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1 ÚVOD 

Diplomová práce s názvem Kultura emoji je náhledem do problematiky kultury 

internetového prost(edí, p(esn#ji do kulturní kategorie u%ivatel' vyu%ívajících znakov&ch 

prost(edk' emotikon' a emoji. Podle ur"ité interpretace Hofstedeho teorie kultur1 ka%dá 

kultura vytvá(í sv'j zp'sob komunikace a ur"it& zp'sob komunikace zp#tn# vytvá(í 

rozpoznatelnou kulturu. Vyu%ívání nejazykov&ch znak' v elektronické komunikaci m'%e 

b&t inspirativním prvkem p(i rozboru toho, jak prost(edky komunikace ovliv!ují její 

pr'b#h a vzájemné porozum#ní. Tato práce si dala za cíl prozkoumat tyto nejazykové 

znaky. Hlavní d'raz bude kladen p(edev$ím na vizuální znaky emoji, jejich% obliba 

v elektronické psané komunikaci se neustále zvy$uje.  

 

První kapitola bude slou%it jako uvedení do problematiky emoji. D'raz bude kladen na 

podrobné seznámení s tím, co emoji znamenají, jak jsou vytvá(eny, jak je pou%ívat a jaké 

jsou odchylky v jejich zobrazování. Kapitola se také zam#(í na to, jak u%ivatelé vnímají 

emoce, je% mají emoji reprezentovat. P(edstaven bude také rozdíl mezi emotikony a emoji 

a postupn& v&voj t#chto znakov&ch systém'. Cílem této kapitoly je seznámit "tená(e 

s nastupujícím vlivem emoji a jejich postupn&m prosakováním do d#ní ka%dodenního 

%ivota. Emoji ji% dávno p(esáhly ú"el, za kter&m byly vytvo(eny, a v dne$ní dob# je jejich 

vyu%ití ji% v$estranné. P(edstaveno bude n#kolik p(ípad', kdy emoji na$ly uplatn#ní 

i mimo elektronickou písemnou komunikaci. 

 

Následující kapitola Emoji a sémiotika bude v#novaná filozofickému uchopení fenoménu 

emoji. Znakové systémy zde budou zasazeny do sémiotické koncepce znaku Charlese 

Peirce a jejím prost(ednictvím budou vysv#tleny. V této kapitole bude také nastín#no, 

jak& je z hlediska sémiotiky rozdíl mezi jednotliv&mi emoji. D'raz bude kladen na 

p(edstavení rozdíl' mezi piktogramem a ideogramem a poté bude vysv#tleno, kdy m'%e 

b&t ur"it& emoji pova%ován za piktogram a kdy za ideogram. 

 

Kultura je jedním ze dvou hlavních p(edm#t' této diplomové práce. Pozornost bude 

soust(ed#na p(edev$ím na uchopení kultury u%ivatel' internetového prost(edí a u%ivatel', 

                                                
1 HOFSTEDE, G., Kultury a organizace; Software lidské mysli, s. 19. 
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ji% vyu%ívají znakov&ch systém' emoji. Na základ# koncepce holandského v#dce Geerta 

Hofstedeho, která bude také zb#%n# vysv#tlena, budou u%ivatelé za(azeni do jednoho 

z druh' kulturního prost(edí. Samotn& fenomén emoji bude uchopen a vysv#tlen jako 

jedna z kulturních skupin, která je tvo(ena sv&mi u%ivateli a má svá specifika. 

 

Dal$í z d'le%it&ch aspekt', je% je nutno zmínit v této diplomové práci, je oblast emocí. 

Bude jim v#nována samostatná kapitola, kde bude vysv#tlen koncept emocí a budou 

p(edstaveny základní druhy emocí a systém jejich fungování. Tato kapitola má p(ipravit 

pole pro hlavní cíl celé práce, jeliko% rozdílnost ve vnímání emocí prost(ednictvím emoji 

je st#%ejním bodem práce i dotazníkového $et(ení. P(edstaven bude také koncept emo"ní 

inteligence, kter& bude v záv#ru aplikován také na prost(edky emoji. Sou"ástí této 

kapitoly bude také p(edstavení a vysv#tlení emocí, je% budou navrhovan&mi odpov#/mi 

v dotazníkovém $et(ení. Toto vysv#tlení v$ak nebude sou"ástí dotazníku, aby nevedlo 

k ovliv!ování odpovídajících. 

 

Komunikace je nedílnou sou"ástí ka%dodenního %ivota. V sou"asné dob# ji hojn# 

provozujeme prost(ednictvím komunika"ních technologií. V této diplomové práci je 

kladen d'raz na vysv#tlení hlavních pravidel elektronické komunikace a p(edstavení 

platforem, je% elektronickou komunikaci umo%!ují. Komunikace je p(edm#tem zkoumání 

dodnes. Její pr'b#h byl n#kolika autory (Claude Shannon, Warren Weaver, Harold D. 

Lasswell) zpracován do komunika"ních model'. Jeden z model' bude v této diplomové 

práci aplikován také na pr'b#h elektronické komunikace prost(ednictvím komunika"ních 

médií. V návaznosti na zmín#nou teorii bude p(edstaveno a vysv#tleno pojímání emoji 

jako komunika"ního $umu. 

 

V pr'b#hu celé práce budou k teoretick&m otázkám dokládány v&sledky dotazníkového 

$et(ení, je% bylo pro vznik této diplomové práce provedeno. Tento dotazník je zam#(en 

na otázky ohledn# elektronické komunikace, emoji, jejich pou%ívání a v neposlední (ad# 

ohledn# vnímání emocí, které mají emoji reprezentovat. Dotazníkové $et(ení má slou%it 

pro podporu nebo vyvrácení hlavní hypotézy o rozdílnosti v tom, jak u%ivatelé vnímají 

emoce, je% emoji p(edstavují. Vzhledem k hlavnímu tématu diplomové práce bude 

pozornost soust(ed#na p(edev$ím na u%ivatele, ji% prvk' emoji vyu%ívají ka%dodenn#. 
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P(edposlední kapitola s názvem Vliv emoji na !tená"e zprávy zkoumá v$echny hlavní 

aspekty, které vedou u%ivatele k pou%ívání emoji. V úvodu bude zmín#n hlavní problém, 

kter& provází emoji a emotikony od doby jejich vzniku, a tím je názvosloví. Hlavním 

p(edm#tem této kapitoly je p(edstavení zm#n v oblasti vyu%ívání emoji. Z prost(edk', je% 

m#ly fungovat jako dopln#k pro elektronickou psanou komunikaci, se vlivem jejich 

roz$í(ení stávají znaky, je% doká%ou nahrazovat celá slova, pop(ípad# v#ty. Z komunikace 

textové se tedy pomalu stává komunikace prost(ednictvím obrázk' a znakov&ch symbol'. 

Na základ# v&sledk' dotazníkového $et(ení, je% je sou"ástí této diplomové práce, budou 

p(edstaveny nejoblíben#j$í emoji respondent' z kategorie deseti nejpou%ívan#j$ích emoji 

za rok 2016 a také z deseti náhodn# vybran&ch emoji, je% reprezentují více ne% pouze 

v&razy lidské tvá(e. V souvislosti s jejich rostoucí oblíbeností bude vymezeno, v jak&ch 

situacích emoji p(ekra"ují hranici neformální komunikace. 

 

Záv#re"ná kapitola, je% se soust(edí na rozdílnost vnímání emocí u%ivateli prost(edk' 

emoji, je celá v&sledkem posledních deseti otázek z p(ilo%eného dotazníku. P(edm#tem 

zkoumání bylo deset nejoblíben#j$ích emoji za rok 2016, ke kter&m bylo p(ilo%eno "trnáct 

odpov#dí, je% m#ly ukázat, jakou emoci mají respondenti s vybran&mi emoji nejvíce 

spojenu. Tato kapitola má b&t potvrzením "i vyvrácením základní hypotézy, %e emoji 

i p(es p(edepsaná pravidla pou%ívá ka%d& z u%ivatel' podle svého uvá%ení a zvyklostí. 

 

Proto%e je tato práce ojedin#lou v "eském jazykovém prost(edí, je zapot(ebí (e$it i otázky 

p(ekladu a v&kladu jednotliv&ch znak' emoji. V této práci je pro jejich souhrnné 

pojmenování pou%íván nesklonn& pojem emoji (ne nev%ité emod%i), mnohé samotné 

znaky jsou uvád#ny v anglickém originále. Tento postup je zvolen p(edev$ím proto, %e 

"esk& jazyk nenabízí takové ekvivalenty slov, u kter&ch by z'stal zachován prav& 

v&znam, a vytvá(ení novotvar' není vhodné. 
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2 METODIKA PRÁCE 

Pou%ívání symbol' emoji v elektronické komunikaci se v posledních letech stává 

p(edm#tem v&zkum' stále "ast#ji. Podobné v&zkumy byly provád#ny ji% u emotikon', 

z nich% nejznám#j$ím byl v&zkum v#dc' Walthera a D 0Addaria. Oblastí pou%ívání znak' 

emoji se zab&vají analytické spole"nosti, jejich% cílem je poskytnout zp#tnou vazbu 

spole"nostem, je% emoji vytvá(ejí. Pr'zkumy (e$í témata od oblíbenosti jednotliv&ch 

smajlík' a% po jejich vliv na elektronickou písemnou komunikaci. V#t$ina v&zkum' se 

soust(edí na "astost u%ívání, hledání v#kové kategorie, je% je v pou%ívání emoji 

nejaktivn#j$í, "i na to, do jak&ch sd#lení jsou u%ivatelé schopni tyto usmívající se obli"eje 

promítnout. Stejné otázky byly pokládány i v dotazníku vytvo(eném pro tuto diplomovou 

práci. Zám#rem bylo zjistit, která v#ková kategorie je pou%ívání emoji nejvíce naklon#na, 

zda u%ivatelé rozli$ují mezi emotikonem a emoji "i do jaké míry m'%e emoji u%it& 

v konverzaci ovlivnit kontext sd#lení. Druhá polovina dotazníku je soust(ed#na 

p(edev$ím na rozdílnost vnímání emoce, ji% má ur"it& emoji reprezentovat. V návaznosti 

na to se pokusíme ukázat, zda emoji, je% byly vytvo(eny jako prost(edek pro usnadn#ní 

elektronické komunikace, tuto komunikaci spí$e nezt#%ují, a také zkusíme zjistit, zda 

vlivem pou%ívání emoji v konverzacích dochází k rozdílnému chápání sd#lení.  

 

2.1 Cíl v#zkumu 
V této diplomové práci bude nastín#n kulturní podtext zab&vající se fenoménem emoji, 

stejn# jako jejich v&voj a funkce nebo také rozdíl mezi emoji a emotikonem. Zárove! 

bude v&zkumná "ást soust(ed#na p(edev$ím na otázku emocí, je% emoji reprezentují, a na 

r'znost jejich vnímání u odesílatele a p(íjemce. Zárove! budou p(edstaveny preference 

u%ivatel' této specifické kulturní skupiny, které budou dopln#ním teoretické "ásti. Cílem 

diplomové práce je získat odpov#di na tyto otázky: 1) jaká je míra pou%ívání emoji 

v elektronické komunikaci; 2) zda emoji n#jak&m zp'sobem mohou ovliv!ovat "i 

dokonce m#nit v&znam komunika"ního sd#lení; 3) jakou mírou emoji ovliv!ují kontext 

posílané zprávy a v d'sledku "eho dochází k r'znému chápání emoce, ji% vybran& emoji 

reprezentuje. V souvislosti s tím budou p(edstaveny u%ivateli nejvyu%ívan#j$í platformy 

a také jejich preference co se emoji t&"e. Tento v&zkum tedy navazuje na v&zkum 
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Walthera a D 0Addaria2 s tím rozdílem, %e jeho pozornost není soust(ed#na na emotikony, 

n&br% na jejich nov#j$í verzi, tedy emoji. 

2.2 V#zkumn# soubor 
Teoretická v&chodiska byla ov#(ována dotazníkov&m $et(ením. Dotazník s názvem 

Emoce a emoji byl vytvo(en prost(ednictvím webové stránky survio.com a je dostupn& 

na adrese https://www.survio.com/survey/d/T0D8C9R1B9J1W1R7O. Úplné zn#ní 

dotazníku je v p(íloze ". 2. Dotazník obsahoval celkem 36 otázek pouze s mo%ností volby 

odpov#di (za$krtávací), z toho 33 otázek s mo%ností 1 odpov#di, 3 s mo%ností více 

odpov#dí. U otázek s mo%ností více odpov#dí se za$krtnuté odpov#di nijak nevylu"ovaly. 

Celková délka dotazníku byla stanovena tak, aby bylo mo%no jej zodpov#d#t b#hem cca 

7 minut. Tento "as jsou respondenti ochotni pr'zkumu v#novat. V&b#r respondent' 

provád#n nebyl. Dotazník byl zve(ejn#n a propagován prost(ednictvím sociální sít# 

Facebook, "ím% do$lo k samovolnému $í(ení. Pom#r po"tu osloven&ch k po"tu 

navrácen&ch dotazník' se tedy nedá stanovit. Respondent'm byly pokládány otázky 

ohledn# u%ívání elektronick&ch komunika"ních médií, emoji a rozli$ování emocí 

vybran&ch emoji. Cílem pr'zkumu bylo shromá%dit dostate"né mno%ství odpov#dí, ze 

kter&ch byly následn# vyvozeny záv#ry t&kající se vyu%ití prost(edk' emoji 

v elektronické textové komunikaci. Dotazníkové otázky byly navr%eny tak, aby odrá%ely 

r'zné aspekty pou%ívání a porozum#ní emoji. Zp#tná vazba respondent' má poskytnout 

náhled na sou"asn& stav oblíbenosti a d'le%itosti emoji pro u%ivatele b#hem ka%dodenní 

komunikace prost(ednictvím internetu.  

 

Na základ# dat získan&ch od respondent' se pokusím odpov#d#t na otázky t&kající se 

p(edev$ím odli$ností v chápání emocí, je% emoji reprezentují.  Na základ# toho bude 

stanoveno, zda emoji slou%í jako dopln#k elektronické komunikace a komunikaci spí$e 

usnad!ují, "i naopak. 

 

V#ková hranice ú"astník' pr'zkumu se pohybovala od 15let&ch a% po ú"astníky star$í 36 

let a mezi odpovídající byli zahrnuti %eny i mu%i. Tím, %e byl dotazník vypracován 

a zve(ejn#n pouze v on-line podob#, byl omezen pouze na u%ivatele internetu. Toto 

omezení v$ak nem'%e podr&t relevanci $et(ení, jeliko% u%ivatelé emoji jsou zárove! 

                                                
2 Walther, J. B. & D 0Addario, K. P. The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer–

Mediated Communication. s. 324-347. 
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u%ivateli internetu. Pou%ívání emoji v textové komunikaci je mo%né pouze 

prost(ednictvím platforem, jejich% fungování je zaji$1ováno slu%bami internetu, zatímco 

u jejich p(edch'dc', tedy u emotikon', není aktivní internetová slu%ba pot(eba. 

 

Zp#tná vazba byla získána od 500 respondent', z nich% 47,5 % tvo(ili studenti vysok&ch 

$kol, 14 % studenti st(edních $kol a zbyl&ch 38,5 % lidi v zam#stnání. Pr'zkumu se 

zú"astnilo 77 % %en a 23 % mu%'. Sb#r dat probíhal v pr'b#hu 36 dn'. Dotazník 

obsahoval celkem 36 pouze za$krtávacích otázek a jednu otázku dopl!ovací. 

 
2.3 Definice základních pojm$ 
V úvodu práce je nutné stru"n# p(edstavit historick& p'vod emotikon', jejich postupn& 

v&voj a nastínit zm#ny v jejich u%ívání. Kv'li nejednozna"nosti, která by mohla nastat, 

je na míst# si vymezit a definovat pojmy, je% budou u%ívány v pr'b#hu práce. Na tomto 

míst# budou vedeny pouze základní pojmy, podrobné rozdíly a p(ípadné definice se 

nacházejí v dal$ích "ástech práce. 

Nejazykové znaky, p(evá%n# slo%it#j$í grafické symboly, jsou takové znaky, které 

dopl!ují slova p(irozeného jazyka, ale které zárove! nejsou samostatn&mi gramatick&mi 

znaky, jako nap(íklad "árka, poml"ka, závorka, vyk(i"ník. Mezi nejazykové znaky b&vají 

(azeny p(evá%n# piktogramy. 

Piktogram 

Piktogram je „obrazov# znak znázor$ující pojem nebo sd%lení prost"ednictvím obrazu“.3 

Jedním z nejznám#j$ích piktogram' mohou b&t nap(íklad dopravní zna"ky. Zvlá$tním 

druhem piktogram' je ideogram, kter& krom# zobrazení v#ci reprezentuje n#jak& p(íkaz 

"i my$lenku. Mezi ideogramy tedy m'%e pat(it nap(íklad zna"ka o zákazu kou(ení. 

Emotikon 

Emotikon jako%to základní kámen pro v&voj emoji je dle encyklopedie nov&ch médií 

definován jako piktogram pou%ívan& v elektronické písemné komunikaci. Nahrazuje 

v&raz obli"eje a slou%í k promítnutí emocí do komunikace.4 Vznik emotikon' je datován 

                                                
3
 Pojem piktogram. Slovnik cizich slov.abz.cz [online]. Dostupné z: 

http://slovnikcizichslov.abz.cz/web.php/slovo/piktogram. 
4
 Emoticon. (n.d.) American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Dostupné z: 

http://www.thefreedictionary.com/emoticon. 
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do konce 20. století, musíme brát v$ak v potaz, %e vyjad(ování emocí pomocí obraz' 

existovalo ji% dávno p(edtím. V&voj emotikon' je pova%ován za velk& p(ínos pro 

elektronickou psanou komunikaci. Emotikony jsou symboly dnes ji% tém#( b#%n# 

pou%ívané v e-mailov&ch a diskusních zprávách, kde jsou ur"eny k reprezentaci mimiky 

nebo gest. Maji podobu zjednodu$eného v&razu obli"eje, nap(íklad :-). Slovo emotikon 

je kombinací slov „emoce” a „ikona”.5 

Emoji [!ti emod%i] 

První emoji vznikaly v Japonsku a úzce souvisely s pou%íváním mobilních telefon'. Jsou 

to také nejazykové obrazové znaky, av$ak není mo%né je vytvo(it ji% existujícími znaky 

na b#%né klávesnic, n&br% se vybírají ji% hotové z nabídky. Jsou to vlastn# jednoduché 

obrázky. Dal$í rozdíl mezi emotikonem a emoji spo"ívá v tom, %e emotikon v dne$ní 

dob# vyjad(uje pouze emoci, zatímco dne$ní emoji krom# emoce vyobrazují také 

piktografické symboly. Emoji toti% nemají pouze podobu lidského obli"eje – jsou té% 

emoji zví(at, v#cí, jídla nebo nap(íklad vlajek stát'.6 Emoji krom# reprezentace emocí 

také posilují, roz$i(ují a zd'raz!ují v&znam obsahu písemné komunikace, obvykle tím, 

%e zvy$ují p(ív#tivost tónu, nebo tím, %e mu dodávají humorn& nádech.  Emoji mohou 

také nahrazovat celá slova: je b#%né, %e je internetová písemná konverzace zahajována "i 

ukon"ování práv# jedním vybran&m emoji místo pozdravu "i rozlou"ení. Celkem 

obstojn# emoji také (e$í problém vypln#ní ticha vznikajícího p(i verbální komunikaci. 

Zvlá$tním druhem emoji jsou kaomoji, které nále%í v&chodním kulturám. Kaomoji jsou 

tvo(eny japonsk&mi znaky, je tedy nemo%né je tvo(it na na$í (ímské klávesnici. 

Podstatné jméno emoji je nesklonné a nemá ani alternativu pro mno%né "íslo. Do na$eho 

jazyka je p(ekládáno nep(esn# jako „smajlík“. 

Smajlík 

Práv# ozna"ení „smajlík“ je nejkomplikovan#j$í, jeliko% v dne$ní dob# si lidé pod 

pojmem smajlík p(edstavují jak emotikony, tak emoji, a tudí% mezi t#mito pojmy nijak 

nerozli$ují. Smajlík tedy není dal$ím druhem obrazového vyjád(ení emoce, ale pouze 

                                                
5 Emoticon. Bloomsbury Business Library – Business, Dostupné z: 
http://ezproxy.muni.cz/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,cooie
,uid&db=bth&AN=26740576&lang=cs&site=eds-live&scope=site. 
6 KELLY, C. A linguistic study of the understanding of emoticons and emojis in text messages. Dostupné 
také z: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:783789/FULLTEXT01.pdf. 
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ozna"ením, je% se pro ob# hlavní skupiny symbol' pou%ívan&ch v elektronické 

komunikaci dnes u%ívá nej"ast#ji. Ozna"ení smajlík samo o sob# není ani p(ekladem 

pojmu emoji; tento název je odvozen& spí$e od toho, co p'vodn# emotikon ozna"oval 

nej"ast#ji – tedy úsm#v (anglicky smile). V souvislosti s tím se pojmu „smajlík“ 

nedoká%u vyvarovat ani já v pr'b#hu psaní své diplomové práce. 

Elektronická komunikace 

Pojem komunikace má nespo"et r'zn&ch interpretací. Ka%d& z autor' nahlí%í na 

komunikaci z trochu jiného úhlu, av$ak jeden spole"n& znak v$echny teorie mají, a to ten, 

%e komunikace je základem lidské existence. Komunikací se utvá(íme, za"le!ujeme do 

spole"nosti. Ka%d& "lov#k pot(ebuje interakci se sv&m okolím, zprost(edkovanou práv# 

komunikací. Za internetovou komunikaci se pova%uje ten druh komunikace, kter& se 

neobejde bez elektronick&ch za(ízení, mezi které pat(í nap(. notebook, tablet "i mobilní 

telefon. 

 

Neverbální komunikace 

)asto ozna"ována také jako nonverbální komunikace, je souhrnem mimoslovních 

sd#lení, je% jsou pou%ívána ke komunikaci mezi osobami. Jednodu$e (e"eno jde 

o komunikaci beze slov. Mezi zp'soby neverbální komunikace lze zahrnout nap(íklad 

gestiku, haptiku "i o"ní kontakt. Jedním z prvních v#dc', ji% se zab&vali neverbální 

komunikací, byl Charles Darwin.7 

Unicode 

Posledním termínem, kter& je pot(eba si p(edstavit, je systém Unicode. V$echny po"íta"e 

pracují na základ# "ísel, tzn. %e ka%d& znak zastupuje bu/to ur"ité "íslo, "i písmeno. 

Unicode je kódov& systém, kter& vy(e$il problém nekomplexnosti znak'. Vzhledem 

k obrovskému rozmachu celosv#tové digitalizace bylo nutné p(ejít k jednotnému 

kódovacímu systému, kter& by sjednotil zobrazování znak' na v$ech vyu%ívan&ch 

                                                
7
 KUBA)KA, J. Nonverbální komunikace mezi mu&em a &enou. str. 11. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/th/184339/prif_b/Jakub_Kubacka_Nonverbalni_komunikace_mezi_zenou_a_muzem.pdf 
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platformách.8 Nejnov#j$í a sou"asn# u%ívanou verzí Unicode je verze 8.0, je% zahrnuje 

více ne% 1821 znak'.9 

  

                                                
8 What is Unicode? Unicode. Dostupné z: http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode-more.html. 
9 Emoji and Dingbats. Unicode.org. Dostupné z: http://www.unicode.org/faq/emoji_dingbats.html. 
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3 EMOTIKON VS. EMOJI 

3.1 Emotikon 
Jak u% sám název emotikon napovídá, v&znam slova byl slo%en ze dvou anglick&ch slov 

– emotion (cit, emoce) a icon (druh znaku, u kterého je vztah mezi zastupovanou 

skute"ností a znakem dán vn#j$í podobností).10 N#kolik autor' se postupn# pokou$elo 

o definování toho, co je to vlastn# emotikon. K nejznám#j$ím pat(í nap(íklad Rezabek 

a Cochenour, kte(í na emotikony nahlí%eli jako na „vizuální podn#ty vytvo(ené z b#%n&ch 

typografick&ch symbol', které p(i "tení z boku reprezentují pocity a emoce“.11 Dal$ími 

z osobností, je% se zab&valy emotikonem, jsou Walther a D’Addario, kte(í je popsali jako 

„grafické znázorn%ní mimiky“.12  

Emotikony a emoji znaky "asto b&vají pova%ovány za jedno a to samé. Ob# tyto skupiny 

mají spoustu spole"ného, p(edev$ím obohacují písemnou komunikaci o projevy emocí. 

Nejzákladn#j$í rozdíl nacházíme v$ak v principu jejich fungování. Emotikony 

nepodléhají systémovému kódování Unicode tak jako emoji, tzn. %e emotikony nejsou 

kompatibilní. Pokud tedy osoba pou%ívající opera"ní systém Android po$le emotikon 

osob# pou%ívající opera"ní systém iOS, dojde k r'znému zobrazení emotikonu.13 Dal$ím 

ze zásadních rozdíl' mezi emotikonem a emoji je zp'sob jejich tvo(ení. Emotikony jsou 

tvo(eny znaky, mezi n#% pat(í nap(íklad písmena, "íslice "i znaménka interpunkce, 

p(i"em% po"et u%it&ch znak' pro emotikon je libovoln&. Základní emotikon pro vyjád(ení 

radosti je slo%en ze t(í znak', jimi% jsou dvojte"ka, poml"ka a závorka :-). 

Hlavní funkcí emotikon' je tedy zprost(edkování a vtisknutí emoce do psané elektronické 

komunikace. Emotikony jsou pova%ovány za dopln#ní psaného jazyka. Základní chápání 

emotikonu je, %e znázor!uje obli"ej, kter& vyjad(uje ur"it& pocit. V#t$ina emotikon' se 

skládá ze t(ech znak', je% znázor!ují o"i, nos a ústa. Tento po"et je tedy nejb#%n#j$í, ale 

existují i dvouznakové "i víceznakové emotikony. Víceznakové emotikony, v nich% b&vá 

u%ité interpunk"ní znaménko, je% má b&t charakteristick&m znakem pro znázor!ovanou 

realitu, jsou b#%né nap(íklad u odkazování na ur"itou osobu. )asto se jedná o známé 

osobnosti "i pohádkové postavy. Z na$eho "eského prost(edí m'%eme jako p(íklad pou%ít 

                                                
10

 BASOVNIÜKOVAÜ, E. Intermedialita znak' elektronické komunikace: vyu&itı( emotikon' jako nov# 
ch v#razov#ch prost"edk'. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/60487. s. 26. 
11 TETTEGAH S, NOBLE, S. Emotions, Technology, and Design. Dostupné z: 
http://tinyurl.com/zkr8lxv. s. 42. 
12 Tamté%. 
13 Emojipedia FAQ. Emojipedia. Dostupné z: http://emojipedia.org/faq/. 
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nap(íklad emotikon znázor!ující Ji(ího Paroubka :-°(, kde znaménko stupn# odkazuje 

k jeho v&raznému znaménku v obli"eji.14 Mezi dal$í známe autory, ji% se zab&vali 

emotikony, pat(í nap(íklad Tyler Schnoebelen, kter& se zam#(il na anal&zu u%ivatel' 

Twitteru a zkoumal, zda u%ivatelé pou%ívají "ast#ji emotikon psan& se znakem 

nahrazujícím nos, "i ne.15 

Kdy% se zam#(íme na klasifikaci emotikon', je d'le%ité zmínit jejich rozd#lení na 

v&chodní a západní. Rozdíl mezi nimi je zásadní, a to nejen proto, %e v Japonsku mají 

emotikony také sv'j vlastní název, a to kaomoji, ale i proto, %e ve v&chodní Asii "teme 

emotikony horizontáln#, zatímco v Japonsku vertikáln#.16 Jak ji% bylo zmín#no v&$e, 

emotikon' dnes existuje nespo"et druh', z nich% nejzákladn#j$í je smajlík reprezentující 

úsm#v "i radost :-). I tento emotikon má n#kolik variant, "asto b&vají o"i nahrazené 

znaménkem rovná se a smajlík se pí$e bez nosu, tedy =). Oblíbenou variantou je té% 

smajlík reprezentující u% "ist# smích :D. Nej"ast#ji diskutovan&m a mo%ná 

i nejpou%ívan#j$ím emotikonem je tzv. „mrkající smajlík” ;-). O jeho vlivu na "tená(e 

zprávy se budu zab&vat pozd#ji. 

3.1.1 Historie emotikon$ 
)asto diskutovan&m tématem je p'vod emotikon'. Kdybychom pátrali po úpln# prvním 

vyjád(ení pomocí obrazu, nejspí$e bychom se dopracovali ke zkoumání maleb 

v jeskyních a velmi pravd#podobn# bychom n#jakého p(edch'dce emotikonu objevili u% 

tam. Vyjad(ování emocí prost(ednictvím obrázk' je zále%itostí ji% doby antické. 

Za první v&skyt emotikonu v podob#, v jaké je nám znám i dnes, m'%eme pova%ovat 

báse! anglického básníka Roberta Hericcka. Jak& byl jeho zám#r, se dnes u% bohu%el 

nedozvíme. Jeho následovníci v domn#ní, %e jde o chybu, navíc pozd#ji znaménko 

dvojte"ky p(ed závorkou z básn# odstranili.17 

                                                
14 Emotikon. Wikipedia.org. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emotikon. 
15 SCHNOEBELEN, T. Do You Smile with Your Nose? Stylistic Variation in Twitter Emoticons. 
Dostupné z: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1242&context=pwpl. 
16 TETTEGAH S, NOBLE, S. Emotions, Technology, and Design. Dostupné z: 
http://tinyurl.com/zkr8lxv. s. 42. 
17 STAHL, L. The first emoticon? Dostupné z: http://ivebeenreadinglately.blogspot.cz/2014/04/the first 
emoticon.html. 
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                                                Obrázek 1: Báse$ Roberta Hericcka 

 

Za dal$í ze zajímav&ch p(íklad' pou%ití emotikonu v historii m'%e b&t pova%ován p(epis 

(e"i Abrahama Lincolna z roku 1862 v New York Times: „... there is no precedent for 

your being here yourselves, (applause and laughter ;) and I offer, in justification of myself 

and you, that I have found nothing in the Constitution against.”18 U v&$e zmín#n&ch 

p(íklad' v$ak není mo%né dolo%it, zda se jednalo o p(eklep, "i to byl krok s jist&m 

zám#rem. 

O propojení emotikon' a psané elektronické komunikace se zaslou%il americk& 

po"íta"ov& v#dec a profesor Scott Fahlman. B#hem svého p'sobení na univerzit# 

Carnegie Mellon University zavedl pou%ívání smajlík' :-) a :-( pro komunikaci v rámci 

on-line univerzitního systému. Jeho zám#r byl nejspí$e pouze o%ivení p(ísp#vk' 

v komunika"ním systému, ale práv# díky tomuto kroku je dnes naz&ván otcem smajlík', 

i kdy% sám toto ozna"ení nemá rád.19 Jako d'kaz z'stala zachována jeho p'vodní zpráva, 

                                                
18 LEE, J. Is That an Emoticon in 1862?. Dostupné z: http://cityroom.blogs.nytimes.com/2009/01/19/hfo 
emoticon/. 
19 SLAVIN, T. The History of Emoticons. Dostupné z: https://www.kidscodecs.com/history of 
emoticons/. 
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ve které pou%ívání emotikon' navrhl, a díky tomu dnes m'%eme datovat zrod emotikon' 

k 19. zá(í 1982.20 

 

                               Obrázek 2: První pou&ití emotikon' v elektronické konverzaci 

3.1.2 Emotikon a emoce 
Jak u% napovídá sám název emotikonu, jeho hlavní funkcí má b&t reprezentace emoce. 

Emotivita zastoupená symbolick&mi projevy má dvojí d#lení. Emoji mohou b&t jednak 

vnímány jako jakási náhrada v&razu obli"eje v elektronické komunikaci, nebo také 

mohou zd'raz!ovat "i dokreslovat osobní stanovisko. Díky tomu jsou emoce do obsahu 

zprávy vkládány systematick&m zp'sobem, podobn# jako prozodické zna"ky 

v neverbální komunikaci.21 Uve/me si $est základních emotikon' a p(edstavme si emoci, 

ji% pravd#podobn# reprezentují:22 

:-) – úsm#v, vyjád(ení radosti "i souhlasu; 

:-( – smutek, jde tedy o vyjád(ení $patné nálady "i zklamání; 

:-D – smích, radost, m'%e b&t chápán ale i jako náznak v&sm#chu; 

;-) – tzv. mrkající smajlík, jeho% spektrum mo%n&ch reprezentovan&ch emocí je 

pravd#podobn# nej$ir$í; tento emotikon d#lí spole"nost u%ívající smajlíky na dv# v#tve, 

z nich% jedna chápe mrkajícího smajlíka kladn#, vyjad(uje pro n# tedy emoci souhlasu, 

                                                
20 SLAVIN, T. The History of Emoticons. Dostupné z: https://www.kidscodecs.com/history of 
emoticons/. 
21 DANESI, M. The semiotics of Emoji: the rise of visual language in the age of the Internet. s. 21–25. 
22 +ádná odborná literatura nenabízí mo%ná rozd#lení "i vysv#tlení, proto je tento v&"et vlastním 
p(ínosem autorky této práce. 
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nadhledu "i flirtu, zatímco druhá v#tev tohoto smajlíka vidí pouze v negativním sv#tle 

a chápe ho jako projev nad(azenosti "i pohrdání; 

:-* – polibek, zastupuje tedy emoci zalíbení, lásky a radosti; 

:’( – plá", zastupuje emoci smutku a zklamání. 

3.2 Emoji 
)asto jsou za p(edch'dce emoji pova%ovány práv# emotikony, co% není tak zcela pravda. 

Ur"it# byly velkou inspirací pro vznik symbolicky slo%it#j$ích emoji, av$ak v&voj 

emotikon' a v&voj emoji je na sob# zcela nezávisl&. Emoji mají velmi zajímavou historii, 

která je spojená s Japonskem druhé poloviny 20. století. Japonská spole"nost NTT 

DoCoMo m#la za cíl vytvo(it první mobilní platformu, která by umo%!ovala pou%ívání 

internetu. V závislosti na tom Shigetake Kurita, zam#stnanec spole"nosti, vytvo(il první 

sadu emoji, která obsahovala celkem 172 symbol'. Nejen %e díky tomuto kroku byla 

spole"nost NTT DoCoMo o velk& kus nap(ed oproti konkurent'm, ale autor 

piktogramové sady zp'sobil i zásadní zlom v podob# elektronické písemné komunikace. 

Inspirací pro vytvo(ení prvních emoji byly japonské komiksy manga. Shigetake Kurita 

do své sady emoji zahrnul nejen vyjád(ení emocí, ale také symboly vyjad(ující situaci "i 

zastupující n#jakou "ást t#la nebo zví(e. Tato odli$nost je jedním z hlavních rozli$ujících 

znak' mezi emotikonem a emoji. Zatímco emotikony vyjad(ují pouze emoce, emoji 

vyobrazují r'zné situace, vlajky zemí, dopravní prost(edky "i aktuální stav po"así.23 

                                                
23 SCHENKER, M. The Surprising History of Emojis. Dostupné z: 
https://www.webdesignerdepot.com/2016/10/the-surprising-history-of-emojis/. 
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                                                              Obrázek 3: První sada emoji 

 

Emoji krom# reprezentace emocí také posilují, roz$i(ují a zd'raz!ují v&znam obsahu 

písemné komunikace, obvykle tím, %e zvy$ují p(ív#tivost tónu, nebo tím, %e zpráv# 

dodávají humorn& nádech. Emoji mohou také nahrazovat celá slova. Je b#%né, %e je 

internetová písemná konverzace zahajována "i ukon"ována práv# jedním vybran&m 

emoji místo pozdravu "i rozlou"ení. Celkem obstojn# emoji také (e$í problém vypln#ní 

ticha vznikajícího p(i verbální komunikaci. Symbolické projevy emocí tedy slou%í 

k vzájemnému udr%ování vztah', v prostoru internetu je d#lají zajímav#j$ími a vtipn# je 

o%ivují. 

 

Oblíbenost emoji dosáhla velk&ch rozm#r', a proto následn& v&voj na sebe nenechal 

dlouho "ekat a i ostatní spole"nosti se pou$t#ly do vytvá(ení vlastních sad emoji. Jedním 

ze základních problém' byla v$ak kompatibilita. Docházelo k odli$nému zobrazování na 

r'zn&ch platformách u%ivatel'. Tento problém v$ak pomalu odpadal s postupn&m 

rozvojem systému Unicode. 

3.2.1 Unicode 
Spole"nost Unicode Consorcium, která byla zalo%ena v roce 1991, m#la jeden jedin& 

úkol, a to sjednocení a standardizaci znakov&ch sad. V praxi to znamená, %e jejich cílem 

bylo sjednocení zobrazování nejd'le%it#j$ích znak' na v$ech u%ívan&ch platformách po 

celém sv#t#. V d'sledku toho vznikl sjednocující kódovací systém nazvan& Unicode.24 

Jedná se o 16bitov& kódovací systém navr%en& tak, aby zajistil hladkou v&m#nu, 

                                                
24 What is Unicode? Dostupné z: http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode-more.html. 
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zpracování a zobrazení psaného textu v r'zn&ch jazycích na celosv#tové úrovni, "eho% je 

dosa%eno tím, %e se v$emi znaky abecedy a jin&mi symboly zachází jednotn&m 

zp'sobem.25 Spole"nost Apple spole"n# se spole"ností Google se zasadily o za(azení 

emoji do Unicode. 

Sou"asnou verzí je Unicode 9.0, která vy$la v roce 2016 a která obsahuje celkem 128 172 

znak'.26 Tato verze podporuje jednotné kódování na v$ech sou"asn# neju%ívan#j$ích 

platformách "i programech, mezi ne% pat(í nap(íklad Apple, Microsoft, IBM a nespo"et 

dal$ích. 

Znaky emoji byly do sytému zahrnuty a% s verzí 5.2, která se datuje do roku 2009, a to 

i p(esto, %e o jejich zahrnutí do kódovacího jazyka bojovali v&vojá(i u% od roku 2000.27 

Av$ak ani v dne$ní dob# nezaru"uje standard Unicode komplexní kompatibilitu, a to ze 

dvou hlavních d'vod'. První se t&ká neustálého a velmi rychlého vzniku nov&ch 

platforem pro on-line komunikaci, druh&m z d'vod' je neutuchající rivalita mezi 

nejv#t$ími spole"nostmi, které elektronickou komunikaci zaji$1ují. Stále dochází 

k odli$nostem v zobrazení emoji na r'zn&ch za(ízeních podporujících odli$n& opera"ní 

systém. To ov$em není zále%itostí pouze emoji. Jednou ze spole"ností, která se 

o kompatibilitu sna%í nejvíce a která je taky ve v&voji emoji nejaktivn#j$í, je spole"nost 

Apple.  

Dal$í dv# nejv#t$í z pou%ívan&ch platforem jsou platformy Microsoft a Google. Kv'li 

nejednotné podpo(e pevného zobrazení emoji nap(í" r'zn&mi opera"ními systémy 

a webov&mi prohlí%e"i se tyto platformy rozhodly vytvo(it si vlastní emoji sady.28 

3.2.2 Emoji a emoce 
Stejn# jako v p(ede$lé kapitole o emotikonech bych i zde ráda p(edstavila $est základních 

emoji, které vyjad(ují stejné emoce jako v&$e uvedené emotikony. D'vodem jejich 

p(edstavení je tedy pouze ukázání rozdílu ve vizuální stránce. Na rozdíl od klasick&ch 

emotikon' mají emoji daleko v#t$í sílu vyvolat emoce prost(ednictvím komunikace. Díky 

h(e s barvami vznikají r'zné emoji ze stejného základu. Jako p(íklad m'%e slou%it 

                                                
25 What is Unicode? Unicode. Dostupné z: http://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode-more.html. 
26 Tamté%. 
27 Tamté%. 
28 WARREN, Ch. Who Controls Emoji Anyway? Dostupné z: http://mashable.com/2014/06/18/so-who-
controls-emoji-anyway/#cw9rqw3VpZq1. 
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klasick& usmívající se %lut& obli"ej, kter& se díky pou%ití lehce na"ervenalé barvy 

v oblasti tvá(í p(em#ní ve smajlíka, kter& má reprezentovat emoci „stydím se”. 

3.2.3 Rozvoj emoji 
Zatím posledním krokem ve v&voji emoji je p(izp'sobování smajlíka osob#, je% ho 

pou%ívá. Tento v&voj emoji je spojen p(edev$ím se spole"ností Apple, která emoji 

prop'j"uje "ím dál více lidsk&ch vlastností. Sna%í se tak p(izp'sobit smajlíky r'zn&m 

kontinent'm a kulturám. 

Prvním velk&m p(evratem byla mo%nost p(izp'sobit barvu pleti emoji barv# pleti 

u%ivatele. D'vodem byl p(edev$ím rasov& podtext. Dávno p(ed tím, ne% spole"nost Apple 

ve spolupráci s Unicode Consorcium vytvo(ila emoji podobající se skute"n&m lidem, 

p(etrvávala u v$ech smajlík' naoran%ov#lá barva pleti. Byl to poz'statek ze základní sady 

emoji, která m#la je$t# podobu %lutého obli"eje. Teprve v roce 2015 do$lo k p(idání více 

odstín' pleti, které si u%ivatel navolil dle svého uvá%ení.29 Navrhované barvy pleti byly 

inspirovány $kálami tzv. Fitzpatrickova modelu, kter& pou%ívají dermatologové pro 

klasifikaci lidské poko%ky. 

 

V dne$ní dob# p(edev$ím na platformách opera"ního systému iOS najdeme krom# 

r'zn&ch tón' pleti té% emoji s r'zn&mi barvami o"í a vlas' "i znázorn#ní povolání, 

pohádkov&ch bytostí nebo zví(at. 

                                                
29 Unicode Version 6.0: Support for Popular Symbols in Asia. Dostupné z: 
http://blog.unicode.org/2010/10/unicode-version-60-support-for-popular.html.  

                                                           Obrázek 4: Fitzpatrik'v model 
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Dal$í ze zajímav&ch zm#n v oblasti emoji jsou emoji znázor!ující rodinu, t#hotnou %enu, 

%enu chovající svého potomka nebo nap(íklad emoji reprezentující vztahy. Spole"nost 

Apple vytvo(ila krom# emoji reprezentujícího tradi"ní heterosexuální pár té% emoji 

znázor!ující homosexuální páry. Zdá se, %e spole"nost Apple se sna%í p(izp'sobit 

opravdu ka%dému u%ivateli a zbo(it tak ve$keré hranice. I p(esto sad# emoji této 

platformy n#co chybí, a to smajlík se zrzav&mi vlasy.30 Av$ak tento nedostatek nemusí 

b&t v dob# dokon"ení této práce ji% pravdou. Emoji se zrzav&mi "i $ediv&mi vlasy jsou 

plánovány v aktualizaci, je% se má objevit v prvních m#sících tohoto roku. 

2kála a rozmanitost emoji se zdá b&t ji% te/ tém#( nekone"ná, a p(esto v&vojá(i neustále 

pracují na aktualizacích a vylep$eních. Od klasického emoji znázor!ujícího pouze obli"ej 

utekla ji% spousta "asu. V dne$ní dob# m'%eme emoji rozd#lit do osmi základních 

                                                
30 Redhead Emoji Update. In: Blog Emojipedia. Dostupné z: http://blog.emojipedia.org/redhead-emoji-
update/. 

                                                   Obrázek 5: P"izp'sobování emoji u&ivatelem 
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kategorií, která za"íná klasick&mi emoji zobrazujícími pouze obli"ej a pokra"uje p(es 

emoji reprezentující aktivity "i zví(ata a% po emoji znázor!ující vlajky v$ech stát' sv#ta.31 

3.2.4 Vyu%ití emoji aneb od textu k emoji 
K obrovskému rozmachu pou%ívání emoji bezesporu p(isp#l rozvoj sociálních sítí. Práv# 

sociální sít# zp'sobily rychl& skok od klasick&m emotikon' k vizuáln# propracovan#j$ím 

emoji. I p(es tento v&voj je v$ak stále mo%né psát emoji pomocí r'zn&ch kombinací znak' 

klávesnice na po"íta"i nebo telefonu. N#které platformy jsou nastavené k tomu, aby znak 

emotikonu p(enesly do v&sledné podoby emoji, jiné ne. Jednou z platforem, která tento 

zp'sob opustila, je aplikace iMessages od spole"nosti Apple.  

D'vod', pro" lidé stále více vyu%ívají emoji, m'%e b&t hned n#kolik. Vkládání emoce do 

zprávy, o%ivení sd#lení, vypln#ní ticha, ale také zahájení "i ukon"ení konverzace. Díky 

neustálému v&voji r'zn&ch typ' emoji je dnes celkem b#%né jedním smajlíkem nahradit 

celé slovo. Jako p(íklad m'%e poslou%it emoji „mávající ruka”, kter& lze pou%ít jak 

v p(ípad# pozdravu k zahájení konverzace, tak k jejímu ukon"ení. Také lze 

prost(ednictvím emoji vyjád(it souhlas, a to smajlíkem „osoba zvedající ruku”, nebo 

vyjád(it nepochopení pomocí emoji „osoba kr"ící rameny”. Emoji tedy mohou zastupovat 

jednotlivá slova "i pocity. V dne$ní dob# ji% nejsou %ádné p(eká%ky napsat nap(íklad celé 

souv#tí "ist# pomocí emoji. 

V závislosti na stále se zvy$ující oblíbenosti emoji v elektronické komunikaci dochází 

k vyu%ívání t#chto symbol' v r'zn&ch oblastech, nap(íklad v marketingu. R'zné 

obchodní spole"nosti ke své prezentaci stále více vyu%ívají sociální sít#. Spole"nosti si 

zakládají firemní ú"ty na r'zn&ch platformách, z nich% mezi nejoblíben#j$í pat(í v USA 

bezesporu Twitter a tady v )eské republice p(edev$ím Facebook "i Instagram. Prezentace 

firem na sociálních sítích je v dne$ní dob# spí$e nutností ne% v&jime"n&m stavem. Stejn# 

jako se d(ív dalo najít ka%dé telefonní "íslo ve Zlat&ch stránkách, dnes se dá skoro ka%dá 

spole"nost najít na sociální síti.  

Úsp#chem ka%dé stránky na sociální síti je co nejvy$$í po"et odb#ratel' novinek. Toho si 

jsou spole"nosti bezesporu v#domy, a proto je d'le%ité, aby jejich prezentace na internetu 

byla originální a v%dy co nejlépe zapamatovatelná. Proto i emoji dostaly prostor 

                                                
31 All Emoji. In: IE Emoji. Dostupné z: http://www.iemoji.com/browse/emoji/category. 
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v reklamách. Uvedu zde dva p(íklady zahrani"ních spole"ností, které se zapsaly do 

internetové historie poté, co se sou"ástí jejich prezentací staly smajlíky. 

Jednou z reklam, která se stala hitem sociálních sítí, je reklama americké pivovarské 

spole"nosti Bud Light.  Ta p(i p(íle%itosti oslav 4. "ervence umístila na sv'j ú"et na 

Twitteru americkou státní vlajku, která byla vyobrazena pouze prost(ednictvím emoji, 

a to tak, %e místo hv#zd umístili emoji oh!ostroje a místo pruh' sklenice na pivo a státní 

vlajky. Tento p(ísp#vek sdílelo a lajkovalo n#kolik milionu lidí.32 

 

Dal$í z reklam, je% se stala jednou z nejdiskutovan#j$ích na sociálních sítích, pat(í dal$í 

americké spole"nosti, tentokrát sítí pizzerií Domino’s. Ta uve(ejnila na svém twitterovém 

ú"tu sd#lení, které neobsahovalo jediné slovo, ale bylo slo%eno z emoji, které 

vyobrazovaly trojúhelníky pizzy. I p(esto, %e toto sd#lení prakticky nic neznamenalo, 

zaujalo natolik, %e bylo pro reklamní ú"ely na sociální síti pou%ito opakovan#. Stejn&m 

zp'sobem se pokusila o prezentaci automobilová spole"nost Chevrolet: uve(ejnila 

tiskovou zprávu, která byla také slo%ená pouze z emoji. M#lo jít o p(edstavení jednoho 

                                                
32 JEOANE, K. Emoji Marketing: 8 Best Campaigns And What You Can Learn From Them. In: 
Seopressor. Dostupné z: http://seopressor.com/blog/emoji-marketing-8-best-emoji- campaigns-what-you-
can-learn-from-them/. 

                        Obrázek 6: Reklama Bud Light 
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z nov&ch typ' vozu, av$ak tento pokus nebyl zcela úsp#$n&, jeliko% na rozdíl od reklamy 

na Domino’s m#la obsahovat informace, které v$ak byly t#%ko rozpoznatelné.33 

Krom# emoji pou%it&ch v on-line reklamách dochází také velmi "asto k p(enesení 

z digitální podoby do reálného sv#ta. Emoji na reklamních billboardech a v novinách se 

dnes v USA objevují zcela b#%n#. Tohoto zp'sobu vyu%ili také filmoví producenti, kdy% 

vytvo(ili reklamní billboardy k propagaci známé americké ak"ní komedie Deadpool. Na 

billboardy byly umíst#ny t(i emoji jako vizualizace názvu filmu. U nás o takovém p(ípadu 

zatím nevíme. V dne$ní dob# ale prosakuje vliv emoji i do jin&ch oblastí ne% pouze do 

reklamních kampaní. Klasick& usmívající se obli"ej postupn# prosakuje do oblasti 

zdravotnictví nebo také architektury. 

V návaznosti na zde zmín#nou reklamu na americk& film Deadpool bych ráda zmínila 

chaos, kter& v minulém roce propukl kolem „Pile of Poo“ ! emoji, jen% byl na billboardu 

k propagaci filmu pou%it. Jde o jednoho z nejkontroverzn#j$ích smajlík', je% existují, u% 

jen samotná podoba tohoto emoji je velmi rozporuplná. V podstat# jde o vyobrazení 

exkrementu s obrovsk&ma o"ima a velmi up(ímn&m úsm#vem. Ka%dá z platforem "i 

opera"ních systém' má svou vlastní modifikaci tohoto emoji, v$echny ale spojuje fakt, 

%e jde o usmívající se exkrement. Jak tedy toto emoji vnímat? Má vyjad(ovat kladnou, "i 

zápornou emoci? Spory o to, co tento emoji vlastn# znamená, se vedou neustále, 

                                                
33 BORUSLAWSKI, P. Chevy sends out press release written in emoji. In: Design boom. Dostupné z: 
http://www.designboom.com/art/chevroletpressreleaseinemoji. 

Obrázek 7: Reklama Domino’s 

              Obrázek 8: Propagace filmu Deadpool 
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pr'zkumy ale ukazují, %e je p(ijímán spí$e kladn#. Na Emojipedii je tento emoji za(azen 

do kategorie, v ní% jsou pouze smajlíky vyobrazující lidské tvá(e. Velmi "asto b&vá pou%it 

jako náhrada za klasického usmívajícího se emoji. Prost(ednictvím tohoto emoji tedy 

m'%ete vyjad(ovat jak dobrou náladu, tak n#komu taktn# nazna"it, co si myslíte o jeho 

slovech. Prost(edím internetu jeden "as dokonce kolovaly "lánky, které se sna%ily 

u%ivatele p(esv#d"it o tom, %e tento emoji nemá vyobrazovat exkrement, ale to"enou 

zmrzlinu. +ádná z interpretací tedy nem'%e b&t chápána jako chybná, pokud ov$em 

nepat(íte mezi ty, co zastávají názor, %e jde o to"enou zmrzlinu !. Emojipedia nabízí 

krátkou charakteristiku ka%dého z emoji, a ani tento to není v&jimkou – je u n#j uvedeno, 

%e emoji „Pile of Poo“ je znázorn#ním pocit' $t#stí.34 

Emoji tedy vyjad(ují emoce, a proto jsou skv#lé p(i psaní textov&ch zpráv mezi p(áteli. 

V d'sledku své oblíbenosti stále "ast#ji pronikají do r'zn&ch oblastí reálného %ivota, 

v"etn# %ivota profesního. Velmi "asto b&vají emoji u%ívány v komunikaci mezi 

obchodníkem a zákazníky. Emoji se tedy pomalu ale jist# stávají sou"ástí i vá%n#j$ích 

konverzací, a to nejspí$e za ú"elem zmírn#ní vá%nosti tématu konverzace. V&zkumy 

dokonce prokázaly, %e u%ívání emoji v komunikaci mezi od#vními zna"kami a zákazníky 

zvy$ují zájem a anga%ovanost zákazník'.35 

3.2.5 Emoji jako dopln#k 
Stejn&m zp'sobem, jak&m jsou slova nahrazována emoji, existují ustálená spojení slov a 

smajlík', která se pou%ívají bu/to pro podpo(ení slovního vyjád(ení, "i "ist# ze zvyku. 

Toto spojení nám ukazuje, jak se slovní syntaxe spojuje s koncep"ní syntaktikou emoji.36 

D'vod tohoto párování slovního vyjád(ení a emoji m'%e b&t "ist# psychologick& – dostat 

svého komunika"ního partnera na stejnou emocionální rovinu.  

Jako ukázku si uvedeme n#kolik sérií, ve kter&ch má vizuální stránka znaku v#t$í 

a p(esn#j$í schopnost ur"ení emoce ne% samostatné slovo.37 Zárove! lze na t#chto 

spojeních dokázat, %e emoji mohou slou%it jako náhrada za neverbální prvek komunikace.  

•! " – )ervené srdce p(ilo%ené ke sd#lení „miluji t#“ "i „mám t# ráda“ bezpochyby 

umoc!ují emo"ní sílu v&pov#di. 

                                                
34 Emojipedia 5.0 Emoji List. Emojipedia. Dostupné z: http://emojipedia.org/emojipedia/5.0/. 
35 MAGNUS, P. D. Emoji art. Dostupné z: https://www.fecundity.com/job/emojiart.pdf, s. 4. 
36 DANESI, M. The semiotics of Emoji: the rise of visual language in the age of the Internet. s. 117–124. 
37 Tamté%, s. 127. 
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•! # – Emoji reprezentující tleskání rukou m'%e b&t p(ipojen k v&pov#di „gratuluji“ 

a v tomto p(ípad# slou%í jako podpora textového sd#lení; jiná mo%nost jeho 

vyu%ití m'%e b&t ve snaze promítnout do textového sd#lení prvek ironie, a to 

v p(ípad#, kdy je tento emoji nap(íklad p(ipojen k v&pov#di „to byl bezvadn& 

nápad“. 

 
•! $ – Stejn&m zp'sobem jako "ervené srdce funguje v párové sekvenci i tento 

emoji, je% je vizualizací "ty(lístku; b&vá p(ipojován k v&pov#di „hodné $t#stí“. 

 

Emoji jsou populární digitální piktogramy, které se mohou objevit v textov&ch zprávách, 

e-mailech a na platformách sociálních sítí. Velmi krátce po svém vzniku pronikly do 

na$ich komunika"ních praktik. Tyto znaky jsou obecn# chápány jako veselá, mo%ná a% 

komediální verze komunikace, ale mají i bohatou a slo%itou historii, která je star$í ne% 

(ada mobilních za(ízení, která se b#%n# vyskytují. Po"ínaje vzestupem ikonického 

„smajlíka tvá(e“ ve druhé polovin# dvacátého století se emoji jako kulturní forma 

vytvá(ely pod vlivem typografick&ch návyk', firemních strategií, tvrzení o autorsk&ch 

právech, online diskusních místností a technick&ch standardních spor'. 

 

Pomalu se roz$i(ující lidová podoba emoji nyní slou%í k vyhlazení hran digitálního %ivota. 

Tyto piktografické znaky v elektronické komunikaci reprezentují aspekty, o které je 

internetová komunikace ochuzená. Emoji podtrhují tón sd#lení, vná$í do konverzace 

humor a poskytují jednotlivc'm rychl& a ú"inn& zp'sob, jak vm#stnat barvu a osobitost 

do jinak monochromatick&ch textov&ch sd#lení. I p(es to v$echno emoji zp'sobují 

v konverzacích je$t# mnohem více – vytvá(ejí nové cesty pro $í(ení emocí v digitálním 

prost(edí. 

Emoji tedy nejsou pouze hravé obli"eje, je% d#lají komunikaci v prost(edí internetu 

nev$ední, ale symboly, které utvá(ejí nov& druh kultury. Jsou vnímány jako v&robek 

i producent kultury. Jsou grafick&m znázorn#ním emocí, které dostávají smysluplnou 

kulturní formu, a% kdy% jsou vysílány on-line. Emoji jsou úzce spojené s osobností 

a identitou. 
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3.2.6 Emojipedia 
Bezesporu ka%d& z nás zná webovou stránku wikipedia.org, která slou%í jako v$eobecná 

internetová encyklopedie. Stejn# tak existuje internetová encyklopedie tykající se pouze 

emoji. Nese název Emojipedia a umo%!uje zobrazení v$ech existujících emoji spole"n# 

s vysv#tlením v&znamu a odli$ností v zobrazení na vybran&ch platformách. Je dostupná 

na adrese https://emojipedia.org/. Emojipedia existuje od roku 2013 a jejím autorem je 

Jeremy Burger.38 Na tuto referen"ní stránku se postupn# p(idávají ve$keré aktualizace 

emoji, sou"asná aktualizace by m#la b&t v souladu s poslední verzí Unicode z roku 

2017.39 

3.2.7 Emotikony vs. emoji 
Mezi znaky, které mají tyto dopl!ky elektronické komunikace spole"né, pat(í, %e v#t$ina 

jejich u%ivatel' je velmi "asto ozna"uje jako „smajlíky“, to znamená, %e mezi emoji 

a emotikony nijak nerozli$ují. Druh&m znakem je, %e jejich hlavní funkcí je zpest(ení 

elektronické komunikace. Emoji do konverzací p(iná$ejí barevnost, která bezpochyby 

komunikaci zp(íjem!uje. V dne$ní dob# je jejich pou%ívání takov&m fenoménem, %e jen 

málokdo se bez jejich pou%ití obejde. 

Jedním ze zásadních rozdíl' je kompatibilita, je% se t&ká pouze emoji, jeliko% pouze ty 

podléhají systému kódování Unicode. Dal$ím z rozdíl' je zp'sob jejich vytvá(ení. 

Zatímco emotikony jsou tvo(eny písmeny, "íslicemi a interpunk"ními znaménky, emoji 

naopak vznikají digitalizací navrhnutého obrazu a p(enesením do kódu.40 Nejv#t$í rozdíl 

je ve vyjad(ování emocí. Ve vyobrazování emoji jsou malé grafické distinkce 

(odli$nosti), které "asto osoby nerozpoznají nebo jim nev#nují pozornost (p(íklad 

p(iv(en&ch o"í) i p(esto, %e mají velk& vliv na sílu emoce, kterou reprezentují. 

U emotikon' byl zp'sob vyobrazování o"í pouze trojí, a to prost(ednictvím znamének :, 

; a =. 

 

Dal$ím v&znamn&m rozdílem je také skute"nost, %e emoji ji% neslou%í pouze jako 

vtisknutí emoce do sd#lení. Postupn&m v&vojem emoji se p(e$lo od smajlík' 

zobrazujících lidsk& obli"ej a% k emoji, je% reprezentují piktografické obrazy symbol', 

                                                
38

 Emojipedia 5.0 Emoji List. Emojipedia. Dostupné z: http://emojipedia.org/emojipedia/5.0/. 
39

 Unicode Version 6.0: Support for Popular Symbols in Asia. In: Blog Unicode. Dostupné z: 
http://blog.unicode.org/2010/10/unicode-version-60-support-for-popular.html. 
40 Tamté%. 
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zví(at, v#cí, jídla, vlajek stát' nebo rodinn&ch vztah'.41 Prost(ednictvím emoji lze dnes 

vyjád(it v elektronické komunikaci ur"itou situaci "i lidsk& vztah. 

  

                                                
41

 KELLY, C. A linguistic study of the understanding of emoticons and emojis in text messages. Dostupné 
také z: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:783789/FULLTEXT01.pdf. 
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4 EMOJI A SÉMIOTIKA 

Malby na st#nách jeskyní a r'zné obrazce, které byly d(íve prost(edkem komunikace, 

existovaly dávno p(ed vznikem písma. První piktogramy, jako kresby slunce "i osob, se 

objevily ji% v Mezopotámii, Egypt# nebo nap(íklad v )ín#.42 V této kapitole se budu 

v#novat vysv#tlení sémiotické koncepce, která se zab&vala v&znamem a smyslem znak', 

a za(azení emoji do sémiotického kontextu. Soust(edit se budu p(edev$ím na sémiotiku 

Charlese Sanderse Peirce. 

4.1 Znak 
Cel& sv#t, kter& nás obklopuje, je pln& znak', je% denn# vídáme "i pou%íváme a "asto si 

to ani neuv#domujeme. Tento fakt p(ehlí%ení znak' v$ak neznamená, %e nemají zna"n& 

vliv na ná$ %ivot. Soubor znak' poté vytvá(í znakov& systém, je% m'%e mít r'zné podoby. 

Takov&m typick&m znakov&m systémem jsou nap(íklad dopravní zna"ky. Znaky 

a znakov&mi systémy se zab&vá sémiotika.43 

Charles Peirce definuje znak jako „n%co, co zastupuje n%co jiného vzhledem k n%!emu 

dal)ímu“.44 Charles Peirce znak dále d#lí podle vztahu k tomu, co ozna"uje, na ikon, 

index a symbol, p(i"em% pojem ikon zastupuje v$echny znaky, je% mají vztahovou 

podobnost s p(edm#tem, kter& ozna"ují. Slo%ky znaku, representamen a objekt, jsou 

vázány vztahem podobnosti a mají tedy stejné vlastnosti.45 Index je takov& znak, ve 

kterém je jeho representamen p(ímo ovlivn#n, navázán nebo jinak kauzáln# propojen 

s objektem, kter& tento znak denotuje.46 Indexem mohou b&t nap(íklad stopy v písku nebo 

sto%ár u silnice ukazující sm#r a sílu v#tru. U symbolu jde o znaky, je% jsou spojeny na 

základ# n#jakého vztahu konvence.47 

Klasifikace znaku v teorii Charlese Peirce stojí na filozofickém základu. Znak má podle 

n#j triadick& charakter, tzn. má t(i základní slo%ky – vehikulum, objekt a interpretans. 

Vehikulum nese v&znam a má zvukov& nebo vizuální charakter, objekt je v$e, o "em 

                                                
42 +ANTOVSKÁ, I. Jazyk a "e! nové doby. Dostupné z: http://www.mediasres.cz/kultura/1849-jazyk-a-
rec-nove-doby-autor-irena- zantovska.htm. 
43 DOUBRAVOVÁ, J. Sémiotika v teorii a praxi. s. 50. 
44 PEIRCE, Ch. S., PALEK P. Sémiotika. s. 8. 
45 Tamté%, s. 43. 
46 Tamté%, s. 46.  
47 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. s. 50. 
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hovo(íme, a interpretans je charakterizován jako v&znam, kter& znak vyvolal 

v interpretovi.48 

4.2 Interpretace emoji 

Emoji, je% vznikly jako prvky pro zrychlení a zjednodu$ení komunikace, jsou 

charakterizovány jako ikony. Jejich vliv na pr'b#h elektronické komunikace mezi lidmi 

je obrovsk&. Ikony nám pomáhají p(i zpracovávání informací, kter&ch k nám 

prost(ednictvím nov&ch technologií proudí stále v#t$í mno%ství. My jako obyvatelé toho 

sv#ta se sna%íme informace, je% dostáváme, neustále t(ídit a redukovat na men$í po"et 

znak' "i symbol'.49 Emoji jsou charakterizovány jako prost(edky ikonické komunikace, 

u které má v#t$í váhu obsah sd#lení ne% jeho forma.50 Nové technologie vytvá(ejí zcela 

nové prvky ve v&voji jazyka, proto sou"ástí této kapitoly bude i pohled na emoji jako na 

prost(edky jazyka. 

Abychom mohli rozum#t a "íst emoji, pot(ebujeme znát pravidla jejich dekódování. 

Vzhledem ke skute"nosti, %e o prvcích emoji v tomto kontextu hovo(íme jako o ikonech, 

jejich konven"ní pravidla pro u%ívání nejsou nijak slo%itá. Znaky tohoto typu jsou 

p(ístupné $ir$í ve(ejnosti, ale v$ichni ú"astníci komunikace musí znát pravidla jejich 

u%ívání, aby sd#lení m#lo smysl. Sd#lení je v$e, co lze n#jak&m zp'sobem "íst, a nemusí 

se jednat pouze o text, ale nap(íklad také o fotografii "i obraz. Proto i emoji je mo%né "íst, 

pokud rozumíme jejich kódu. Kód je charakterizován jako soubor znak' a pravidel jejich 

u%ívání, jde tedy o systémy, do kter&ch jsou znaky organizovány.51 Tato pravidla pro 

dekódování emoji jsou dána konven"n#, u%ivatelé si sami vytvá(í pravidla jejich u%ívání. 

 

I p(es obrovsk& nár'st rozmanitosti emoji je d'le%ité zd'raznit, %e stále odkazují ke 

svému japonskému p'vodu. Tento odkaz udr%uje p(edev$ím spole"nost Apple, která ve 

své emoji knihovn# neustále udr%uje r'zné japonské znaky, emoji vyobrazující jejich 

tradi"ní pokrmy, místa nebo nap(íklad zví(ata. Tento fakt dává vzniknout odli$nostem ve 

vykládání ur"itého emoji nap(í" r'zn&mi kulturami. P(íkladem pro tento rozdíl ve 

v&kladu emoji m'%e b&t emoji „Folded Hands“ %, je% je západní kulturou interpretován 

                                                
48 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. s. 50. 
49 Tamté%. 
50 Tamté%. 
51 Tamté%. 
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jako modlící se "lov#k, zatímco evropská kultura tyto stisknuté ruce chápe spí$e jako 

vizualizaci slova prosím.52 

 

Stejn&m zp'sobem m'%e docházet k rozdílnosti v interpretaci emoji v rámci kultury 

jedné zem#. K odli$nostem m'%e docházet v d'sledku v#ku "i zp'sobu u"ení se emoji 

pou%ívat. Zp'sob u"ení je pro dne$ní mláde% nejspí$ v#cí automatickou, vzhledem 

k dostupnosti chytr&ch mobilních telefon'. V (adách u%ivatel' st(edního v#ku se 

vyskytují bu/to u%ivatelé, ji% emoji nepou%ívají v'bec, "i fanou$ci nov&ch technologií, 

kte(í se s radostí pou$tí do objevování a u%ívání nov&ch v#cí. 

 

4.3 Piktogram 
Postupn# se dostáváme ke grafick&m znak'm, které pomocí obrazu p(edávají n#jaké 

sd#lení. Piktogramy jsou znaky, je% bourají jazykovou bariéru, doká%ou je tedy "íst lidé 

mluvící r'zn&mi jazyky. Malé rozdíly nastávají v p(ípad# st(etu r'zn&ch kultur. 

Nej"ast#j$ími piktogramy jsou dopravní zna"ky "i zna"ky na mapách. V sémiotickém 

kontextu se o piktogramech hovo(í jako o indexech: jsou to stylizované znaky, které 

zastupují kategorii objekt'.53 Piktogramy jsou lehce pochopitelné – pokud uvidíme 

nap(íklad piktografické znázorn#ní psa, bez velkého váhání rozumíme, %e znázor!uje 

%ivé zví(e a jaké. Piktografické zna"ky tedy odkazují zpravidla k v#cem. 

4.4 Ideogram 
Ideogram na rozdíl od piktogramu, jak u% napovídá i název, obsahuje n#jakou ideu, 

my$lenku. Klasick&m ideogramem je zna"ka zákazu kou(ení, která vyobrazuje 

p(e$krtnutou ho(ící cigaretu v "erveném kruhu. Ideogram tedy oproti piktogramu 

neodkazuje k v#ci, ale k my$lence. K porozum#ní smyslu ideogramu u% je tedy pot(eba 

n#jakého p(edporozum#ní.  

4.5 Emoji jako piktogram !i ideogram 
Tvorba piktogram' "i ideogram' má dlouhou historii. V této podkapitole si uká%eme, %e 

emoji ji% dávno není pouze usm#vav&m obli"ejem, kter& nám zp(íjemní komunikaci na 

internetu. Naopak mohou b&t piktografick&m "i ideografick&m obrazem. Dne$ní emoji 

                                                
52 LUCAS, G. The Story of Emoji. Creative Review. Dostupné z: 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=7fe43767-5f7c- 41a9-
831f-feebf275644f%40sessionmgr120, s. 92. 
53 NOVÁ)KOVÁ, K. Piktogram revival. In: Vizuální cultura. 
Dostupné z: http://www.vizualnikultura.cz/2008/11/21/news/piktogram-revival-poznamky-k-isotypu/. 
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knihovny toti% krom# emoji, které odkazují k v#ci, obsahují také takové, je% odkazují 

k celé situaci. Takov&m p(íkladem emoji odkazujícího k situaci m'%e b&t nap(íklad ten 

vyobrazující západ "i v&chod slunce. 

Velmi "asto emoji v sob# propojuje jak funkci piktogramu, tak ideogramu. Zále%í ale na 

u%ivateli a jeho zp'sobu porozum#ní. Nejlep$ím p(íkladem m'%e b&t emoji broskve &. 

Jako piktografick& znak je to pouze kus ovoce, ov$em emoji broskve je velmi "asto 

pou%íváno ve smyslu vyobrazení %enského pozadí. V tomto p(ípad# u% se tedy jedná 

o ideografick& znak. Emojipedia se dr%í standardního v&kladu a s obrázkem broskve je 

spojen pojem ovoce. Ov$em kdy v komunikaci odkazujeme na to, %e práv# jíme toto 

ovoce? M'%eme z toho vyvodit, %e ani Emojipedia nezachycuje v$echny zp'soby pou%ití 

emoji v komunikaci. 

4.6 Emoji jako jazyk 
Emoji b&vají "asto ozna"ovány za jazyk 21. století. Sám tv'rce prvních emoji Shigetaka 

Kurita o nich mluví jako o nejnov#j$ím zp'sobu komunikace, jako o nové form# 

digitálního textu.54 Je ale na míst# pova%ovat systém emoji za jazyk, kdy% existuje pouze 

v psané form#? P(ipome!me, %e lidé metaforicky pou%ívají v&raz jazyk v p(ípadech, kdy 

mluví o programovacích jazycích, jazycích t#la, tanci… slovem jazyk popisují i ty druhy 

kód' a metod komunikace, které nespl!ují v$echna kritéria lingvistick&ch definic, proto 

i emoji m'%ou b&t pova%ovány za jazyk v nej$ir$ím pojetí. 

Ben Zimmer, britsk& jazykov#dec, uznává emoji jako druh jazyka, ale klasickou formu 

psaného jazyka podle n#j ohrozit nem'%ou.55 Zimmer zastává názor, %e emoji jsou 

p(íjemn&m dopl!kem pro elektronickou komunikaci. Jejich p(ínos vidí p(edev$ím 

v nekone"ném zp'sobu jejich kombinování, av$ak jako samostatnou slo%ku pro 

komunikaci je neuznává. Stejn& názor zastává nap(íklad lingvistka Claire-Marie Brisson, 

pro kterou jsou emoji zajímav&mi objekty, je% doká%ou zcela zm#nit v&znam celého 

                                                
54 LUCAS, G. The Story of Emoji. Dostupné z: 
http://eds.b.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=7fe43767-5f7c- 41a9-
831f-feebf275644f%40sessionmgr120, s. 80. 
55 ROBB, A. How Using Emoji Makes Us Less Emotional. Dostupné z: 
https://newrepublic.com/article/118562/emoticons-effect-way-we- communicate-linguists-study-effects. 
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sd#lení.56 Emoji vnímá také jako dopln#k psaného jazyka, kter& jimi nem'%e b&t zcela 

nahrazen. 

Zcela odli$n& pohled nabízí Rachel Scall, je% mluví o emoji jako o jazyku vytvo(eném 

"lov#kem.57 Pova%uje emoji za samostatnou slo%ku jazyka, proto%e zastává názor, %e 

jazyk se m'%e rozvíjet r'zn&mi sm#ry. Uvádí, %e zatím není mo%né, aby fenomén emoji 

zcela nahradil psanou formu jazyka, zárove! v$ak nepopírá, %e v d'sledku stále 

rostoucího obsahu systému Unicode by v budoucnosti kultura emoji mohla fungovat jako 

plnohodnotn& jazyk.58 Jak ji% bylo zmín#no v&$e, pokus' o nahrazení n#jakého slova 

ur"it&m emoji ji% bylo provedeno n#kolik. Problém v$ak nastává v moment# dekódování 

takového sd#lení. Nejznám#j$ím p(íkladem pokusu o nahrazení textu pouze emoji je 

pokus o p(epsaní p(íb#hu Lewise Carrolla Alenka v "í)i div'. 

Stejn&m zp'sobem byla proveden p(epis knihy Bílá velryba (Moby-Dick) spisovatele 

Hermana Melvilla, kter& byl zve(ejn#n roku 2010. P(epis Alenky v "í)i div' do jazyka 

emoji byl v$ak daleko propracovan#j$í a komplexn#j$í. Díla Williama Shakespeara byla 

také upravena do textové podoby doprovázené v%dy 10 vybran&mi emoji, hashtagy 

a internetov&mi slangov&mi slovy. Tyto p(episy m#ly p(ivést mladé teenagery zpátky ke 

"tení klasické literatury. Zda tyto pokusy splnily sv'j ú"el, není známo, av$ak díky jejich 

p(epracování se tyto názvy klasick&ch literárních d#l alespo! vryly mlad&m lidem do 

pam#ti. 

 

I p(es to, %e p(eva%ují pohledy na emoji pouze jako na dopln#k jazyka, bylo v roce 2017 

v Oxfordu slovem roku vyhlá$en smajlík s názvem „Face with Tears of Joy” '. Po roce 

2015, kdy do$lo k velkému roz$í(ení emoji do v$ech slo%ek elektronické komunikace, 

za"al Oxford University Press spolupracovat s p(ední spole"ností pro mobilní technologie 

SwiftKey. Jejich cílem bylo vypracovat statistiku nejpou%ívan#j$ích emoji po celém 

                                                
56 BRISSON, C. Hieroglyphs at Our Fingertips: Language, Semiotics, and Communication through 

Emoji. s. 13. 
57 SCALL, R. Emoji as Language and Their Place Outside American Copyright Law. Dostupné z: 
http://jipel.law.nyu.edu/vol-5-no-2-3-scall. s. 399. 
58 Tamté%. 
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sv#t#. Stejn# jako smajlík „Face with Tears of Joy” ', tak samotné slovo emoji 

zaznamenalo od roku 2015 obrovsk& nár'st.59 

4.7 Emoji a gramatika 
„Emoji grammar is often nothing more than a placement grammar, based on calquing, 

or the superimposition of emoji in slots where verbal structures would otherwise have 

occurred if the text were written entirely in words.“60 Tímto zp'sobem ve svém díle The 

Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of the Internet definuje 

gramatiku emoji profesor sémiotiky a jazykové antropologie Marcel Danesi. 

K porozum#ní a de$ifrování emoji je d'le%ité aktivn# znát jejich fungování. Podle autora 

gramatice emoji porozumí pouze aktivní u%ivatelé. Vkládání emoji do textu se (ídí dle 

Danesiho podle svého specifického systému, kter& byl vytvo(en konvencí. Podle n#j je 

nepsan&m pravidlem vkládání emoji na konec textového sd#lení.61 

4.8 Konec emoji – animoji 
Poslední modifikací v oblasti emoji jsou tzv. animoji, je% má na sv#domí spole"nost 

Apple. Ty, spole"n# s uvedením nového iPhonu X na trh, za"aly zcela p(episovat historii 

v oblasti emoji. Animoji, je% jsou dostupné na iOS ve verzi 11 a vy$$í, jsou animovanou 

funkcí emoji. Prost(ednictvím p(ední kamery iPhonu X u%ivatel nakonfiguruje animoji 

podle svého obli"eje a m'%e té% p(idat zvukovou stopu "i pohyb. Animoji jsou dostupné 

pouze na platform# podporované opera"ním systémem iOS pomocí aplikace iMessage. 

Animoji v$ak v budoucnu mohou zcela nahradit klasické emoji u%ívané dnes. Tím, %e 

u%ivatel sám sebe nahraje, vtiskne emoci i do pohybu a zvukové stopy, díky "emu% bude 

emoce druhou stranou snadn#ji dekódována. Nálady a pocity tak budou projevovány je$t# 

o n#co víc. Vzhledem ke skute"nosti, %e animoji budou hlasovou zprávou 

doprovázenou vyobrazením jedné z vybran&ch p(edloh, nebude se u% mezi u%ivateli 

jednat o elektronickou psanou komunikaci. 

V&voj prost(edk' obohacujících komunikaci prost(ednictvím elektronick&ch za(ízení je 

neuv#(iteln# rychl&. U%ivatelé, p(edev$ím nad$ení fanou$ci nov&ch technologií, tyto 

zm#ny vítají. Otázkou ale z'stává, zda tento v&voj nebude jednou komunikaci spí$e na 

                                                
59 SCALL, R. Emoji as Language and Their Place Outside American Copyright Law. Dostupné z: 
http://jipel.law.nyu.edu/vol-5-no-2-3-scall. s. 399. 
60 DANESI, M. The Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of the Internet. s. 78. 
61 Tamté%. 
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obtí%. Zpest(ení ka%dodenní komunikace prost(ednictvím internetu a chytr&ch za(ízení je 

vítané, ov$em komunikace pouze skrze tato moderní vylep$ení ztrácí v mnoha ohledech 

na hodnot#. A to p(edev$ím z toho d'vodu, %e psaná forma jazyka má své kouzlo, které 

mluvená forma jazyka nenabízí. 

 

  

                                                            Obrázek 9: Animoji 
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5 KULTURA 

5.1 Vymezení pojmu kultura 
Pojem kultura pochází z latinského jazyka, ze slovního spojení agri cultura,62 je% 

v p(ekladu znamená vzd#lávání nebo také v&voj. Jeden z nejslavn#j$ích (ímsk&ch 

filozof' Cicero díky svému pojetí filozofie, kterou ozna"oval jako kulturu ducha, 

odstartoval pojímání kultury jako n#"eho, co je spojené s lidskou vzd#laností. 

Obecn# je za kulturu pova%ováno v$e, co vytvo(il "lov#k v pr'b#hu svého historického 

v&voje. Pojem kultura zahrnuje v$echny aspekty historického v&voje "lov#ka, tedy 

produkty, morální hodnoty, zvyky "i prom#ny povahy. Takto vytvo(ená kultura se 

p(edává z generace na generaci a ka%dá z generací k v&voji kultury p(isp#je n#"ím 

nov&m. V souvislosti s touto diplomovou prací m'%e b&t tedy za p(ísp#vek sou"asné 

generace ke kultu(e pova%ováno vytvo(ení nov&ch technologií, je% umo%!ují 

elektronickou komunikaci. V návaznosti na to je mo%né pova%ovat prost(edí internetu za 

specifick& druh kultury. Zárove! bezesporu platí, %e komunikace ovliv!uje a vytvá(í 

kulturu. Kultura je tedy ve zkratce historicky vytvo(en&m prostorem, je% v&razn# 

ovliv!uje a usm#r!uje lidské chování a jednání.63 

5.2 Hofstede: software of the mind 
Definic kultury a náhled' na její pojímání je celá (ada. Velmi zajímavá je dle mého 

názoru koncepce, je% pojímá kulturu jako software mysli. Jejím autorem je Geert 

Hofstede, holandsk& v#dec, jen% se zab&vá pojímáním kultury nap(í" národy. Hofstede 

vymezuje pojetí kultury jako „kolektivní naprogramování my)lení lidí, které odli)uje 

ur!itou skupinu !i kategorii lidí od jiné“.64 Ka%d& "lov#k v pr'b#hu svého %ivota 

roz$i(uje své kulturní pole o získané poznatky a dovednosti. On sám tedy kulturu 

pova%uje za n#co nau"eného, nikoli vrozeného. 

Dále Hofstede pova%uje kulturu za kolektivní zále%itost. V závislosti na tom definuje 

r'zné kulturní skupiny, p(i"em% své pojímání skupin vysv#tluje dvojím zp'sobem. 

Skupiny mohou b&t definovány národnostn#, regionáln# nebo také sociologicky. 

                                                
62 HOFSTEDE, G., Kultury a organizace; Software lidské mysli, s. 45. 

63 SV!TLÍK, J. Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU. 

64 HOFSTEDE, G., Kultury a organizace; Software lidské mysli, s. 45. 
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P(íkladem národnostní skupiny mohou b&t )e$i, regionální Utrech1ané a sociologicky 

pojímané skupiny studenti. Lidé dle autora pat(í do rozdíln&ch skupin a ve v#t$in# p(ípad' 

jsou sou"ástí více skupin zárove!. 

V souladu se sv&m tvrzením, %e kultura je n#"ím, co se lidé u"í v pr'b#hu %ivota, nahlí%í 

Hofstede na kulturu jako na my$lenkové neprogramování.65 P(esto ale nechává prostor i 

vrozen&m vlastnostem, je% naz&vá lidskou p(irozeností.  

Hofstede také definuje pojem kulturního relativismu. Uvádí, %e neexistují %ádné v#decké 

normy, které by jednu kulturní skupinu nad(azovaly n#jaké jiné. Kulturní relativismus dle 

n#j potvrzuje, %e %ádná z kultur nemá absolutní kritéria pro posuzování, zda je jiná kultura 

ni%$í "i vy$$í.66 

5.3 Emoji jako kultura 
Specifickou kulturní kategorií mohou b&t i osoby komunikující prost(ednictvím 

internetu. Jde o uskupení lidí, jeho% sou"ástí mohou b&t studenti, )e$i, Ameri"ané "i 

Moravané. Kategorii lidí v%dy spojuje spole"n& zájem, názor "i víra. V p(ípad# 

elektronické komunikace to mohou b&t znalosti v oblasti po"íta"ové gramotnosti. Stejn# 

tak m'%e b&t za samostatnou kulturu pova%ována skupina u%ivatel', která do sv&ch 

komunika"ních sd#lení p(ipojuje jako dopln#k emoji, pop(ípad# komunikuje p(edev$ím 

prost(ednictvím emoji. I tato skupina je specifická jedním spole"n&m zájmem u%ivatel' 

a tím, %e nepojímá v$echny obyvatele sv#ta.  

Za "leny kulturní kategorie, je% má svá specifika v pou%ívání emoji, m'%eme pova%ovat 

p(edev$ím u%ivatele mlad$í 30 let, ov$em tato v#ková hranice nemusí b&t podmínkou. 

Stejn# tak jako kulturní skupina student' není omezená v#kem, nemá toto omezení nutn# 

ani skupina u%ivatel' emoji. Stejn&m zp'sobem by se dalo uva%ovat i o jin&ch kritériích: 

komunikace pomocí smajlík' je spojována pouze s neformální komunikací, p(edev$ím 

mezi p(áteli "i "leny rodiny, av$ak ani tato hranice není tak ostrá, jak ji mnozí vnímají. 

Kultura emoji postupn# prosakuje i do obchodní "i administrativní komunikace. Hlavním 

d'vodem m'%e b&t fakt, %e v#t$ina u%ivatel' chápe emoji jako p(átelské symboly, které 

mohou i "ist# administrativní komunikaci lehce odleh"it.  

                                                
65 HOFSTEDE, G., Kultury a organizace; Software lidské mysli, s. 51. 
66 Tamté%, s. 60. 
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Aplikace Hofstedeho chápání kultury na kulturu emoji tedy pouze podporuje jeho tezi, %e 

za kulturní kategorii m'%e b&t pova%ována ka%dá skupina lidí, je% se v n#jak&ch ohledech 

odli$uje od jiné. Zárove! ukazuje, %e provázanost mezi r'zn&mi skupinami je naprosto 

b#%ná. M'%e existovat jedna kulturní skupina nap(í" r'zn&mi v#kov&mi kategoriemi "i 

kulturní skupina vrstevník', kte(í mohou b&t "leny r'zn&ch kulturních kategorií. 

Jedním z motiv' pro vytvo(ení emoji knihoven bylo usnadn#ní komunikace mezi lidmi. 

Ka%d& z nás, kdy% má na v&b#r, si ze dvou mo%ností v%dy vybere tu jednodu$$í. Hlavním 

d'vodem b&vá bezesporu úspora "asu. I dnes, v dob#, kdy jsou emoji na vrcholu, máme 

stále na v&b#r. Volíme mezi komunikací mluvenou, psanou "i prost(ednictvím emoji a 

stále se zvy$uje po"et kategorií lidí, kte(í volí "ast#ji poslední z mo%ností. 

Vezmeme-li v potaz, %e kultura emoji byla vytvo(ena pro zjednodu$ení komunikace, lze 

tvrdit, %e se inspirovala filozofick&m sm#rem z oblasti etiky utilitarismu. Utilitarismus je 

charakterizován jako filozofick& a etick& sm#r, jeho% hlavním cílem je zaji$t#ní co 

nejvíce u%itku pro co nejv#t$í po"et lidí.67 To je i ideou emoji: zprost(edkovat co nejv#t$í 

skupin# lidí co nejrychlej$í a nejefektivn#j$í komunikaci. Otázka, zda jde skute"n# 

o u%ite"nou a efektivní komunikaci, bude (e$ena v jedné z kapitol v hlavní stati této 

diplomové práce. 

  

                                                

67 Mill, J. S. Utilitarismus. kap. I., § 2. 
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6 EMOCE 

Emoce jsou charakterizovány jako jakákoliv v#domá zku$enost, která vykazuje 

intenzivní du$evní "innost a je spojena s pocity libosti "i nelibosti.68 Jedním z hlavních 

znak', podle nich% poznáme projev emocí, je bezesporu mimika. Práv# mimika 

a fyziologické projevy obli"eje jsou hlavní faktory ukazující na probíhající emo"ní 

procesy. V ur"it&ch "ástech obli"eje se emoce projevují v&razn#ji, mezi n# m'%e pat(it 

nap(íklad oblast o"í a rt'. V d'sledku tohoto faktu je p(i v&rob# emoji pozornost 

soust(ed#na práv# na tyto dv# zmín#né oblasti. Mezi základní emoce pat(í $t#stí, smutek, 

p(ekvapení, strach, hn#v, zájem a znechucení. 

D#lení emocí je r'znorodé. V zásad# se emoce dají rozd#lit do dvou skupin, a to na emoce 

p(irozené a emoce hrané. Jiné d#lení je ji% slo%it#j$í: d#lí emoce na afekty, nálady 

a vá$n#.69 Afekty jsou charakterizovány jako prudké emoce, jako reakce na podn#ty, které 

nejsou nijak v#dom# vyvolány. Oproti tomu nálady jsou emocemi v#dom&mi. Mohou b&t 

pova%ovány za druh& stupe! afekt', jeliko% po afektu v%dy v "lov#ku z'stane n#jaká 

nálada. Nálady tedy mohou b&t definovány jako ur"itá du$evní rozpolo%ení "lov#ka. 

Posledním typem lidského emo"ního aparátu je vá$e!, která je velmi siln&m emo"ním 

pro%itkem.70 Vá$n# nejsou krátkodob&mi emo"ními stavy, jako je tomu u afekt' a nálad; 

vá$e! má oproti nim vysokou intenzitu a má moc "lov#ka p(etvá(et. 

Dal$ím z d#lení je rozd#lení emocí na dv# v#tve, a to na emoce ni%$í a emoce vy$$í. 

Emoce ni%$í jsou spojeny s instinkty a pudy, a tedy s uspokojováním základních pot(eb. 

Mezi základní emoce ni%$ího stupn# lze (adit nap(íklad pocit hladu a bolesti, plá" 

"i leknutí. Mohou vyvolat krátké vzplanutí, stejn# jako dlouhodob& emo"ní stav. U emocí 

vy$$ích je to o n#co slo%it#j$í, nebo1 ty úzce souvisejí s morálními postoji a jednáním. 

Nejsou vrozené, lidé je získávají v pr'b#hu %ivota, a jsou to ty emoce, je% utvá(ejí 

ka%dého "lov#ka jako samostatnou a jedine"nou osobnost.  

6.1 Emo!ní inteligence 
Emo"ní inteligence "lov#ka slou%í k ovládání a zpracovávání vlastních emocí, 

rozpoznávání emocí druh&ch a práci s nimi. Díky emo"ní inteligenci jsme schopni 

                                                
68 NAKONE)N-, M. Lidské emoce. s. 45. 
69 Tamté%, s. 47. 
70 Tamté%, s. 48. 
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rozpoznat emoce u druh&ch, vyhodnocovat, zda jsou kladné "i záporné a um#t tomu 

p(izp'sobit své vlastní. Koncept emo"ní inteligence je v psychologii pom#rn# mlad&.  

Jednu z nejpropracovan#j$ích koncepcí sou"asnosti nabízí psychologové John Mayer 

a Peter Salovey. Ti charakterizují emo"ní inteligenci jako schopnost zpracovávání 

vlastních emocí i emocí ostatních lidí a vyu%ití t#chto poznatk' k p(izp'sobení svého 

my$lení a chování.71 Osoby s vysokou emo"ní inteligencí mají tedy schopnost (ídit své 

vlastní emoce a tím ovládat své adaptivní funkce. Mayer a Salovey vytvo(ili 16stup!ov& 

model emo"ní inteligence, kter& mapuje v&voj od d#tství a% do dosp#losti. Tento model 

se skládá ze "ty( hlavních v#tví72:  

•! schopnost vnímat emoce své a emoce ostatních, 

•! schopnost vyu%ít emoce k uleh"ení my$lení, 

•! schopnost porozum#t emocím a signál'm p(ená$en&m emocemi, 

•! schopnost (ídit emoce tak, aby dopomohly dosa%ení cíl'. 

První dv# v#tve auto(i ozna"ují jako emo"ní inteligenci, dal$í dv# jako strategickou 

emo"ní inteligenci.73 V souladu s tímto d#lením se domnívám, %e u%ivatelé emoji musí 

dosahovat minimáln# prvních t(ech v#tví emo"ní inteligence. Schopnost um#t "íst ve 

vlastních emocích i emocích svého komunika"ního partnera a schopnost vcít#ní se do 

jeho situace je základem pro správn& pr'b#h komunikace. Vnímání minimáln# sedmi 

základních emocí má v#t$ina lidí obvykle stejné, odchylky jsou jen velmi malé. Mohlo 

by se tedy zdát, %e u lidí s vysokou emo"ní inteligencí nedorozum#ní v oblasti vyjád(ení 

emocí nem'%e nastat. Jak v$ak ukazují v&sledky dotazník', pouze tento faktor nesta"í – 

dal$ím velmi d'le%it&m faktorem pro vylo%ení emoce vtisknuté do sd#lení je kontext. 

6.2 Charakteristika emocí na základ& dotazníkového 'et"ení 

V této podkapitole bude p(edstaveno t(ináct emocí74, které slou%ily jako odpov#di 

v dotazníkovém $et(ení v otázkách t&kajících se emocí vyjad(ovan&ch prost(ednictvím 

emoji. )trnáctá z odpov#dí byla mo%nost, kdy u%ivatelé o emoci rozhodují na základ# 

                                                
71NAKONE)N-, M. Lidské emoce. s. 115. 
72 Tamté%. 
73 Tamté%.  

74 +ádná odborná literatura nenabízí mo%ná rozd#lení "i vysv#tlení, proto je tento v&"et vlastním 
p(ínosem autorky této práce. 
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kontextu celého sd#lení. Emoce byly vybrány náhodn# tak, aby korespondovaly 

s charakteristikami vybran&ch emoji na Emojipedia.org. 

 

•! Radost – B&vá charakterizována jako kladná reakce na úsp#ch. Jde o p(íjemn& 

pocit, jen% b&vá "asto doprovázen n#jakou motorickou aktivitou.75 B&vá "asto 

spojován s pocity $t#stí. 

 

•! Pobavení – M'%e b&t reakcí na vtip "i vtipnou situaci, ale nijak nesouvisí 

s pocitem $t#stí. 

 

•! Vztek – Je pova%ován za nejnebezpe"n#j$í emoci. Ni%$í forma vzteku naz&vaná 

hn#v zahrnuje pocity nelibosti, odporu "i podrá%d#ní. Lidé ve vzteku v#t$inou 

(íkají a d#lají v#ci, které by v klidném stavu neud#lali. U vzteku se nejedná pouze 

o du$evní stav, jde také o stav, kter& p'sobí na fyziologickou stránku "lov#ka.76 

 

•! Strach – Je pova%ován za stejn# silnou emoci jako vztek. B&vá definován jako 

emoce vyvolaná hrozícím nebezpe"ím, av$ak u ka%dého "lov#ka je projev strachu 

velmi individuální zále%itostí. P(i dlouhodobém p'sobení na lidskou psychiku 

m'%e mít destruktivní ú"inky.77 

 

•! Pot#$ení – Je emocí související s pocitem radosti. Vzniká jako reakce na hezk& 

zá%itek nebo milé slovo od druhého "lov#ka. 

 

•! Pohrdání – Tato negativní emoce je v&razem nesouhlasu s druhou osobou, s jejími 

názory. Jde o v&raz nelibosti. 

 

•! Zalíbení – Pocity zalíbení souvisejí s láskou a zamilovaností. Jde o projevení 

zájmu o druhou osobu. 

 

                                                
75 NAKONE)N-, M. Lidské emoce. s. 247. 
76 Tamté%, s. 248. 
77 Tamté%. 
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•! Smutek – B&vá pova%ován za jednu z dlouhodob# trvajících emocí. Smutek 

s sebou p(iná$í pocity bezmoci, samoty, ztráty sebed'v#ry a má také dopad na 

zdravotní stav.78 

 

•! Velk& smích – Smích je u "lov#ka projevem kladné emoce. )asto b&vá reakcí na 

komickou zále%itost.79 Velk& smích m'%e skute"n# zna"it humornou situaci, ale 

dle mého m'%e b&t spojen té% s pocity radosti "i pot#$ení. 

 

•! V&sm#ch – Je dal$í z negativních emocí. Jde o pov&$en& projev nelibosti 

a nesouhlasu s názorem "i postojem druhého. 

 

•! Zamilovanost – Auto(i pocity lásky a zamilovanosti "asto odd#lují. Zamilovanost 

je dle nich pocit okouzlení a p(íli$ného zaujetí druhou osobou.80 

 

•! D'v#ra – Je charakterizována jako „typ postoje a zárove$ mezilidského vztahu, 

kter# vyvolává pocit jistoty plynoucí z p"esv%d!ení, &e partner komunikace (osoba, 

instituce) splní ur!itá o!ekávání“.81 

 

•! Dojetí – Pocity dojetí p(icházejí jako reakce na hezk& a velmi siln& emotivní 

zá%itek.  

 
V souvislosti s tím, jak t#%ké je získat odbornou definici v&$e zmín#n&ch emocí, je 

mo%né, %e lidé s emocemi neum#jí zacházet. Mají problém je rozpoznat v osobním 

kontaktu, tak%e je pak t#%ko poznají a ur"í p(i elektronické komunikaci prost(ednictvím 

emoji. Pro v$echny z v&$e uveden&ch emocí nebylo mo%né získat definice z odborné 

literatury, proto jsou jejich popisy v&stupem autorky. 

  

                                                
78 NAKONE)N-, Milan. Lidské emoce. s. 314. 
79 NE2POR, K. Pozitivní emoce, smích, laskavost a klinická medicína, s. 11. 
80 NAKONE)N-, Milan. Lidské emoce. s. 314. 
81 Tamté%. 
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7 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

Za elektronickou psanou komunikaci se pova%uje ten druh komunikace, kter& se neobejde 

bez technick&ch za(ízení, mezi n#% se (adí nap(íklad notebook, tablet "i mobilní telefon. 

Jako první definoval elektronickou komunikaci Joseph A. DeVito, a to následovn#: 

„Po!íta!em zprost"edkovaná komunikace (CMC) je jakákoli forma komunikace mezi 

dv%ma nebo více jednotliv#mi lidmi, kte"í na sebe navzájem p'sobí a/nebo se navzájem 

ovliv$ují prost"ednictvím odd%len#ch po!íta!'.“82

 
V$eobecn# se tato definice vztahuje na 

„rozhovory prost"ednictvím e-mailu, videa, audia nebo text', dále na bulletinové 

v#v%sky, e-mailové seznamy, instant messaging a videohry pro více ú!astník'“.83 Práv# 

mobilní telefony jsou k internetové komunikaci pou%ívány v dne$ní dob# nejvíce, a to 

p(edev$ím proto, %e jsou sou"ástí na$ich %ivot' a my bez nich neud#láme jedin& pohyb. 

Pro mobilní telefony jsou dnes k dispozici aplikace (nap(. iMessages, Messenger, 

WhatsApp), skrze n#% se dá komunikovat. Dal$í elektronická komunikace m'%e probíhat 

prost(ednictvím e-mailu anebo program', které poskytují firmy sv&m zam#stnanc'm pro 

komunikaci mezi sebou. 

 

Dal$ím z autor', je% se zab&vali virtuální komunikací, je sémiotik Jan Jirák. Ten 

elektronickou komunikaci charakterizoval jako „proces p"ená)ení sd%lení od n%jakého 

zdroje (podavatele) k n%jakému adresátovi (p"íjemci)”.84 

 

7.1 Druhy elektronické komunikace 
Jedním z velk&ch p(ínos' elektronické komunikace je mo%nost spojení se i na velkou 

vzdálenost a nezávisle na "ase. Z tohoto "asového hlediska m'%eme elektronickou 

komunikaci rozd#lit na dv# základní v#tve, a to na komunikaci synchronní 

a asynchronní.85 

 

Synchronní komunikace je komunikace probíhající v reálném "ase. Mezi tento typ 

komunikace m'%e pat(it nap(íklad telefonní hovor. Jde o komunikaci formou dialogu, 

a práv# pr'b#hem v reálném "ase se p(ibli%uje klasickému rozhovoru dvou osob stojících 
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 DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. s. 30.  
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 Tamté%, s. 33. 
84 JIRÁK, J, KÖPPLOVÁ B. Média a spole!nost. s. 45. 
85 DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. s. 35. 
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proti sob#.86 Na druhé stran# asynchronní komunikace je na "ase nezávislá. V jejím 

p(ípad# jde o dva komunikující objekty, které spolu nekomunikují p(ímo, ale komunikace 

probíhá prost(ednictvím zpráv, které se ukládají na u%ivatelovo za(ízení a on si sd#lení 

p(e"te a% v moment#, kdy je on-line.87  

7.2 Vlastnosti elektronické komunikace 
 

V této podkapitole bych ráda shrnula n#kolik základních vlastností elektronické 

komunikace a zárove! vlastností, je% odli$ují elektronickou komunikaci od komunikace 

tvá(í v tvá(. I p(es tyto odli$nosti je v$ak d'le%ité mít u elektronické komunikace neustále 

na mysli, %e je to komunikace jako ka%dá jiná a %e je tedy pot(eba chovat se stejn# jako 

v p(ípad# komunikace p(ímé.88 

 

•! Neomezenost místa – Internetová elektronická komunikace umo%!uje 

komunikaci nap(í" r'zn&mi kontinenty. 

 

•! Neomezenost "asu – Úzce souvisí s neomezeností místa, i p(es vzdálenost je 

zpráva elektronicky poslána a doru"ena v n#kolika málo sekundách. 

 

•! Anonymita – T&ká se p(edev$ím sociálních sítí a diskuzních fór, kde u%ivatel 

nemusí mít ú"et zalo%en& na základ# sv&ch skute"n&ch údaj'. Tento aspekt je ale 

vnímán pouze jako velká nev&hoda elektronické komunikace. 

 

•! Po"íta"ová gramotnost – Aby byl u%ivatel schopen správn# vyu%ívat v&hod 

elektronické komunikace, musí mít alespo! základní po"íta"ovou gramotnost. 

M#l by b&t schopn& se dob(e orientovat v prost(edí internetu a um#t si od on-line 

sv#ta udr%ovat dostate"n& odstup, aby jeho pohyb v tomto prost(ední nezasahoval 

do jeho reálného %ivota. 
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 JÓZSOVÁ, N. Trendy ve v#voji po!íta!em zprost"edkované komunikace. Dostupné z: 
https://is.muni.cz/th/224885/ff_m/CMC_Jozsova_1.1.pdf. 
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88 KOPECK-, K. Moderní trendy v e-komunikaci. s. 59.  
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•! Neutralizace statusu – Není to psan&m pravidlem, ale v prost(edí internetu 

dochází mezi u%ivateli ke stírání rozdíl'. Tento aspekt je, stejn# jako anonymita, 

vnímán jako velk& nedostatek elektronické komunikace. 

 

7.3 V#hody a nev#hody elektronické komunikace 
O v&hodách a úskalích internetové komunikace toho bylo (e"eno hodn#. Ka%d& "lov#k je 

svobodn& a má právo se rozhodnout, nakolik se nechá elektronickou komunikací pohltit. 

Mladí lidé si dle mého názoru %ivot bez elektronické komunikace v'bec nedoká%ou 

p(edstavit. A my se jim nem'%eme divit vzhledem k tomu, %e v této dob# vyr'stali. 

Zatímco star$í lidé mohou pova%ovat internetovou komunikaci za neosobní, teenage(i 

doká%ou p(es internet poslat i taková sd#lení, jaká by v situaci tvá(í v tvá( pronést 

nedokázali. Pro jednoho m'%e b&t tedy elektronická komunikace velk&m p(ínosem, pro 

druhého spí$e p(ít#%í. Proto si n#které v&hody a nev&hody internetové komunikace 

p(edstavíme. 

 

Za"neme-li v&hodami, jednou z nejv#t$ích je bezesporu fakt, %e internetová komunikace 

nezná hranice a není "asov# náro"ná. Díky internetu a komunika"ním program'm je 

mo%né velmi rychle komunikovat na jakoukoliv vzdálenost.89 Dopis, kter& $el z jednoho 

konce republiky na druh& i n#kolik dní, postupn# vyst(ídala SMS zpráva, její% doru"ení 

trvá n#kolik desítek sekund. Zpráva p(es n#kterou z platforem vyu%ívajících internet 

dojde od adresáta k p(íjemci tak(ka okam%it#. Velk&m p(ínosem se elektronická 

komunikace stala také pro v&kon povolání, jejich% fungování je zalo%eno na práci p(es 

internet. Zam#stnanc'm to dovoluje vytvo(it si kancelá( nejen doma, ale v podstat# 

kdekoliv, kde je dostupnost internetového p(ipojení.  

 

Stále "ast#ji diskutovan&m tématem se v$ak stává negativní slo%ka elektronické 

komunikace. Prvním d'vodem, kter& vede mnohé autory k odmítavému postoji ke 

komunikaci prost(ednictvím internetu, je zjednodu$ování jazyka. Odpadá nutnost 

interpunkce a vznikají zkratková slova.90 Druh&m problémem je anonymita na internetu. 

P(i zakládání ú"tu na sociálních sítích není ov#(ována identita, "asto b&vají ú"ty 

                                                
89

 MAL-, O, RYBKA M. Jak komunikovat elektronicky. s. 71. 
90 DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. s. 60. 



 43 

zakládány pouze pod p(ezdívkou. To dává prostor pro $í(ení nevhodn&ch "i urá%liv&ch 

zpráv. 

 

Za v&hodu i nev&hodu zárove! m'%e b&t pova%ována mo%nost rozhodnout si rychlost 

odpov#di. Je "ist# na nás, kdy si zprávu zobrazíme a za jak dlouh& "asov& úsek budeme 

reagovat. Vzdálenost mezi komunikujícími subjekty také poskytuje mo%nost proná$et 

sd#lení, kter&ch by u%ivatel p(i komunikaci tvá(í v tvá( nebyl schopn&. Zprávy mohou 

b&t kriti"t#j$í, více citov# zabarvené, ale i up(ímn#j$í. V$e ov$em zále%í na ka%dém 

u%ivateli internetu – stejn&m zp'sobem, jak&m sami rozhodujeme o své prezentaci 

v reálném %ivot#, si volíme i tu virtuální. 

 

I p(es v&"et klad' elektronické komunikace, je% p(eva%ují nad zápory, se jedno 

elektronické komunikaci odpustit nedá: navzdory ve$ker&m pokrok'm dne$ní doby 

nem'%e internetová komunikace nahradit osobní interakci s okolím. Elektronické 

komunikaci bude jednou prov%dy scházet o"ní kontakt, kter& nelze ni"ím nahradit. Pro 

internetovou komunikaci, jejím% dominantním prvkem je prostorová vzdálenost, je tedy 

nezbytné, aby m#l "lov#k prost(edek pro vyjád(ení svého názoru, úsudku, postoje nebo 

pocitu.91 Takovou slo%kou, nahrazující zmín#né aspekty komunikace na%ivo, se sna%í b&t 

práv# emoji. 

 

7.4 Komunika!ní model elektronické komunikace 
Jedním ze základních komunika"ních model', a pro tuto práci nejbli%$í, je komunika"ní 

model Shannona a Weavera z roku 1949. Oproti klasick&m model'm komunikace je 

tento roz$í(en o za(ízení, jejich% prost(ednictvím komunikace probíhá. Aby bylo mo%né 

tento model aplikovat na elektronickou komunikaci, musel by b&t poupraven, my si ale 

ve zkratce uvedeme krátk& popis p'vodního komunika"ního modelu v&$e zmín#n&ch 

autor'.  

 

Shannon'v a Weaver'v komunika"ní model obsahuje celkem 6 slo%ek. Komunikace 

za"íná od informa"ního zdroje, jím% je "lov#k. Nosi" transformuje zprávu do signálu, 

kter& je poté vyslán prost(ednictvím kanálu sm#rem k p(ijíma"i. V klasické p(ímé 

komunikaci mohou b&t nosi"em ústa toho, kdo informaci vysílá. Signálem jsou pak 

                                                
91 MAL-, O, RYBKA M. Jak komunikovat elektronicky. s. 71. 
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zvukové vlny procházející skrze kanál, kter&m je v tomto p(ípad# vzduch a okolní 

prost(edí.92 P(ijíma"em je v p(ímé komunikaci ucho toho, kdo se komunikace ú"astní. 

Dal$ím d'le%it&m aspektem ovliv!ujícím pr'b#h komunikace je komunika"ní $um. 

Komunika"ní $um b&vá definován jako n#co, co se p(idává ke sd#lení na cest# od vysíla"e 

k p(ijíma"i.93 Klasick&m p(íkladem komunika"ního $umu u rozhovoru dvou p(áteli na 

ulici p(ed $kolou m'%e b&t nap(íklad hluk projí%d#jící tramvaje "i rozhovory lidí stojících 

okolo. 

 

 

                                             Obrázek 10: Shannon'v a Weaver'v model komunikace 

 

Komunika"ní $umy lze rozd#lit do t(ech základních skupin. První skupinou je technick& 

komunika"ní $um. Jeho p(íkladem m'%e b&t práv# zmín#n& hluk projí%d#jícího 

dopravního prost(edku nebo hluk z ulice p(i konverzaci probíhající u otev(eného okna. 

Dal$í skupinou je psychologick& $um, kam lze za(adit stereotypy, p(edsudky "i nap(íklad 

o"ekávání, se kter&mi ke komunikaci p(istupují její ú"astníci. Poslední skupinou je 

sémantick& $um, je% nastává v p(ípad#, kdy jeden z komunikujících nerozumí symbol'm 

pou%it&m komunika"ním partnerem.94 K tomuto druhu komunika"ních $um' by bylo 

mo%né za(adit emoji, jak bude rozvedeno v následující kapitole. 

 

                                                
92 MAL-, O, RYBKA M. Jak komunikovat elektronicky. s. 73. 
93 KOPECK-, K. Moderní trendy v e-komunikaci. s. 34. 

94 Tamté%, s. 50. 
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7.5 Emoji jako komunika!ní 'um 
Emoji mohou b&t za komunika"ní $um pova%ovány ze dvou d'vod'. Jedním z nich je ji% 

zmín#n& problém s rozdílností v zobrazování jednoho emoji na odli$n&ch platformách. 

Existuje n#kolik emoji, které p(i poslání mezi dv#ma za(ízeními odli$n&ch v&robc' 

skute"n# zm#ní sv'j v&znam. P(íkladem tohoto problému m'%e b&t emoji „Grimacing 

Face“ (, kter& je sou"ástí emoji knihovny produkt' spole"nosti Apple. V p(ípad# poslaní 

zprávy ze za(ízení iPhone na za(ízení, je% bylo vyrobeno jinou spole"ností, dojde ke 

zm#n# emoji jak po vizuální stránce, tak  po stránce emoce, ji% má reprezentovat. 

 

Na jednom za(ízení vidí u%ivatel vyobrazeného smajlíka vyjad(ujícího neutrální emoce, 

zatímco na druhé stran# je emoji vyjad(ující emoce pozitivní, tedy smích "i radost. 

Nap(íklad mezi emoji, je% se zobrazí na za(ízeních spole"nosti Apple a na za(ízeních 

spole"nosti Samsung, je rozdíl tak znateln&, %e ka%d& ze smajlík' vyjad(uje n#co zcela 

odli$ného. I p(es to, %e v&vojá(i neustále pracují na zlep$ování podmínek zobrazování 

a na vylep$ování vizuální stránky emoji, která by vedla k co nejv#t$í podobnosti u v$ech 

za(ízení, tento problém stále p(etrvává. V moment#, kdy se emoji zobrazí s touto 

rozdílností, zm#ní se jeho emo"ní podtext, a to m'%e vést k celkové zm#n# kontextu 

komunika"ního sd#lení. 

 

7.6 Emoji a jejich vliv na kontext sd&lení 
Kontext komunika"ního sd#lení m'%e zahrnovat v&znamovou souvislost slov, událostí 

a jev'.95 Kontextem je mín#no v$e, co k textu "i projevu nále%í a co jako celek musí dávat 

smysl. Emoji mají schopnost m#nit kontext sd#lení, tentokrát v$ak nejde o rozdílnost 

v zobrazování nap(í" platformami, ale o zvyklosti pou%ívání emoji u%ivateli. Neexistuje 

%ádná norma "i úzus, které by ohrani"ovaly pole u%ití konkrétního emoji. Stejn# tak jako 

                                                
95MIKULÁ2TÍK, M. Komunika!ní dovednosti v praxi. s. 90.͒ 

 

                                                     Obrázek 11: Odli)nosti v zobrazování emoji 
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se nijak neu"íme jejich pou%ívání, neu"íme se ani jejich vhodné "i správné u%ití. Ka%d& 

z u%ivatel' si vytvá(í svou vlastní emoji knihovnu, je% obsahuje jím nejpou%ívan#j$í 

emoji. 

 

Emoji jsou vnímány jako dopln#k elektronické textové komunikace, ale velmi "asto 

b&vají u%ívány i jinak ne% jen jako podpo(ení emo"ního lad#ní celého sd#lení. Velmi 

"asto u%ivatelé vlo%í do textové zprávy emoji, kter& celé sd#lení p(etransformuje do úpln# 

jiné emo"ní nálady. Toto m'%eme pova%ovat za zábavnou hru, ji% nám smajlíci umo%!ují, 

a to díky dne$ním emoji knihovnám, které obsahují znakové systémy vyjad(ující snad 

v$echny lidské emoce.  Tímto zp'sobem se nám do textové komunikace, je% je spojením 

textu a ur"itého emoji, da(í vm#stnat i n#co, co nahrazuje tón hlasu v klasické p(ímé 

komunikaci. Nejde v$ak o tón v pravém slova smyslu, ale o n#co abstraktního, co na 

adresáta sd#lení vysko"í p(i "tení sd#lení od vysíla"e. 

 

Podle v&sledk' dotazníkového $et(ení se dá usuzovat, %e k rozpoznání emoce, ji% emoji 

reprezentuje, je pro u%ivatele st#%ejní kontext. N#které emoji jsou pro u%ivatele jasn#ji 

"itelné, n#které h'(e. O emo"ním lad#ní vybraného emoji tak m'%e do ur"ité míry 

rozhodovat sám u%ivatel. Z toho d'vodu, %e ka%d& z komunika"ních partner' m'%e mít 

jiné vnímání emoce ur"itého emoji, dochází b#hem komunikace velmi "asto 

k neporozum#ní. Tyto omyly nastávají navzdory tomu, %e ke v$em emoji je na 

emojipedie.org krátké vysv#tlení, které se sna%í t#mto nedorozum#ním zabránit. 

U%ivatelé ale t#chto pravidel nedbají "i je ve v#t$in# p(ípad' v'bec ne"tou. Pravidla 

u%ívání t#chto znakov&ch symbol' si ka%d& z u%ivatel' tvo(í sám, pop(ípad# m'%e b&t 

shody dosa%eno mezi dv#ma komunika"ními partnery. 
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8 VYBRANÉ KOMUNIKA(NÍ PLATFORMY 

V úvodu této kapitoly je d'le%ité (íci, %e platforem vyu%ívajících emoji je mnohonásobn# 

více, ne% zde bude p(edstaveno. Prost(edí internetu je v dne$ní dob# pova%ováno za 

samostatn& druh kultury. Elektronická komunikace a celkov# pohyb v internetovém 

prost(edí má svá vlastní pravidla. B&t on-line dnes znamená b&t. V dne$ní dob# chytr&ch 

telefon' a internetového p(ístupu prakticky odkudkoliv není problém b&t on-line b#hem 

celého dne. 

 

Zám#rem této práce není podat v&"et v$ech dostupn&ch platforem, které zobrazení emoji 

umo%!ují. Práce pouze umo%ní vhled do t#ch nejvíce vyu%ívan&ch, je% budou v záv#ru 

této kapitoly podrobeny komparaci. Hlavním zám#rem je také ukázat rozdíly 

v zobrazování emoji na vybran&ch platformách. To, jak&m zp'sobem se vybran& emoji 

zobrazí, nezále%í pouze na u%ité platform#, ale také na opera"ním systému 

nainstalovaném v za(ízení, je% u%ivatel pou%ívá. Ji% v&$e zmi!ovan& Unicode 

Consorcium zaru"uje co nejv#t$í míru sjednocení emoji, i p(esto v$ak dochází k rozdíl'm 

ve v&sledné vizuální podob#. Tyto rozdíly v$ak nejsou nijak zásadní – práv# Unicode 

zaji$1uje, aby emoce reprezentovaná ur"it&m emoji z'stala zachována.  

 

V této "ásti diplomové práce bude nejcitovan#j$ím zdrojem internetová encyklopedie 

emojipedia.org, která je sborníkem v$ech emoji spolu s jejich drobn&m popisem. 

Sou"asn# poskytuje v$em u%ivatel'm mo%nost seznámit se se v$emi dostupn&mi 

platformami a v$emi emoji a umo%!uje náhled na odli$nosti ve vyobrazení nap(í" v$emi 

platformami i opera"ními systémy. 

 

8.1 E-mail 
E-mail byl prvním prost(edkem pro elektronikou komunikaci. I p(es neuv#(iteln# rychl& 

a rozsáhl& rozkv#t sociálních sítí a v&voj aplikací pro elektronickou komunikaci je 

e-mail stále nejpou%ívan#j$í platformou pro elektronickou komunikaci v'bec. Je tomu tak 

p(edev$ím z toho d'vodu, %e prost(ednictvím e-mailu dnes probíhá ve$kerá obchodní 

a administrativní komunikace. Vznik e-mailu bezesporu z"ásti nahradil klasické dopisy. 

Existuje nep(eberné mno%ství poskytovatel' e-mailov&ch ú"t', u nás je za jeden 

z nejznám#j$ích a nejvyu%ívan#j$ích ozna"ován poskytovatel Seznam.cz.  
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Komunikace prost(ednictvím e-mailu se velmi odli$uje od komunikace zprost(edkované 

sociálními sít#mi. Komunika"ní prost(edí e-mailu si zachovává vizuální stránku 

klasick&ch dopis', e-mailová sd#lení se skládají z hlavi"ky a t#la. 

 

Do hlavi"ky musí u%ivatel v%dy zadat e-mailovou adresu svého komunika"ního partnera 

(pop(ípad# partner') a poté také p(edm#t zprávy, jej% adresát (nebo adresáti) uvidí jako 

první. Jde o krátké shrnutí ú"elu zprávy. T#lo e-mailu je pak u% samo komunika"ní 

sd#lení. D(íve byl po"et znak', je% mohla zpráva obsahovat, omezen, ale v dne$ní dob# 

m'%e b&t zpráva dlouhá tak, jak u%ivatel pot(ebuje, a m'%e také obsahovat p(ílohy 

v podob# textov&ch "i jin&ch soubor', obrázk' nebo odkaz' na webovou stránku. Na 

konci komunika"ního sd#lení u%ivatelé v%dy uvádí sv'j podpis spolu s p(áním hezkého 

dne "i pod#kováním za brzkou odpov#/. 

 

Emoji v$ak nejsou zále%itostí e-mailové komunikace. +ádn& z poskytovatel' nemá své 

vlastní emoji knihovny. Znaky reprodukující emoce jsou v$ak dostupné i zde, a to ve 

form# emotikon'. I p(es fakt, %e e-mailová komunikace je v dne$ní dob# spí$e obchodní 

"i administrativní zále%itostí, se ani tyto zprávy projev'm emocí nevyhnou. Navzdory 

tomu, %e e-mailové schránky neposkytují vlastní emoji knihovny a slou%í tedy spí$e 

k vá%n#j$í elektronické komunikaci, v dotazníku se jejich u%ívání umístilo na druhém 

míst#, hned za platformou Facebooku Messenger. 

 

8.2 Apple – iOS 
Spole"ností, je% p(iná$í ka%d& rok n#kolik aktualizací emoji a má na sv&ch za(ízeních 

bezesporu nej$ir$í knihovnu emoji, je spole"nost Apple. Zakladateli jsou Steve Jobs, 

Steve Wozniak a Roland Wayne. Klávesnici s emoji má u%ivatel k dispozici na v$ech 

produktech této spole"nosti, a1 jde o iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, MacBook "i 

dokonce Apple TV. Zalo%ení spole"nosti se datuje do roku 1976, kdy se specializovala 

pouze na hardware a software. Pro mou práci je ale d'le%it#j$í zlom, je% nastal 9. ledna 

2007, kdy byl sv#tu p(edstaven první chytr& telefon této spole"nosti, iPhone.  

 

iPhone je definován jako produkt, kter& kombinuje funkce mobilního telefonu, 

fotoaparátu a multimediálního p(ehráva"e a p(edev$ím slou%í jako za(ízení pro mobilní 
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komunikaci s internetem.96 Ji% díky t#mto funkcím se mobilní telefon této spole"nosti 

dostal daleko p(ed konkuren"ní spole"nosti. Navíc ji% do tohoto chytrého telefonu byla 

instalována sada prvních emoji, "ím% se spole"nost Apple cht#la vyrovnat japonsk&m 

spole"nostem, je% emoji na mobilních platformách pou%ívaly ji% d(íve. V prvopo"átcích 

byly emoji p(ístupné pouze v japonsk&ch zemích, co% se díky $ikovnosti hacker' brzy 

zm#nilo a poté ji% nic nebránilo jejich roz$í(ení po celém sv#t#. Od roku 2011 jsou emoji 

na za(ízeních od Apple dostupné na v$ech kontinentech.97 

 

V roce 2011 do$lo také k roz$í(ení emoji knihoven do ostatních za(ízení Apple, tak%e 

u%ivatelé mohli smajlíky za"ít vyu%ívat i na osobních po"íta"ích, a to ve stejné podob# 

jako na mobilních telefonech. Aby to spole"nost Apple dovedla k je$t# v#t$í dokonalosti, 

naprogramovala do sv&ch za(ízeních Mac dokonce speciální panel pro tvorbu emoji 

s názvem Apple Color Emoji.98 

 

Emoji vytvo(ené spole"ností Apple je mo%né vid#t v pravé podob# pouze na jejich 

za(ízeních, p(edev$ím v aplikaci iMessage, co% je v podstat# zasílání SMS zpráv 

prost(ednictvím internetu mezi za(ízeními s opera"ním systémem iOS. Jedinou 

v&jimkou, kde je mo%né zobrazení originální vizuální podoby emoji mimo produkty 

a programy od Apple, je aplikace WhatsApp, která umo%!uje stejné zobrazení i pro 

produkty podporující opera"ní systém Android.99  

 

Spole"nost Apple pro svá za(ízení vydává aktualizace n#kolikrát do roka. Nov#j$í verze 

emoji vychází zpravidla jednou za rok. Poka%dé je roz$í(ení emoji knihovny velmi 

znatelné a vychází z pr'zkum' zam#(en&ch na pot(eby a p(ání u%ivatel'. Práv# leto$ní 

rok má p(inést aktualizace v podob# emoji, které budou zase o kousek podobn#j$í 

                                                
96 NAUMANN, F. D%jiny informatiky: od abaku k internetu. s. 283–307. 
97 PRICE, R. This 31-year-old Australian accidentally built a huge empire by cataloging all the world's 

emojis. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/emojipedia-jeremy-burge-emoji-encyclopedia-profile-
2016-1. 
98 DAVIS, M, EDBERG P. Unicode emoji. Dostupné z: 
http://www.unicode.org/reports/tr51/proposed.html. 
99 Tamté%. 
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reálnému %ivotu. Mají tedy obsahovat nap(íklad dlouho o"ekávané emoji lidí se zrzav&mi 

"i $ediv&mi vlasy, n#kolik nov&ch emoji zví(at, jídla "i "ástí lidského t#la. 

 

8.3 Android 
Opera"ní systém Android byl vyvinut spole"ností Google. Jeho logem je mal& zelen& 

robot. Byl vytvo(en a uzp'soben pro fungování na mobilních telefonech, a proto ho 

v dne$ní dob# vyu%ívá ve sv&ch produktech vícero v&robc'. Práv# tento fakt d#lá 

z opera"ního systému Android druh& nejpou%ívan#j$í a nejroz$í(en#j$í opera"ní systém 

na sv#t#. Spolu s iOS od spole"nosti Apple zaujímají první dv# p(í"ky ve sv#tovém 

%eb(í"ku. Tento opera"ní systém má vlastní emoji knihovnu s názvem Google Noto 

image, která vznikla v roce 2012.100 Zprvu nabízela knihovna emoji pouze v "ernobílém 

provedení, co% se zm#nilo s aktualizací systému na verzi 4.4. V$echny následující 

aktualizace postupn# p(iná$ely emoji stále více a více p(izp'sobené "lov#ku.101 

D'le%itou zm#nu v oblasti emoji prod#lal systém Android v roce 2015, kdy za"al 

vyu%ívat kódovací systém Unicode ve verzi 8.0 a své emoji posunul blí% k t#m navr%en&m 

spole"ností Apple. Tento krok je dle mého názoru velmi zásadní z toho d'vodu, %e 

zvy$ování podobnosti emoji r'zn&ch platforem vede k postupnému sjednocení, co% by 

mohlo v následujících letech odstranit p(eká%ku v podob# rozdílného chápání emoce 

daného emoji. Postupn# s dal$ími verzemi systému Android p(icházely stále polid$t#n#j$í 

                                                
100 DAVIS, M, EDBERG P. Unicode emoji. Dostupné z: 

http://www.unicode.org/reports/tr51/proposed.html. 

101 Emojis on android. EmojiBase! Dostupné z: https://www.emojibase.com/emojis-on-android. 

                                     Obrázek 12: Emoji sada Apple 
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emoji, jako tomu bylo u emoji spole"nosti Apple. Poslední verzí opera"ního systému od 

spole"nosti Google je verze 8.0, která roz$í(ila emoji knihovnu o modifikátor pohlaví.102 

I p(es stále v#t$í podobnost emoji t#chto dvou velk&ch platforem je d'le%ité zmínit 

a ukázat, %e jejich vizuální stránka se stále v mnohém li$í. Emoji r'zn&ch v&robc' nikdy 

nebudou a ani nemohou vypadat naprosto stejn#, d'le%ité jsou ale podobné rysy, které 

zaru"í stejné porozum#ní emoce, ji% reprezentují.  

Je d'le%ité si také uvést, %e ani jednotn& opera"ní systém nezaru"í identi"nost emoji. Jak 

bylo zmín#no v&$e, opera"ní systém Android je podporován na za(ízeních r'zn&ch 

v&robc', jako jsou nap(íklad spole"nosti Samsung, Huawei "i Xiaomi. Ka%d& z v&robc' 

do sv&ch za(ízení implementuje vlastní emoji knihovnu, která má zase svá specifika 

a zaru"uje jednotné zobrazení pouze na za(ízeních stejného v&robce. 

 

8.4 Facebook  
Facebook ji% není opera"ním systémem, ani spole"ností, je% vyrábí chytrá za(ízení 

umo%!ující elektronickou komunikaci, ale jde o sociální sí1. Zárove! je Facebook 

v&robcem aplikace pro internetovou komunikaci s názvem Messenger, je% je 

bezpodmíne"n# jednou z nejroz$í(en#j$ích a nejvyu%ívan#j$ích aplikací pro on-line 

komunikaci na celém sv#t#. Sociální sí1 Facebook byla spu$t#na roku 2004 jejím 

zakladatelem Markem Zuckerbergem a jeho spolu%áky. Ti za"ali na v&voji webové 

stránky pracovat ji% b#hem studií na vysoké $kole. Ji% v zá(í roku 2012 m#l Facebooku 

více ne% miliardu aktivních u%ivatel'.103 

                                                
102 Google Emoji List — Emojis for Android, Hangouts, and ChromeOS. Emojipedia. Dostupné z: 
http://emojipedia.org/google/. 

103 MAL- O, RYBKA M. Jak komunikovat elektronicky. s. 78.  
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Vstup do sv#ta této sociální sít# za"íná zalo%ením osobního ú"tu, kde u%ivatel uvede své 

jméno, p(íjmení a p(idá svou profilovou fotografii. Základní stavební jednotkou 

Facebooku je spojení mezi dv#ma u%ivateli. Pokud jeden z u%ivatel' prost(ednictvím této 

platformy n#co sdílí, je d'le%ité, aby na druhém konci byl n#kdo, kdo k tomu m'%e p(idat 

zp#tnou vazbu. Na tomto principu fungují ve$keré ve(ejné internetové diskuze.  

 

Zásadní v#cí je, %e Facebook lze pou%ívat dvojím zp'sobem. Zaprvé jako internetovou 

stránku otev(enou p(es webov& prohlí%e", a v tomto p(ípad# bude u%ivatel'm dostupná 

sada emoji vytvo(ená pro tuto sociální sí1. Druhou variantou je pou%ívat Facebook 

prost(ednictvím aplikace sta%ené do mobilního telefonu. V tomto p(ípad# je dostupná ta 

knihovna emoji, je% nále%í za(ízení, na n#m% je aplikace spu$t#ná. Znamená to tedy, %e 

pokud si u%ivatel prohlí%í Facebookovou stránku na svém za(ízení iPhone, je mu dostupná 

sada emoji od spole"nosti Apple. Platforma Facebook dala za vznik emoji zvednutého 

palce, kter& se do dnes dr%í na v&sadní pozici v "etnosti pou%ívání emoji. Vznikl 

z mo%nosti kladné reakce na p(ísp#vek „to se mi líbí“. Emoji zvednutého palce byl 

nejd(íve uzp'soben pouze k reagování na p(ísp#vky, a% pozd#ji byla za(azen do knihovny 

emoji. 

 

Prost(ednictvím Facebooku u%ivatelé sdílejí a komentují své p(ísp#vky, stejn# jako 

p(ísp#vky sv&ch p(átel. V návaznosti na to sociální sí1 poskytuje dv# sady emoji. Jednou 

z nich je klasická sada emoji, kterou lze dávat k p(ísp#vk'm formou komentá(e. Druhou 

je sada sedmi „o%ivl&ch“ emoji, je% je mo%né p(idávat k p(ísp#vk'm jako rychlou reakci 

beze slov.104 Tyto reak"ní emoji nepodléhají kódovacímu systému Unicode. 

Elektronická komunikace na Facebooku m'%e probíhat r'zn&mi zp'soby. Konverzace 

mohou b&t ve(ejné, polove(ejné (tzn. viditelnost p(ísp#vk' pouze pro okruh schválen&ch 

p(átel), nebo zcela soukromé. Soukromou konverzaci, probíhající nej"ast#ji mezi dv#ma 

ú"astníky, zaji$1uje platforma Messenger. 

                                                
104 Facebook Emoji List — All emojis for Facebook. Emojipedia. Dostupné z: 

http://emojipedia.org/facebook/. 
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8.4.1 Messenger 
Pro soukromou komunikaci mezi dv#ma "i více u%ivateli je uzp'sobena aplikace 

Messenger. Jde o softwarovou aplikaci, kterou je mo%né nainstalovat do ka%dého 

mobilního telefonu nezávisle na tom, jak& opera"ní systém pou%ívá. P'vodn# byla tato 

aplikace dostupná pouze jako Facebook Chat a byla sou"ástí sociální sít#, samostatnou 

aplikací pro zasílání zpráv se stal Messenger v roce 2011.105 Co se t&ká emoji, podléhají 

stejnému pravidlu jako samotná sociální sí1 Facebook. Znamená to tedy, %e knihovna 

emoji vytvo(ená pro Messenger je dostupná pouze tehdy, pokud je tato aplikace spu$t#na 

p(e$ webov& prohlí%e". A aby toho nebylo málo, aplikace Messenger má vlastní sadu 

emoji, která je op#t trochu odli$ná od sady emoji na sociální síti Facebook.  

 

Sada emoji nále%ející aplikaci Messenger obsahuje celkem osm kategorií, od klasick&ch 

usmívajících se obli"ej' a% po emoji zastupující státní vlajky. Rozd#lením do n#kolika 

kategorií podle druh' emoji se tato sada, stejn# jako sada emoji Facebooku, velmi 

nápadn# podobá knihovn# emoji na za(ízeních spole"nosti Apple. Ta má ov$em kategorií 

daleko více a vizuální stránku detailn#ji propracovanou. Emoji na tomto komunika"ním 

médiu mají stále %lut& tón pleti, stejn# tak emoji reprezentující jídlo "i zví(ata p(ipomínají 

spí$e kreslené obrázky ne% reálnou podobu dané v#ci.  

 

Krom# vlastní knihovny emoji nabízí aplikace Messenger posílání samolepek, gif' "i 

umo%!uje hraní her mezi dv#ma on-line u%ivateli. Co se t&"e samolepek, jde o obrázky, 

které lze poslat jako reakci na zprávu. Dle mého názor' jsou velmi "asto prosty n#jakého 

zvlá$tního sd#lení a v dne$ní dob# jsou asi p(ekonanou zále%itostí, a to p(edev$ím kv'li 

                                                
105 MAL- O, RYBKA M. Jak komunikovat elektronicky. s. 98. 
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gif'm. Gify lze p(irovnat k velmi krátk&m videím, je% mohou obsahovat té% text. Mají 

daleko v#t$í v&pov#dní hodnotu ne% samolepky a velmi "asto jsou vnímány jako 

prost(edek pro vm#stnání ironie "i sarkasmu do konverzace. Pr'kopníkem v jejich 

posílání je práv# aplikace Messenger, ale dnes tuto slu%bu nabízí nap(íklad té% iMessage 

spole"nosti Apple. 

 

8.5 Instagram 
Instagram je dal$í ze sociálních sítí, kterou fenomén emoji zcela pohltil. Vlastníkem je 

spole"nost Facebook a p'vodními zakladateli jsou Kevin Systrom a Mike Krieger. 

Aplikace byla spu$t#na v roce 2010. Instagram jako jediná sociální sí1 nemá vlastní 

knihovnu smajlík' – funguje toti% jako aplikace do mobilních za(ízení a práv# podle toho, 

na kterém za(ízení je spu$t#na, je nám nabízena sada emoji.106 Tento zp'sob má jednu 

zásadní nev&hodu, které pramení z faktu, %e n#které emoji, je% obsahuje knihovna 

ur"itého opera"ního systému, není mo%né zobrazit na za(ízeních s odli$n&m opera"ním 

systémem. Nejv#t$í problém je v tomto p(ípad# s emoji od spole"nosti Apple, jeliko% ty 

obsahují nespo"et emoji znak', pro které jin& opera"ní systém nemá své zástupce. 

V tomto p(ípad# se u%ivateli, jeho% za(ízení nepodporuje opera"ní systém iOS, zobrazí 

nap(íklad pouze "ern& "tvere"ek "i otazník. 

 

Prost(ednictvím této sociální sít# je mo%né sdílení fotografií a prohlí%ení a komentování 

p(ísp#vk' ostatních u%ivatel'. Ka%d& z u%ivatel' m'%e na svém ú"tu ke sdílenému 

p(ísp#vku napsat krátk& komentá(, je% má slou%it jako popis sdílené fotografie. Velmi 

"asto tyto popisy nahrazují práv# emoji. Podle pr'zkumu do$lo na Instagramu od roku 

                                                
106 Instagram Emoji List — Emojis for Instagram. Emojipedia. Dostupné z: 
http://emojipedia.org/instagram/. 
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2011 do roku 2015 k masivnímu nár'stu nahrazování slov znaky emoji.107 Je to práv# 

díky postupu od klasického usmívajícího se obli"eje k emoji, je% doká%ou zastoupit popis 

situace "i v#ci. Dal$í z pr'zkum', tentokrát z roku 2016, zaprvé potvrzuje nár'st po"tu 

u%ivatel' Instagramu, zadruhé konstatuje stále vy$$í "etnost vyu%ívání emoji.108 B#hem 

tohoto pr'zkumu byla také provedena anal&za nej"ast#ji u%ívan&ch emoji, z nich% první 

p(í"ku obsadil emoji reprezentující fotoaparát.109 

Krom# emoji u%ivatelé Instagramu pod své p(ísp#vky p(idávají hashtagy, díky nim% si 

mohou ostatní u%ivatelé vyhledat fotografie obsahující stejn& popisek. P(ed hashtag musí 

b&t v%dy napsána m(í%ka „#“ a poté následuje slovo, je% sdílen& p(ísp#vek vystihuje. 

Hashtag m'%e b&t tedy chápán jako klí"ové slovo. 

 

8.6 Twitter 
Twitter je sociální sítí, na ní% u%ivatelé komunikují prost(ednictvím p(ísp#vk' znám&ch 

jako „tweety“. Tyto p(ísp#vky mají omezen& rozsah, kter& je aktuáln# ohrani"en po"tem 

280 znak'. P(isp#vatelem na Twitteru m'%e b&t pouze registrovan& u%ivatel, stejn# jako 

je tomu na sociální síti Facebook. Twitter je ale na rozdíl od platformy Facebook 

otev(enou sociální sítí, co% znamená, %e na ni mají p(ístup i neregistrování u%ivatelé, kte(í 

ale mohou p(ísp#vky pouze "íst, jakákoliv rekce je jim odep(ena. Tato platforma je 

nejvyu%ívan#j$í sociální sítí ve(ejn&ch osobností, politik' "i um#lc'. 

 

Platforma Twitter má stejn# jako ostatní sociální sít# svou vlastní knihovnu emoji, která 

je v$ak kompatibilní s ostatními platformami.110 Knihovna nese název Twemoji a její 

první verze byla uvedena do provozu v roce 2014. Stejn# jako u v$ech v&$e zmín#n&ch 

platforem i zde se postupn# %luté obli"eje vyvinuly do humánn#j$í podoby. Twitter se 

vzhledem ke své roz$í(enosti sna%í o absolutní kompatibilitu s ostatními platformami, 

                                                
107 Emojineering Part 1: Machine Learning for Emoji Trends. In: Emojineering.instagram. Dostupné z: 
https://engineering.instagram.com/emojineering-part-1-machine-learning- for-emoji-trendsmachine-
learning-for-emoji-trends-7f5f9cb979ad.͒ 

108 GOTTKE, J. Instagram Emoji Study – Emojis lead to higher interactions. Dostupné z: 
https://www.quintly.com/blog/2017/01/instagram-emoji- study-higher-interactions/. 

109 Tamté%. 
110 Twitter Twemoji 2.2.3 Emoji List. Emojipedia. Dostupné z: http://emojipedia.org/twitter/twemoji-
2.2.3/. 
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proto podporuje zobrazení i ostatních emoji sad. Aktuální verze emoji knihovny Twemoji 

má 2 420 znak'.111 

 

Twitter je sociální sítí, je% je nejvíce vyu%ívaná znám&mi osobnostmi, politick&mi "initeli 

"i blogery. Jedním z nejznám#j$ích p(ípad', kdy byl emoji pou%it politick&m "initelem, 

jsou lo!ské prezidentské volby v USA. Hillary Clinton b#hem své p(edvolební kampan# 

cílila p(edev$ím na mladé voli"e, hlavní body její kampan# se t&kaly práv# zlep$ení 

podmínek pro studenty na univerzitách.  Za tímto ú"elem se Hillary Clinton rozhodla 

oslovit mladé lidi pomocí p(ísp#vku na svém twitterovém ú"tu, kde se jim 

prost(ednictvím pou%ití emoji cht#la co nejvíce p(iblí%it. Uve(ejnila tedy p(ísp#vek, kde 

se student' dotazovala, jaké mají pocity ze studentsk&ch p'j"ek na svá univerzitní studia. 

Zárove! je vyzvala, aby odpovídali prost(ednictvím t(ech vybran&ch emoji, podle toho, 

co jejich pocity nejlépe vyjád(í. Tento po"in v$ak nedosáhl úsp#chu, jakého nejspí$ cel& 

realiza"ní t&m Hillary Clinton o"ekával. Odpov#d#lo jen velmi málo student', v#t$ina 

ostatních komentá(' byla spí$e kritikou osoby prezidentské kandidátky. 

 

8.7 Skype 
V dne$ní dob# ji% mén# vyu%ívan& Skype je platformou, která m#la p'vodn# slou%it, 

a byla první takovou aplikací, k telefonování prost(ednictvím internetu. Od samého 

za"átku ale nabízela také prostor pro komunikaci psanou. Od ostatních zmín#n&ch 

platforem se Skype odli$uje zp'sobem vytvá(ení emoji. Samoz(ejm# i tato aplikace 

nabízí svou vlastní emoji knihovnu, ze které u%ivatel celkem snadno vybere smajlíka, 

jen% podpo(í jeho sd#lení. Av$ak v d(ív#j$í dob#, kdy nebylo samoz(ejmostí, %e ka%dá 

                                                
111 Twemoji 2.0 Emoji Changelog. In: Emojipedia Blog. Dostupné z: http://blog.emojipedia.org/twemoji-

2-0-emoji-changelog/. 
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z platforem nabízela i emoji knihovnu, fungovalo tvo(ení emoji na Skypu pomocí 

psaného slova.  

 

U%ivatel, jen% se rozhodl zakomponovat emoji do svého sd#lení, musel napsat slovní kód 

do závorek, a ten se a% poté, co byla zpráva odeslána, p(em#nil ve smajlíka. Vzhledem 

k tomu, %e aplikace Skype má své ko(eny v USA, slovní kód musel b&t napsán 

v anglickém jazyce. Tento zp'sob tvo(ení emoji m'%e b&t pova%ován za n#jak& velmi 

jednoduch& programovací jazyk. K tomu, aby "lov#k mohl na této platform# emoji 

vyu%ívat, pot(eboval alespo! základní znalosti anglického jazyka a znalosti v oblasti 

zp'sobu jejich tvo(ení. I p(es to, %e pozd#ji byla na platform# Skype vytvo(ena emoji 

knihovna, stále je mo%né emoji tvo(it pomocí psaného kódu. Platí to ov$em pouze pro 

základní sadu emoji, ty slo%it#j$í ji% sv'j kód pro vytvo(ení nemají. 

 

8.8 WhatsApp 
Platforma WhatsApp je dal$í aplikací, skrze ni% u%ivatelé internetu mohou komunikovat. 

V této aplikaci se lidé spojují prost(ednictvím telefonního "ísla, WhatsApp je tedy mo%no 

vyu%ívat pouze na mobilních telefonech.  

 

Jako jediná z v&$e uveden&ch komunika"ních platforem sjednocuje zobrazení emoji na 

v$ech platformách. Vyu%ívá emoji knihovnu od spole"nosti Apple jakou svou vlastní, 

a proto je zobrazení na v$ech za(ízeních identické, a to i na za(ízeních od jin&ch v&robc'. 

Emoji knihovna na platform# WhatsApp je v%dy o jednu aktualizaci pozadu oproti 

                              Obrázek 17: Emoji sada Skype 



 58 

aktualizaci na za(ízeních spole"nosti Apple.112 Od roku 2014 je aplikace WhatsApp ve 

vlastnictví spole"nosti Facebook. 

 

8.9 Komparace komunika!ních platforem 
Do v&$e zmín#n&ch platforem byly zahrnuty jak opera"ní systémy, tak sociální sít#. 

D'vodem je p(edstavení rozdíl', je% mohou v oblasti zobrazení emoji nastat, a to kv'li 

rozdílné emoji knihovn# nejen daného opera"ního systému, ale také u%ívané sociální sít#. 

I p(es velké p(izp'sobování vizuální stránky jedné emoji knihovny druh je rozdíl mezi 

platformami stále obrovsk&. Jak ji% bylo zmín#no v&$e, nejvíce realistické emoji nabízí 

spole"nost Apple, která si mimo jiné práv# tímto naklonila pom#rn# velkou "ást populace 

na svou stranu. Emoji knihovna opera"ního systému iOS je jednou z nejrozsáhlej$ích 

a nejrozmanit#j$ích a v tuto dobu nemá konkurenci. 

 

V&zkum' zab&vajících se oblastí emoji bylo provedeno ji% n#kolik. Zajímav& p(ehled 

jejich vyu%ívání p(inesl v&zkum proveden& kolektivem Emogi Research Team.113 

V&zkum byl proveden v roce 2016 v USA a byl zam#(en na respondenty star$í osmnácti 

let. Cílem bylo zjistit, zda ú"astníci aktivn# vyu%ívají emoji, a pokud ano, tak na jak&ch 

platformách nejvíce. P(evládající platformou u%ívanou respondenty pro posílání emoji se 

stal jednozna"n# Facebook Messanger s 60 %, následoval ho Twitter s 37 % a Apple 

iMessage s 34 %.114 Nejpou%ívan#j$í aplikací pro elektronickou komunikaci byla práv# 

Apple iMessage a a% na t(etí pozici se umístil Facebook Messenger. 

Dal$ím bodem v&zkumu bylo, zda jsou u%ivatelé spokojeni s mo%ností v&b#ru emoji. 

V d'sledku t#chto zkoumání, v nich% p(eva%uje záporné hodnocení, dochází k roz$i(ování 

emoji knihoven v$ech platforem. Ka%d& z v&vojá(' má za cíl se co nejvíce p(izp'sobit 

konzument'm. U%ivatelé mají stále v#t$í zájem o emoji jako%to reprezentanty reáln&ch 

v#cí. Vnímají to jako zjednodu$ení a zrychlení komunikace na internetov&ch 

                                                
112 WhatsApp Emoji Meanings — Emojis for WhatsApp on iPhone and Android. Emojipedia. Dostupné z: 
http://emojipedia.org/whatsapp/. 

113 EMOGI RESEARCH TEAM. 2016 Emoji Report Dostupné z: 
http://cdn.emogi.com/docs/reports/2016_emoji_report.pdf. 

114 Tamté%. 
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platformách. Nejvíce u%ivatel' je spokojeno s v&b#rem v kategorii smajlík' a zví(at (a% 

71 %), ostatní kategorie se pohybují v rozmezí 47–56% spokojenosti.115 

8.10 B#t on-line znamená b#t 
Elektronická písemná komunikace a vyu%ívání prvk' emoji je spojeno s u%íváním slu%eb 

internetu. Doba posílání dopis' je pravd#podobn# nenávratn# pry", a to p(edev$ím díky 

vzniku nov&ch technologií. Krom# stolních po"íta"' a notebook' se dnes lze tém#( 

kdekoli p(ipojit k internetu prost(ednictvím mobilních telefon'. 67,7 % dotazovan&ch 

odpov#d#lo, %e elektronickou komunikaci provozují jak na mobilních telefonech, tak na 

notebooku. Pouze mobilní telefony pro on-line komunikaci vyu%ívá 28,7 % respondent' 

a v&hradn# notebook pouze 3,6 % dotazovan&ch. 

 

Jak bylo uvedeno v&$e, existuje n#kolik platforem dostupn&ch pro mobilní telefony, skrze 

n#% elektronická komunikace m'%e probíhat. Na otázku, kter& zp'sob komunikace 

preferují, respondenti v 80,2 % p(ípad' shodn# odpov#d#li, %e nejrad#ji komunikují 

s ostatními tvá(í v tvá(. Pokud si ale mají vybrat mezi r'zn&mi formami komunikace 

prost(ednictvím mobilních telefon', volí rad#ji psanou ne% mluvenou formu komunikace. 

Telefonování preferují z celkového po"tu pouze 3,4 % v$ech dotazovan&ch. 

 

V dotazování po nejvyu%ívan#j$ích komunika"ních médiích dosáhl nejvy$$í oblíbenosti 

Facebook Messenger. Zmi!ovanou platformu vyu%ívá 95,8 % v$ech dotazovan&ch. 

Zajímav&m zji$t#ním dotazníkového $et(ení bylo, %e komunikaci prost(ednictvím  

e-mailov&ch schránek vyu%ívá 61,1 % respondent'. Tento v&sledek dokazuje, %e 

e-mailová komunikace nem'%e b&t pova%ována za zastaralou jenom proto, %e je to jedna 

z prvních komunika"ních platforem. Bez e-mailov&ch schránek by asi jen st#%í mohla 

existovat jakákoliv obchodní "i administrativní komunikace mezi ú(ady. Jako t(etí 

nejvyu%ívan#j$í platforma byla ozna"ena sociální sí1 Instagram, na ní% lidé komunikují 

prost(ednictvím zpráv, ale také komentá('. Na "tvrté pozici se podle odpovídajících 

umístila mobilní aplikace WhatsApp a na pátém a $estém míst# iMessages a Skype. 

Nejmen$í oblíbenosti mezi u%ivateli, ji% se dotazníkového $et(ení ú"astnili, se t#$í sociální 

sí1 Twitter, kter& se tak oproti v&sledk'm v&zkumu z roku 2016 posunul z druhého místa. 

 

                                                
115 EMOGI RESEARCH TEAM. 2016 Emoji Report Dostupné z: 
http://cdn.emogi.com/docs/reports/2016_emoji_report.pdf. 
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Oblíbenost jednotliv&ch platforem je samoz(ejm# odli$ná v závislosti na zemi, kde 

v&zkum probíhá. O tom sv#d"í i fakt, %e v&$e zmín#n& v&zkum probíhající v USA 

prokázal, %e tamní u%ivatelé komunikují nej"ast#ji prost(ednictvím mobilní aplikace 

iMessages, která je dostupná pouze na za(ízeních spole"nosti Apple, zatímco v dotazníku 

k této diplomové práci se tato komunika"ní platforma umístila a% na pátém míst# a u%ívá 

jí pouze 24,4 % v$ech dotazovan&ch. 

Mobilní telefony umo%!ují kontakt s okolním sv#tem prost(ednictvím internetu 

v podstat# neomezen#. Nadpolovi"ní v#t$ina respondent', konkrétn# 53,5 %, 

odpov#d#la, %e jsou na sv&ch za(ízeních stále on-line. Off-line b&vají tedy pouze v dob#, 

kdy spí. Zajímav&m tématem je otázka, zda je tato propojenost s okolním sv#tem pro 

"lov#ka v'bec zdravá a jak& dopad má na v&voj osobnosti a socializaci jedince. 96,4 % 

dotazovan&ch uvedlo, %e prost(ednictvím internetu komunikují denn#. 
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9 VLIV EMOJI NA (TENÁ)E ZPRÁVY 

Hlavní cíl této diplomové práce je zam#(en na u%ivatele emoji, p(edev$ím na jejich 

rozum#ní a vnímání emocí, které emoji reprezentují. Základním úmyslem je poukázat na 

odli$nosti, které jsou zp'sobeny a ovlivn#ny p(edev$ím r'znou osobností "lov#ka 

a rozvojem jeho emo"ní inteligence. Navzdory Emojipedii, je% ke ka%dému z emoji 

p(edkládá vysv#tlení, co má dan& znak vyjad(ovat, je odli$nost v jejich porozum#ní 

opravdu znatelná. P(edm#tem diplomové práce a dotazníkového $et(ení bylo shromá%dit 

poznatky o tom, jak velké mohou b&t odchylky ve vnímání emocí u vybran&ch emoji. 

 
9.1 Zpátky k emotikon$m 
N#kolik v&zkum' t&kajících se vlivu smajlík' na "tená(e zprávy bylo v minulosti 

provedeno v souvislosti s emotikony. Jedním z nejznám#j$ích a pro tuto diplomovou 

práci nejbli%$ích je v&zkum Walthera a D 0Addaria, je% byl soust(ed#n na vliv emotikon' 

na následnou interpretaci zprávy "tená(em.116 Jejich v&zkum prokázal, %e lidé emotikony 

pova%ují za náhradu neverbální slo%ky komunikace probíhající tvá(í v tvá(, a tudí% %e 

emotikony vnímají jako obohacující slo%ku elektronické komunikace. Tento v&zkum je 

zmi!ován p(edev$ím proto, %e prokazoval vliv na v&sledné chápání zprávy ji% p(i 

pou%ívání textov&ch emotikon'. Na základ# tohoto je mo%né p(edpokládat, %e u emoji 

bude tento vliv daleko v&razn#j$í, a to p(edev$ím ze dvou hlavních d'vod'. Prvním 

d'vodem je jejich v#t$í vizuální propracovanost: oproti textov&m emotikon'm nabízejí 

skute"né vyobrazení lidského obli"eje. Druh&m d'vodem je jejich hojnost. Oproti 

klasick&m emotikon'm, kter&ch nebylo mnoho, dnes nabízejí emoji knihovny na v&b#r 

z tak velkého mno%ství t#chto znakov&ch sad, %e jsou na za(ízeních rozd#leny do ur"it&ch 

kategorií, aby bylo snadn#j$í se v nich orientovat. 

P(edm#tem experimentu byly v té dob# t(i základní emotikony. Otázka, na kterou hledali 

odpov#/, spo"ívala v tom, do jaké míry emotikony mohou ovliv!ovat v&sledné 

porozum#ní zprávy adresátem. Emotikony, je% byly p(edm#tem v&zkumu, reprezentovaly 

pozitivní emoci :-), negativní emoci :-( a za univerzální emoci byl vybrán smajlík 

mrkající ;-).117 Auto(i v&zkumu shromá%dili 226 respondent',  kte(í byli v$ichni studenty 

                                                
116 Walther, J. B., D 0Addario, K. P. The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer–

Mediated Communication. s. 324-347. 

117 Tamté%. 
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vysoké $koly. Respondent'm byla p(edlo%ena konverzace o filmu. V&zkumn& text 

obsahoval n#kolik v#t, z nich% n#které byly lad#ny pozitivn#, jiné spí$e negativn# 

a emotikon byl za(azen v%dy na konec sd#lení. Tímto zp'sobem cht#li ov#(it, zda 

emotikon posazen& za sd#lení má vliv na v&sledné zn#ní zprávy. V tomto ohledu dosp#li 

k záv#ru, %e v&razn#j$í vliv na v&slednou interpretaci sd#lení má jednozna"n# negativní 

slo%ka. Zpráva s negativn# lad#n&m emotikonem zvy$ovala negativní vnímání celého 

sd#lení. Pozitivní "i neutrální slo%ka takovou sílu neprokázaly.118 

Autory té% zajímalo, do jaké míry sd#lení ovliv!uje emotikon a do jaké míry samotn& text 

zprávy. V tomto sm#ru se prokázalo, %e samotn& text zprávy má na v&slednou interpretaci 

sd#lení v#t$í vliv ne% emotikon. Zde bychom mohli nalézt první rozdíl ve vlivu emotikon' 

a emoji na v&znam sd#lení: odpov#/ na otázku, jak u%ivatelé vnímají emoji, jednozna"n# 

ukazuje na fakt, %e pro u%ivatele jsou emoji prost(edkem vyjád(ení emoce v elektronické 

psané komunikaci. V#t$ina u%ivatel' na emoji té% nahlí%í jako na náhradu neverbální 

slo%ky p(ímé komunikace. Hlavním d'vodem, pro" mají emoji v#t$í vliv na interpretaci 

sd#lení, je dle mého názoru jejich vizuální podoba. Tím, %e dne$ní podoba emoji postupn# 

upou$tí od nehumánních %lut&ch obli"ej' a nahrazuje je skute"n&mi, je do nich 

vtiskována zárove! i v#t$í míra emocionality. Emoji s kopií v&raz' obli"eje m'%e b&t do 

jisté míry náhradou za skute"nou tvá(, kterou p(i písemné komunikaci prost(ednictvím 

internetu nevidíme. Vezmeme-li navíc v potaz fakt, %e u% je mo%né si takového lidsky 

vypadajícího emoji p(izp'sobit své skute"né podob#, je jeho vliv na reprezentaci emoce 

opravdu v#t$í. 

V sou"asné dob# u% byly emotikony nahrazeny znaky emoji. Ty jsou v$ak pou%ívány 

stejn&m zp'sobem, a proto tyto poznatky z v&zkumu mohou platit i pro n#. Nicmén# 

v&sledky v&zkumu Walthera a D'Addaria ukazují, %e síla v&znamu emotikon' je 

nadhodnocována a %e svou roli plní jen v p(ípad#, kdy jsou pou%ity jako dopln#k 

k textovému sd#lení. V&sledky jejich v&zkumu ukázaly, %e emotikony slou%í jako 

dopl!ující funkce textov&ch zpráv, ani% by p(evracely jejich v&znam, a1 u% k lep$ímu, 

nebo k hor$ímu. Dne$ní znakové systémy emoji jsou mnohem slo%it#j$í, propracovan#j$í 

a  podstatn# r'znorod#j$í ne% textové emotikony. Díky tomu u%ivatel'm umo%!ují 

p(ená$et slo%it#j$í informace. Jeliko% emoji jsou dnes velmi podobné obrázk'm, jejich 

                                                
118 Walther, J. B., D 0Addario, K. P. The Impacts of Emoticons on Message Interpretation in Computer–
Mediated Communication. s. 324-347. 
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grafika umo%!uje znázor!ovat nap(íklad té% gesta. Jejich gramatika je tedy podstatn# 

slo%it#j$í ne% gramatika emotikon' a v d'sledku toho i porozum#ní jim vy%aduje více 

zku$eností. 

9.2 Emotikon, emoji, smajlík 
Jednou z otázek polo%en&ch v&$e je otázka názvosloví. Co je to tedy emotikon, emoji "i 

smajlík? Má ka%d& sv'j vlastní v&znam? Rozli$ují mezi nimi u%ivatelé jako mezi t(emi 

r'zn&mi v#cmi? Rozdíly mezi emotikony a emoji ji% byly p(edstaveny v po"áte"ní "ásti 

práce. Objekt, kter& by byl systematicky ozna"ován pojmem smajlík, neexistuje. V tomto 

p(ípad# jde pouze o název p(eveden& do "eského jazyka, kter& v$ak existuje od dob 

emotikon', a toto ozna"ení pozvolna p(e$lo i k symbol'm emoji. Odpov#di respondent' 

dotazníku potvrdily, %e i rozdíl'm mezi emotikonem a emoji málokdo rozumí, 

z celkového po"tu dotazujících uvedlo 46,5 %, %e rozdíl mezi t#mito dv#ma znakov&mi 

symboly znají. Dokázat pravdivost svého tvrzení dokázalo celkem 81,2 % z nich. 

Otázkou ale z'stává, zda je toto rozli$ování stále aktuálním a pot(ebn&m aspektem, 

proto%e v ur"itém moment# dochází k propojení t#chto dvou zdánliv# odli$n&ch 

prost(edk' pro reprezentaci emocí v psané elektronické komunikaci. 

 

Emoji lze do textového sd#lení vkládat dvojím zp'sobem. Tím nejjednodu$$ím je v&b#r 

konkrétního emoji z vytvo(ené knihovny, která je k dispozici na v$ech za(ízeních 

a platformách umo%!ujících elektronickou komunikaci. Druh&m zp'sobem p(enesení 

emoji do textu je jeho vytvo(ení prost(ednictvím interpunk"ních znamének na klávesnici. 

První zp'sob, tedy v&b#r ur"itého emoji do textu prost(ednictvím p(edp(ipravené 

knihovny, volí 81,2 % v$ech dotazovan&ch. Zbyl&ch 18,8 % respondent' emoji vytvá(í 

samo, pomocí znamének na klávesnici sv&ch za(ízení. P#t základních emotikon' dovedou 

za(ízení z jejich znakové podoby p(evést do podoby emoji. V praxi to znamená, %e 

emotikon úsm#vu vytvo(en& kombinací znak' :-) se automaticky p(etvo(í do formy emoji 

). V tomto p(ípad# se tedy ze dvou odli$n&ch v#cí, tedy emotikonu a emoji, stává pouze 

jediná, a to smajlík. 

 

U%ivatelé mezi ozna"ením pro emotikon a emoji ve v#t$in# p(ípad' v'bec nerozli$ují. 

94,4 % v$ech odpovídajících uvedlo, %e pou%ívá ozna"ení smajlík, z nich% 80,2 % 

respondent' nerozli$ují mezi tím, zda toto ozna"ení pou%ívají pro emotikon "i emoji. 

V dne$ní dob# jde tedy u% jen o poz'statek názvosloví dvou r'zn&ch realit, které se dnes 
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pou%ívá pro ozna"ení jednoho znakového systému emoji. Mo%ná práv# ozna"ení emoji je 

u%íváno nejmén#, v#t$inou lidí hovo(í o smajlíkách, n#kdy o emotikonech, ale málokoho 

v )eské republice usly$íme (íct slovo emoji. 

 

9.3 Sbohem, texte, vítej, emoji 
Emoji velmi rychle pronikají do na$ich ka%dodenních komunika"ních postup'. Stále 

"ast#ji také dochází k situacím, kdy se z komunika"ního sd#lení na internetu postupn# 

stávají netextové zprávy. Vzhledem k $iroké $kále emoji je dnes mo%né nespo"et slov 

nahradit znakem, je% slovo vizuáln# znázor!uje. P'vodní idea, se kterou byly znaky emoji 

vytvo(eny, bylo obohacení psané komunikace o emoce. Zárove! m#ly emoji slou%it jako 

prost(edek pro zjednodu$ení a urychlení komunikace na internetu. Obrovsk&m 

paradoxem je, %e komunikace, do ní% je prost(ednictvím emoji vepsána i emoce, se stává 

daleko komplikovan#j$í, jeliko% je obtí%né, aby ji ob# strany chápaly stejn#. Sd#lení, jen% 

zahrnuje dv# slo%ky, jak textovou, tak emoji, preferuje 55 % respondent'. P(itom 41,4 % 

dotazovan&ch si komunikaci, která by neobsahovala prost(edek pro vyjád(ení emoce, 

v'bec nedoká%ou p(edstavit. Pouh&ch 3,6 % respondent' jsou u%ivatelé, kte(í se 

k pou%ívání emoji v'bec neuchylují. 

 

Práv# moderní komunika"ní technologie zm#nily zp'sob, jak v#t$ina z nás denn# 

komunikuje. Na jednu stranu tyto zm#ny ohromn#  p(isp#ly ke komfortnosti komunikace 

– p(edev$ím komunikace na dálku je nyní daleko snadn#j$í a rychlej$í. Na stranu druhou 

do$lo v d'sledku pou%ívání nov&ch technologií k radikální transformaci jazyka, kter& je 

pro elektronickou komunikaci u%íván. V d'sledku u"in#ní elektronické komunikace je$t# 

rychlej$í za"aly postupn# vznikat zkratková slova. Do této oblasti spadá i nahrazování 

slov emoji. Textová komunikace je v komunikaci prost(ednictvím komunika"ních 

technologií zásadní, av$ak práv# textová zpráva m'%e b&t v d'sledku chyb#jících 

neverbálních prvk' $patn# pochopena druhou stranou. Prost(ednictvím emoji se u%ivatelé 

sna%í p(ekonat tento nedostatek "isté textové komunikace. V této diplomové práci bych 

ráda poukázala na to, %e vlivem pou%ívání emoji v textové komunikaci nedochází 

ke zlep$ení pochopení zám#ru a emocí odesílatele p(íjemci textu. 

 

Textová komunikace tedy oproti komunikaci tvá(í v tvá( "i mluvené komunikaci 

prost(ednictvím mobilních telefon' má ur"itá omezení v oblasti neverbálních slo%ek 

komunikace. V "istém textovém sd#lení chybí gesta, mimika a tón hlasu pro vyjád(ení 
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emoce nebo nálady. Pro p(íjemce textového sd#lení je tedy ob"as obtí%né zachytit kontext 

celé zprávy. Do ur"ité míry je to ovlivn#no také inherentní nejednozna"nosti lidského 

jazyka, co% znamená, %e jedno slovo "i v#ta m'%ou b&t chápany r'zn&m zp'sobem podle 

toho, v jakém kontextu jsou u%ity.  

 

Prost(edky emoji mají dnes velk& vliv na v&sledné chápání komunika"ního sd#lení, a to 

p(edev$ím z toho d'vodu, %e po"et jejich u%ivatel' se neustále zvy$uje. Pro u%ivatele, 

kte(í smajlíky pou%ívají b#%n# v komunikaci se sv&mi p(áteli, je komplikované pochopit 

komunika"ní sd#lení, které emoji neobsahuje. Nejde o samotn& text sd#lení, tomu 

pochopiteln# rozumí, ale vzhledem k chyb#jícímu emoji jim chybí prost(edek pro chápání 

tónu zprávy. Emoji tedy mají ur"it& vliv na tón sd#lení, kter& v "ist# textové komunikaci 

postrádáme.  

 

Vlivem oblíbenosti u%ivatel' je dnes emoji znak'm p(ikládána daleko v#t$í d'le%itost, 

ne% se kterou byly vytvo(eny. Ka%d& má svého oblíbeného smajlíka, kterého pou%ívá 

nej"ast#ji. Zárove! komunikace probíhající mezi dv#ma ú"astníky m'%e b&t stále ve 

stejné nálad#, tudí% nevy%aduje pou%ití $ir$ího spektra emoji. Emoji m'%e slou%it té% jako 

prost(edek pro zahájení "i ukon"ení konverzace. V$estranné vyu%ití smajlík' dovedlo 

u%ivatele k tomu, %e velmi "asto odpovídají na zprávu práv# jen prost(ednictvím nich. 

Konkrétn# 82 % dotazovan&ch uvedlo, %e ob"as ke komunikaci u%ívají pouze emoji bez 

dal$ího textového dopln#ní. Usmívající se obli"eje má tedy moc n#co vypovídat i bez 

dopl!ujícího textového sd#lení. 

 

Nejde ale pouze o rychlou odpov#/ prost(ednictvím emoji. B#%nou zále%itostí je 

nahrazování slov znakem emoji "i psaní krátk&ch sd#lení pouze jejich prost(ednictvím. 

Zde samoz(ejm# musí mít ob# komunikující strany stejné zku$enosti v pou%ívání emoji 

a také blízk& pohled na emoce, je% vyjad(ují. Kdy% tento po%adavek není napln#n, dochází 

ve v#t$in# p(ípad' k nepochopení sd#lení.  Z tohoto d'vodu se u%ivatelé zatím nepou$t#jí 

do nahrazování cel&ch slov prost(edky emoji. V#t$ina respondent', konkrétn# 73 %, 

souhlasn# odpov#d#lo, %e slova tímto zp'sobem nenahrazují. Zbyl&ch 27 % u%ivatel' 

nahrazování slov pova%ují za naprosto b#%né. Z praxe lze uvést, %e jde p(evá%n# o mladé 

u%ivatele, kte(í prost(edky emoji vnímají jako zábavn& aspekt, jej% jim elektronická 

komunikace poskytuje. 
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9.3.1 Hranice u%ívání emoji 

Otázkou, je% vyvstává p(i problematice nahrazování slov emoji, je, zda není mo%né, %e 

fenomén emoji pozvolna upozadí psanou formu jazyka. Nahrazování slov "i vyjad(ování 

pocit' pouze prost(ednictvím emoji je v sou"asnosti pouze zábavn&m dopl!kem 

elektronické komunikace, kam a% ale m'%e tento trend zajít, je otázkou budoucnosti. Pro 

tuto diplomovou práci je d'le%it&m zji$t#ním spí$e skute"nost, %e v&razové prost(edky 

pomalu prosakují za hranice p(átelsk&ch konverzací. 

 

Ka%dá z platforem poskytuje emoji knihovnu, stejn# tak obsahují emoji knihovny 

i aplikace vyu%ívané v obchodním a administrativním prost(edí, je% umo%!ují zasílání 

zpráv mezi zam#stnanci. Je tento fakt dostate"n&m d'vodem k jejich pou%ívání i mezi 

zam#stnanci jedné spole"nosti? D'le%ité je, %e komunikace mezi zam#stnanci navzájem 

není komunikací obchodní "i administrativní. I kolegové v zam#stnání mohou b&t p(áteli, 

a proto je u%ívání emoji ve zprávách mezi nimi nejspí$e v po(ádku. 

 

K pochybám v$ak dochází v moment#, kdy jde skute"n# o obchodní "i administrativní 

komunikaci nap(íklad mezi jednotlivcem a ú(adem. Jedna v#c se emoji znak'm up(ít nedá 

– vhodn# u%it& emoji m'%e vnést do komunikace p(átel$t#j$í náladu "i zleh"it d'le%itost 

problému, kter& je (e$en. Neexistuje %ádn& úzus, kter& by kladl hranice u%ití emoji, toto 

si ka%d& z u%ivatel' nastavuje sám a také se dle t#chto pravidel (ídí. Dle mého názoru je 

mo%né u%ití emoji i b#hem komunikace, je% neprobíhá mezi p(áteli "i "leny rodiny. 

B#hem obchodní komunikace probíhající del$í dobu se stejn&m u%ivatelem je "as pro 

zji$t#ní, v jakém duchu je komunikace vedena. Pokud jsou oba ú"astníci naklon#ni 

p(átelské atmosfé(e, nejspí$e ani jednu ze stran pou%it& emoji nijak neurazí. 

V dotazníkovém $et(ení odpov#d#lo 24,6 % respondent', %e prost(ednictvím emoji 

komunikují i s lidmi, je% osobn# neznají. V otázce, zda pou%ívají emoji p(i obchodní "i 

administrativní komunikaci, odpov#d#lo 30 % dotazovan&ch, %e se ob"as jejich pou%ití 

v t#chto komunikacích neubrání.  

 

Emoji se postupn# z prost(edk' pro elektronickou komunikaci dostaly do reklamních 

sd#lení a film' a te/ postupn# pronikají i do komunikací, je% neprobíhají pouze mezi 

p(áteli. Projevy emocí jsou základní p(ínosem emoji pro elektronickou komunikaci. 
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Mo%ná se na$e spole"nost stává stále více emotivní, a proto se hranice u%ívání prvk' 

emoji postupn# roz$i(ují. 

 

Co se t&"e hranic ve smyslu geografickém, i ty jsou pomocí emoji bourány. Vzhledem 

k faktu, %e emoji ke své existenci a k tomu, aby m#ly n#jak& v&znam, nepot(ebují dal$í 

textov& dodatek, rozumí jim u%ivatelé nap(í" r'zn&mi zem#mi. Pokud odhlédneme od 

zprost(edkování emocí, které mohou b&t ka%d&m u%ivatelem vysv#tleny trochu odli$n#, 

chápání v&znamu a zp'sobu u%ití je pro v$echny stejné, a1 jde o u%ivatele mluvícího 

anglick&m, "i "esk&m jazykem. I p(es to byly d(íve emoji knihovny upravovány podle 

národností "i kulturních zvyklostí.119 

 

9.4 Emo!ní inteligence emoji 
Úloha emocí v na$em ka%dodenním %ivot# je patrná. Lidé jsou emotivní, pou%ívají emoce 

r'zného druhu, jejich% prost(ednictvím komunikují se sv&m okolím a vytvá(ejí vztahy 

s ostatními. Kompletní seznam emocí, které denn# pou%íváme b#hem komunikace 

s okolním sv#tem, se pohybuje od hn#vu a% po $t#stí, zamy$lenost, smutek, ironii 

a skepticismus. Díky odrazu emocí v lidské tvá(i je snadné se v lidech kolem sebe vyznat 

a porozum#t jejich náladám. Lidské bytosti se nap(íklad od zví(at odli$ují práv# tím, %e 

jejich emo"ní rozpolo%ení je velmi kolísavé. Emoce se prom#!ují a tím odrá%ejí vnit(ní 

pocity lidí. V komunikaci tvá(í v tvá( je mo%né tyto zm#ny vy"íst z v&razu obli"eje 

komunika"ního partnera, v komunikaci on-line tyto zm#ny ve v&razu tvá(e m'%e 

nahrazovat zm#na u%itého emoji.  

 

Jak ji% bylo uvedeno v&$e, jeden z emoji, konkrétn# „Face With Tears of Joy” ', byl 

v roce 2015 zvolen Oxfordsk&m slovníkem za slovo roku. Stejn# tak kdy% se podíváme 

na v&sledky pr'zkum' t&kajících se oblíbenosti ur"it&ch emoji, na prvních p(í"kách jsou 

v%dy ty, co reprezentují kladné emoce. Na dal$ích p(í"kách pak r'zné symboly srdce, 

které v oblíbenosti zvít#zily pouze ve Francii, která se tak stala jedinou zemí, kde není 

nejoblíben#j$ím emoji ten klasick& s podobou tvá(e.120 Ve v&zkumu je zmínka i o )eské 

republice, kde se mezi nejoblíben#j$ími emoji umístily ty nejoptimisti"t#j$í. Z t#chto dat 

lze tedy vyvodit záv#r, %e obecn# jsou emoji vnímány a pou%ívány spí$e v jejich kladném 

                                                
119 STERNBERGH, A. Smile, you're speaking emoji. s. 15. 
120 Tamté%, s. 17. 
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provedení. Emoji mají moc mezi komunikujícími u%ivateli vyvolávat a $í(it pozitivní 

emoce. V d'sledku toho mi p(ijde nelogické pova%ovat emoji za $k'dce a odrazovat od 

jejich pou%ívání. Mo%ná vlivem jejich u%ívání do$lo k degradaci "eského jazyka, ale 

pouze v kulturním prost(edí internetu. Není tomu tak, %e by lidé i p(i p(ímé komunikaci 

pou%ívali zkratková slova a podobn#.  

 

Vliv emoji na náladu v komunika"ním prost(edí internetu je obrovsk&. Obecn# ale platí, 

%e tato nálada je díky pou%ívání emoji spí$e pozitivn#j$í. V souvislosti s tím by bylo 

mo%né emoji znaky ozna"it za malé symboly radosti, které d#lají ka%dou internetovou 

komunikaci o n#co d'v#rn#j$í. 

 

9.5 Nejpou%ívan&j'í emoji 
V dotazníkovém $et(ení bylo vyobrazeno deset nejpou%ívan#j$ích emoji z Facebook 

Messengeru, doprovázen&ch otázkou po v&b#ru t(ech u%ivateli nejoblíben#j$ích smajlík'. 

Dotazníkové $et(ení v tomto ohledu voln# navázalo na v&zkum oblíbenosti emoji po 

celém sv#t#. Stejn# jako ve sv#tov&ch v&zkumech, i v tomto se nejpou%ívan#j$ím emoji 

mezi respondenty stal „Face With Tears of Joy” '. O n#kolik procent mén# od 

respondent' získal emoji „Smiling Face With Smiling Eyes“ *. Jako t(etí nejoblíben#j$í 

smajlík byl ozna"en „Grinning Face With Smiling Eyes“ +. Tyto t(i respondenty 

vybrané emoji spojuje jedna zásadní v#c, a to p(iv(ené o"i.  

 

V&chodní kultura, která dala za vznik prvním emoji, se v projevu emocí soust(edí 

p(edev$ím na oblast o"í. To bylo vtisknuto u% prvním emoji a tento poz'statek si s sebou 

nesou do dnes. P(iv(ené o"i u vybran&ch emoji jako by je$t# víc podporovaly pozitivní 

náladu, ji% mají vyza(ovat. Toto zji$t#ní podporuje tezi, %e emoji jsou vyu%ívány 

v p(átelském duchu. Smajlík vyobrazující plá" pou%ívá pouze 5,8 % v$ech dotazovan&ch. 

V záv#su za t(emi zmín#n&mi u%ivateli nejoblíben#j$ími emoji se umístil symbol srdce 

„Red Heart“ ", kter& jako jedin& z uveden&ch není vyobrazením podoby lidské tvá(e. 

V otázce, zda u%ivatel'm sta"í emoji vyobrazující tvá(, odpov#d#lo 76,6 % 

dotazovan&ch, %e krom# usmívajících se obli"ej' pou%ívají i ostatní emoji, je% jsou 

reprezentací zví(at "i v#cí. 
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V dotazníku bylo dále uvedeno deset náhodn# vybran&ch emoji vyobrazujících spí$e 

situace a v#ci ne% jen lidskou tvá(. I za t#mito symboly se skr&vají emoce, i kdy% nejsou 

explicitn# vyjád(eny. Cílem bylo prokázat, %e ú"elem emoji ji% dávno není pouze vyjád(it 

emoce, ale %e slou%í také jako dopln#k, kter& m'%e o%ivit konverzaci nebo podpo(it 

sd#lení. Nejoblíben#j$ím emoji v této kategorii se stal emoji zvednutého palce, znám& 

jako „Thumbs Up“ ,, kter& v konverzacích velmi "asto nahrazuje slova souhlasu. 

Druh&m respondenty nejpou%ívan#j$ím emoji se stal „See-No-Evil Monkey“ -. Tento 

smajlík má v emoji knihovn# t(i provedení – jednou jak si zakr&vá o"i, poté u$i a nakonec 

také ústa. Práv# emoji zví(at b&vají "asto u%ívány místo klasick&ch obli"ej', a to 

p(edev$ím z toho d'vodu, %e jim b&vá ve v#t$in# p(ípad' také vtisknuta n#jaká emoce. 

Zajímav&m v&zkumem by mohlo b&t, které provedení dle lidí vyjad(uje emoci siln#ji, 

zda klasick& %lut& obli"ej "i hlava zví(ete. Za t(etí nejoblíben#j$í emoji z této kategorie 

dotazující ozna"ili „Thinking Face“ .. 

 

Emoji fungují jako párové sekvence spolu s textem, co% znamená, %e se navzájem 

ovliv!ují. Emoji uveden& za textov&m sd#lení m'%e podtrhnout emo"ní lad#ní nebo celé 

tvrzení zironizovat. V souvislosti s aktuáln# (e$enou dotazníkovou otázkou je zajímavou 

skute"ností, %e cel&ch 23,2 % oblíbenosti u respondent' dostal emoji „Beer Mug“ /. 

Ka%d& z nás si doká%e p(edstavit, %e nap(íklad pozvánka na pivo pro p(ítele, dopln#na 

o zmín#ného emoji, je v mnoha ohledech zajímav#j$ím sd#lením ne% textová zpráva bez 

u%ití prost(edk' emoji. Stejn&m zp'sobem si oblibu získaly emoji reprezentující v#ci 

vyskytující se v b#%ném %ivot#, jako nap(íklad emoji r'%e 0, dortu 1, "ty(lístku $ nebo 

zlomeného srdce 2. 
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10 ROZDÍLNOST V NAHLÍ*ENÍ EMOCÍ PROST)EDNICTVÍM 
EMOJI 

Zajímav&m tématem okolo emoji je p(edev$ím to, s jakou odli$ností u%ivatelé vysv#tlují 

emoce, je% mají emoji reprezentovat. Ke ka%dému z nich si m'%eme na webové stránce 

v#nované emoji p(e"íst, co dan& smajlík znamená, i s mal&m návodem, jak ho pou%ívat. 

I kdy% nemám %ádn& d'kaz, kter& by to potvrzoval, zastávám názor, %e tyto návody nikdo 

nezkoumá. Stejn# tak, jako se emoji u"íme u%ívat tak n#jak za chodu, u"íme se i nahlí%et 

emoce podle vlastního uvá%ení. Rozdíly v chápání emocí je ovlivn#na n#kolika faktory. 

Ve$kerá tvrzení, která zde budou prezentována, jsou v&sledky dotazníkového $et(ení, 

které bude k diplomové práci p(ipojeno jako P(íloha 2. V pr'b#hu celé této kapitoly bude 

"erpáno pouze z t#chto v&sledk'. 

 

První faktor, kter& zap(í"i!uje odli$nosti v chápání emocí emoji, je rozdílnost jejich 

zobrazování na r'zn&ch platformách. Tomuto tématu ji% byla v#nována kapitola v&$e, ale 

zde se pokusíme rozdíl, je% mezi platformami vzniká, vysv#tlit s ohledem na finální 

dopad na vnímání emoce. Pro tyto odchylky v jejich zobrazování m'%eme smajlíky 

pova%ovat za jeden z druh' komunika"ního $umu. 

 

Nejv#t$í rozdíly p(i ur"ování emoce ur"itého emoji tvo(í sami u%ivatelé. To, jak si daného 

smajlíka u%ivatel vylo%í, závisí na n#kolika faktorech, mezi n#% lze zahrnout pohlaví 

u%ivatele, jeho v&chovu, v#k, celkovou emo"ní inteligenci nebo nap(íklad i za(ízení, které 

pou%ívá. Velmi "ast&m faktorem, kter& ovliv!uje porozum#ní emoji, je té% celkov& 

kontext komunika"ního sd#lení.  V návaznosti na to je mo%né vyvrátit tvrzení, %e emoji 

ovliv!uje text. Pravda je taková, %e se ovliv!ují navzájem. Na textové sd#lení, ve kterém 

je krom# psaného projevu u%ito i znakov&ch prost(edk' emoji, je nutné nahlí%et jako na 

celek a nerozd#lovat ho na "ásti a následn# zkoumat, která z nich d'razn#ji vyjad(uje 

emoci obsa%enou ve sd#lení. 

 

V dotazníkovém $et(ení bylo deset nejoblíben#j$ích emoji na Facebook Messengeru za 

lo!sk& rok podrobeno zkoumání, jaké emoce dle u%ivatel' p(edstavují. Respondenti m#li 

na v&b#r celkem ze t(inácti emocí, je% mohli spojit s dan&m emoji. Emoce byly vybrány 

náhodn#, av$ak s ohledem na uvedené emoji. Mezi t(ináct emocí bylo zahrnuto: radost, 

pobavení, vztek, strach, pot#$ení, pohrdání, zalíbení, smutek, velk& smích, v&sm#ch, 
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zamilovanost, d'v#ra, dojetí a jako poslední mo%nost byla v%dy odpov#/, %e respondent 

o emoci doká%e rozhodnout pouze v závislosti na celkovém kontextu sd#lení. 

 

Emoji, kter& vyvolal u respondent' nej$ir$í spektrum odpov#dí, byl „Winking Face“ 3. 

Ten je prost(ednictvím Emojipedie charakterizován jako emoji pro nazna"ování humoru 

v textové konverzaci, pop(ípad# jako prvek odkazující k flirtování.121 Co se emocí t&ká, 

nejvíce odpovídajících tento emoji spojilo s emocí vyjad(ující pohrdání. Tento názor sdílí 

celkem 12 % odpovídajících z celkového po"tu. Smajlík vyobrazující mrknutí oka je 

zárove! nejrozporn#j$ím emoji ze v$ech vybran&ch. 64 % respondent' ozna"ilo, %e o jeho 

emoci nedoká%e rozhodnout, tudí% %e zále%í na kontextu, ve kterém je u%it. U%ivateli je 

tento emoji tedy pou%íván k projev'm kladné i záporné emoce a slou%í jako podpora 

textového sd#lení. Krom# dojetí, smutku a strachu ozna"ili odpovídající v$echny vybrané 

emoce ve spojení s tímto mrkajícím obli"ejem. P(ekvapiv&m objevem v této otázce je, %e 

jeden emoji m'%e pro n#koho znázor!ovat emoci pohrdání, pro jiného emoci d'v#ry, 

proto%e zrovna tyto dva pocity jsou na zcela odli$né stran# stupnice – jeden je "ist# 

negativní, zatímco druh& pozitivní. Není zcela jasné, "ím je tento obrovsk& rozdíl 

zp'soben. Není to jen tím, zda je respondentem mu%, "i %ena nebo zda je studentem, "i 

"lov#kem v zam#stnání, tato rozdílnost musí b&t dána n#"ím hlub$ím, n#jakou vnit(ní 

strukturou konkrétní lidské osobnosti. 

                                                
121 Full Emoji List, v5.0. In: Unicode. Dostupné z: http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-

list.html. 

Obrázek 18: Nejoblíben%j)í emoji na Facebooku za rok 2016 
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V po(adí druh&m vybran&m emoji byl „Face With Tears of Joy“ '. Tento u%ivateli 

nejoblíben#j$í emoji je charakterizován jako obli"ej sm#jící se natolik, a% mu te"ou slzy 

radosti.122 Sama Emojipedie v$ak uznává, %e m'%e b&t ob"as zam#!ován za slzy, je% mají 

projevovat smutek. U tohoto emoji byla rozdílnost ve vnímání emoce o n#co mén# 

rozporuplná. 76,6 % dotazovan&ch uvedlo, %e tento emoji pro n# vyjad(uje emoci velkého 

smíchu, pouze 5 % respondent' ozna"ilo odpov#/, %e zále%í na kontextu. V d'sledku 

toho m'%eme uvést, %e emoce reprezentována tímto emoji je pro u%ivatele "itelná o n#co 

lépe ne% u smajlíka, kter& mrká okem. Ani zde se ale respondenti neshodli, %e by emoji 

vyjad(oval pouze pozitivní emoce: 3,8 % odpovídajících ozna"ilo jako emoci, která je dle 

nich tímto emoji vyjad(ována, v&sm#ch. Zbytek odpov#dí se t&kal emocí jako je 

pobavení, radost, zalíbení "i dojetí. 

 

Emoji „Smiling Face With Heart-Eyes“ 4 je ozna"ován za jeden z projev' lásky 

prost(ednictvím znakového systému.123 P(esto%e v dotazníku nebyla k dispozici %ádná 

z charakteristik vyjad(ovan&ch emocí, odpov#d#lo 42 % respondent' ve prosp#ch emoce 

zalíbení a 40,2 % respondent' ve prosp#ch zamilovanosti. Celkem 9,8 % v$ech 

dotazovan&ch uvedlo, %e zále%í na kontextu. Pro jednoho z respondent' je tento emoji 

v&razem smutku. Nelze prokázat, zda se v tomto p(ípad# nejedná o p(eklep "i chybu. 

Pokud by v$ak tato odpov#/ nebyla omylem, $lo by o zajímav& p(ípad, kdy je symbol 

srdce (kter& je v tomto p(ípad# pou%it místo o"í) vnímán negativním zp'sobem. Dal$ími 

emocemi, je% byly v kontextu tohoto emoji ozna"eny, jsou emoce dojetí a radosti. 

 

Dal$ím emoji, je% byl zahrnut do dotazníkového $et(ení, je „Smiling Face With Smiling 

Eyes“ *. Jde o usmívající se tvá( s nar'%ov#l&mi tvá(emi, která má b&t v&razem pocitu 

opravdového $t#stí.124 Byl jedním z prvních emoji pro vyjád(ení radosti, je% se sm#je se 

zav(en&mi ústy. Z dosa%en&ch v&sledk' od respondent' vypl&vá, %e krom# radosti v nich 

tento smajlík evokuje pot#$ení. Hlavním d'vodem m'%e b&t specifické vyobrazení tohoto 

emoji, p(edev$ím jeho p(iv(ené o"i a nar'%ov#lé tvá(e. Pro emoci pot#$ení hlasovalo 

celkem 39,2 % v$ech dotazovan&ch. 37 % respondent' ozna"ilo za hlavní emoci 

                                                
122 Full Emoji List, v5.0. In: Unicode. Dostupné z: http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-
list.html. 
123 Tamté%. 
124 Tamté%. 
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reprezentovanou tímto emoji radost. Hranice, kdy podle u%ivatel' rozhoduje o v&sledné 

emoci kontext, byla op#t sní%ena, jde tedy o dal$ího emoji, u n#j% je rozdíl v chápání 

emocí o n#co men$í. Pouze podle 14,2 % v$ech zú"astn#n&ch dotazníkového $et(ení 

zále%í v tomto p(ípad# na kontextu. Dále podle respondent' m'%e tento emoji 

reprezentovat emoce zalíbení, d'v#ry, dojetí "i pobavení. I zde ale objevujeme mal& 

rozpor, proto%e v$echny tyto emoce jsou kladné. 1,4 % respondent' v$ak ozna"ilo jako 

emoci, ji% mají spojenou s tímto emoji, emoci nezájmu. I kdy% se tato skute"nost m'%e 

zdát jako nesmysl nebo chyba, z celkového po"tu respondent' je to sedm u%ivatel', kte(í 

sdílí tento názor.  

 

Prvním a jedin&m emoji z v&b#ru deseti nejoblíben#j$ích, je% není klasick&m 

vyobrazením lidské tvá(e, je „Red Heart“ ". Na Emojipedii je charakterizován jako 

vyjád(ení zamilovanosti. Na r'zn&ch platformách m'%e b&t zobrazován s men$ím 

rozdílem v barv#, tvarov# je v%dy stejn&. V#t$ina emoji knihoven obsahuje n#kolik 

variant vyobrazení srdce. Emoji sada na za(ízeních Apple jich obsahuje celkem $estnáct, 

p(i"em% odli$nosti jsou p(edev$ím v barv# a velikosti. P(esto%e jde o jasn& a dlouhodob# 

u%ívan& symbol, kter& je spojen s ur"itou konvencí, i zde se názory na reprezentaci emoce 

odli$ují. 67,6 % respondent' ozna"ilo za hlavní emoci, ji% má tento emoji vyjad(ovat, 

zamilovanost. 12,8 % odpovídajících odpov#d#lo, %e emoce se mohou li$it v závislosti 

na kontextu celého sd#lení, a pro 10 % respondent' má emoji vyjad(ovat zalíbení. 

V$echny tyto emoce jsou p(evá%n# kladné. Pro ostatní zú"astn#né emoji srdce 

reprezentuje emoce radosti, d'v#ry, pot#$ení "i dojetí. 0,2 % dostaly emoce pohrdání, 

strach a vztek, av$ak v tomto p(ípad# jde v%dy o jednoho "lov#ka, mohlo se tedy jednat 

o p(eklep "i snad nepozornost p(i vypl!ování dotazníku. 

 

„Rolling on the Floor Laughing“ 5 je dal$ím ze série vysmát&ch obli"ej' tohoto 

dotazníkového $et(ení. Název vybraného emoji by mohl b&t p(elo%en jako smích, kter& 

je tak velk&, %e nás donutí se válet na podlaze. Jak u% sám název napovídá, jde tedy 

o emoji, je% má reprezentovat "ist# pozitivní emoce. U dotazovan&ch v$ak vyvolal spor. 

Nejvíce u%ivatel', celkem 30,6 %, odpov#d#lo, %e o emoci jde rozhodnout pouze 

v závislosti na kontextu sd#lení. Reprezentací velkého smíchu je tento emoji pro 29 % 

v$ech dotazovan&ch, ov$em pro 19,8 % respondent' je emoji vyjád(ením v&sm#chu. 

V&sm#ch rozhodn# není emocí, je% by mohla b&t za(azena mezi ty kladné. Rozdíl mezi 



 74 

lidmi, kte(í uvedeného emoji vnímají kladn#, a mezi t#mi, ji% ho vnímají záporn#, je velmi 

mal&. M'%eme si jen dom&$let, pro" n#kte(í z odpovídajících ozna"ili emoci vybraného 

emoji jako v&sm#ch. V&$e zmín#n& emoji „Face With Tears of Joy“, u kterého 

respondenti z velké v#t$iny ozna"ili za hlavní emoci velk& smích, je p(itom nápadn# 

podobn& aktuáln# (e$enému emoji, jediné rozdíly mezi nimi jsou, %e „Rolling on the Floor 

Laughing“ je nato"en lehce na levou stranu a má vizuáln# jinak (e$enou oblast o"í. 

I p(esto, %e u emoji „Face With Tears of Joy“ respondenti také ozna"ili za emoci, ji% by 

m#l vyjad(ovat, v&sm#ch, bylo tomu tak pouze ve 3,8 % p(ípad'. V p(ípad# aktuáln# 

rozebíraného emoji je rozdíl ve vnímání emoce opravdu velik&. To m'%e b&t ovlivn#no 

n#kolika faktory. Jedním z nich je mo%ná fakt, %e u%ivatelé nemusí souhlasit s tím, %e 

v&sm#ch je emocí zápornou. Dal$ím z faktor' m'%e b&t nau"en& zp'sob u%ití tohoto 

emoji, proto%e u%ivatelé si v podstat# vytvá(í vlastní systém pou%ívání emoji, kter& 

ignoruje jejich p'vodní ideu. Myslím si, %e tento faktor je jeden z nejd'le%it#j$ích 

a nejhlavn#j$ích v oblasti vnímání emocí prost(ednictvím emoji. Nikdo se neu"í pou%ívat 

smajlíky podle charakteristik, které jsou jim p(ipsány v Emojipedii, proto je velmi "asté, 

%e má ka%d& z u%ivatel' r'zné vnímání emocí, je% mají reprezentovat. Jedním 

z posledních d'vod' této rozdílnosti m'%e dán odli$nou frekvencí vyu%ívání emoji 

knihoven. Ti, co u%ívají emoji v elektronické komunikaci b#%n#, se setkávají s $ir$ím 

spektrem smajlík' ne% ti, co je v konverzacích u%ívají jen ob"as. U%ivatelé, kte(í emoji 

pou%ívají jen velmi málo, proto mohou mezi emoji „Rolling on the Floor Laughing“ 

a „Face With Tears of Joy“ vid#t tento rozdíl. Tento emoji je jedním z nejvíce 

rozporupln&ch v rámci tohoto dotazníkového $et(ení. Ozna"eny byly v$echny nabízené 

emoce krom# strachu. 

 

Dal$ím z vysmát&ch obli"ej' je „Grinning Face“ 6. Tento emoji je jedním z nejstar$ích. 

Jde o klasick& usmívající se obli"ej, u n#j% smajlík ukazuje zuby a jeho o"i jsou 

vyobrazeny dv#ma te"kami. Pat(í tedy do kategorie, v ní% usmívající se obli"ej nemá 

p(iv(ené o"i. Nejv#t$í boj zde sehrály pobavení a radost. Pro pobavení hlasovalo 37,2 % 

respondent', pro radost 31,2 %. Pro 12,8 % dotazovan&ch je tento emoji vyjád(ením 

velkého smíchu a pouze 4,8 % respondent' zvolilo jako emoci, kterou má tento emoji 

reprezentovat, v&sm#ch. Mé p(edpoklady p(i tvorb# dotazníku byly odli$ené, co%e je dáno 

m&m vlastním vnímáním. Pro necelá dv# procenta ú"astník' dotazníkového $et(ení tento 

emoji vyjad(uje emoci pot#$ení a pro 11,2 % respondent' o emoci rozhoduje celkov& 
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kontext sd#lení. Celkov# je tento emoji p(ijímán ryze kladn#. U%ivatelé jej v tomto 

dotazníkovém $et(ení ozna"ili za t(etího nejpou%ívan#j$ího smajlíka. 

 

„Loudly Crying Face“ 7 je charakterizován jako smutná tvá( se slzami, je% proudí z o"í 

po obou tvá(ích.125 I p(es to, %e Emojipedie upozor!uje u%ivatele, aby jej nezam#!ovali 

s „Face With Tears of Joy“, k t#mto omyl'm stále dochází. 1,4 % v$ech dotazovan&ch 

uvedlo, %e pro n# tento emoji znázor!uje emoci velkého smíchu. P(esto%e je v mnoha 

ohledech odli$n& od emoji, je% velk& smích skute"n# reprezentuje, b&vají "asto u%ívány 

za stejn&m ú"elem. Jejich vizuální stránka je rozdílná, a to p(edev$ím ve vyobrazení slz 

– v tomto p(ípad# má jít skute"n# o proudy slz, zatímco ve druhém p(ípad# pouze o slzení 

od smíchu. Kdy% odhlédneme od tohoto, jednozna"nou p(evahu získal smutek, kter& je 

s tímto emoji spojen pro 78 % respondent'. Stejn# jako u p(ede$lého emoji i zde pro 

10,4 % v$ech dotazovan&ch o emoci rozhoduje kontext. Mezi dal$ími vybran&mi 

emocemi byly dojetí, vztek a strach. Vztek ozna"ilo celkem 3,8 % dotazovan&ch. 

 

Emoji s názvem „Grinning Face With Smiling Eyes“ + je dal$ím z kategorie 

vyobrazující lidskou tvá(. Jde o usmívajícího se smajlíka, kter& se od toho v&$e 

zmín#ného odli$uje jen tím, %e je vyobrazen s p(iv(en&ma o"ima. Stejn# jako on ukazuje 

zuby a má reprezentovat pocity $t#stí a radosti. Vyobrazení tohoto emoji s lehce 

p(iv(en&ma o"ima má sv'j d'vod, kter& odkazuje na p'vod v$ech emoji v japonské 

kultu(e. V&chodní kultura klade obrovsk& d'raz na oblast o"í, a to se projevilo i p(i 

vzniku prvních emoji. Emoji s p(iv(en&ma o"ima mají podporovat opravdovost 

a up(ímnost emoce, ji% reprezentují. Zda i západní u%ivatelé tento rys vnímají 

a respektují, je otázkou. P(i srovnání tohoto emoji a emoji „Grinning Face“ 6 je 

viditelné, %e v&sledky nejsou v mnohém odli$né. Emoji „Grinning Face With Smiling 

Eyes“ + je podle v#t$iny respondent' spojen s emocemi kladn&mi. 34 % dotazujících 

ozna"ilo za hlavní emoci radost, 27,6 % pobavení, 13,2 % velk& smích a u necel&ch 10 % 

u%ivatel' rozhoduje kontext celého sd#lení. Oproti prvnímu emoji u tohoto 6,6 % 

respondent' ozna"ilo emoci pot#$ení a 3,4 % zalíbení. 3 % v$ech dotazovan&ch v$ak za 

hlavní emoci spojenou s tímto emoji ozna"ilo v&sm#ch. I p(es to, %e je to mén# ne% u v&$e 

p(edstaveného emoji, je to stále dost vzhledem ke skute"nosti, %e tento emoji je dle 

                                                
125 Full Emoji List, v5.0. In: Unicode. Dostupné z: http://www.unicode.org/emoji/charts/full-emoji-
list.html. 
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Emojipedie up(ímn&m a skute"n&m projevem radosti. I p(es to, %e u%ivatelé nerozli$ují 

mezi emoji s klasick&ma "i p(iv(en&ma o"ima, podle dotazníkového $et(ení se práv# ty 

pat(ící do druhé skupiny (adí mezi u%ivateli nejoblíben#j$í. 

 

Posledním ze sady emoji, u kterého bylo p(edm#tem zkoumání vnímání emocí u%ivateli, 

je „Face Blowing a Kiss“ 8. Jde o úpravu mrkajícího smajlíka „Winking Face“ 3, kter& 

má v tomto p(ípad# u úst malé srdí"ko. Jde tedy o vizuální projev poslání polibku. Tento 

emoji roz$i(uje sadu smajlík' reprezentujících projev náklonnosti. Celkem existují "ty(i 

verze, je% vyobrazují posílání polibku, a „Face Blowing a Kiss“ 8 je z této (ady asi 

nejodvá%n#j$í, vzhledem k srdí"ku u úst. 35,6 % u%ivatel' má tento emoji spojen& 

s emocí zamilovanosti, 23,6 % s pocity zalíbení. Zárove! je ale t(etím nej"ast#j$ím emoji, 

u kterého u%ivatelé rozhodují o emoci a% na základ# kontextu sd#lení. Mezi dal$í emoce, 

je% byly u%ivateli ozna"eny, pat(í pot#$ení, d'v#ra, radost a dojetí. Jde o emoji s projevem 

kladné emoce, u kterého si u%ivatelé nev$ímají skute"nosti, %e jde o mrkajícího smajlíka, 

je%, kdy% je vyobrazen bez srdí"ka u úst, vyvolává velké rozpory. 

 

10.1 Shrnutí v#sledk$ 

Zám#rem dotazníku bylo prokázat, %e u%ivatelé fenoménu emoji mají rozdílné chápání 

emocí, je% jsou smajlík'm vtisknuty. U ka%dého z uveden&ch emoji bylo spektrum 

odpov#dí $iroké. Tyto v&sledky poukazují na fakt, %e krátké charakteristiky, které jsou ke 

ka%dému ze smajlík' dostupné, nemají vliv na jejich v&sledné pojímání. Neexistují %ádné 

u"ební procesy u%ívání emoji, a proto si ka%d& z u%ivatel' tyto znakové systémy 

p(izp'sobuje sám sob#. Pro ka%dého z u%ivatel' má ka%d& emoji svou vlastní a originální 

v&pov#dní hodnotu.  

 

U ka%dého z vybran&ch emoji pom#rn# velká "ást respondent' odpov#d#la, %e zále%í na 

kontextu celého sd#lení, co% znamená, %e u%ivatelé "asto hodnotí komunika"ní sd#lení 

jako celek a text je pro n# v uva%ování o emoci, ji% má emoji vyjad(ovat, rozhodující. 

N#kte(í u%ivatelé p(isuzují smajlík'm velkou váhu, jiní men$í. V souvislosti s tím mají 

vnímání emoce skrze emoji siln#j$í "i slab$í. 

 

Prost(ednictvím dotazníkového $et(ení se poda(ilo prokázat, %e chápání smajlík' je 

skute"n# individuální zále%itostí. U emoji, je% mají primárn# nést "ist# kladné emo"ní 
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lad#ní, n#kte(í z respondent' ozna"ovali za hlavní emoci, ji% vyjad(ují, n#kterou ze 

záporn&ch, a naopak. V&sledky dotazníku dále ukázaly, %e u%ivatelé "asto nerozli$ují 

mezi emoji, které na první pohled vypadají velmi podobn# a odli$ují se pouze 

v mali"kostech. Tyto mali"kosti se nej"ast#ji t&kají oblasti o"í, co% je poz'statkem 

kulturního prost(edí, ve kterém první emoji vznikaly. Podle v&chodních kultur platí, %e 

emoji s p(iv(en&ma o"ima mají projevovat emoci up(ímn#ji a opravdov#ji. I p(esto, %e 

v p(ímém rozhovoru je pohled do o"í d'le%it&m aspektem, západní kultury tomuto 

rozli$ování u vizuálních symbol' nep(ikládají velkou váhu. 

 

U ka%dého z emoji, je% byly p(edm#tem dotazníkového zkoumání, bylo na v&b#r ze 

"trnácti emocí, je% podle respondent' vyjad(ují. V %ádné z otázek se odpovídající 

neshodli na jedné emoci, je% by byla pro uvedeného smajlíka rozhodující. U n#kter&ch 

emoji jde o malé odchylky, nap(íklad u smajlíka „Grinning Face“ 6 nejvíce respondent' 

ozna"ovalo za hlavní emoce pobavení "i radost. Sou"ástí této diplomové práce byla 

charakteristika v$ech emocí, je% byly vybrány jako odpov#di u uveden&ch emoji, av$ak 

tento popis nebyl poskytnut respondent'm dotazníkového $et(ení. Hlavním d'vodem 

byla skute"nost, %e jde o základní emoce, které ka%d& z nás b#hem svého %ivota pro%ívá, 

%e jde o pocity, je% jsou v$em odpovídajícím dob(e známy. I p(es to je nutné po"ítat ve 

v&kladu ur"it&ch emocí u respondent' s men$ími odchylkami. 
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11 ZÁV+R 

Cílem této práce bylo zmapovat, jak ur"ité vyjad(ovací prost(edky, konkrétn# emoji, 

vytvá(ejí v ur"itém smyslu subkulturu projevující se specifickou komunikací. První "ást 

práce byla v#nována seznámení s t#mito znakov&mi symboly a jejich odli$ení od 

emotikon' "i piktogram'. Dále následovalo p(edstavení jejich zrodu, v&voje, vyu%ití, 

hranic pou%ívání a také chápání a vnímání emocí, je% mají vyjad(ovat. Bylo prokázáno, 

%e emoji ji% del$í dobu neslou%í pouze k o%ivení elektronické psané komunikace, ke 

kterému byly p'vodn# ur"eny. Hranice u%ívání byly posunuty do na$ich ka%dodenních 

%ivot' – emoji je mo%né vid#t v reklamách, názvech film' "i politick&ch kampaních. 

Jejich u%ití v elektronické psané komunikaci se z p'vodního komuniké mezi dv#ma 

p(áteli posunulo do vá%n#j$ích konverzací. V d'sledku stále "ast#j$ího u%ívání emoji se 

z nich stává tém#( neodmysliteln& vyjad(ovací prost(edek. Dotazníkové $et(ení, je% bylo 

sou"ástí diplomové práce, prokázalo, %e u%ivatelé si komunikaci bez emoji dnes u% jen 

z(ídkakdy doká%ou p(edstavit. Dotazník, jen% byl uve(ejn#n na adrese 

https://www.survio.com/survey/d/T0D8C9R1B9J1W1R7O, obsahoval celkem 36 

za$krtávacích otázek. B#hem 36 dní se poda(ilo nasbírat zp#tnou vazbu od 500 

respondent'. 

 

V kapitole, která se v#novala otázce emoji a jazyka, byl nastín#n koncept, v n#m% 

samotné prost(edky emoji mohou b&t jazykem. P(edm#tem dotazníku byla také otázka, 

zda u%ivatelé prost(edky emoji nahrazují celá slova "i jestli p(i komunikaci 

v internetovém prost(edí ob"as odpovídají pouze t#mito symbolick&mi znaky, na"e% 

v&sledky potvrdily, %e prvky emoji mohou b&t pova%ovány za jazyk dne$ní generace v 

internetové komunikaci. V souvislosti s tím byla zmín#na otázka, zda emoji neohro%ují 

existenci psané formy jazyka, ale zji$t#n&m v&sledkem bylo, %e v sou"asné dob# je jejich 

u%ívání stále v udr%itelné mí(e a u%ivatelé je pou%ívají velmi "asto ve spojení s textov&m 

sd#lení. Záv#rem kapitoly byla zmín#na poslední modifikace prvk' emoji, tzv. animoji. 

Komunika"ní prost(edky animoji, jak ji% vypl&vá z názvu, zahrnují pohybovou 

vizualizaci a také komunikaci prost(ednictvím nahrání zvukové stopy. Jejich u%ívání je 

zatím velmi omezené, jeliko% jsou dostupné pouze na jednom z model' mobilních 

za(ízení spole"nosti Apple. V budoucnu ale jejich pou%ívání m'%e mít obrovsk& 

negativní dopad na psanou elektronickou komunikaci a psan& text obecn#. 
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P(edm#tem diplomové práce bylo té% seznámení se zásadami elektronické komunikace 

"i emocionální inteligencí u%ivatel', co% byly jedny z teoretick&ch podklad' pro vznik 

celé práce. Hlavní d'raz byl kladem na p(edstavení hlavních komunika"ních platforem, 

které vyu%ívání emoji umo%!ují. Ji% zmín#n& dotazník se zam#(oval té% na otázky po 

u%ivatelsky nejpou%ívan#j$ích komunika"ních médiích. V pr'b#hu celé práce byly 

hypotézy konfrontovány s v&sledky dotazníkového $et(ení. P(ekvapiv&m v&sledkem 

v této oblasti byla u u%ivatel' obliba e-mailov&ch schránek, co% je dáno p(edev$ím 

v#kov&m rozptylem ú"astník' dotazníkového $et(ení. Teoretické p(edstavení emocí 

a konceptu emo"ní inteligence bylo základním stavebním kamenem pro charakteristiku 

základních emocí nabízen&ch jako odpov#di do p(ilo%eného dotazníku. Tento pokus 

o vysv#tlení jednotliv&ch emocí poukázal na nejasnost "i nedostate"nost v definicích 

t#chto ka%dodenních lidsk&ch pocit'. Teoretick& v&klad vybran&ch emocí nebyl sou"ástí 

dotazníkového $et(ení, tudí% jím respondenti nemohli b&t ovlivn#ni. 

 

Podstatn&m zám#rem práce bylo prokázat, %e u%ivatelé prost(edk' emoji chápou 

a vyjad(ují emoce nestejn#, to znamená, %e pou%ívání jednoho znaku emoji m'%e pro 

r'zné osoby reprezentovat jinou emoci. Základem pro vypracování této diplomové práce 

byla internetová encyklopedie zab&vající se emoji emojipedia.org, na ní% je mo%né najít 

v$echny emoji, je% existují, v$echny jejich varianty u rozdíln&ch platforem a také krátkou 

charakteristiku, je% uvádí, co dan& emoji vyjad(uje a jaké je jeho nejb#%n#j$í pou%ití. 

T#chto webov&ch stránek si u%ivatelé emoji nev$ímají nebo o jejich existenci v'bec 

netu$í. Ka%d& z u%ivatel' tak t#mto znakov&m prost(edk'm p(isuzuje emoci podle svého 

uvá%ení, s tím se ale pojí mo%n& problém v moment#, kdy komunikující strany mají r'zné 

emo"ní nastavení pro stejn& emoji. V souladu s tímto tvrzením byly emoji v práci 

p(edstaveny jako komunika"ní $um, kter& je sou"ástí ka%dého komunika"ního prost(edí, 

i p(i komunikaci p(ímé. 

 

Sou"ástí dotazníkového $et(ení bylo také zjistit, jaké emoji jsou u%ivateli nejvíce u%ívány. 

V jedné z otázek bylo uvedeno deset emoji, je% byly vyhlá$eny jako nejpou%ívan#j$í za 

rok 2016 v rámci elektronické komunikace prost(ednictvím platformy Facebook. 

Ve druhé z otázek bylo vybráno deset emoji náhodn#. Tato sada vyobrazovala smajlíky, 

jejich% prost(ednictvím se dají vyjád(it celé situace "i v#ci. Jen v jednom p(ípad# se 

jednalo o emoji, kter& reprezentuje v&raz lidského obli"eje. U první otázky se v&sledky 
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dotazníkového $et(ení shodovaly s v&sledky pr'zkumu nejoblíben#j$ích emoji za rok 

2016. Zajímav&m zji$t#ním také bylo, %e ve$keré emoji, je% byly sou"ástí pr'zkumu 

a dotazníku k této diplomové práci, byly hlavn# kladného emo"ního lad#ní. Toto zji$t#ní 

podporuje tezi, %e emoji jsou vnímány kladn#, jako dopln#k elektronické komunikace, 

a mají slou%it k jejímu o%ivení. V souvislosti s tím se posouvají také hranice u%ití t#chto 

v&razov&ch prost(edk'. Respondenti v dotazníkovém $et(ení p(iznali, %e se ob"as 

nevyvarují pou%ití emoji ani v konverzaci, je% má obchodní "i administrativní charakter. 

Zárove! dotazníkové $et(ení prokázalo, %e u%ivatelé komunikují p(es internetové 

platformy velmi "asto. N#kte(í respondenti uvedli, %e jsou na sv&ch za(ízeních on-line 

i n#kolikrát denn# a %e komunikují p(evá%n# elektronickou formou. S tím souvisí i vy$$í 

u%ívání v&razov&ch prost(edk' emoji. 

 

V poslední kapitole, která byla v#nována rozdíl'm ve vnímání emocí, bylo postupn# 

rozebráno deset emoji, jen% byly v roce 2016 vyhodnoceny jako u%ivateli 

nejpou%ívan#j$í. Tato sada byla pou%ita pro v&zkum k diplomové práci z d'vodu "etnosti 

jejich u%ívání a také pro jejich známost mezi u%ivateli. Ka%d& z respondent', jen% je 

"lenem kulturní kategorie u%ivatel' vyu%ívajících prost(edk' emoji, se minimáln# jednou 

se v$emi vybran&mi setkal a pou%il je b#hem své konverzace. Ke ka%dému ze smajlík' 

bylo mo%no p(i(adit t(ináct emocí, které se dle respondent' k danému emoji nejvíce hodí. 

)trnáctou mo%ností odpov#di bylo, %e o emoci u%ivatelé rozhodují na základ# kontextu 

celého sd#lení. Tato odpov#/ m#la sv'j podíl u ka%dé z otázek. Z tohoto zji$t#ní lze 

vyvodit, %e celkov& kontext sd#lení m'%e ovlivnit v&sledné chápání vybraného emoji, ale 

zárove! také to, %e emoji, kter& byl umíst#n na konci komunika"ního sd#lení, ovlivní 

v&sledné vyzn#ní celé zprávy. Nelze tedy rozhodnout, jestli emoji ovliv!uje kontext "i 

naopak, jde na n# pouze nahlí%et jako na dv# slo%ky elektronické komunikace 

sou"asnosti. 

 

R'znorodost odpov#dí u jednotliv&ch emoji vypovídá o tom, %e odpovídající na emoce, 

je% emoji reprezentují, opravdu nahlí%ejí velmi rozdíln#. D'vody t#chto odli$ností nejsou 

známy, proto o nich m'%eme pouze spekulovat. M'%e rozhodovat osobnost "lov#ka, 

v&chova, ale i porozum#ní v&znamu emocí. N#které z emocí se nepoda(ilo odborn# 

popsat "i vysv#tlit, jeliko% jejich definice v psychologick&ch dílech chybí. Prozkoumat 

d'vody odli$ností v chápání emocí by bylo jist# velk&m p(ínosem pro zamezení 
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nedorozum#ní, je% v jejich d'sledku vznikají v komunikaci prost(ednictvím 

komunika"ních médií. Jedním z mo%n&ch vysv#tlení v&$e uveden&ch odli$ností by mohla 

b&t skute"nost, %e u%íváme emoji v závislosti na kontextu, kter& jsme si vytvo(ili 

s osobou, s ní% komunikujeme. 

 

Tato diplomová práce se pouze povrchov# dotkla tématu emocí, které jsou vyjad(ovány 

prost(ednictvím fenoménu emoji. P(edm#t zkoumání má ale mnohem v#t$í dosah a je 

zapot(ebí více v&zkum', které by odhalily v$echny d'vody rozdílného chápání emocí 

u t#chto systémov&ch znak'. Dotazník p(ilo%en& k diplomové práci poskytl informace 

pot(ebné k anal&ze chápání emoji a porozum#ní jejich v&znamu v textové elektronické 

komunikaci. V pr'b#hu dokon"ování práce bylo zajímavé pozorovat, kolik r'zn&ch 

emocí a nálad m'%e jeden emoji vyjad(ovat pro n#kolik u%ivatel' sou"asn# a zárove! jak 

velká shoda m'%e u n#kter&ch komunika"ních prost(edk' panovat. Z této shody pramení 

specifická kulturní kategorie u%ivatel' nejazykov&ch znak' v elektronické komunikaci 

nap(í" v#kem a místy pobytu. Znakov&m symbol'm emoji se velmi dob(e da(í nahrazovat 

neverbální slo%ku p(ímé komunikace, která elektronické psané komunikaci chybí. 
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13 RESUMÉ 

Emoji, their discovery, development, utilization, the limits of use, and the understanding 

and perception of the emotions they have to express, are the core of this thesis. The first 

part of the thesis is devoted to the introduction of these symbols and the introduction of 

their use. It has been shown that emoji for a long time not only serve to addition the 

electronic written communication to which they were originally intended. The survey, 

which is part of the thesis, has shown that users can no longer imagine communication 

without emoji nowadays. The subject of the thesis was also acquainting with the 

principles of electronic communication or emotional intelligence of the users, which was 

the theoretical basis for the creation of the thesis. Emphasis was placed on the 

introduction of the major communication platforms that enable the use of emoji resources. 

The above-mentioned questionnaire also focused on questions about the most commonly 

used communication media. Throughout the thesis, the hypotheses were confronted with 

the results of the questionnaire survey. 

The main intention of the whole thesis was to show that users of emoji have a non-uniform 

view of the emotions and their expressions that emoji mediate. The source of this claim 

was the Emojipedia.org, online emoji-encyclopedia, which can be used to find all the 

emoji that exist, all their variants within different platforms, and also a brief characteristic 

that states what the emoji expresses and what is its most common use and in opposition 

to the above-mentioned questionnaire survey of 500 respondents.  

Part of the thesis was also to find out which emoji are the most used by users. It was also 

interesting to note that all emoji, which were part of the survey and questionnaire for this 

thesis, were mainly positive emotional character. This finding supports the thesis that 

emoji are perceived positively as a complement to electronic communication and are 

designed to make the communication more likeable. In connection with this, the limits of 

the use of these means of expression are also changing, and according to the research it 

is not possible to decide whether emoji affects the context or vice versa, it only regards 

them as two components of the electronic communication of the present. 
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Statistika	respondentů
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Výsledky

1.	Pohlaví:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Žena 385 77	%

	Muž 115 23	%

385	(77%)

115	(23%)
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2.	Váš	věk:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	15-	20	let 130 26	%

	21-	25	let 217 43,4	%

	26-	30	let 70 14,0	%

	31-	35	let 21 4,2	%

	Starší	36ti	let 62 12,4	%

130	(26%)

217	(43,4%)

70	(14%)

21	(4,2%)

62	(12,4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%



Emoji	a	emoce

on-line	dotazníky	zdarma	–	www.survio.com 5

3.	Jste:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Studentem	střední	školy 70 14,0	%

	Studentem	vysoké	školy 237 47,5	%

	V	zaměstnání 192 38,5	%

70	(14,0%)
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192	(38,5%)
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4.	Víte	jaký	je	rozdíl	mezi	emoji	a	emotikonem:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 232 46,5	%

	Ne 267 53,5	%

232	(46,5%)

267	(53,5%)
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5.	Emotikon	je	dle	mého	názoru:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	:-) 405 81,2	%

	 94 18,8	%

405	(81,2%)

94	(18,8%)
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6.	Emoji	je	dle	mého	názoru:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	:-) 98 19,6	%

	 401 80,4	%

98	(19,6%)

401	(80,4%)
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7.	Používáte	označení	"smajlík":
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 471 94,4	%

	Ne 28 5,6	%

471	(94,4%)

28	(5,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

8.	Označení	"smajlík"	používám	pro:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Emotikony 33 6,6	%

	Emoji 66 13,2	%

	Nerozlišuji	mezi	nimi 400 80,2	%

33	(6,6%)

66	(13,2%)

400	(80,2%)
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9.	Preferuji:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Psanou	formu	komunikace 82 16,4	%

	Komunikaci	tváří	v	tvář 400 80,2	%

	Mluvenou	komunikaci	prostřednictvím	mobilních	telefonů 17 3,4	%

82	(16,4%)

400	(80,2%)

17	(3,4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

10.	Vyberte	prosím	tři	Vámi	nejpoužívanější	komunikační	platformy:
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	iMessages 122 24,4	%

	Facebook	Messenger 478 95,8	%

	WhatsApp 224 44,9	%

	Skype 66 13,2	%

	Instagram 219 43,9	%

	Twitter 10 2,0	%

	E-mail 305 61,1	%

122	(24,4%)

478	(95,8%)

224	(44,9%)

66	(13,2%)

219	(43,9%)

10	(2,0%)

305	(61,1%)
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11.	Komunikační	platformy	využíváte:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Na	notebooku 18 3,6	%

	Na	mobilním	telefonu 143 28,7	%

	Kombinuji	obojí 338 67,7	%

18	(3,6%)

143	(28,7%)

338	(67,7%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

12.	Pomocí	elektronických	komunikačních	platforem	komunikujete:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Denně 481 96,4	%

	1-	2krát	týdně 17 3,4	%

	1krát	za	měsíc 1 0,2	%

481	(96,4%)

17	(3,4%)

1	(0,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

13.	Jste	na	svých	zařízeních	stále	on-line:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 267 53,5	%

	Ne 232 46,5	%

267	(53,5%)

232	(46,5%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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14.	Preferujete:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Komunikaci	bez	emoji 18 3,6	%

	Komunikaci	s	emoji 207 41,4	%

	Kombinaci	obou 275 55,0	%

18	(3,6%)

207	(41,4%)

275	(55%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

15.	Prostřednictvím	emoji	komunikuji:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Pouze	s	přáteli 55 11,0	%

	S	rodinou	a	přáteli 321 64,3	%

	I	s	lidmi,	které	osobně	neznám 123 24,6	%

55	(11,0%)

321	(64,3%)

123	(24,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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16.	Pokud	využíváte	emoji,	vybíráte	je	z	předpřipravené	emoji	knihovny	nebo	je
vytváříte	pomocí	znaků	na	klávesnici:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Emoji	vybírám	z	knihovny 405 81,2	%

	Emoji	píši	sám/sama 94 18,8	%

405	(81,2%)

94	(18,8%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

17.	Používáte	emoji	či	emotikony	i	při	obchodní/administrativní	komunikaci:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Nikdy 345 69	%

	Občas 150 30	%

	Většinou 4 0,8	%

	Skoro	pořád 1 0,2	%

345	(69%)

150	(30%)

4	(0,8%)

1	(0,2%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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18.	Se	kterou	z	vět	spíše	souhlasíte:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Emoji	obohacují	elektronickou	komunikaci	o	emoce 467 93,4	%

	Nepociťuji	rozdíl	v	komunikaci	s/bez	emoji 33 6,6	%

467	(93,4%)

33	(6,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

19.	Nahrazujete	slova	v	textu	emoji:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 135 27	%

	Ne 365 73	%

135	(27%)

365	(73%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

20.	Odpovídáte	občas	na	zprávu	pouze	prostřednictvím	emoji:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 409 82,0	%

	Ne 90 18,0	%

409	(82,0%)

90	(18,0%)
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21.	Emoji	vnímám	jako:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Doplněk	elektronické	komunikace 256 51,2	%

	Zabijáka	psané	formy	jazyka 5 1	%

	Jako	prostředek	vyjádření	emoce 239 47,8	%

256	(51,2%)

5	(1%)

239	(47,8%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

22.	Vnímáte	emoji	jako	náhradu	neverbální	složky	komunikace	při	komunikaci
psanou	formou:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 349 69,9	%

	Ne 150 30,1	%

349	(69,9%)

150	(30,1%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

23.	Jste	spokojeni	s	emoji	knihovnou	poskytovanou	Vaším	komunikačním	zařízením:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 441 88,4	%

	Ne 58 11,6	%

441	(88,4%)

58	(11,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%



Emoji	a	emoce

on-line	dotazníky	zdarma	–	www.survio.com 13

24.	Vyberte	tři	Vámi	nejpoužívanější	emoji:
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	0 212 42,5	%

	1 134 26,9	%

	2 280 56,1	%

	3 89 17,8	%

	4 240 48,1	%

	❤️ 162 32,5	%

	 135 27,1	%

	7 180 36,1	%

	8 29 5,8	%

	 23 4,6	%

212	(42,5%)

134	(26,9%)

280	(56,1%)

89	(17,8%)

240	(48,1%)

162	(32,5%)

135	(27,1%)

180	(36,1%)

29	(5,8%)

23	(4,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

25.	Využíváte	i	ostatní	emoji,	například	znázorňující	zvířata,	části	těla,	jídlo	či	lidi:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Ano 382 76,6	%

	Ne,	stačí	mi	emoji	znázorňující	obličej 117 23,4	%

382	(76,6%)

117	(23,4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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26.	Vyberte	tři	Vámi	nejpoužívanější	emoji:
Výběr	z	možností,	více	možných,	zodpovězeno	499x,	nezodpovězeno	1x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	 ♀️/ 133 26,7	%

	✌️ 112 22,4	%

	 215 43,1	%

	 57 11,4	%

	 116 23,2	%

	 61 12,2	%

	 11 2,2	%

	 29 5,8	%

	 38 7,6	%

	 328 65,7	%

	 73 14,6	%

	 185 37,1	%

133	(26,7%)

112	(22,4%)

215	(43,1%)

57	(11,4%)

116	(23,2%)

61	(12,2%)

11	(2,2%)

29	(5,8%)

38	(7,6%)

328	(65,7%)

73	(14,6%)

185	(37,1%)
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27.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	1:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 11 2,2	%

	Pohrdání 60 12	%

	Zalíbení 11 2,2	%

	Smutek 0 0	%

	Velký	smích 1 0,2	%

	Výsměch 30 6	%

	Zamilovanost 2 0,4	%

	Důvěra 20 4	%

	Dojetí 0 0	%

	Pobavení 24 4,8	%

	Vztek 2 0,4	%

	Strach 0 0	%

	Potěšení 19 3,8	%

	Záleží	na	kontextu 320 64	%

11	(2,2%)

60	(12%)

11	(2,2%)

0%

1	(0,2%)

30	(6%)

2	(0,4%)

20	(4%)

0%

24	(4,8%)

2	(0,4%)

0%

19	(3,8%)

320	(64%)
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28.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	2:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 16 3,2	%

	Pohrdání 0 0	%

	Zalíbení 1 0,2	%

	Nezájem 0 0	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 383 76,6	%

	Výsměch 19 3,8	%

	Zamilovanost 0 0	%

	Důvěra 0 0	%

	Dojetí 1 0,2	%

	Pobavení 54 10,8	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 0 0	%

	Potěšení 0 0	%

	Záleží	na	kontextu 25 5	%

16	(3,2%)

0%

1	(0,2%)

0%

1	(0,2%)

383	(76,6%)

19	(3,8%)

0%

0%

1	(0,2%)

54	(10,8%)

0%

0%

0%

25	(5%)
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29.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	3:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 22 4,4	%

	Pohrdání 0 0	%

	Zalíbení 210 42	%

	Nezájem 0 0	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 1 0,2	%

	Výsměch 1 0,2	%

	Zamilovanost 201 40,2	%

	Důvěra 2 0,4	%

	Dojetí 10 2	%

	Pobavení 0 0	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 0 0	%

	Dojetí	(Odpověď	14) 3 0,6	%

	Záleží	na	kontextu 49 9,8	%

22	(4,4%)

0%

210	(42%)

0%

1	(0,2%)

1	(0,2%)

1	(0,2%)

201	(40,2%)

2	(0,4%)

10	(2%)

0%

0%

0%

3	(0,6%)

49	(9,8%)
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30.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	4:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 186 37,2	%

	Pohrdání 3 0,6	%

	Zalíbení 42 8,4	%

	Nezájem 7 1,4	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 3 0,6	%

	Výsměch 3 0,6	%

	Zamilovanost 0 0	%

	Důvěra 13 2,6	%

	Dojetí 16 3,2	%

	Pobavení 9 1,8	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 0 0	%

	Potěšení 146 29,2	%

	Záleží	na	kontextu 71 14,2	%

186	(37,2%)

3	(0,6%)

42	(8,4%)

7	(1,4%)

1	(0,2%)

3	(0,6%)

3	(0,6%)

0%

13	(2,6%)

16	(3,2%)

9	(1,8%)

0%

0%

146	(29,2%)

71	(14,2%)
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31.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	❤️:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 9 1,8	%

	Pohrdání 1 0,2	%

	Zalíbení 49 9,8	%

	Nezájem 1 0,2	%

	Smutek 0 0	%

	Velký	smích 0 0	%

	Výsměch 0 0	%

	Zamilovanost 338 67,6	%

	Důvěra 19 3,8	%

	Dojetí 5 1	%

	Pobavení 1 0,2	%

	Vztek 1 0,2	%

	Strach 1 0,2	%

	Potěšení 11 2,2	%

	Záleží	na	kontextu 64 12,8	%

9	(1,8%)

1	(0,2%)

49	(9,8%)

1	(0,2%)

0%

0%

0%

338	(67,6%)

19	(3,8%)

5	(1%)

1	(0,2%)

1	(0,2%)

1	(0,2%)

11	(2,2%)

64	(12,8%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%



Emoji	a	emoce

on-line	dotazníky	zdarma	–	www.survio.com 20

32.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 12 2,4	%

	Pohrdání 2 0,4	%

	Zalíbení 4 0,8	%

	Nezájem 4 0,8	%

	Smutek 2 0,4	%

	Velký	smích 145 29,0	%

	Výsměch 99 19,8	%

	Zamilovanost 2 0,4	%

	Důvěra 1 0,2	%

	Dojetí 3 0,6	%

	Pobavení 67 13,4	%

	Vztek 2 0,4	%

	Strach 0 0	%

	Potěšení 4 0,8	%

	Záleží	na	kontextu 153 30,6	%

12	(2,4%)

2	(0,4%)

4	(0,8%)

4	(0,8%)

2	(0,4%)

145	(29%)

99	(19,8%)

2	(0,4%)

1	(0,2%)

3	(0,6%)

67	(13,4%)

2	(0,4%)

0%

4	(0,8%)

153	(30,6%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%



Emoji	a	emoce

on-line	dotazníky	zdarma	–	www.survio.com 21

33.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 156 31,2	%

	Pohrdání 1 0,2	%

	Zalíbení 1 0,2	%

	Nezájem 0 0	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 64 12,8	%

	Výsměch 24 4,8	%

	Zamilovanost 0 0	%

	Důvěra 1 0,2	%

	Dojetí 0 0	%

	Pobavení 186 37,2	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 1 0,2	%

	Potěšení 9 1,8	%

	Záleží	na	kontextu 56 11,2	%

156	(31,2%)

1	(0,2%)

1	(0,2%)

0%

1	(0,2%)

64	(12,8%)

24	(4,8%)

0%

1	(0,2%)

0%

186	(37,2%)

0%

1	(0,2%)

9	(1,8%)

56	(11,2%)
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34.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	8:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 2 0,4	%

	Pohrdání 3 0,6	%

	Zalíbení 1 0,2	%

	Nezájem 2 0,4	%

	Smutek 390 78	%

	Velký	smích 7 1,4	%

	Výsměch 3 0,6	%

	Zamilovanost 0 0	%

	Důvěra 0 0	%

	Dojetí 11 2,2	%

	Pobavení 1 0,2	%

	Vztek 19 3,8	%

	Strach 9 1,8	%

	Potěšení 0 0	%

	Záleží	na	kontextu 52 10,4	%

2	(0,4%)

3	(0,6%)

1	(0,2%)

2	(0,4%)

390	(78%)

7	(1,4%)

3	(0,6%)

0%

0%

11	(2,2%)

1	(0,2%)

19	(3,8%)

9	(1,8%)

0%

52	(10,4%)
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35.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	0:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 170 34	%

	Pohrdání 1 0,2	%

	Zalíbení 17 3,4	%

	Nezájem 2 0,4	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 66 13,2	%

	Výsměch 15 3	%

	Zamilovanost 2 0,4	%

	Důvěra 5 1	%

	Dojetí 1 0,2	%

	Pobavení 138 27,6	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 1 0,2	%

	Potěšení 33 6,6	%

	Záleží	na	kontextu 48 9,6	%

170	(34%)

1	(0,2%)

17	(3,4%)

2	(0,4%)

1	(0,2%)

66	(13,2%)

15	(3%)

2	(0,4%)

5	(1%)

1	(0,2%)

138	(27,6%)

0%

1	(0,2%)

33	(6,6%)

48	(9,6%)
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36.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	7:
Výběr	z	možností	,	zodpovězeno	500x,	nezodpovězeno	0x

Možnosti	odpovědí Responzí Podíl

	Radost 7 1,4	%

	Pohrdání 1 0,2	%

	Zalíbení 118 23,6	%

	Nezájem 2 0,4	%

	Smutek 1 0,2	%

	Velký	smích 0 0	%

	Výsměch 2 0,4	%

	Zamilovanost 178 35,6	%

	Důvěra 27 5,4	%

	Dojetí 4 0,8	%

	Pobavení 2 0,4	%

	Vztek 0 0	%

	Strach 2 0,4	%

	Potěšení 34 6,8	%

	Záleží	na	kontextu 122 24,4	%

7	(1,4%)

1	(0,2%)

118	(23,6%)

2	(0,4%)

1	(0,2%)

0%

2	(0,4%)

178	(35,6%)

27	(5,4%)

4	(0,8%)

2	(0,4%)

0%

2	(0,4%)

34	(6,8%)

122	(24,4%)
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Příloha:	dotazník

Emoji	a	emoce

Milí	respondenti,

věnujte	prosím	několik	minut	svého	času	vyplnění	následujícího	dotazníku,	který	bude	použit	jako	výzkumný	podklad	pro	vypracování	Diplomové	práce	na
téma	Kultura	jako	komunikace,	komunikace	jako	kultura.

Děkuji,	Katka.

1.	Pohlaví:

Žena

Muž

2.	Váš	věk:

15-	20	let

21-	25	let

26-	30	let

31-	35	let

Starší	36ti	let

3.	Jste:

Studentem	střední	školy

Studentem	vysoké	školy

V	zaměstnání

4.	Víte	jaký	je	rozdíl	mezi	emoji	a	emotikonem:

Ano

Ne

5.	Emotikon	je	dle	mého	názoru:

:-)



6.	Emoji	je	dle	mého	názoru:

:-)
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7.	Používáte	označení	"smajlík":

Ano

Ne

8.	Označení	"smajlík"	používám	pro:

Emotikony

Emoji

Nerozlišuji	mezi	nimi

9.	Preferuji:

Psanou	formu	komunikace

Komunikaci	tváří	v	tvář

Mluvenou	komunikaci	prostřednictvím	mobilních	telefonů

10.	Vyberte	prosím	tři	Vámi	nejpoužívanější	komunikační	platformy:

iMessages

Facebook	Messenger

WhatsApp

Skype

Instagram

Twitter

E-mail

11.	Komunikační	platformy	využíváte:

Na	notebooku

Na	mobilním	telefonu

Kombinuji	obojí

12.	Pomocí	elektronických	komunikačních	platforem	komunikujete:

Denně

1-	2krát	týdně

1krát	za	měsíc

13.	Jste	na	svých	zařízeních	stále	on-line:

Ano

Ne
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14.	Preferujete:

Komunikaci	bez	emoji

Komunikaci	s	emoji

Kombinaci	obou

15.	Prostřednictvím	emoji	komunikuji:

Pouze	s	přáteli

S	rodinou	a	přáteli

I	s	lidmi,	které	osobně	neznám

16.	Pokud	využíváte	emoji,	vybíráte	je	z	předpřipravené	emoji	knihovny	nebo	je	vytváříte	pomocí
znaků	na	klávesnici:

Emoji	vybírám	z	knihovny

Emoji	píši	sám/sama

17.	Používáte	emoji	či	emotikony	i	při	obchodní/administrativní	komunikaci:

Nikdy

Občas

Většinou

Skoro	pořád

18.	Se	kterou	z	vět	spíše	souhlasíte:

Emoji	obohacují	elektronickou	komunikaci	o	emoce

Nepociťuji	rozdíl	v	komunikaci	s/bez	emoji

19.	Nahrazujete	slova	v	textu	emoji:

Ano

Ne

20.	Odpovídáte	občas	na	zprávu	pouze	prostřednictvím	emoji:

Ano

Ne

21.	Emoji	vnímám	jako:

Doplněk	elektronické	komunikace

Zabijáka	psané	formy	jazyka

Jako	prostředek	vyjádření	emoce
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22.	Vnímáte	emoji	jako	náhradu	neverbální	složky	komunikace	při	komunikaci	psanou	formou:

Ano

Ne

23.	Jste	spokojeni	s	emoji	knihovnou	poskytovanou	Vaším	komunikačním	zařízením:

Ano

Ne

24.	Vyberte	tři	Vámi	nejpoužívanější	emoji:

0

1

2

3

4

❤️



7

8



25.	Využíváte	i	ostatní	emoji,	například	znázorňující	zvířata,	části	těla,	jídlo	či	lidi:

Ano

Ne,	stačí	mi	emoji	znázorňující	obličej

26.	Vyberte	tři	Vámi	nejpoužívanější	emoji:

♀️/

✌️
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27.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	1:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu

28.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	2:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu
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29.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	3:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Dojetí	(Odpověď	14)

Záleží	na	kontextu

30.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	4:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu
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31.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	❤:️

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu

32.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu
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33.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu

34.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	8:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu
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35.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	0:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu

36.	Jakou	emoci	má	dle	Vás	představovat	emoji	7:

Radost

Pohrdání

Zalíbení

Nezájem

Smutek

Velký	smích

Výsměch

Zamilovanost

Důvěra

Dojetí

Pobavení

Vztek

Strach

Potěšení

Záleží	na	kontextu

37.	Zde	prosím	studenty	Západočeské	univerzity	v	Plzni	o	vyplnění	osobního	čísla:
Nápověda	k	otázce:	Pokud	nejste	studentem	Západočeské	univerzity	v	Plzni,	napište	do	kolnonky	pro	odpověď	pouze	Ne.


