUkážka č. 2: Statusy z kategórie nepriamychepriamychepriamychepriamych    
kontaktových informačných statusov kontaktových informačných statusov kontaktových informačných statusov kontaktových informačných statusov –––– (K)IS (K)IS (K)IS (K)IS    

MENO: Zhanam koncovku na adapter 5,5x1,7mm....ma niekto? dakujem 
MENO zdieľa fotku používateľa Verča e-shop - detské a kojenecké oblečenie:  
Môj synovček súťaží :) Dajte mu hlas, pekne vás prosí ;) 

 
Z hľadiska jazykových funkcií by sme teda statusy s kvalifikátorom (K)IS 

a KIS mohli označiť ako statusy s funkciou fatickou, zameranou na kontakt (27 %). 
Pri interakčnom pozicioningu ide najmä o nadviazanie komunikácie s cieľom 
výzvy, pozvania, prosby o pomoc a pod. Kvantitatívne je celkový pomer infor-
mačných statusov s reflexívnym a interakčným pozicionovaním vyjadrený 
v grafe č. 2 – dominuje tu reflexívny pozicioning (46 %), zameranie autora na 
seba – emotívna funkcia. 

Ďalšie dve skupiny statusov, ktoré napĺňali maximu zdvorilosti, konkrétne 
zásadu kontaktu (vyjadrenie sociálnej súdržnosti prostredníctvom verbálnej ak-
cie; Slančová, 1999, s. 79), boli poďakovania za priania (PP)poďakovania za priania (PP)poďakovania za priania (PP)poďakovania za priania (PP) a priania (P).priania (P).priania (P).priania (P). Čisto 
textové poďakovania za priania písali vo väčšine prípadov autori, ktorí nemali 
žiadnu vlastnú aktivitu (status). Pri fotografii šlo o vizuálne doplnenie priania, 
statusy mali vo všeobecnosti fatickú funkciu a zmiešané pozicionovanie vyjad-
rené poďakovaním sa všetkým priateľom, ktorí im statusom zablahoželali. Po-
dobne aj skupina „priania“ interakčne vymedzovala skupinu používateľov, kto-
rým autori posielali zväčša želania k meninám. 

 
Ukážka č. 3: Statusy z kategórie poďakovanie za priania (PP) a priania (P)Ukážka č. 3: Statusy z kategórie poďakovanie za priania (PP) a priania (P)Ukážka č. 3: Statusy z kategórie poďakovanie za priania (PP) a priania (P)Ukážka č. 3: Statusy z kategórie poďakovanie za priania (PP) a priania (P)    

MENO: Dakujem priatelia za mile priania... 
MENO: Vsetkym Zuzkam,Zuzankam a Zuzickam vsetko len to najlepšie prajem :) 

 
Citáty (C)Citáty (C)Citáty (C)Citáty (C) a vtipy (V)vtipy (V)vtipy (V)vtipy (V) prítomné iba v čisto textových statusoch predstavovali 

najmenšiu skupinu, nápadnú štruktúrou i sémantikou: odhliadnuc od obsahu 
citáty známych osobností a vtipy niesli znaky formálnosti, oficiálnosti (spisov-
nosť, používanie diakritiky a interpunkcie, uvedenie autora citátu v zátvorke), 
v minimálnej miere sa vyskytli emotikony. Príčina zrejme tkvie v tom, že citáty 
i vtipy boli zväčša prevzaté od iných autorov z oficiálnejších komunikátov. 
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Z hľadiska pozicioningu možno pri citátoch hovoriť o reflexívnom situovaní, 
autori vymedzovali svoju pozíciu tým, že sa stotožnili s obsahom citátu a vtipu, 
hoci pri vtipoch je možnosť určiť pozíciu tak trochu zastretá. 

 
Ukážka č. 4: Statusy z kaUkážka č. 4: Statusy z kaUkážka č. 4: Statusy z kaUkážka č. 4: Statusy z kategórie citáty (C) a vtipy (V)tegórie citáty (C) a vtipy (V)tegórie citáty (C) a vtipy (V)tegórie citáty (C) a vtipy (V)    

MENO: Healing involves valuing love more than pain. If you are willing, you will see, 
even through your pain, those to whom you can be an "angel without wings" (Chuck 
Spezzano). 
MENO: Synu, povedz mi pravdu máš problémy s drogami? 
  Nie mama, zavolám a mám. 

 
Emocionálne reakcie (ER) Emocionálne reakcie (ER) Emocionálne reakcie (ER) Emocionálne reakcie (ER) v čisto textových statusoch a statusoch k fotogra-

fiám a videám predstavovali početnejšiu skupinu. Repliky zahŕňali iba emotikon 
alebo citoslovce (jeden prípad zahŕňal aj jediné interpunkčné znamienko – vý-
kričník). V čisto textových statusoch šlo o citovú reakciu na aktuálnu situáciu, 
o ktorej vedel iba autor, pri fotografiách a videách o reakciu na zobrazený či 
zdieľaný obsah (reflexívne pozicionovanie). 

V našom poslednom výskume sa preukázala dominancia obrazu nad textom 
(obraz 61 %, text 39 %). Keďže väčšinu vizuálnych prvkov tvorili reálne foto-
grafie (67 %), ich dominanciu možno vysvetliť tým, že patria k tzv. „horúcim 
médiám“, t. j. k vysokodefiničným, rýchlo dekódovateľným textom (Rusnák, 
2010, s. 130), ktoré sú menej náročné na percepciu. Podobne, teda spôsobom 
„kódovania“, sa líšili aj čisto textové statusy a statusy s iným dominantným prv-
kom (fotografiou, vidom a odkazom), a to predovšetkým dĺžkou repliky. Hoci 
najkratšia replika sa vyskytla pri čisto textových statusoch – išlo o jediný znak 
(!) ako emocionálnu reakciu, najdlhšia replika obsahovala 61 výpovedí (v kate-
górii „vtip“). Čisto textové statusy mali priemernú dĺžku repliky viac ako 2 vý-
povede, pričom v textových statusoch s iným dominantným prvkom bola prie-
merná dĺžka jedna výpoveď, prípadne jedno slovo, čím sa blížili k replikám cha-
rakteristickým pre synchronické dialógy (pozri viac: Mochňacká, 2009, s. 79). 
Statusy k fotografii, videu alebo odkazu sa viazali na dominujúcu zložku, boli 
popisné, komentovali, vysvetľovali, prípadne verbalizovali emócie autora pri jej 
percepcii. 

Ako bolo spomenuté v úvode, v priestore sociálnej siete je status ako replika 
súčasťou asynchronického dialógu. Napriek tomu mali statusy viaceré parametre 
synchronického chatu (napríklad priemernú dĺžku výpovede v statuse s vizuál-
nym dominantným prvkom). Okrem toho, že statusy predstavujú asynchronic-
kú komunikáciu, myšlienkovo uzavreté komunikáty a mala by sa v nich odrážať 
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„pripravenosť“ textu, frekvencia expresívnych a defektných syntaktických kon-
štrukcií    bola takmer vo všetkých statusoch vysoká. Hranice medzi jednotlivými 
výpoveďami sa vo viacerých prípadoch stierali, komunikanti často nepoužívali 
interpunkciu alebo namiesto nej použili emotikon. Rozhodli sme sa preto kvan-
titatívne vyjadriť pomer expresívnych prvkov v statusoch: zahrnuli sme sem iba 
formálne naznačenú expresivitu (emotikony, citoslovcia so znásobenými vo-
kálmi, používanie veľkých písmen, expresívne syntaktické konštrukcie (apozio-
pézy) a znásobenú interpunkciu), pretože obsahová – lexikálna expresívnosť je 
súčasťou hovorového štýlu, ktorý je pre elektronické dialógy typický (s čím sú-
visí aj výber variety, prítomnosť kolokvializmov, sociolektov, dialektizmov, ex-
presív). Hoci základným predpokladom až do 80-tych rokov 20. storočia (Zá-
brodská, 2009, s. 42) bola premisa, že lingvistické príznaky, prejavujúce sa naj-
mä v miere zdvorilosti, genderovú príslušnosť zväčša prezradia,2 Zábrodská 
(2009, s. 91) v súvislosti s genderovou identitou v rozhovore upozorňuje na to, 
že naše vnímanie je ovplyvnené práve týmito jestvujúcimi stereotypmi 
v spoločnosti. Prítomnosť tzv. „genderových rozdielov“ sa v našej vzorke statu-
sov potvrdila: celkový pomer statusov s expresívnymi, emocionálnymi prvkami 
(hoci bolo možné určiť, ktoré statusy sú viac a ktoré menej emotívne) bol 73 % 
oproti neutrálnym statusom. Z hľadiska prítomnosti expresivity v statusoch mu-
žoch a žien je pomer naznačený v grafe č. 3. Emotikony ako najsilnejšie emocio-
nálno-expresívne prvky boli prítomné v 53 % statusov, tie opäť preukazovali gen-
derové rozdiely (69 % emotikonov v statusoch žien, 31 % v statusoch mužov). 

 
Graf č. 3: Pomer expresívnych statusov mužov a žienGraf č. 3: Pomer expresívnych statusov mužov a žienGraf č. 3: Pomer expresívnych statusov mužov a žienGraf č. 3: Pomer expresívnych statusov mužov a žien    

 
 
Ak sa vrátime k úvodu a pokúsime sa charakterizovať statusy z našej vzorky 

vzhľadom na teóriu pozicioningu, môžeme konštatovať, že 39 % statusov vyka-

                                                      
2 Pozri bližšie Herring, 2005. 



Barbora MochňackáBarbora MochňackáBarbora MochňackáBarbora Mochňacká    
 

    

109109109109    

zovalo známky zmiešaného pozicioningu (kategórie PP, P, KIS, (K)IS), teda au-
tor neumiestňoval do určitej pozície sám seba, ale aj iných používateľov, a to 
buď priamo menom, označením (tagom), alebo všeobecne miereným pozicio-
novaním používateľov. Väčšina statusov (kategórie C, IS, ER; 58 %) mala refle-
xívne pozicionovanie, kde autori prezentovali informácie týkajúce sa ich sa-
mých, vlastné úvahy a pocity, umiestňovali samých seba do aktuálnej pozície 
z hľadiska stotožnenia sa s uvedeným textom alebo zobrazovaným obsahom, 
prípadne jeho odmietania. 

 
ZÁVERZÁVERZÁVERZÁVER    

Náš výskum bol zameraný na semiotickú, no predovšetkým diskurzívnu cha-
rakteristiku počítačom sprostredkovanej komunikácie konvergentných médií 
(CMCMD) s dôrazom na opis jazykových parametrov a parametrov týkajúcich 
sa aktuálnej pozície autora. Výsledky analýzy potvrdzujú, že v statusoch sociál-
nej siete dominujú informačné statusy, túžba po (inter)aktívnom publiku, 
v menšej miere zdvorilostné reakcie na príspevky od ostatných používateľov 
a emocionálne reakcie. Prevažuje taktiež reflexívny pozicioning, zameranie au-
torov statusov na seba samých, nad zmiešaným pozicionovaním seba a iných 
používateľov. Zároveň je prítomná veľká miera expresivity, ktorá nie je len ob-
sahová (súvisí s hovorovým štýlom, ktorý je pre elektronickú komunikáciu ty-
pický), ale aj formálna (prítomnosť defektných syntaktických konštrukcií, mul-
tiplikácia znakov, interpunkcie, zvýrazňovanie veľkými písmenami). V súčin-
nosti s inými charakteristikami (dĺžka repliky v statusoch s iným dominantným 
prvkom) tak vo svojej podstate asynchronické repliky facebookových statusov 
naznačujú skôr vlastnosti synchronických dialógov. 

Uvedomujeme si, že výsledky analýzy vzhľadom na celkové množstvo skú-
maných statusov nemožno brať za úplne relevantné, no skúmaný korpus má byť 
len východiskom na ďalšiu, podrobnejšiu analýzu z hľadiska diskurzívnych 
praktík prítomných v diskurze počítačom sprostredkovanej komunikácie kon-
vergentných médií. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The article is focused on characteristic of convergent media computer-mediated dis-
course (CMCMD), using the corpus from previous semiotic research and its results: ca-
tegorization of image and text ratio in selected statuses with proving the increasing 
emphasis on visual aspects, secondary emphasizing narrativity and content sharing. 
Article applies the positioning theory and theory of language functions on corpus of 
statuses of social network Facebook to typologize statuses, describe language para-
meters and parameters related to expedients actual position, its presentation in virtu-
al environment. This analysis reflects also gender differences indicated by various de-
gree of expressivity (formal and content) of statuses – turns. Results of analysis are 
partial but representing resource for further, complex research of computer-mediated 
discourse. 
 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords    

CMC (CMCMC) – CMD (CMCMD) – discourse – Facebook – language function – posi-
tioning – status – turn 
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